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णनवेदन 
 
आध चनक शासे्त्र, ज्ञान−चवज्ञाने, िंत्र आचण अचियाचंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं, त्यािप्रमाणे िारिीय प्रािीन 

संस्कृिी, इचिहास, कला इत्यादी चवषयािं मराठी िाषेला चवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान करण्यािे सामर्थयय 
याव ेहा उदे्दश लक्षाि ठेवनू साचहत्यसंस्कृिी मंडळाने वाङ्मयचनर्ममिीिा चवचवध काययक्रम हािी घेिला आहे. 
मराठी चवश्वकोश, मराठी िाषेिा महाकोश, वाङ्मयकोश, चवज्ञानमाला, िाषािंरमाला, आंिरिारिी–
चवश्विारिी, महाराष्ट्रेचिहास इत्यादी योजना या काययक्रमाि अंििूयि केल्या आहेि. 

 
२. मराठी िाषेला चवद्यापीठीय िाषेिे प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकचरिा मराठीि चवज्ञान, ित्त्वज्ञान, 

सामाचजक शासे्त्र आचण िंत्रचवज्ञान या चवषयावंरील संशोधनात्मक व अद्ययावत् माचहिीने य क्ि अशा गं्रथािंी 
रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकिा आहे. चशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी िाषेिा चवकास होईल ही गोष्ट 
िर चनर्मववादि आहे. पण मराठी िाषेिा चवकास होण्यास आणखीही एक साधन आहे आचण िे साधन म्हणजे 
मराठी िाषेि चनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीवनाच्या िाषेिि ज्ञान व संस्कृिी यािें अचधष्ठान ियार 
व्हाव े लागिे. जोपयंि माणसे परकीय िाषेच्याि आश्रयाने चशक्षण घेिाि, कामे करिाि व चविार व्यक्ि 
करिाि, िोपयंि चशक्षण सकस बनि नाही, संशोधनाला परावलंचबत्व राहिे व चविाराला अस्सलपणा येि 
नाही; एवढेि नव्हे िर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञान−चवज्ञानापासून सवयसामान्य माणसे वचंिि राहिाि. 

 
३. संस्कृि व अन्य िारिीय िाषािंील आचण त्यािप्रमाणे इंग्रजी, फ्रें ि, जमयन, इटाचलयन, रचशयन, 

ग्रीक, लॅटीन इत्यादी पचिमी िाषािंील अचिजाि गं्रथािें व उच्च साचहत्यामधील चवशषे चनवडक प स्िकािें 
िाषािंर ककवा साराशं, अन वाद अथवा चवचशष्ट चवस्िृि गं्रथािंा आवश्यक िेवढा पचरिय करून देणे हा 
िाषािंरमालेिा उदे्दश आहे. 

 
४. िाषािंर योजनेिील पचहला काययक्रम मंडळाने आखून, ज्यानंा अग्रक्रम चदला पाचहजे अशा पािात्त्य 

िारिीय िाषािंील स मारे ३०० प स्िके, त्यासाठी चनवडली आहेि. होमर, व्हर्मजल, एस्स्कलस, ॲचरस्टोफेनीस, 
य चरचपचडस, प्लेटो, ॲचरस्टॉटल, थॉमस ॲक्वाइनस, न्यटून, डार्मवन, रूसो, कीट, हेगल, जॉन स्ट अटय चमल, 
गटे, शके्सपीअर, टॉलस्टॉय, दोस्िएव्स्की, कॅचसरेर, गॉडयन व्ही. िाइल्ड इत्याचदकािंा या िाषािंरमालेि 
समावशे केला आहे. संस्कृिमधील वदे, उपचनषदे, महािारि, रामायण, िरिािे नाट्यशास्त्र, संगीि रत्नाकर, 
ध्वन्यालोक; िसेि प्राकृिािील गाथासप्िशिी, चत्रपीटकािील चनवडक िाग इत्याचदकािंाही या िाषािंरमालेि 
समावशे केला आहे. 

 
५. मंडळाच्या िाषािंर योजनेखाली मंडळाने आिापयंि अनेक अचिजाि गं्रथािंी िाषािंरे प्रकाचशि 

केली आहेि. जॉन स्ट अटय चमलिे् ‘On Liberty’, रुसोिे ‘Social Contract’, एम्, एन. रॉय्िी ‘Reason, 
Romanticism and Revolution’ व ‘Letters from Jail’, स्िाचनस्लाव्स्कोिे ‘An Actor Prepares’, ि गेचनविे 
‘Fathers and Sons’, रायशने्बासिे ‘Rise of Scientific Philosophy’, गन्नर चमरदालिे् ‘Economic Theory 
and Underdeveloped Regions’, पा.ं वा. काणे यािें ‘History of Dharmashastra’, कोपलँड्िे ‘Music 
and Imagination’, बन्रांड रसेलिे ‘Religion and Science’, िेरझागीिे ‘Theoretical Soil Mechanics’, 
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चवशाखदत्तिे ‘म द्राराक्षसम्’, िरिम नीिे ‘िरिनाट्यशास्त्र’ (अध्याय ६ व ७ आचण अध्याय १८ व १९), 
चनकोलाय मन िीिे ‘Storia do Mogor’, ऑ. से. चपग ू चलचखि ‘Socialism Vs. Capitalism’, बरांड 
रसेलचलचखि ‘Introduction to Mathematical Philosophy’ इत्यादी प स्िकािंी िाषािंरे व सारान वाद 
प्रकाचशि झाले आहेि. 

 
६. रुबेन लेव्हीचलचखि ‘Social Structure of Islam’ या गं्रथािा मराठी अन वाद श्री. श्रीपाद केळकर, 

प णे यानंी केला असून िो “इस्लामिी सामाचजक रिना” या शीषयकाने मंडळाच्या िाषािंरमालेि प्रकाचशि 
करण्यास मंडळास आनंद होि आहे. या गं्रथाि इस्लामी समाज व्यवस्थेिील चवचवध वगय, इस्लाममधील 
चस्त्रयािंा दजा, इस्लामी न्यायशास्त्र, इस्लाममधील नैचिक चविार, वचहवाटी, प्रथा व ऐचहक कायदे इत्यादी 
चवषयािें मौचलक चवविेन केले असून, इस्लामी समाजरिनेिा अभ्यास करणाऱ्या चवद्यार्थयांना व सवयसाधारण 
मराठी वािकानंा हा गं्रथ माचहिीपूणय व उपय क्ि ठरेल अशी आशा आहे. 

 
म ंबई लक्ष्मिशास्त्री िोशी, अध्यक्ष, 
२ आषाढ, शके १८१८, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य−संस्कृचि मंडळ. 
२३ जून १९७६. सचिवालय, म ंबई. 
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हबयटय स्पेन्सर याचं्या ‘चिस्स्क्रचिव्ह सोचशऑलॉजी’ च्या सूत्रान सार प ढील संशोधन म्हणून हा गं्रथ हबयटय 
स्पेन्सर रस्टीजच्या चवनंिीवरून प्रथम चलचहण्याि आला. सवय जगािील म स्स्लम समाजािी समान धार्ममक 
श्रदे्धिून उद्िवलेली अशी जी काही समान वैचशष्ट्टे्य आहेि िी एक संपूणय चवषय म्हणून अभ्यासण्याजोगी 
आहेि. इस्लाम धमय मानणाऱ्या समाजािंी जीवनपद्धिी व रिना याचं्यावर इस्लाम धमािा चकिी व कसा प्रिाव 
पडलेला आहे यािा शोध घेणे हा या गं्रथािा उदे्दश आहे. प्रािीन काळािील, साधारणिः चखलाफिींच्या 
अमदानीमधील म स्स्लम समाजाच्या रिनेच्या चवचिन्न अंगािंा अभ्यास व्ही. के्रमर, डब्लल्य.ू रॉबटयसन स्स्मथ व 
गोल्डझीहर याचं्यासारख्या श्रेष्ठ चवद्वानानंी यापूवीि केलेला आहे. प्रस्ि ि गं्रथािं इस्लामच्या पायाििू ित्त्वािें 
पचरशीलन केले असून वगेवगेळ्या कालखंडािील व देशािंील म सलमान समाजानंी या ित्त्वाशंी आपल्या 
जीवनव्यवहारािंी कशी सागंड घािली हे पाहण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

 
या गं्रथाच्या पचहल्या आवृत्तीिे दोन खंड अन क्रमे १९३१ व १९३३ मध्ये ‘सोचशऑलॉजी ऑफ इस्लाम’ या 

नावाने प्रकाचशि झाले. त्यानंिर पचरस्स्थिीि झालेल्या पचरवियनाच्या संदिाि पचहल्या आवृत्तीमधील माचहिींि 
जरूर त्या स धारणा हे प स्िक चलचहिाना केल्या आहेि. ज न्या सामग्रीिी फेरमाडंणी करून आचण िीि या 
चवषयासंबधंी अलीकडे उपलब्लध झालेल्या माचहिीिी िर घालून सोय व काटकसर या दृष्टीने दोन्ही खंड एकाि 
प स्िकाि समाचवष्ट करून हा गं्रथ प्रकाचशि केला आहे. पचहल्या आवृत्तीच्या प्रस्िावनेि, ए. ए. बेव्हन, आर. ए. 
चनकल्सन आचण हबयटय स्पेन्सर याचं्या ‘सोचशऑलॉजी’िे संपादक टी. डब्लल्य.ू चहल या माझ्या सहाध्यायी 
प्राध्यापकाचं्या माझ्यावरील ऋणािा मी चनदेश केलाि होिा. माझे हे सवय सहाध्यायी आिा माझे आिार 
त्याचं्यापयंि पोिण्यापलीकडे गेले आहेि. िथाचप त्यािें माझ्यावरील ऋण कायमि आहे. पचहल्या आवृत्तीच्या 
ग णदोषािंी समीक्षा करून द रुस्त्या स िचवल्याबद्दल मी लीडन चवद्यापीठािे प्राध्यापक जे. शाशट् आचण नवीन 
सामग्री उपलब्लध करून चदल्याबद्दल प्रा. जे. एन. डी. अँडरसन या उियिािंा आिारी आहे. 

 
कें ब्रीज,  रुबेन लेव्ही 
२८ एचप्रल, १९५५  
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या गं्रथािा मराठीि अन वाद करणे मोठेि चबकट काम आहे. अपचरचिि धार्ममक पचरिाषा िसेि व्यक्िी 
इत्यादींिी अपचरचिि नाव ेव संज्ञा ही म ख्य अडिण. िज्ञाचं्या सहाय्याने व स्विःच्या मिीने या अडिणींिून 
मागय काढावा लागला. 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य−ससं्कृिी मंडळाने चनय क्ि केलेले या अन वादािे चनरीक्षक आचण इस्लामिे 

एक िज्ञ श्री. म हम्मद अब्लद ररहीम दळवी आचण इस्लामिे एक िागंले ज्ञािे श्री. बाचसि अंज म शखे या 
उियिानंी या अन वादाच्या कामी मला अचिशय सहाय्य व मागयदशयन केले. त्याचं्या मागयदशयनाचशवाय मी हा 
अन वाद करूि शकलो नसिो. त्यािंा मी अत्यिं ऋणी आहे. 

 
साचहत्य संस्कृिी मंडळाने व मंडळाच्या िाषािंर चविागािे प्रम ख श्री. बा. रं. स ंठणकर यानंी या 

बह मोल गं्रथािा मराठीि अन वाद करण्यािी मला सधंी चदली आचण प्रसंगी मागयदशयनही केले. मी त्यािंा 
अचिशय आिारी आहे. 

 
अन वादाि काही दोष असिील िर त्यािी जबाबदारी बव्हंशाने माझीि आहे. 
 

श्रीपाद केळकर 
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प्रास्ताणवक 

 
मके्कच्या अब्लद लािा म लगा म हम्मद प्रारंिीच्या काळाि उंट हाकण्यािे काम करीि असे. प ढे िो व्यापार 

करू लागला. परंपरागि समज िीप्रमाणे म हम्मदानंी कोणा व्यक्िीजवळ आपणास दैवी दृष्टािं झाल्यािे प्रथम 
इ. स. ६१० मध्ये बोलून दाखवले. त्या वळेी िे िाळीस वषांिे होऊन गेले होिे. िू ऐकलेस िे इिरानंा सागं 
[अरबी िाषेि इक्रा. त्यापासून क राण हा शब्लद चनघाला.] असा आदेश त्यानंा अगदी स रुवािीच्या ईश्वरी संकेिामंधून 
चमळाला. त्यामागोमाग त्यानंा आणखी ईश्वरी संकेि चमळाले. त्या संकेिादं्वारे म हम्मदानंा आपल्या नगरािील 
बाधंवािंा मूर्मिपूजेवरील चवश्वास व अन्य रूढी यािंा चधक्कार करण्यािी आचण त्यानंा एका उच्च अशा धमािी व 
अचधक पचवत्र अशा जीवनपद्धिीिी चशकवण देण्यािी आज्ञा चमळाली. अल्लाहचशवाय अन्य परमेश्वर अस्स्ित्वाि 
नाही हे या नवधमािे मध्यविी सूत्र होिे. अल्लाहिी कल्पना अरबी प राणाि पूवीपासून रुढ होिीि. आिा नव्या 
धमाि अल्लाहला केवळ सवयश्रेष्ठ नव्हे िर एकमेवाचद्विीय स्थान चदले गेले. आपण अल्लाहिा प्रवक्िा िसेि त्यािा 
अखेरिा पे्रचषि आहोि; पचहल्या आदमपासून िो येश,ू मोझेस, अब्राहम इत्यादींपयंि होऊन गेलेल्या पे्रचषिाचं्या 
प्रदीघय माचलकेिील शवेटिा द वा आहोि असाही त्यािंा दावा असल्यािे म हम्मदाचं्या प्रारंिीच्या उद्गारावंरून 
स्पष्ट चदसिे. 

 
अल्लाहच्या अचद्विीयिेसंबधंीिा दृढ चवश्वास आचण म हम्मदािें ईश्वरदत्त पे्रचषिपद या िेव्हापासून 

म हम्मदी धमाच्या दोन श्रद्धा बनल्या आहेि. आचण आज देखील या श्रद्धा िो धमय मानणाऱ्यािंी कसोटी आहे 
असे मानले जािे. या सवय शस्क्िमान व सवयज्ञ अल्लाहला “स्वगाि ककवा पृर्थवीवर वस्िी करणारा प्रत्येकजण 
स्वचे्छेने ककवा अचनच्छेने शरण जाि असिो.” [क राण ३⁷⁷.] ही शरणिा, अरबीि ज्याला इस्लाम म्हणिाि हेि 
पैगंबराचं्या ित्त्वज्ञानािे सार आहे. अशाप्रकारे जो अल्लाहला ‘शरण’ जािो िो म स्स्लम. 

 
कदाचिि सोयीसाठी असेल, म हम्मदानंी प्रारंिी आपल्या पे्रचषिपदािी फारशी वाच्यिा केली नाही. 

फक्ि आपल्या नजीकच्या क ट ंबीयापंाशीि त्यानंी या गोष्टीिा गौप्यस्फोट केला. हे क ट ंबीयि प ढे त्यािें पचहले 
चशष्ट्य व धमान यायी झाले. पारंपाचरक कथनान सार िीन वष ेम हम्मदानंी ही गोष्ट अचिशय ग प्ि ठेवली. िथाचप 
या िीन वषाि मके्कमधील िरुणवगािून त्यानंा अनेक नव ेअन यायी चमळाले. त्यापंकैी बह संख्य िरुण गरीब 
वगांिले होिे. िथाचप त्याचं्या अन यायािं त्यािंा िावी श्वशूर, अब  बकर यासंारखे काही उच्च वगािले व 
प्रचिचष्ठि लोकही होिे. 

 
आपल्या जन्मिमूीबाहेरच्या म्हणजे अरबस्िान बाहेरच्या जगाला आपले ित्त्वज्ञान लाग ूकरण्यािा 

म हम्मदािंा प्रारंिी ककवा प ढेही कधी चविार होिा की नाही या प्रश्नािे चनचिि उत्तर चमळि नाही. ख द्द 
म हम्मदािें या संदिािील उद्गार प राव्याच्या दृष्टीने संचदग्ध व परस्परचवरोधी आहेि. िसेि त्यापकैी 
कोणत्याही मिाच्या समथयनाथय प्रख्याि अचधकारी व्यक्िींिे प राव े[माचसक ‘इस्लाचमका’ – २ (१९३६) मध्ये एफ. बहल यानंी 
यासबंधीिे प राव ेप नि िपासून पाचहले आहेि. इस्लाम हा एक चवश्वव्यापी धमय व्हावा अशी प्रारंिी कल्पना नव्हिी या मिािे त्यानंी समथयन केले आहे.] 
काढिा येिाि. त्याकाळी ज्ञाि असलेल्या जगािील चनरचनराळ्या सत्ताधाऱ्याकंडे म हम्मदानंी आपले दूि 
पाठवले होिे, अशा पारंपाचरक कथा प्रिचलि आहेि. त्या कथा मागाहून गढलेल्या असाव्याि इिक्या त्या 
असंिाव्य वाटिाि. मके्किील आपल्या जीवनाच्या प्रारंिीच्या काळािं म हम्मदाचं्या मनाि चवश्वव्यापी धमािी 
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कल्पना असण्यािी शक्यिा नव्हिी असेि एकूण चविार करिा चदसिे. आपणाला झालेल्या साक्षात्कारािी 
सत्यिा व त्यािे प्रामाण्य आपल्या बाधंवानंा पटवनू द्याव े एवढीि त्यािंी त्या वळेी इच्छा होिी. आपल्याला 
ईश्वरी संदेश चमळाला असल्यािे त्यानंी जाहीर केले िेव्हा त्यानंा त्याचं्या स्विःच्या क रेशी जमािीमधील 
लोकािंा ित्काल चवरोध स रु झाला. पचवत्र काबा मचशदीिे परंपरागि उपाध्याय या नात्याने क रेशींना 
चमळणाऱ्या फायद्याला व प्रचिष्ठेला म हम्मद जो दावा करीि होिे त्याम ळे गंिीर धोका चनमाण झाला आहे असे 
स्वािाचवकपणे क रेशींना वाटू लागले. काबा ही मके्किील एक ‘घनाकार’ मचशद असून दरसाल हजारो याते्रकरू 
िेथे येि असि. या क रेशी जमािीिील लोकानंा पैगंबर असल्यािा आपला दावा आचण त्याि अन स्यूि असलेले 
त्या जमािीिे आपले नेिृत्व पटवनू देण्याि म हम्मदानंा यश िर आले नाहीि उलट त्याम ळे क रेशी क्र द्धि 
झाले, आचण पचरणामान्िी इ. स. ६२२ मध्ये म हम्मदानंा मक्का सोडून जाणे िाग पडले. िे आपल्या मूठिर 
अन यायासंह यसरीब (नंिरिी मचदना) या शहराि आश्रयासाठी गेले. मके्कच्या उत्तरेकडे असलेल्या या गावी 
पोिायला उंटावरून स मारे अकरा चदवस लागिाि. महम्मदािंा हा देशत्याग (चहजरा) हा म हम्मदी धमाच्या 
चवकासािील एक महत्त्वािा टप्पा समजला जाऊ लागला. आचण म स्स्लम इचिहासािील घटनािंी गणना या 
य गप्रवियक प्रसंगापासून केली जाऊ लागली िेव्हा कालािंराने चहजराला महत्त्व प्राप्ि झाले [ग रुवार िा. १५ ज लै, 
६२२, या चदवशी ‘चहजरा’िा प्रसगं घडला. त्याच्या द सऱ्या चदवसापासून– श क्रवार िा. १६ ज लै ६२२ –इस्लामी वषािा प्रारंि होिो. इस्लामी वषाि हा 
चदवस १ म हरयम, चहजरीिे १ले वषय या नावाने ओळखिाि. इस्लाम वषय हे ३५४ चदवसािें िादं्रवषय आहे.]. 

 
मचदनेमध्ये म हम्मदाचं्या पे्रचषिपदाला खळखळ न होिा आचण अचधक व्यापक मान्यिा चमळाली. त्याम ळे 

त्यािंी धार्ममक सत्ता द्र िगिीने वाढली; एवढेि नव्हे िर त्यािंी राजकीय सत्तादेखील वृकद्धगि झाली. 
साध्यािोळ्या आचण लोकशाही प्रवृत्तीच्या लोकाचं्या बाबिीि असे घडणे स्वािाचवकि असिे. िसे पाचहले िर 
पैगंबरानंा आपल्या सते्तिा वापर करिा आला असिा. परंि  िाचत्त्वक दृष्टीने िरी त्यानंी मचदनावासीयावंर आचण 
इिरावंर आपली चशकवण मानण्यािी सक्िी केली नाही. िे केवळ लोकानंा आपली चशकवण समजावनू 
सागंण्यािे काम करीि असि. [क राण २²⁵⁷ आचण ३¹⁹.] लवकरि अनेक लोक त्याचं्या कायाि सामील होण्यास 
प्रवृत्त झाले. मचदनेमधील आचण आसपासच्या ज्यूंनी मात्र आपला द राग्रह कायम ठेवला. ज्या माणसाने 
आपणाला झालेल्या साक्षात्काराि इिराकंडून ककवा स्विः ज्यूंकडून ऐकलेल्या बायबलािील कथा मोडिोड 
करून ि कीिा अथय लावनू कथन केल्या, त्याच्यापेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोि ही िावना ज्यूंच्या द राग्रहामागे 
प्राम ख्याने असावी. बायबलािील कथािें मूळ व अचधकृि स्वरूप आपणालाि माहीि आहे असा ज्यूंिा दावा 
होिा. म हम्मदानंी हे ज्य−ूधमीय लोक खोट्या−नाट्या स्वरूपाि धमयगं्रथ माडंीि आहेि असा उलट टोला 
मारला. परंि  त्यािा काही पचरणाम झाला नाही िेव्हा म हम्मदानंी ज्यूंिी हकालपट्टी करून ककवा त्यानंा ठार 
मारून त्यािंा धोका नाहीसा केला. प रेसे शस्त्रसामर्थयय प्राप्ि होिाि म हम्मदानंी त्यािंा धमय न मानणाऱ्या 
मके्कमधील लोकाचंवरुद्ध शस्त्र उिलले. या पाठीमागे काही अंशी सूडब द्धी होिी. म्हणूनि प ढे त्यानंी आपल्या 
धमान यायानंा “परमेश्वरी मागाने लढा” [क राण २²⁴⁵.] असे आवाहन केले. आणखी एक कारण असे की, आपल्या 
प्रचिष्ठेच्या दृष्टीने मक्का हे आपल्या लोकािें पारंपाचरक चनवासस्थान कजकणे म हम्मदानंा आवश्यक होिे. त्याचं्या 
प्रयत्नाला यश आले. प्रथम मचदना आचण नंिर अन्य शहरानंाही वाढत्या म हम्मदी साम्राज्याच्या राजधान्यािें 
महत्त्व प्राप्ि झाले, िरी देखील इस्लामिे धार्ममक कें द्र या नात्याने मके्किे महत्त्व सदैव कायम राचहले. 
पैगंबराचं्या यशाम ळे व त्याचं्या वाढत्या धार्ममक प्रिावाम ळे अरबस्िानमधील आपापसाि लढणाऱ्या वगेवगेळ्या 
जमािी एक प्रकारच्या नव्या मजबूि नात्याने बाधंल्या गेल्या. हे नािे आजवर त्यानंा माहीि असलेल्या रक्िाच्या 
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नात्यापेक्षा अचधक बळकट पण नाजूक होिे. रक्िािे नािे हे त्याचं्यािील संबधंािंा आजवर सवांि मजबूि द वा 
होिा. आिा इस्लाम हा आणखी एक द वा चमळाला. हा द वा अचधकि मोहक आचण व्यापक होिा. 

 
आपल्या मृत्यूपूवी (इ. स. ६३२) म हम्मदानंी अरबस्िानािंील बह िाशं लोकानंा आपल्या चनशाणाखाली 

आणले होिे. फक्ि ज्यू काही चखिन्स आचण मचॅगअन्स याला अपवाद होिे. चजचझया कर देऊन आपली 
राजकीय सत्ता मानण्याच्या शिीवर म हम्मदानंी त्यानंा आपापल्या धमाि राहावयािी परवानगी चदली. िथाचप 
या धमीयानंा आचण इस्लामधमय न मानणाऱ्या इिरानंा मके्कमध्ये [क राण ९ ²⁸–²⁹.] प्रवशे करण्यास मनाई करून 
म हम्मदानंी त्यानंा सामूचहक जीवनािून बचहष्ट्कृि केले. अद्यापीही ही बंदी कायम आहे. 

 
आपल्या अन यायानंा उपदेश व मागयदशयन करण्यासाठी म्हणून परमेश्वराने म हम्मदानंा वळेोवळेी 

आवश्यकिेन सार ज्या आज्ञा चदल्या त्या आज्ञािंा म हम्मदाचं्या मृत्य ू नंिर चकत्येक वषांनी संग्रह करण्याि 
आला. हा संग्रह म्हणजेि क राण. पैगंबरािंी मिे व ध्येय याचवषयीच्या माचहिीिा क राण हाि प्रम ख स्त्रोि आहे. 
अनेक म द्यासंंबधंी क राणाि वगेवगेळी मिे चदसून येिाि. कारण म हम्मदािें चविार कालपरत्व े चवकचसि होि 
होिे; बदलि होिे. िरी देखील क राणाि त्याचं्या बदललेल्या चविाराबंरोबर त्यानंी सोडून चदलेले चविारही 
िसेि कायम ठेवलेले चदसिाि. जे प्रश्न म हम्मदासंमोर कधी आलेि नव्हिे, चनदान ज्यािंी थोडीही िािडी 
नव्हिी अशा प्रश्नासंबंंधी क राणाि काहीही साचंगिले नाही. इस्लाम धमय सवय जगाने स्वीकाराव अशी 
म हम्मदािंी कल्पना होिी की िो धमय फक्ि अरबस्िानािील लोकासंाठी होिा, हा अशापैकीि एक प्रश्न होय हे 
आपण पाचहलेि. 

 
‘चकिाबी’ लोकानंा (म्हणजे ज्यािें स्विःिे धमयगं्रथ होिे अशानंा) चजचझया कर देण्याच्या अटीवर 

इस्लामबाहेर राहण्यािे स्वािंत्र्य देण्याि आले होिे. यावरून ख द्द अरबस्िानािंील प्रत्येक व्यक्िीला देखील 
इस्लामधमय स्वीकारावयास लाविा येणे शक्य नाही ही गोष्ट म हम्मदानंी ओळखली होिी असे अन मान काढणे 
संय स्क्िक ठरेल. मके्कला इस्लामधमाि स्थान देण्याि आले देण्याि आले हे िर अचधकि महत्त्वािे होिे. अरबी 
द्वीपकल्पाबाहेरील कोणाही जमािीला मके्किे फारसे महत्त्व असण्यािे कारण नव्हिे. जेरूसलेमऐवजी 
मके्ककडेि सवय म स्स्लमानंी नमाजाच्या वळेी िोंड केले [जरूसलेम (अल क द्स–‘पचवत्र) हे इस्लामधील द सरे सवाचधक पचवत्र नगर 
होय. आपल्या ऐचिहाचसक रात्रीच्या प्रवासाि पैगंबर िेथील मंचदरामध्ये गेले होिे आचण बह िाशं म स्स्लमािंी अशी श्रद्धा आहे की त्या चठकाणाहूनि 
कयामििी सूिना चमळणार आहे.] पाचहजे असे ठरवण्याि आले. त्यावरून पैगंबरािंी दृष्टी अरबस्िानवरि कें चद्रि 
झालेली होिी हे लक्षाि येिे. िथाचप, िे कसेही असले असली िरी इस्लामिा चवस्िार अरबी द्वीपकल्पाच्या 
बाहेरही झाला हेही खरेि. अथाि म हम्मदी धमामधील अरबस्िानिे श्रेष्ठ व महत्त्वािे स्थान कायमि आहे. यािे 
एक कारण मक्का हे धमयके्षत्र अरबस्िानािि आहे द सरे कारण अरबस्िानिी अरबी िाषा. याि िाषेि क राण 
आहे. एवढेि नव्हे िर सवय म सलमान याि िाषेिून प्राथयना करिाि. यह दी धमािी िाषा जशी चहब्र  िशी अरबी 
ही इस्लामिी पचवत्र िाषा बनली. आचण चिन्न चिन्न राष्ट्रीयत्व असलेल्या व चवचिन्न िाषा बोलणाऱ्या म स्स्लमानंी 
आपल्या िाषासंाठी अरबी चलपीिा स्वीकार केला. प ष्ट्कळदा अरबी चलपी त्याचं्या िाषानंा सोयीिीही नव्हिी. 
प ढे १९२८ मध्ये ि कय स्िानने सरकारी छापील कागदपत्रासाठी लॅचटन िाषेिी स धारलेली वणयमाला सक्िीने 
अमलाि आणीपयंिच्या काळाि अरबी अक्षरािं चलचहणे हे एखादी व्यक्िी ककवा देश हा म स्स्लम असल्यािे 
गमक मानले जाि होिे. याला अपवाद फक्ि सीचरयन चखिनािंाि काय िो होिा. 
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पैगंबरानंी आपल्या हयािीि अरबस्िान बाहेरच्या जगािील कोणालाही इस्लामिी दीक्षा चदलेली नाही. 
चहजरानंिर आठव्या वषी (चहजरी सन. ८ इ. स. ६२९) पैगंबरानंी सीचरयामध्ये आपले दूि पाठवले होिे असे 
इचिहासकार सागंिाि. परंि  िे कशाकरिा गेले होिे हे स्पष्ट नाही. सम्राट चहरॅक्य लसकडे इस्लामधमय 
स्वीकारण्यािा म हम्मदािंा आदेश घेऊन हे दूि गेले होिे असा एक अचनचिि स्वरूपािा अंदाज आहे. सीचरयाि 
गेलेल्या दूिानंा ठार मारण्याि आले. यािा सूड म्हणून सम्राटाच्या अरब प्रजाजनावंर स्वारी करण्याि आली. 
पण म टा येथे झालेल्या लढाईि आक्रमकािंा ध व्वा उडाला. प ढे पैगंबराचं्या मृत्य नंिर (८ जून इ. स. ६३२) या 
परािवािा कलंक ध वनू काढण्यासाठी नव्याने सैन्यािी जमवाजमव करण्याि आली. इस्लामधमाने जी एक 
एकज टीिी साखळी चनमाण केली होिी त्यामधील सवाि बलशाली द वा स्विः म हम्मद हा होिा. त्याचं्या 
मृत्यूनंिर चवघटनास प्रारंि झाला. बदवी जमािी लगेि िोहोबाजंूनी बंड करून उठल्या. न कत्याि 
स्वीकारलेल्या इस्लामिी त्याचं्यावरील पकड जेमिेमि होिी. पैगंबरािंा वारसा सागंणारे अनेक िोिये [यामधील 

सवांि प्रम ख ‘म सैचलमा’ या उपहासगिय सचंक्षप्ि नावाने ओळखला जािो.] प ढे आले. बदवींपकैी चकत्येकजण यापैकी या ना त्या 
िोियाला चमळाले. मचदना, मक्का व त्या शजेारिे िायफ ही शहरे मात्र पैंगंबराशंी एकचनष्ठ राचहली. परंि  
त्याचं्याप ढे योग्य नेिृत्वािा प्रश्न उपस्स्थि झाला. म सलमान जमािीि चजच्या शब्लदाला सवाचधक वजन होिे 
अशी त्या वळेी एकि व्यक्िी होिी उमर. िथाचप िो मचदनािा नागचरक नव्हिा. म हम्मदाबंरोबर चहजराच्या वळेी 
मक्का सोडून मचदनाला आलेल्या लोकापंैकी िो एक म हाचजर म्हणजे ‘चनवाचसि’ होिा. मचदनाचनवासीयानंी 
आपल्यापकैीि कोणाला िरी इस्लामिे नेिेपद चमळाले पाचहजे असा आग्रह धरला. वास्िचवक आपल्या 
मनाप्रमाणे घडवनू आणण्या इिका उमर सामर्थययशाली होिा. िरी देखील त्याने िडजोड केली. स्विःऐवजी 
म हम्मदाचं्या सासऱ्याला अब  बकरला म स्स्लमानंी आपली चनष्ठा द्यावी असे त्याने साचंगिले. अशा रीिीने अब  
बकर पचहला खचलफा म्हणजे पैगंबरािंा वारस झाला. 

 
खरे िर सीचरयाकडे पाठवण्याच्या उदे्दशाने जमचवण्याि आलेले सैन्य पचहल्या म स्स्लम सेनानीच्या 

हािाशी उपयोगासाठी चसद्ध होिे. बंडखोर अरबी टोळ्यािंा बीमोड करण्यासाठी िे सैन्य पाठवणेि वास्िचवक 
सवयदृष्टींनी योग्य होिे. परंि  त्याऐवजी संख्याबळाच्या दृष्टीने एखाद्या छापामार ि कडीपेक्षाही लहान असलेले िे 
सैन्य सीचरयाच्या सीमेवर राहणाऱ्या रोमन सम्राटाच्या अरब प्रजाजनावंर त्वरेने िाल करून गेले. चिकडे िे 
सैन्य न पाठवण्यािा वास्िचवक खचलफाला सल्ला देण्याि आला होिा; परंि  पैगंबरािंीि इच्छा आपण पूणय 
करीि आहोि असे सागंनू त्याने आपला आग्रह कायम ठेवला. प ढे िे सैन्य मचदना शहरािी स टका करण्यासाठी 
चिकडे िात्काळ परि चफरले. कारण बंडखोर बदवींना शरण आणण्यासाठी व त्यानंा परि इस्लाम मान्य 
करावयास लावण्यासाठी अब  बकरने लष्ट्करी कारवाई स रू केली होिी. त्याि मचदना शहराला वढेा पडला 
होिा. मचदनािून एकामागनू एक आकस्स्मक हल्ल ेिढवनू अब  बकरने असंि ष्ट गटािा उच्छेद केला. िथाचप 
म हम्मदाचं्या जीवनाच्या अखेरच्या चदवसािं अरबस्िानमध्ये म स्स्लमािं जे ऐक्य अस्स्ित्वाि होिे िे प न्हा 
प्रस्थाचपि करण्याच्या कायाि अब  बकरला ित्काळ यश आले नाही. प ढे शजेारच्या देशावर खलीफाने स्वाऱ्या 
करावयास स रुवाि केली; आचण आपल्या सैन्याच्या लढण्याच्या ख मख मीिा य द्धासाठी उपयोग करून घेिला. 
एवढेि नव्हे िर पूवी केलेल्या कामचगरीबद्दल आपल्या सैचनकानंा बचक्षसीही चदली िेव्हा कोठे पूवीिे ऐक्य 
प्रस्थाचपि झाले. सैन्याला लढाईसारखा आकषयक उद्योग चमळाल्याम ळे अनेक बंडखोर जमािी इस्लामला प न्हा 
आपली चनष्ठा वाहू लागल्या. सागरी वाहि कीच्या मागाचशवाय सैन्याला िीन बाजंूनी प ढे जािा येणे शक्य होिे. 
अरबस्िानच्या उत्तरेला बायझानचटयम व इराण याचं्या िाब्लयािील प्रािं होिे. हे प्रदेश इस्लामी सत्ताकें द्रापासून 
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अचिशय दूर असल्याम ळे त्याचं्यावर हल्ला करणे चवशषे धोक्यािे नव्हिे. चशवाय हे प्रदेश िागंले संपन्न 
असल्याम ळे िरपूर लूटही चमळविा आली असिी. अरबी इराक या सवांि नचजकच्या इराणी प्रािंावर खाचलद 
इब्लने वचलद (सैफ ल्लाह म्हणजे परमेश्वरािी िलवार) याच्या नेिृत्त्वाखाली १२/६३३ साली प्रथम स्वारी 
करण्याि आली. य फ्राचिस (अरबी नाव फ र्आि) नदीच्या चकनाऱ्यावर अनेक धनसपंन्न शहरे वसलेली होिी. 
चहरा हे त्यापंैकीि एक शहर होिे. फार मोठ्या संख्येने िेथे चििन जमाि वस्िी करून होिी. हेि शहर चििन 
पाद््ािें म ख्य कें द्र होिे. चहरा शहरािील बह संख्य चखिनानंी फारसा प्रचिकार न करिा शरणागिी पत्करली. 
प नि हल्ला होणार नाही अशी हमी चमळवनू वार्मषक खंडणी देण्यािे त्यानंी कबूल केले. शरणागिीिा हा करार 
त्यानंी पाळला नाही िर काय िे मागाहून ठरवले जाईल, असेही ठरले. 

 
इकडे य फ्राचिस चकनाऱ्यावर खाचलद इब्लने वचलदच्या हालिाली िालू होत्या त्यािवळेी खलीफा 

बकरने पॅलेस्स्टन व सीचरया याचं्यावर साि हजार टोळीवाल्यािें सैन्य पाठवले. या टोळीवाल्यािं प्राम ख्याने 
दचक्षण अरबस्िानािील टोळीवाले होिे. आपण य द्धावर िाललो नसून जण ूकायमिे देशत्याग करून िाललो 
आहोि अशा थाटाि त्यानंी आपल्याबरोबर आपला क ट ंबकचबलाही नेला होिा. ही िर एक अडिण होिीि, 
चशवाय खादं्याला खादंा लावनू लढणाऱ्या चवरुद्ध बाजूच्या बायझन्टाइन सैचनक ि कड्या शस्क्िशाली होत्या. 
िरी देखील अब  बकरच्या टोळीवाल्याचं्या सेनेने गलॅीलीिा सम द्र व व त्याहीपलीकडेपयंि म संडी मारली. पण 
िेथे रोमन सेनानींनी टोळीवाल्यावंर माि केली. िेव्हा टोळीवाल्यानंा पळून माघार घेणे िाग पडले. मचदना येथे 
परािवािी ही वािा पोिली िेव्हा खाचलद इब्लने वचलद इराकच्या मोचहमेवरून परि आला होिा. लागलीि 
क मक देऊन त्याला पॅलेस्टीनमधील सेनेच्या मदिीसाठी पाठवण्याि आले. िो िेथे पोििाि पराििू सैन्याला 
प न्हा धीर आला. त्यानंी परि जॉडयन खोऱ्याच्या कडेने आगेकूि केली. या वळेी त्यानंा प्रचिकार झाला नाही 
आचण झाला िो फारि द बयल होिा. 

 
सीचरयनानंी लढाईिून माघार घेिली. खाचलदिी सेनानी म्हणून असलेली ख्यािी या गोष्टीला 

चनस्संशय कारणीििू होिी, परंि  त्यापेक्षाही आणखी एक गोष्ट अचधक प्रमाणाि कारणीििू झाली. शहरी 
जनिेहून चिन्न असलेली ग्रामीण िागािंील जनिा ही आक्रमकाचं्याि रक्िामासंािी होिी. आक्रमक हे आपलेि 
सेमाईट वशंीय बाधंव आहेि हे त्याचं्या लक्षाि आले. सीचरयािील सेमाईट लोकानंी चििन धमािा स्वीकार 
केला असला िरी त्या धमािी ित्त्व ेत्यानंी कधीि नीटशी आत्मसाि केलेली नव्हिी. चशवाय एकमेकाशंी स्पधा 
करणाऱ्या चवचिन्न चििन धमयपंथामंध्ये गूढ धार्ममक चशकवण कीवर होणारे वादचववाद शिेकऱ्याचं्या 
आकलनशक्िीच्या अगदी पलीकडे होिे. त्याम ळे आक्रमण करून आलेल्या म स्स्लमाचं्या कळपाि िे आपोआप 
दाखल झाले. आक्रमक म सलमानािंी िाषा त्याचं्या स्विःच्या िाषेशी अगदी चमळिीज ळिी होिी. आक्रमक 
क्वचिि कधी आपल्या धमािा उल्लखे करीि िेव्हा िो धमय स्वीकारण्यासाठी आपल्या मूळ धमयचनष्ठामंध्ये फारसा 
बदल करण्यािी आवश्यकिा नाही असे त्यानंा चदसून आले. चशवाय लूटमारी आचण कर देण्याच्या आपत्ती मधून 
स टका करून घेण्यािा सोपा मागय म्हणजे आक्रमकािंा धमय स्वीकारणे हा होय, हेही त्याचं्या लक्षाि आले. 

 
सीचरयन जनिेच्या दृष्टीने अरबानंा शरण जाण्यािा राजकीय अथय एका शासकाऐवजी द सरा शासक 

पत्करणे एवढाि होिा. चशवाय सीचरयन जनिेवर झालेले रोमन जीवनपद्धिी आचण चविार यािें संस्कार फारि 
अल्प होिे. त्याम ळे िे संस्कार टाकून देऊन नव ेस्वीकारण्याि त्यानंा फारसे प्रयास पडले नाहीि. 
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खाचलद आगेकूि करीि मािय, ६३५ मध्ये दमास्कसच्या िटबंदीपाशी येऊन पोिला. िो सहा मचहने 

शहराला वढेा घालून बसला होिा. अखेर दमास्कस शरण आले. याि वळेी अब  बकरच्या जागी उमर हा 
खचलफा पदावर आला होिा. दमास्कसच्या पिनाम ळे सीचरयािे प्रवशेद्वार आक्रमकाचं्या हािी पडले. परंि  ख द्द 
पॅलेस्टीन अद्याप रोमन सेनेच्या िाब्लयाि होिे. रोमन सेनेला सम द्रमागय ख ला असल्याम ळे चिला 
बायझेंचटयममधून क मक चमळाली. इ. स. ६३६ मध्ये रोमनानंी दमास्कस व अरबस्िान यामंधील म सलमानािंा 
दळणवळण मागय िोडण्यािा प्रयत्न केला, पण िो फसला. त्याि वषींच्या ऑगस्ट मचहन्याि याम यक (जॉडयन 
नदीला चमळणारी पूवेकडील नदी. गलॅीली सम द्राच्या खालच्या बाजूने िी जॉडयन नदीला चमळिे.) 
नदीच्याकाठी झालेल्या लढाईि बायझेनटीयनािंा सपशले ध व्वा उडाला आचण त्याम ळे पॅलेस्टीनमध्ये 
चशरण्यािा म स्स्लमािंा मागय मोकळा झाला. पॅलेस्टीनमधील रोमन ठाणी एकामागून एक नष्ट करण्याि आली. 
काही काळ जरूसलेम येथील रोमनािें ठाणे िग धरून होिे. िे ठाणे देखील इ. स. ६३६ अखेर शरण आले. 

 
सीचरयावरील स्वारी िालू होिी त्याि वळेी इिर बाजंूनी छापामार ि कड्या आगेकूि करीि होत्या. इ. 

स. ६३७ मध्ये सम द्रमाग ेय द्धनौकािंा एक लहानसा काचफला पूवय अरबस्िानािील ओमानहून म ंबईजवळील 
ठाण्यापयंिस द्धा पोिला. त्या त्यानंिरच्या पन्नास वषांि कहद स्थानकडे करण्याि आलेल्या मोचहमापं्रमाणेि या 
मोचहमेच्या पदराि थोडीबह ि लूट सोडली िर िोपळाि पडला. उमर खचलफाला ही मोहीम म ळीि पसंिी 
नव्हिी. त्याम ळे मोचहमेवरून परि येिाि मोचहमेच्या सेनापिीला उमरने बजावले की मोचहमेि िाग घेिलेल्या 
छापामार ि कडीिले कोणी मारले गेले असिील िर त्यािंी िरपाई ि मच्या जमािीिील चििक्याि लोकानंा 
मारून केली जाईल.  

 
इराणिी स्स्थिी चनराळी होिी. िेथे म स्स्लमानंा चमळालेल्या प्रारंचिक चवजयानंिर य फ्राचिस नदीपाशी 

त्याचं्या प ढील यशाला इ. स. ६३४ मध्ये पायबंद बसला. आचण म सान्नाच्या नेिृत्त्वाखालील म स्स्लम 
आक्रमकानंा इराणी सेनेने चपटाळून लावले. पण हा पायबंद केवळ िात्काचलक ठरला. कारण उमरने शत्रूला 
जेरीस आणण्यासाठी नंिर अनेकदा हल्ल ेकरून आगेकूि केली आचण ६३५ च्या ऑक्टोबरमध्ये क फाजवळ 
ब वायब येथे त्याने शत्रूवर चवजय संपादन केला. या चवजयाम ळे म स्स्लमािं प न्हा आत्मचवश्वास चनमाण झाला. 
त्याि वषी इराकमध्ये अचिदचक्षणेस िैग्रीस व य फ्राचिस या नद्याचं्या संगमाच्या िोंडाशी नदीकाठी असलेले 
उब ला शहर [या शहराजवळ चहजरी वषय १७/६३८ मध्ये उमरने बसरा हे शहर बसवले.] कजकण्याि आले. त्याम ळे इराण्यानंा फासय 
प्रािंािून चमळणारी क मक बंद झाली. बायझटीयनािंा याम यक नदीजवळ परािव झाल्याम ळे म स्स्लम सेनेिा 
मोठा चविाग इिरत्र लढण्यास मोकळा झाला. य फ्राचिसच्या पूवेला त्याि वळेी लढि असलेल्या आपल्या 
फौजेला क मक म्हणून त्याचं्यापकैी अनेकानंा उमरने पाठवनू चदले. म स्स्लम सेनेने प्रथम चहरा हे शहर परि 
कजकण्यािी कामचगरी बजावली. कारण खाचलद इब्लने वचलद याच्या नेिृत्त्वाखालील पचहल्या म स्स्लम–स्वारी 
नंिर झालेला करार या शहराने मोडला होिा. या चवजयामागोमाग काचदचसया येथील अचिशय मजबूि असा 
इराणी चकल्ला ि फानी हल्ला िढवनू कजकण्याि आला. त्याम ळे आिा मदाईन (सेलेय चसया व स्टेचसफन ही ज ळी 
शहरे) या इराण्याचं्या चहवाळी राजधानीिा मागय मोकळा झाला. या शहराला वढेा घालण्याि आला. आचण प ढे 
ज लै ६३७ मध्ये िे शहर पडले. आजूबाजूच्या प्रदेशािं लूट चमळवण्यासाठी छापे मारण्याच्या दृष्टीने म स्स्लम 
सेनानीला िे शहर हे सोयीिे कें द्र वाटले. िथाचप उमर खचलफािी ब द्धी लष्ट्करी डावपेिािं अलौचलक होिी 
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िरी त्याने आपल्या ब द्धीला चववकेािा अंक शही लावलेला होिा. त्याच्या मिे मदाईन हे शहर शत्रूच्या प्रदेशािं 
अचिशय आि असल्याम ळे लष्ट्करी कारवाईिा िळ या दृष्टीने िागंले नव्हिे. म्हणून त्याने अरबी सीमेनजीकच्या 
एका चठकाणी सैन्य परि चफरवण्यािा ह क म चदला. या पचवत्र्याम ळे दळणवळणाच्या मागािे अंिर बरेि कमी 
झाले. चशवाय या चनणययाम ळे िैग्रीसच्या पूवेकडील प्रदेशावर याप ढे छापे मारले जाऊ नयेि या आपल्या 
आदेशािी त्याला अमलबजावणी करून घेिा आली.  

 
या आदेशाप्रमाणे िैग्रीस चकनाऱ्याच्या उत्तरेकडे आगेकूि करण्यास प्रचिबंध नव्हिा. त्याम ळे इ. स. 

६४१ पयंि सवयच्यासवय पचिम इराक आचण मोसलपयंििा मेसापीयेचमयािा प्रदेश म सलमानाचं्या हािी आला. 
म स्स्लम आक्रमक थेट आमचनयापयंि पोिले. आमेचनयन लोकािंी जंगम संपत्ती ल टण्यापेक्षा म सलमानानंा िेथे 
जास्ि काहीही करिा येणे शक्य नव्हिे. त्याम ळे चजि अरबािें धार्ममक स्वािंत्र्य, िसेि त्याचं्या सरंजामशाही 
संस्था आचण जमीन–मालकीिी व्यवस्था अबाचधि राचहल्या. एवढेि नव्हे िर दडपशाहीपासून आपले रक्षण 
करिा याव ेयासाठी आपल्या हािी काही सत्ताही राखून ठेविा आली. िथाचप त्यािें प्रत्येक क ट ंब हा एक स्विंत्र 
घटक होिा. देश स संघचटि नव्हिा. त्याम ळे अरबानंा िेथे मोठ्या संख्येने घ सण्यास सधंी चमळाली. 
मेसोपोटेचमयाच्या इिर िागािील लोकही अशाि कारणामं ळे बलशाली अरबानंा शरण गेले. आक्रचमि 
प्रदेशािंील ज्या झरि ष्ट्री, चििन ककवा मूर्मिपूजक रचहवाशानंा आपल्याि धमांि राहावयािी इच्छा होिी, 
त्यानंा िशी परवानगी चमळाली. 

 
कॉकेशस व िौरस या दरम्यानच्या उरलेल्या िपूट्टट्यािंील जनिेने इस्लामिा अत्य त्साहाने स्वीकार 

केला. त्याम ळे त्या िागाि इस्लामिी झपाट्याने प्रगिी झाली. िौरसच्या पचिमेकडील िागाि मात्र इस्लामला 
आमेचनयािल्या प्रमाणेि अनेक अडिणींना िोंड द्याव ेलागले. िौरसच्या पचिमेकडील आचशया मायनरिा प्रदेश 
बायझेन्चटयमच्या लगि होिा. त्याम ळे िेथील लोकािं आक्रमकािंा प्रचिकार करण्यािे धैयय आले असाव.े 
चशवाय अनेक वष े िेथे ग्रीकािें राज्य असल्याम ळे त्याचं्याशी त्या लोकािंा दीघयकाळ पचरिय होिा. म्हणूनि 
बह धा नव्या शासकािंा स्वीकार करण्यास त्यािें मन राजी झाले नसाव.े 

 
आचशया मायनरवरील पचहली स्वारी २०/६४१ मध्ये झाली असावी. या आक्रमणाि फक्ि थोडीशी लूट 

म स्स्लमाचं्या हािी पडली. त्यानंिर लागोपाठच्या वषांि म स्स्लमानंी आणखीही अनेक आक्रमणे केली. त्या 
प्रत्येक आक्रमणाच्या वळेी अरब सेना द्वीपकल्पािंील प्रदेशाि अचधकाचधक घ सली आचण ६५२ साली िी 
कॉन्स्टॅस्न्टनोपल (क स्ि न्ि चनया) पाशी पोिली. परंि  अँचटऑक पलीकडे म स्स्लम सेना कधीि गेली नाही. 
अँचटऑक येथे म आचवया खचलफाने (६६१ िे ८०) इराणी सैन्यि कड्या आणनू ठेवल्या होत्या, आचशया 
मायनरच्या मध्यिागाि म स्स्लम सैन्याने चकत्येक वष ेस्वस्थ बसून काढली. एकदा िर चिने स्मनावरही हल्ला 
िढवला. असे असले िरी आचशया मायनरमध्ये म स्स्लम सेनेिा पाय पक्का रोवला गेला नव्हिा. एखाद्या िागावर 
कायम िाबा प्रस्थाचपि करण्याच्या दृष्टीनेही त्यानंिरच्या वषाि अरबािंी म ळीि प्रगिी झाली नाही. आचण इ. 
स. ७१७ मध्ये स लेमान खचलफािा िाऊ मस्लामा याने कॉन्स्टॅस्न्टनोपलवर स्वारी करीपयंि त्या शहरावर 
एकही जोरदार हल्ला िढचवल गेला नव्हिा. 
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आचशया मायनरमधील अनेक शहरे ि फानी हल्ल ेकरून अरब सेनापिीने हस्िगि केली. िी मोहीम 
संपचवल्यानंिर िो रोमन प्रदेशाि काळ कंचठि राचहला. प ढे मेसोपोटेचमयािून खचलफाकडून नवी सैन्य क मक 
आली िेव्हा िो राजधानीवर िाल करून गेला. यािवळेी उमर इब्लने ह बैरा याच्या नेिृत्वाखाली य द्धनौकािंा एक 
िाफा पचिमेकडून आला आचण त्याने दादानेल्सिा चकनारा व बॉस्फोरसकडे जाणारे मागय व्यापले. 
य द्धनौकाचं्या या काचफल्यािा, साम द्रध नीच्या य रोचपयन प्रदेशाकडे मोठ्या संख्येने सैन्यि कड्या वाहून 
नेण्याच्या कामी उपयोग झाला. या साम द्रध नीि मस्लामा अचिशय मजबूिपणाने पाय रोवनू बसला होिा. 
राजधानीवर प्रत्यक्ष िढाई करण्यािा आपला उदे्दश सफल झाला नाही िरी राजधानीकडे जाणारी अन्न–रसद 
बंद करून चिला उपाशी मारुन शरण आणिा येईल अशी मस्लामािी कल्पना होिी. राजधानीच्या वढे्याच्या 
काळाि मस्लामाला इचजप्ि व सीचरयामधून आलेल्या नौकादलाच्या क मकेिे साहाय्य होि असले िरी त्यािी 
सैन्यशक्िी अप री पडली. आगनौकानंी आपल्या रहस्यमय व ियकारक ‘ग्रीक िोफा’ं च्या साहाय्याने 
मस्लामािी जहाजे नष्ट केली. क्वचिि अन िवास येणार कडाक्यािा चहवाळा आचण त्याच्या जोडीला अन्न व 
कपड्यािंा प रेसा प रवठा न झाल्याम ळे मस्लामािे शकेडो सैचनक मृत्य म खी पडले. हा वढेा िेरा मचहने िालू 
होिा. त्यािे वैय्यर्थयय नवा खचलफा द सरा उमर याच्या (७१७–२०) लक्षाि आले िेव्हा त्याने माघारीिा ह कूम 
चदला. इचिहासकार चगबन याने म्हटले आहे, “आचशयाच्या प्रदेशािील व हेलेस्पाँटमधील अरेचबयन 
घोडदलािी मोहीम द्र िगिीने पार पडली. शत्रूकडून त्यािंा छळही झाला नाही परंि  बायचदचनयाकडील त्यािें 
हजारो बाधंव ि कडे–ि कडे करून कापले गेले. चशल्लक राचहलेच्या य द्धनौकािें वादळाने आचण आगीने 
अनेकवळेा न कसान झाले. अखेर त्यापंैकी फक्ि पाि छोटी जहाजे आपल्यावर आलेल्या अनेक अकल्पनीय 
संकटािंी कहाणी सागंण्यासाठी अलेक्झाचंिया बंदराि पोिू शकली.” 

 
बायझस्न्टयम ककवा आचशया मायनर यावर अरबानंा कधीि िाबा चमळविा आला नाही. अथाि 

कालािंराने इिर म स्स्लम या कामाि यशस्वी झाले. दहाव्या शिकाि झालेल्या नायसेकोरस, फोकस, 
चझचमचसस व बॅचसचलअस या िीन महान बायझन्टाईन सेनापिींनी आचशया मायनर आचण सीचरया यामधील 
अनेक शहरािूंन अरबानंा माघार घ्यावयास िाग पाडले. नवव्या शिकािील इचिहासकार बालाझ री याने 
आपल्य ‘फ ि ह अल ् ब लदान’ (चवचवध देशावंरील चवजय) या प स्िकाि असे नमदू केले आहे की उमर व 
उस्मान याचं्या अमदानीि अँचटऑक व इिर शहरे ही सीचरयािी सीमा होिी. प ढे या शहरािंा हरून अल ्रशीद 
याने ‘अवाचसम’ (संरक्षण फळी ककवा मजबूि कें दे्र) असा उल्लखे केलेला आढळिो. इचिहासकार बालाझ री प ढे 
म्हणिो, “िासयसच्या पलीकडील प्रदेशािं ज्याप्रमाणे म स्स्लम आज घ सि आहेि त्याप्रमाणे त्याहीवळेी सीचरयन 
सीमेपलीकडे िे हल्ल े करीि असि. आचण अस्कंदचरया (ॲलेक्झाचंिया) आचण िासयस या दोन नगराचं्या 
दरम्यान आज म स्स्लमानंा आढळिाि िसे रोमनािें चकल्ल ेव शस्त्रागारे त्यावळेीही होिी.” या मजबूि कें द्रािूंन 
दहाव्या शिकािील बायझन्टाइन सेनापिींनी म सलमानानंा हाकलून लावले. ही कें दे्र पचहल्या उमर 
खचलफाच्या काळापासून अरबाचं्या हािी होिी. आचण प ढील शिकाि सेल्ज काचं्या टोळ्या येईपयंि िी 
रोमनानंा परि चमळविा आली नव्हिी. 

 
आचशया मायनरमधील अरबाचं्या प्रगिीिी माचहिी करून घेिा घेिा आपण िीन शिके प ढे गेलो 

आहोि. इिर प्रदेशािं त्यानंी चकिी प्रगिी केली हे समजून घेण्यासाठी प न्हा मागे चफरले पाचहजे. उत्तर इराणाि 
अचधक प ढे जाण्याच्या बाबिीि उमर खचलफािे धोरण सावधपणािे होिे. त्याम ळे स्टेचसकनवरील यशस्वी 
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िढाईनंिर त्याने आपल्या सैन्याला य फ्राचिसपयंि मागे हटण्यािा ह कूम चदला. त्यािा पचरणाम असा झाला 
की, इराण्यानंी जबरदस्ि हल्ल ेकरण्यास स रुवाि केली, आचण त्याम ळे इराणमध्ये घ सण्यािी आपली योजना 
सोडून पूणयपणे माघार घ्यावयािी की अगोदर चमळवलेला प्रदेश आपल्या िाब्लयाि ठेवण्यािी उपाययोजना 
करावयािी याचवषयी खचलफा उमरला लवकरि चनणयय करावा लागला. शत्रूिा पूणय नायनाट करायिा असेल 
आचण म स्स्लमािंी प्रचिष्ठा राखायिी असेल िर इराणमधील मोहीम प न्हा हािी घेणे हा एकि मागय त्याच्याप ढे 
होिा. त्यािे सैचनक लढायला उिावीळ झाले होिे. त्याम ळे इराणिी मोहीम प न्हा स रू करण्यािा चनणयय 
घेण्यास खचलफाला प्रोत्साहन चमळाले. त्यान सार य फ्राचिसवरील आपल्या सैन्याला त्याने आगेकूि करण्यािा 
अचधकार चदला. िसेि त्याने बसराच्या स िेदारालाही खचजस्िानवर स्वारी करण्यािा ह कूम चदला. खचजस्िान 
हा इराणी आखािाच्या वरच्या बाजूकडील कारून नदीच्या पाण्याने चिजणारा प्रािं होिा. स िेदाराने फासयच्या 
चकनाऱ्यापलीकडील बेटे प्रथम काबीज करून नंिर म ख्य िमूीमध्ये घ सण्यािा ह कूम देऊन इराणी आखािाच्या 
मागाने ओमानहून सन्य रवाना केले. ह्या दोन्ही योजना यशस्वी झाल्या. अबरकवाँ हे मोठे बेट िसेि म ख्य 
िमूीिील िावाज, साबूर, इश्िख, आराजान (प्रािीन पसयपोलीस) इत्यादी अनेक शहरेही कजकण्याि आली. 

 
य फ्राचिस नदीवरील कूफा येथे असलेल्या लष्ट्करी िळापासून बाचबलोन िे ख रासान या प्रािीन 

हमरस्त्याने इराणच्या इराकी प्रदेशािून अरब सेनेने इराणमध्ये आगेकूि केली. ६४० मध्ये हलवान हे शहर 
कजकण्याि आले. िे शहर इराणी मदैानाकडे झाग्रोस पवयिराजीिून जाणाऱ्या रस्त्यावरील कखडीि वसलेले 
होिे. नंिर हळूहळू टप्प्याटप्प्याने अरब आक्रमक सैन्य ख रासान हमरस्त्याने प ढेप ढे सरकि बचहस्िन पवयि– 
(डाचरयसने खोदलेले चशलालेख याि पवयिाि आहेि.) पार करून िे चनहावदं मदैानापयंि पोिले. पचिम व 
दचक्षण बाजंूनी हमादानकडे जाणाऱ्या रस्त्यािे रक्षण करणाऱ्या अलवदं या पवयिाच्या पायर्थयाशी हे चनहावदं 
मदैान पसरलेले आहे. या मदैानाि चिसरा वज्इबदय या इराणी राजाने उिारलेल्या सैन्याशी अरबािंी गाठ 
पडली. य फ्राचिस िीरावरील काचदचसया या चठकाणी यज्दगदयच्या सैन्यािा अरबानंी त्याअगोदर परािव केला 
होिा. त्याि त्याला स्टेचसफॉन ही आपली राजधानी गमावनू माघार घ्यावी लागली होिी. आपली आगेकूि 
आपण आवरिी घेिली नाही िर काय पचरणाम होिील यािी कल्पना त्यािवळेी त्याला आली. चनहावदं िेथे 
त्याच्या साम्राज्यािे िचविव्य ठरणार होिे. म्हणून त्याने प्रत्येक शहरािील व खेड्यािील लष्ट्कराि िरिी 
होण्यािे वय असलेल्या सवय प रुषानंा सैन्याि दाखल करून घेिले. लोक नाख शीने सैन्याि िरिी झाले होिे. 
अरबापेंक्षा संख्येने िे जास्ि होिे. परंि  लढायला िे नाखूष होिे. त्याम ळे आक्रमकाकंडून सहजगत्या िे पराििू 
झाले. इराणसारखा धनाढ्य देश ल टायला चमळेल या कल्पनेने अरब आक्रमक बफेाम झाले होिे. चशवाय 
आपल्यापेक्षा चिन्न धमाच्या व चिन्न रक्िाच्या चवरोधकािंा दे्वष करणाऱ्या इराण्यानंा नेस्िनाबूद करावयास अरब 
अचिशय उत्स क होिे. बसरािा स िेदार अबू म सा अल–्अशारी याच्या नेिृत्वाखाली अरब सैचनकानंी 
खचजस्िान प्रािंािील यज्दगदयच्या प्रदेशावर त्याि स मारास जो हल्ला िढवला त्याम ळे यज्दगदय जास्िि 
अडिणीि सापडला होिा. आचण नेमके यािवळेी चनहावदं येथेही लढाई स रू झाल्याम ळे त्याच्या सैन्यािी 
पागंापागं झाली व िे पळि स टले. आचण ियग्रस्ि झालेल्या यज्दगदय अज्ञाि जागी पळून गेला. 

 
िथाचप इराण हा अचिशय चवस्िीणय प्रदेश होिा. आचण िेथील जनिाही स्विाविः शरण न जाणारी 

होिी. त्याम ळे इस्लामी सैन्याला चिच्यावर ित्काळ चवजय चमळवणे शक्य नव्हिे. चशवाय इराणवर वगेवगेळ्या 
राजघराण्यािंी व झरि ष्ट्र धमािी जबरदस्ि पकड होिी. पचहल्याि हल्ल्यासरशी ही पकड नष्ट होणे शक्य 
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नव्हिे ही गोष्ट खलीफा उमरच्या लवकरि लक्षाि आली. त्याम ळे चनहावदंच्या लढाईनंिर इराण्यानंा अंचकि 
करण्यािे त्याने लगेि प्रयत्न केले नाहीि. त्याऐवजी कजकलेल्या प्रदेशािी कूफा व बसरा येथील लष्ट्करी 
िळाच्या सेनापिींमध्ये वाटणी करणे उमर खचलफाला जास्ि उपय क्ि वाटले. या सेनापिींवर पराििू 
इराण्यानंा काबूि ठेवण्यािी, त्याचं्याकडून खंडणी वसूल करण्यािी आचण शक्य झाले िर खंडणी देणारा 
अचधक प्रदेश चमळवण्यािी जबाबदारी टाकण्याि आली. इराणमध्ये ठोक स्वरुपाि इस्लामीकरण झाले नाही. 
‘चकिाबी’ म्हणजे ज्यानंा धमयगं्रथ आहे अशा लोकानंा असलेल्या सवलिी चमळण्यास प्रािीन झरि ष्ट्रधमीय 
अपात्र होिो. िथाचप त्यािंी संख्या फार मोठी होिी. त्याम ळे चजचझया कर देण्यािे कबूल करून त्यानंा 
धमांिराच्या संकटािून आपली स टका करून घेिा आली. िरीही त्याचं्यापैकी प ष्ट्कळ लोकानंी चनरुपायाने चक 
वा मचॅगअन पाद््ाचं्या छळवादाला कंटाळून म स्स्लम धमय स्वीकारला. अशा लोकािंी संख्या हळूहळू वाढि 
गेली. परंि  संपूणय इराणने दहाव्या ककवा अकराव्या शिकापयंि इस्लामधमय स्वीकारला नव्हिा. 

 
मध्यविी अरबी सते्तला समग्र इराणवर ित्काळ आपली चनरंक श सत्ता प्रस्थाचपि करणे जरी शक्य 

झाले नाही िरी त्यािील इराणी प्रदेशावर चिने आपला लष्ट्करी िाबा हळूहळू प्रस्थाचपि केला. चनहावदंच्या 
लढाईनंिर कूफा येथील लष्ट्करी अचधकाऱ्यानंी पाठवलेला सेनापिी ख रासान हमरस्त्याने आगेकूि करीि 
सापं्रिच्या आसादाबाद कखडीच्या मागाने अलवदं पवयिश्रणेी ओलाडूंन हमादान व रे या महत्त्वाच्या शहरापंयंि 
पोिला आचण त्याने िी शहरे कजकली. या सेनापिीने दळणवळणाच्या रस्त्यापासून थेट उत्तर व वायव्येपयंिच्या 
दूरच्या प्रदेशावंर हल्ले िढवले. इ. स. ६४३ मध्ये त्याने अझ रबैझान प्रािंावर स्वारी केली. आचण कझवीन येथे 
दायलामाइट सैन्यािा ध व्वा उडवला. अरब सैन्यािी आगेकूि रोखण्यासाठी हे दायलामाइट लोक कास्स्पयन 
सम द्राच्या दचक्षण चकनाऱ्यावरून घरेदारे सोडून आले होिे. या सेनापिीने आमेचनयािील इचरव्हाँ व आराराट 
यावंरही हल्ल ेिढवले. 

 
इ. स. ६४४ मध्ये एका इराणी चििनाने उमरिा खून केला. कारण उत्तर इराणमधील म स्स्लम 

सैनापिीपासून आपणास संरक्षण द्याव ेअशी या चििनाने उमरला चवनंिी केली होिी. पण चििा उपयोग झाला 
नव्हिा. उमरच्या जागी द सरा खचलफा आला. परंि  खचलफा बदलले ककवा न कत्याि िाब्लयाि घेिलेल्या 
प्रदेशाि वारंवार बंडाळ्या होि राचहल्या िरी इस्लामिा चवस्िार थाबंला नाही. खचलफा उस्मानच्या 
कारकीदीमध्ये बसरा येथून एकाि वळेी अनेक मोचहमा आयोचजि करण्याि येऊन पूवय इराण कजकण्याि आला. 
ख रासान या चवशाल प्रािंािील अनेक मोठी शहरे एकामागनू एक शरण आली. इ. स. ६५२ मध्ये चहराि, 
चनशापूर, बादगीस व सरख्स इत्यादी शहरे िाब्लयाि येईपयंि आचण चसअस्िान हा प्रािं कजकेपयंि ही शरणागिी 
िालू होिी. त्यानंिर दोन वषांनी फरयाब, ज झजान व ि खाचरस्िान ही शहरेही पडली. 

 
आक्रमण करून चमळवलेल्या प्रदेशािंील जचमनी िाब्लयाि घेण्यासबंंधी दोन चनयम करण्याि आले. 

जेथील रचहवासी शािंपणे शरण आले त्यानंा स्विःच्या जचमनी स्विःजवळ ठेवण्यािी परवानगी देण्याि आली. 
कजकलेला प्रदेश कोणाही म स्स्लम सैचनकाला आपल्या स्विःकरिा आपल्या िाब्लयाि ठेविा येणार नाही ककवा 
बळकाविा येणार नाही असे त्याच्यावर बंधन घालण्याि आले होिे. जमीन कर (चखराज) आचण डोईकर 
(चजचझया कर) देऊन जचमनीच्या मालकानंा आपल्या जचमनी आपल्यापाशी ठेवण्यास परवानगी देण्याि आली 
होिी. आपली मालमत्ता आपापसािं चवकण्यािीदेखील त्यानंा परवानगी होिी. मात्र चवजेत्या म स्स्लमानंा 
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जचमनी चवकिा येि नसि. जेथील स्थाचनक रचहवाशानंा जबरदस्िीने अंचकि कराव ेलागे त्याचं्या जचमनी 
म सलमानाचं्या सामाचयक उपयोगासाठी सावयजचनक िकूोषाि जमा झाल्या असे समजण्याि येई. या 
जचमनींपकैी कोणिीही जमीन कोणाही म स्स्लम व्यक्िीला खाजगी मालकी हक्काने चमळि नसे. मूळ 
मालकानंाही त्या जचमनी चवकण्यािी परवानगी नव्हिी. मात्र उत्पन्नािा काही िाग खंड म्हणून देऊन मूळ 
मालकानंा त्या लागवडीस आणिा येि असि. एकदा इस्लामिा स्वीकार केला की मग आपल्या पूवीच्या धमाि 
परि जािा येणार नाही एवढी एकि शिय चजि देशानंा घािली जाि असे. धमयत्यागाला मृत्यूिी ककमि 
साचंगिलेली होिी. 

 
म स्स्लम आक्रमकानंा सवयत्र सारखे यश आले नाही हे याआधी साचंगिलेि आहे. कधी कधी शस्त्राबंरोबर 

राजकीय म त्सदे्दचगरीिाही वापर करावा लागे. उदाहरणाथय, एखाद्या बचलष्ठ इराणी मझयबानकडून (चजल्ह्यािा 
सरदार) डोईकर घेऊन ककवा िोही न घेिा त्याच्या हािी सीचमि सत्ता ठेवण्याि येि असे. सरकारी लष्ट्करी 
मोचहमावं्यचिचरक्ि कमी महत्त्वाच्या खाजगी मोचहमा चनरंिर िालू असि. चनरचनराळ्या अरब जमािी लूट 
चमळवण्यासाठी लढाया करीि होत्या. अरब सेनानीही पूवेकडे आपली सैन्ये प ढे रेटीि होिे. अगोदर 
कजकलेल्या आचण अद्याप जेथे पूणयपणे स्स्थरस्थावर झालेले नव्हिे अशा प्रदेशािंी त्यानंा कििा नव्हिी. चशवाय िे 
आपल्या देशापासून दूर अंिरावर होिे. त्याम ळे काहीही करावयास िे काहीसे स्विंत्र होिे. नव्या उमय्या 
वशंािील पचहला प रुष व खचलफा म आचवया अचधकारपदावर आल्यानंिर म्हणजे ६६१ ककवा ६६२ मध्ये 
म स्स्लमानंी काबलूवर पचहली स्वारी केली. त्यामागोमाग झालेल्या मोचहमेि बल्ख (प्रािीन बॅचरया) या शहराला 
शरण आणण्याि आले. 

 
इ. स. ६४० नंिर िार वषांच्या काळाि ख रासानमध्ये वारंवार बंडाळ्या झाल्या ही गोष्ट आक्रमकाचं्या 

प्रगिीमधील िढउिारािी चनदशयक आहे. िसेि िदे्दशीय लोकािंा म स्स्लम आक्रमणाला प्रखर प्रचिकार झाला 
आचण त्याम ळे म स्स्लम चवजयमोचहमेला काही काळ खीळ बसली असे इचिहासावरून चदसिे. आपल्या 
िाब्लयािील अचधक स रचक्षि िमूीमध्ये अरब फौजानंी घेिलेली कदाचिि िी िात्प रिी माघार असण्यािीही 
शक्यिा होिी. अथाि याला प रावा नाही. इ. स. ६४४ च्या आसपास बंडखोरािंा पाडाव करण्याइिकी अरबानंी 
प न्हा शक्िी प्राप्ि केली आचण िे परि आगेकूि करू लागले. त्यानंी गझनी हे शहर सर केले. आचण नंिर एक 
वषाने काबूलवर चनणायक हल्ला करून िे कजकले. िेथील बारा हजार लोकानंी इस्लाम धमय स्वीकारला. 
ख रासानच्याबाबिीि मात्र न सिे हल्ले करण्यापलीकडे त्यानंा यश आले नाही. सैन्यदळाच्या जोरावर बसरा व 
ख रासान प्रािंािंा कारिार पाहणाऱ्या इब्लने चझयादने प्रयत्न करूनही ख रासान प्रािं म स्स्लमानंा संपूणयपणे शरण 
आणिा आला नाही. 

 
अरबस्िानच्या उत्तरेकडील इचजप्िमधील संपत्ती व त्या प्रदेशािी कमजोर अवस्था म स्स्लम नेत्यानंा 

प्रथमपासून अगदी उघड चदसि होिी. त्याम ळे नजीकच्या काळाि त्यािंी इचजप्िवर धाड पडणार हे चनचिि 
होिे. सीचरयािल्या लोकापं्रमाणे इचजप्ििी जनिादेखील रोमन सते्तम ळे आचण रोमन िियच्या ज ल माम ळे 
चिडली होिी; संिापली होिी. काहीही करून त्याचं्यापासून म क्ि व्हावयास इचजप्ििी जनिा उिावीळ झाली 
होिी. त्याम ळे म स्स्लम फौज िालून येि असल्यािे समजले िेव्हा चिने स टकेिा चनःश्वास टाकला. 
इचजस्प्शयनानंी मोठ्या चमनिवारीने प्रचिकारािा देखावा केला. या आक्रमक फौजेिे आचधपत्य अमर इब्लने अल–्
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आस हा करीि होिा. त्याने आपल्या म लाकडे सीॲसाचरया शहरािा (सीचलचसयािंील शहर. िे ६४० मध्ये 
पडले.) वढेा िालू ठेवण्यािे काम सोपवले. आचण ३५०० घोडेस्वार घेऊन िो स्विः फराया (पेलचसयम) या 
शहरावर िाल करून गेला. फराया हे इचजप्ििे प्रवशेद्वार होिे आचण िेथे बायझनटाईनाचं्या लष्ट्करी ि कडीिा 
िळ होिा. अल्पावधीि त्या शहरािा आक्रमकानंीं िाबा चमळवला. अमरच्या या उद्योगाला खचलफा उमरिा 
पाकठबा होिा की नाही हे चनचिि सागंिा येि नाही. आपली परवानगी न घेिा आपली जागा सोडून अचधक धन 
चमळवण्याच्या आशनेे अमर इब्लनेने िी मोहीम हािी घेिली याबद्दल खचलफाने अमरिी चनियत्सयना केली अशीही 
एक हकीगि आहे. उमर खचलफािी परंपरा सावधचगरीच्या धोरणािी होिी. त्या दृष्टीने ही हकीगि खरी वाटिे. 
ख द्द खचलफानेि इचजप्िवर स्वारी करण्यािा अमरला आदेश चदला असेही द सरे एक ठाम मि आहे. 
वस्ि स्स्थिी काहीही असो, फराया येथे झालेला िात्प रिा अटकाव मोडून काढून िे छोटे म स्स्लम सैन्य 
झपाट्याने नाईल नदीच्या पचरसराि ज्या चठकाणी पोिले त्या जागेला म स्स्लम आक्रमकानंी ‘अल ्फ स्िाि’ असे 
नाव चदले. ज ने कैरो म्हणून आज िे चठकाण ओळखले जािे. िेथे त्या सैन्याला सक्िीने िरिी केलेल्या स मारे 
दहा बारा हजार लोकािंी क मक चमळाली. अरब सेनेने अखेर हेलीओपोचलसजवळील लढाईि रोमनािंा 
परािव केला. नंिर नाईल नदीच्या खालच्या अंगाकडे कूि करून ६४१ मध्ये अरब सेनेने अलेक्झाचंिया ही 
राजधानी कजकली. 

 
खचलफा व त्यािा इचजप्िमधील सेनापिी याचं्यािील एका पत्रव्यवहारािा इचिहासकार िबरी याने 

उल्लेख केला आहे. म स्स्लमानंी इचजप्ि आचण इिर देशावंर जे चवजय चमळचवले त्यावर या पत्रव्यवहाराने बराि 
प्रकाश पडिो. या पत्राचं्या खरेपणाचवषयी शकंा घेण्यािे कारण चदसि नाही. या पत्रव्यवहाराि उमरिे म्हणून 
जे एक पत्र चदले आहे, त्यािा सूर आपणाला पचरचिि असलेल्या उमरच्या धोरणाशी स संगिि आहे. 
अलेक्झाचंियाच्या पराििू स िेदाराने य द्धबदं्यानंा सोडण्याच्या मोबदल्याि खंडणी देऊ केली होिी. ही सूिना 
स्वीकारायिी काय, अशी अरब सेनापिीने उमरकडे चविारणा केली असिा उमरने िी मान्य करावयास 
साचंगिले. उमरने म्हटले, “ल टीपेक्षा खंडणी घेणे मला अचधक पसंि आहे. कारण लूट वाटून घेिली जािे 
आचण लवकरि िी संप ष्टाि येिे.” त्याबरोबरि उमरने आपल्या सेनापिीला अशीही आज्ञा चदली की, इस्लाम 
स्वीकारायिा की नाही, यािा चनणयय अलेक्झाचंियािील चििनानंा स्विःलाि करू द्यावा. अलेक्झाचंियािील 
चििन हे बह संख्य इचजस्प्शयन चििना−ं (कबिी) प्रमाणे मूलिः प्रािीन ग्रीक वशंािे होिे. त्यानंी इस्लामिा 
स्वीकार केला िर त्यानंा सवय बाबिीि म स्स्लमापं्रमाणे वागवले जाव ेआचण त्यानंी इस्लाम धमाि येण्यािे अमान्य 
केले िर चििनापं्रमाणे त्याचं्याकडूनही डोईकर घेिला जावा असाही उमरने ह क म चदला. आपणास 
चमळालेल्या या ह क मािे आपण पालन केले असल्यािे सेनापिीने उमरला उलट चलहून कळवले. त्यािबरोबर 
ज न्या धमाि रहावयािे की, नवा धमय स्वीकारायिा यािा चनणयय य द्धकैदी करीि होिे त्या वळेी आपल्या व 
आपल्या सेनेिील सैचनकाचं्या काय प्रचिचक्रया होि होत्या यािेही वणयन त्याने त्या पत्राि केले होिे. एखादा 
य द्धबंदी आपण म स्स्लम होणार असे सागें िेव्हा अरब सैचनकानंा “अलेक्झाचंिया शहर कजकले त्या 
वळेेपेक्षादेखील जास्ि आनंद झालेला चदसला.” धमय सोडणार नाही, असे एखादा य द्धबंदी सागें िेव्हा अरब 
सैचनक अचिशय उदास व क्र द्ध होि; इिके की जण ूकाही त्याचं्यापैकीि कोणीिरी शत्र ला जाऊन चमळाला 
आहे!  
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मात्र म स्स्लम सैचनकाचं्या छावण्याशंजेारी राहाि असलेल्या इचजस्प्शयन चििन (कबिी) य द्धबंद्यािें 
इस्लाम धमाि येण्यासाठी मन वळवण्याि म स्स्लमानंा यश आले. कारण इस्लाम धमय न स्वीकारणाऱ्यानंा द्याव े
लागणारे िारी कर आचण चनचििपणे िोगावी लागणारी सामाचजक अपात्रिा यापंासून म क्ििा चमळावी अशी 
त्यािंी इच्छा होिी. जसजसा काळ लोटला िसिशी ही इच्छा वाढिि गेली. िथाचप नवव्या शिकापयंि 
इचजप्िच्या िळ−प्रदेशािंील बह संख्य लोकानंी चििन धमय सोडला नव्हिा. िौदाव्या शिकाच्या मध्यास 
पचरस्स्थिी बदली आचण १९४७ मध्ये िर त्या वषीच्या चशरराणिीन सार इचजप्िच्या एकोणीस दशलक्ष 
लोकसंख्येमध्ये चििनािंी संख्या दहा लाखापेंक्षाही कमी होिी. 

 
पचिमेच्या बाजूला उत्तर आचफ्रकन वाळवटं व िमूध्य सम द्र यामंधील प्रदेशािं म स्स्लम प्रगिीला 

ककचििही अडथळा आला नाही. पेन्टॅपोचलस (सायरेचनका) येथे राहणाऱ्या बबयर लोकािंी संस्कृिी व दृचष्टकोण 
शहरािील ग्रीक रचहवाशापेंक्षा सवयस्वी चिन्न होिा. त्यािंा धमयही अद्याप प्रािीन गूढिावादी अवस्थेिि होिा. या 
बबयराचं्या दृष्टीने कोणीही चवजेिा सारखाि िागंला ककवा वाईट होिा. त्याम ळे त्यानंी फारसा प्रचिकार न करिा 
इस्लाम धमय स्वीकारला. मात्र बाका इत्यादी शहरािंील काही बबयरावंर चबगरम स्स्लमानंा द्यावा लागणारा 
डोईकर देण्यासाठी आपली म ले−बाळे चवकण्यािी पाळी आली. बाका हे शहर इचजप्ििा सेनापिी अमर इब्लने 
अल ्आस याने ६४२ मध्ये कजकले. इ. स. ६४३ मध्ये अमरने चरपोली शहरास वढेा घािला. िेही शहर प ढल्याि 
वषी पडले. त्यानंिर लवकरि उमर खचलफा मरण पावला आचण त्याबरोबरि पचिमेकडे लष्ट्करी मोचहमा 
करण्यावर त्याने घािलेली बंदी संपली. इ. स. ६४७ मध्ये व त्याप ढील वषी उत्तर आचफ्रका व वाद्दान या 
प्रदेशावंर म स्स्लमानंी िढाई केली. त्यानंिरच्या वीस वषांि पेन्टॅपोचलस हा जवळपास संपूणयपणे म स्स्लम 
वस्िीिा प्रदेश बनला. ग्रीक प्रदेशावर वारंवार हल्ल ेहोि होिे आचण म स्स्लम सैन्ये उत्तर व पचिम चदशलेा सिि 
प ढे जाि होिी. इ. स. ६७५ मध्ये म स्स्लम फौजानंी कैरवान हे शहर बसचवले आचण ६८१ मध्ये प्रखर य द्धानंिर 
त्यानंी इचफ्रचकया [फ्रॉइसाटय यािे शब्लदाि ‘आचफ्रका’ या शहराला मूर लोक ‘माहाचदया’ असेदेखील म्हणि.] या शहरािा िाबा 
चमळवला. या वळेी प्रत्येक लढाईि म स्स्लम फौजानंा जबरदस्ि प्रचिकार होि होिा. सापं्रि ट्य चनचशया या 
नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या व जेथील बह संख्य जनिा चििन आचण ज्य ूहोिी असे म्हणिाि त्या प्रदेशािील 
बबयरानंी आक्रमकािंा दृढिेने प्रचिकार केला. त्याचं्यापकैी ज्याचं्यावर जबरदस्िीने इस्लाम लादण्याि आला 
होिा त्यानंी प ढे अनेक वळेा त्या धमािा त्याग केला असे सागंिाि. ट्य चनचशयाि प ढील काळाि अनेक 
म स्स्लमचवरोधी उठाव झाले. कैरवान येथील उठाव नम नेदार होिा. िेथील एका बबयर ज्योचिषी स्त्रीने [काचहना हे 
चििे नाव. इब्लन खाल्द न याच्या म्हणण्याप्रमाणे िी ज्य ूहोिी.] स्थाचनक लोकािं म स्स्लमाचंवषयी एवढी वैरिावना प्रज्वचलि केली 
की म स्स्लमानंा काही काळ िे शहर सोडून जाणे िाग पडले. शहरािी नासधूस करण्याि आली. म स्स्लमानंा 
सैन्यािी क मक चमळेपयंिि या ज्योचिचषणीिे बंड िालू राचहले. नंिर म स्स्लम सेनेने चििा व चिच्या 
पाचठराख्यािंा परािव करून शहरािा प न्हा िाबा घेिला. कैरवानवर िाबा चमळाल्यानंिर काथेज शहरापयंि 
पोिायला म स्स्लम आक्रमकानंा प ढे बारा वष े लागली (६८७ पयंि िे शहर पडले नव्हिे). काथेजच्या 
पाडावानंिर िेथील ग्रीक नागचरक चससीलीला ककवा स्पेनला पळून गेले. 

 
लष्ट्करी आक्रमणाद्वारे उत्तर आचफ्रका कजकण्याच्या म स्स्लमाचं्या मोचहमेि इ. स. ७०८ हे वषय 

य गचनदशयक समजले जािे. याि वषी म सा इब्लने न सैर या उत्तर आचफ्रकेच्या स िेदाराने त्याच्याकडे सोपवलेल्या 
प्रदेशािं पचहली मोहीम काढली. लूटमार करण्यासाठी काढलेल्या मोचहमािंी एक अन षंचगक बाब यापेक्षा आिा 
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अरबानंा इस्लामिे काहीसे जास्ि महत्त्व त्या काळाि वाटू लागले होिे. म्हणूनि म साने आपला बंधम क्ि ग लाम 
िाचरक इब्लने चझयाद् यािी िाजंा (टँचजयसय) च्या स िेदारीवर चनय क्िी केली. त्याला आचफ्रकेिील मोचहमेवर 
पाठवले िेव्हा त्याच्या सैन्याि बह संख्येने असलेल्या बबयर सैचनकानंा क राणािे अचण महत्त्वाच्या इस्लामी धार्ममक 
चवधींिे चशक्षण देण्यासाठी एक चशक्षकदेखील पाठवल्यािे आढळिे. या काळाि आचफ्रकन प्रदेशाि प्रस्थाचपि 
झालेली इस्लामिी पकड प ढे इिकी बळकट झाली की उत्तर आचफ्रका हा एक अचिशय कडवा म स्स्लम देश 
बनला आचण त्या वळेेपासून आजिागायि िो िसाि राचहला आहे. 

 
 म स्स्लम चवस्िाराच्या इचिहासािील ज्या काळािा आिापयंि चविार केला त्या काळाि काही अपवाद 

वगळिा अरबानंी सम द्रमागाने लाबं पल्ल्यािी आक्रमणे केलेली नव्हिी. अरब हे उत्तम दयावदी नव्हिे. 
त्याचं्यापाशी सागरी वाहि क साधनेही फारशी नव्हिी. या उणीवा होत्या िरी िौचिक फायद्यािी आशा असेल 
िेव्हा त्यानंी सम द्रमागाने छोटी छोटी आक्रमणे केल्यािे आढळिे. उदाहरणाथय, (चहजरी ३२/इ. स. ६५२−३) 
मध्ये अरबानंी ऱ्होड्स बेटावर आक्रमण करून त्या बेटाच्या राजधानीवर हल्ला िढवला आचण िेथील प्रचसद्ध 
िव्य प िळा पळवनू नेला. त्यानंिर आठ वष े (६७३–८०) या बेटावर काही म स्स्लम ‘वसाहि’ करून राचहले 
होिे. सीचरयािून त्यानंा अन्नप रवठा केला जाि असे. म स्स्लमािंी ही वसाहि शजेारच्या बायझन्टाइन 
लोकाचं्या दृष्टीने उघड उघड एखाद्या काट्यासारखी होिी. बायझन्टायनी जहाजावंर हल्ल ेहोऊ लागले, आचण 
त्याम ळे त्यािंा त्याचं्या मूळ िळाशी संबधं ि टला. प ढे म स्स्लमानंी या बेटािा िाबा सोडला. कारण म स्स्लम 
अचधकाऱ्यानंा एक चनत्यािा काळजीिा चवषय होऊन बसावा इिके त्या बेटािे संरक्षण करणे अचिशय कठीण 
झाले. ऱ्होडस्वर प्रथम हल्ला करण्याि आला त्याि वषी चससीलीच्या चकनारपट्टीवरीही िढाई करण्याि आली. 
चहजरी ४५/इ. स. ६६५ मध्ये चससीलीवर प न्हा हल्ला करण्याि आला. या वळेी थेट चसरॅक्य सपयंि म स्स्लम सेना 
गेली होिी असे म्हणिाि. या हल्ल्याि म स्स्लमानंी अनेकानंा य द्धबंदी करून नेले. आचण ििेसमधील 
िादंीसोन्याच्या अनेक मूिी त्यानंी पळवल्या. याचह अगोदर म्हणजे २७/६४७–४८ मध्ये सायप्रसवर आक्रमण 
करण्याि आले होिे. प ढे इ.स. ६५३ मध्ये सीरीयन चकनारपट्टीवरील म स्स्लमवसाहिीवरील हल्ल्यािं 
सायप्रसवासीयानंी ग्रीकानंा मदि केली िेव्हा खचलफा म आचवयाने बारा हजार सैचनकािंी एक संरक्षण ि कडी 
सायप्रसमध्ये िैनाि केली. 

 
म सा इब्लने न सैरने इ. स. ७०८ मध्ये उत्तर आचफ्रकेच्या पचिम िागािील बबयरावंर स्वारी केली. त्याि 

वषी त्याने मज काचवरुद्ध देखील यशस्वीपणाने िढाई केली. आज ज्याला चजब्राल्टर साम द्रध नी म्हणिाि 
िेथपयंि त्याने मजल मारली. त्याम ळे स्वािाचवकि इबेचरअन आखािािील संपत्ती चमळवण्याच्या आपल्या 
प्रयत्नाि आिा चजब्राल्टर साम द्रध नीिा अडथळा राचहलेला नाही असे त्याला वाटू लागले. 

 
अंदलूचसयन (स्पॅचनश) चकनाऱ्यावरील प्रदेशावंर ७१० मध्ये प्रथम हल्ला करण्याि आला. या हल्ल्याि 

सैन्याने अस्ल्जचसरासकडून चमळवलेली लूट इिकी प्रिंड होिी की प ढील वषी प न्हा त्या प्रदेशावर हल्ला 
करण्यािा म स्स्लमानंा मोह झाला. म साने आपल्या िाचरक नावाच्या बंधम क्ि बबयर ग लामाला मोठे सैन्य देऊन 
पाठवले. िेथील सत्ताधारी राजाचं्या आपापसािंील मत्सरपूणय कलहाम ळे आचण पाद्र्ाचं्या भ्रष्टािाराम ळे िो देश 
इिका द बयल झाला होिा की देशाला म ळी नेिृत्वि राचहले नव्हिे. त्याम ळे आक्रमकानंा िेथे फारसा प्रचिकार 
झाला नाही आचण िे थेट अंदल चसयाच्या अंििागापयंि पोि ूशकले. टॉलेडोच्या [ग्वाडालेटच्या चकनाऱ्यावरील (वादी 
अल् –लढ्ढा) जेरेस दला फ्रॉन्टेरानजीक ही लढाई झाली अशी पारंपचरक समजूि आहे. अगदी अलीकडेपयंि इचिहासकारही िसेि मानीि होिे. परंि  
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या सबंंधीच्या प राव्याच्या अलीकडच्या छाननीवरून असे चदसिे की, बाबेट (ककवा ग आडबेका) या छोट्या नदीिा ‘ला जाडंा’ या सरोवराशी जेथे सगंम 
होिो िेथपासून आणखी दचक्षणेस ही लढाई झाली.] रॉचिक्सने आक्रमकािंी आगेकूि रोखून धरण्यािा द बयल प्रयत्न केला. 
पण त्यानंी िो मोडून काढला. आचण थोड्याि वषांि आस्ट चरअस हा चबस्केच्या उपसागराच्या दचक्षण 
चकनाऱ्यावरील डोंगराळ प्रािं वगळिा म स्स्लमानंी संपूणय अंदल चसया आखािािा िाबा चमळवला. 

 
इ. स. ७१९ ि दचक्षण गॉल (सेचिमाचनया) मध्ये म स्स्लम आक्रमक मोठ्या संख्येने जमा झाले. आचण 

त्यानंी कारकॅसोन व नाबोन ही शहरे िाब्लयाि घेिली. ७३० मध्ये एस्ब्लडग्नान शहरािा पाडाव झाला. िेव्हा त्यािा 
नवचनय क्ि स िेदार अब्लद अल ्रहमान हा संपूणय गॉलिा चवजेिा बनण्यािी स्वप्ने रंगव ूलागला. त्याने आपली 
चवजयमोहीम गरॅोनवर सैन्य पाठवनू आचण बोद यकस काबीज करून स रू केली. िेथून प ढे ट सय घेण्याच्या 
उदे्दशाने िो लॉइरकडे चनघाला. वाटेि “पायसीटीयसय व टूसय या शहराचं्या [या दोन शहरािं सत्तर मैलािें अंिर आहे. लढाई 

नेमकी कोठे झाली यासबंंधी अद्याप सशंोधकानंा ठरविा आलेले नाही.] दरम्यान” एके चठकाणी िाल्सय ‘द हॅमर’ (पेचपन द 
हचरस्टॉलिा म लगा) याच्याशी त्यािी गाठ पडली. िाल्सयशी झालेल्या लढाईि त्यािा इिका चनणायक परािव 
झाला की त्यानंिर म स्स्लमानंी फ्रान्स कजकण्यािा अचधक प्रयत्न केला नाही. टूसय येथील लढाईम ळे सारासेनिे 
रचहवासी कायमिे देशाबाहेर हाकलले गेले, असे सवयसाधारणपणे समजले जािे. िथाचप वस्ि स्स्थिी अशी 
चदसिे की त्यानंी आपल्या हािी नाबोन शहर काही काळ ठेवले होिे आचण त्या शहराच्या स िेदाराने ७३४ मध्ये 
ऱ्होन नदी ओलाडूंन आल्सय हे शहर काबीज करण्याि आचण ॲस्व्हग्नॉन प न्हा कजकून घेण्यािस द्धा यश चमळवले 
होिे. मक्कारी या इचिहासलेखकाच्या मिे लँग्वडेॉकच्या सारासेन्सनीदेखील ऱ्होन नदीच्या पचरसराि 
मजबूिपणे पाय रोवलेला होिा. त्यानंी नाबोन माग ेडॉफाईनमध्ये आक्रमणे केली आचण िेथील चकत्येक ििेस 
उद्ध्वस्ि केली. याव्यचिचरक्ि ७३९ नंिर ऱ्होनमधून त्यानंी आक्रमणे केल्यािी नोंद नाही. मात्र नाबोन शहर 
वीस वष ेम स्स्लमाचं्या हािी होिे. त्यानंिर िदे्दशीय रचहवाशानंी बंड केले आचण िेथे िैनाि केलेल्या म स्स्लम 
सैचनक ि कडीिील सैचनकानंा ठार मारले. अशा रीिीने आपल्या देशावरील परकी सते्तिा त्यानंी अंि केला हे 
चनचिि. मात्र अद्याप स्पेनमधून त्या देशावर हल्ल ेिालू होिे. [फ्रान्समधील म स्स्लमाचंवषयीच्या माचहिीसाठी Invasions des 
Sarazzins en France; एम्. रेनॉड (Paris, 1836) हे प स्िक पहाव.े] 

 
म स्स्लम सैन्ये पचिमेस चकिी लाबंवर गेली होिी िे आिापयंि आपण पाचहले. आिा परि पूवेकडे 

येऊन त्या िागाि म स्स्लम फौजानंी व इस्लामने चकिी प्रगिी केली िे पाहू. ख रासान प्रािंामध्ये म स्स्लमानंा 
सवयत्र सारखे यश चमळविा आले नव्हिे हे आपण पाचहलेि आहे. खरे म्हणजे त्या प्रािंाि अरबानंा कधीही 
पूणांशाने शािंिा चनमाण करिा आली नव्हिी. ककवा आपल्या िाब्लयािील प्रदेशाच्या सीमा त्यानंा चनचिि करिा 
आल्या नव्हत्या. कारण त्या प्रािंावरील आपला िाबा कायम ठेवण्याकरिा अरबानंी जे सैन्य िेथे िैनाि केले 
होिे त्या सैन्याला ऑक्सस नदीमाग े सिि िालू असणारे ि कांिे ककवा स्थाचनक असंि ष्ट इराण्यािें हल्ले 
परिवनू लावण्यािे काम कराव ेलागि असे. स्थाचनक इराणी लोकाचं्याही काही अडिणी होत्याि. इस्लाम 
धमाम ळे त्याचं्या ज न्या चनष्ठािंा छेद घेिला जाणार होिा. एवढेि नव्हे िर त्या चनष्ठा त्यानंा सोडाव्या लागणार 
होत्या. ज्या इराण्यानंी नव्या धमािा अंचगकार केला होिा िे धमाच्या बाबिीि आपल्या नव्या बाधंवाचं्या बाजूने 
असले िरी अरब–म स्स्लमाचं्या रक्िसंबंचधयाशंी ककवा त्याचं्यािील ज न्या अधयसरंजामदारी सरदाराशंी ककवा 
धन्याशंी हे इराणी चमसळावयास राजी नव्हिे. ज न्या चनष्ठािंा प्रिाव अद्याप कायम असल्याम ळे चकत्येक जण 
इस्लाम धमाि गेले नाहीि. कालािंराने चनशापूर, मव्हय आचण हेरट ही शहरे जेव्हा म हम्मदी धमािे मजबूि 
बालेचकल्ल ेबनली; म स्स्लम धमािी जणू प्राथचमक संस्कार कें दे्र झाली आचण आपला प्रिाव पाडू लागली िेव्हा 
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कोठे आपल्या स रचक्षि चकल्ल्याच्या बाहेर चबनधोकपणाने अरब म स्स्लमचवजेत्यानंा कहडिा चफरिा येऊ लागले. 
िरीदेखील त्यानंा फार धोका वाटे आचण म्हणून दळणवळणाच्या मागावर खडा पहारा ठेवावा लागे. अल–्हकम 
या ख रासानच्या अमीराने काळजीपूवयक ियारी करून ४७।६६७ मध्ये ख रासानच्या दचक्षणपूवेकडील खूर या 
प्रदेशावर स्वारी केली. िसेि त्याने आरल सम द्राच्या दचक्षणेकडील ख्वाराज्म (चखव) वरही िढाई केली. प ढे 
दोन वषांनी बाल्ख हे शहर सर करण्याि आले. बाल्ख हे ऑक्सस नदीच्या सवाि नजीक असलेले मोठे शहर 
होिे. ऑक्सस नदीपलीकडील रान्सोस्क्सआना या प्रदेशाि अद्याप म स्स्लम जाऊ शकले नव्हिे. या प्रदेशाि 
लष्ट्करी हालिाली करण्याच्या दृष्टीने बाल्ख हे शहर िळ म्हणून म स्स्लम सेनेला उपयोगी होिे. 
रान्सोस्क्सआनािे या काळाि पाि चविाग होिे. एक : स घड (प्रािीन सॉग्चडयाना). या चविागाच्या ब खारा व 
समरकंद अशा दोन राजधान्या होत्या. दोन : ख्वाराज्म. ऑक्ससनदीच्या द आबािील प्रदेश. िीन : सघाचनयन. 
हा चविाग ऑक्ससनदीच्या वरील बाजूस ख्वाराज्मच्या दचक्षण–पूवेस होिा. िार : फरघना. जक्झाटयस नदीच्या 
वरील बाजूस असलेला प्रदेश आचण पाि : शाश. हा याि नदीच्या अरल सम द्राला चमळणाऱ्या प्रवाहाजवळील 
प्रदेश. 

 
ऑक्सस नदी ओलाडूंन ६७१ मध्ये रान्सोस्क्सआनावर पचहला हल्ला करण्याि आला. त्यानंिर लूट 

चमळवण्यासाठी वारंवार हल्ल े होि होिे. परंि  त्यानंिर मात्र साल्म इब्लने चझयाद हा ख रासानिा स िेदार 
होईपयंि (६८१–३) म स्स्लम आक्रमक रान्सोस्क्सआनाच्या वाटेला गेले नाहीि. कारण िेथे फार कडक 
चहवाळा होिा. म स्स्लम सेनेच्या या मोचहमा आपल्या मूळ ठाण्यापासून दूर अंिरावरील प्रवशेािं काढलेल्या 
होत्या. या मोचहमािं त्यानंा आलेल्या अडिणी बव्हंशी शारीचरक होत्या. आक्रमक सैन्यािील बह संख्य 
सैचनकानंा त्या प्रदेशािील कडक थंडीिी सवय नव्हिी. बरोबर खूप गरम कपडे बाळगाव ेलागि होिे. त्याम ळे 
झटपट हालिाली करणे त्यानंा जमि नव्हिे. ब खारापाशी िर त्यानंा डोंगराळ प्रदेशािं लढाव ेलागले. डोंगरी 
लढाईिी त्यानंा माचहिी नव्हिी. या मोचहमेिे नेिृत्व करणाऱ्या अरब सैचनकामंधील अंिगयि वाचंशक हेवदेाव े
हेदेखील त्याचं्या मंद प्रगिीला कारणीििू झाले. िथाचप ज्याचं्याचवरुद्ध अरबानंी आक्रमण केले होिे त्या 
लोकािंील द ही मात्र त्याचं्या पर्थयावर पडली. राज्यकिे व प्रजाजन हे चिन्न चिन्न वशंािें असल्याम ळे समाजािे 
दोन ि कडे झाले होिे. जन्म, िाषा व जीवनपद्धिी या बाबिींि प्रजाजन इराणी होिे िर राज्यकिे ि की होिे. हे 
ि की मूळिे जक्झाटयस नदीच्या पूवेकडील प्रदेशािंले केवळ खंडणी वसूल करण्यासाठी िेथे आले होिे. त्या 
प्रदेशाि आपले वियस्व प्रस्थाचपि करण्यासाठी या ि की सत्ताधाऱ्याशंीि अरब आक्रमकानंा सामना करावा 
लागला. म स्स्लम आक्रमकाचंवरुद्ध िेथे एकजूट होऊ शकली नाही यािे कारण िेथील लहान लहान राज्ये 
आपापसाि लढि होिी. असे असले िरी इस्लामच्या व म स्स्लम साम्राज्याच्या चवस्िाराच्या बाबिीि अरबानंा 
चमळालेले यश प्रारंिी िरी अगदी मामूली होिे. कारण ि कांप्रमाणे अरबानंाही फक्ि लूट हवी होिी. त्यापेक्षा 
स्थायी महत्त्वािे कायय त्यानंी िचविव्यिेवर सोपवले होिे. 

 
द सऱ्या कोणाचहपेक्षा क िैब इब्लने म स्स्लम (७०५ मध्ये ख रासानिा स िेदार म्हणून यािी नेमणूक झाली 

होिी) या सेनापिीनेि रान्सोस्क्सआनामधील म हम्मदी धमीयािंी सत्ता दृढ करण्यािी कामचगरी केली. त्यानेि 
िेथे पचहल्याप्रथम अरब सते्तिी चनर्मववादपणे प्रचिष्ठापना केली. कजकलेल्या प्रदेशाि म स्स्लमाचंशवाय इिर 
कोणालाही शसे्त्र बाळगिा येणार नाहीि, हा उमरने केलेला कायदा त्याने चशचथल केला आचण चजि 
समाजािंील लढाऊ गटानंा त्याने आपल्या सेनेि दाखल करून घेिले. खंडणी देण्याच्या अटीवर त्याने 
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स्थाचनक राजानंा सते्तवर रहावयास परवानगी चदली. मात्र प्रत्येक राजावर देखरेख करण्यासाठी आपला एकेक 
अचधकारी त्याने नेमला. त्याने चनरचनराळ्या चजल्ह्यािं अरबाचं्या ‘वसाहिी’ स्थापन केल्या. या वसाहिी अरब व 
म स्स्लम जीवनपद्धिी आचण धमयित्त्व ेयाचं्या चशक्षणािी कें दे्र बनल्या. परंि  या वसाहिींि राहणाऱ्या िदे्दशीय 
लोकानंा आपल्या स्थाचनक सत्ताधाऱ्याचं्या अचधकारकके्षि राहून एक प्रकारिे स्विंत्र जीवन जगण्यािी 
परवानगी चदली होिी. अशा प्रकारच्या वसाहिींपकैी समरकंद, ख्वाचरज्म ब खारा या वसाहिी सवांि महत्त्वाच्या 
होत्या. िेथे मजबिू संरक्षक सैन्य िैनाि केले होिे. या शहरािंील पारशी जमािीच्या एकूणएक अग्यारींिा नाश 
करण्याि आला. त्यानंा हाि न लावण्याइिकी सचहष्ट्ण िा अरबानंी दाखवली नाही. या य द्धाि (७६५) सेकंद हे 
बाजारािे शहर अरबानंी कजकले. या शहंरािील शस्त्रास्त्रािें प्रिंड साठे त्याचं्या हािी पडले. अरबानंा िे अचिशय 
उपयोगी ठरले. कारण फारि थोड्या अरबाजंवळ प रेसे य द्धसाचहत्य होिे. या महत्त्वाच्या फायद्याव्यचिचरक्ि या 
लढाईिील चवजयाम ळे अरब आक्रमकानंा आणखी आक्रमणे करण्यास प्रोत्साहन चमळाले. ि कांकडून कणखर 
प्रचिकार होऊनही ही आक्रमणे यशस्वी झाली. क िैबिा वचरष्ठ अचधकारी व इराकिा क शल व दृढचनियी 
स िेदार हज्जाज हा दूरवर िाललेल्या या मोचहमािंील घडामोडी काळजीपूवयक अभ्यासीि होिा हे चवसरिा 
कामा नये. आपला सेनापिी क िैब याच्यावर त्यािे खूपि वजन होिे. त्यािा फायदा घेऊन त्याने क िैबला 
आणखी आगेकूि करण्यािी चवनंिी केली. क िैबने ब खारावर प्रथम हल्ला िढवला. पण िो परिवनू लावण्याि 
आला. िेव्हा क िैब ऑक्सस नदी ओलाडूंन मव्हयकडे परि चफरला. त्यानंिरच्या मोचहमेि स घडच्या राजाशी 
त्याला सामना द्यावा लागला. आपले सैन्य घेऊन हा राजा ब खाराच्या राजाच्या मदिीला आला होिा. परंि  
अरब सेनापिीिी चजद्द मोठी होिी. त्यािं आणखी स िेदार हज्जाज यािे त्याला प्रोत्साहन असे. त्या जोरावर 
त्याने अखेर इ. स. ७०९ मध्ये चवजय संपादन केला. स घचडयनानंी स्विंत्रपणे त्याच्याशी िह केला आचण खंडणी 
देण्यािे मान्य केले. 

 
इ. स. ७११ मध्ये म्हणजे ज्या वषी स्पेनवर स्वारी करण्याि आली त्याि वषी क िैबने चसस्टान या 

अचिपूवेकडील इराणी प्रदेशावर स्वारी केली. या स्वारीवर असिाना शकेडो मलै अंिरावरच्या ख्वाराज्मच्या 
राजाने क िैबकडे मदिीिी मागणी केली. सत्तालोिापोटी त्या राजाच्या धाकट्या िावाने राजाचवरुद्ध िढाई 
केली होिी. या राजाच्या मदिीला जाण्याकरिा शकेडो मलैािंा प्रदेश पार करावा लागणार होिा. अरब 
सेनापिीने िीं प्रदीघय मजल मारली. आचण स्विःला फायदेशीर अशा अटींवर त्याने त्या राजाला िरपूर सहाय्य 
केले आचण नंिर िो प न्हा द सऱ्या स्वारीवर चनघाला. या मोचहमेि त्याने स घचडयनावंर हल्ला िढवला. कारण िे 
लोक सिि अरबािें शत्र त्व करीि होिे. स घचडयनानंा बेसावध अवस्थेि पकडून आचण त्याचं्या सैन्यफळ्या 
फोडून त्याचं्या राजधानीपयंि–समरकंदपयंि– आपण म संडी मारू शकू अशी त्यािी अपेक्षा होिी. िथाचप 
त्यािी अपेक्षा पूणयिया सफल झाली नाही. अखेर िे शहर कजकण्याि व िेथील बरीिशी संपत्ती हस्िगि 
करण्याि िो यशस्वी झाला िरी त्याला उग्र प्रचिकाराला िोंड द्याव ेलागले आचण त्याि त्यािे बरेि सैचनक 
कामाला आले. शाश व फरघाना येथील राजािंी मदि चमळाल्याम ळेि स घचडयनानंा अरब आक्रमकािंा थोडा 
िरी प्रचिकार करिा आला. जक्झाटयस नदीपलीकडे या राजािंी राज्ये होिी. समरकंद काबीज झाल्यावर 
शािंिेिा िहनामा झाला िरी त्या दोन राजानंी केलेले शत्र त्व क िैब चवसरू शकला नाही. शक्य चििक्या 
लवकर त्यािंा सूड घेण्यािा त्याने चनधार केला, आचण ७१३ मध्ये त्याने िो प रा केला. त्या वळेी म स्स्लम फौजा 
प्रथमि जक्झाटयस नदी ओलाडूंन गेल्या. शत्र त्व करणाऱ्या या दोन्ही राजाचं्या जचमनी म स्स्लमानंी हस्िगि 
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केल्या आचण काही म स्स्लमानंी िर काश्गर या त्या वळेेच्या चिनी प्रदेशावर हल्ला िढवनू त्याही पलीकडे आिवर 
िीनमध्ये प्रवशे केला असावा असा एक अंदाज आहे. 

 
इचिहास लेखक िबरी याने या अंदाजाला द जोरा चदला आहे. त्यािे असे म्हणणे आहे की, चिनी 

सीमेवर क िैब पोिला िेव्हा चिनी सम्राटाने त्याला एक संदेश पाठवला. इस्लाम धमांिी ित्त्व ेिपशीलवार 
समजून सागंण्यासाठी उच्च दजािे बारा धमयप्रसारक िीनच्या दरबाराि पाठवाव ेअशी चवनंिी सम्राटाने त्या 
संदेशाि केली होिी. िबरीिे हे म्हणणे खरे मानायिे िर क िैबने पाठवलेल्या दूिािें चिनी सम्राटाने मतै्रीपूणय 
स्वागि केले नाही आचण आपल्या जचमनीवर आक्रमण केले िर त्यािे ियंकर पचरणाम आक्रमकानंा िोगाव े
लागिील अशी धमकी देऊन चिनी सम्राटाने त्या दूिानंा हाकलून लावले या वस्ि स्स्थिीिे काय? िे काहीही 
असले िरी इराणमाग ेिीनवर स्वारी करण्यािा रीिसर प्रयत्न म स्स्लमानंी केला नव्हिा हे चनचिि. क िैबने 
चिनी प्रदेशाि केलेला प्रवशे हा म स्स्लम फौजा मध्य आचशयाि कोठपयंि पोिल्या होत्या एवढेि सूचिि करिो. 
या आक्रमणानंिर लवकरि नव्या खचलफाने ख रासानच्या स िेदारीवर आपला माणूस नेमला. पण क िैबने 
स िेदारी सोडण्यास नकार चदला. त्याने बंड केले आचण लढाईि िो मारला गेला. 

 
इस्लाममध्ये न आलेल्या अन्य प्रदेशावंर म स्स्लम सैन्याने केलेल्या त्या अगोदरच्या जवळपास सवय 

आक्रमणापं्रमाणेि, क िैबने ख रासान व रान्सोस्क्सआनावर केलेल्या स्वाऱ्यािूंनही इस्लामच्या चवस्िाराच्या 
दृष्टीने फारि थोडे पदराि पडले. त्याम ळे सैन्यशक्िीऐवजी अन्य मागानी इस्लामिा प्रसार करणे आवश्यक 
झाले. म्हणूनि बह दा उमर या द सऱ्या उमय्या खचलफाने (७१७–२०) आचण अचि उत्साही म स्स्लमाने इस्लाम 
स्वीकारणाऱ्यानंा करमाफी जाहीर केली असे चदसिे. जराह या ख रासानच्या आपल्या स िेदाराला त्याने 
चलचहले होिे : “जो कोणी मके्ककडे िोंड करून प्राथयना करावयास ियार असेल त्याला कर माफ कर.” ही 
सवलि म्हणजे कर ि कवण्यािी एक सोपी य क्िी ठरली. आचण अनेकानंी घाईघाईने नवा धमय पत्करला. 
त्याम ळे महसूलावर घािक पचरणाम होऊ लागला. िेव्हा इस्लाम स्वीकारण्यासाठी घािलेल्या या मामूली 
अटीिे जे पचरणाम होि होिे त्यािी जराहने उमरला कल्पना चदली आचण अशी सूिना केली की स ंिा ही 
इस्लामधमय स्वीकारण्यासाठी अट ठरवली जावी. पण उमरने त्यािी ही सूिना फेटाळली आचण साचंगिले, 
“जनिेला इस्लामिा उपदेश करण्यासाठी अल्लाने म हम्मदानंा पाठवले, स ंिा करा असे सागंण्यासाठी नव्हे.” 
ख रासानिा बंदोबस्ि फक्ि िलवारीनेि होऊ शकेल असा आपला चवश्वास असल्यािे जराह आग्रहपूवयक सागं ू
लागला िेव्हा खचलफाने त्याला स िेदारपदावरून दूर केले. [बालाझ री यािे फिेह अल्–ब लदान, पृष्ठ ४२६. धमािे अचधकार व 
सरकारी चिजोरीिे अचधकार यािं िडजोड घडवनू आणण्यासाठी द सऱ्या उमरने योचजलेल्या उपायासंबंंधीच्या जास्ि माचहिीसाठी एच्. ए. आर. चगब 
यािे “Fiscal Rescript of Umar II” in Arabica, II (Leyden, 1955), 1–16 पहा.] 

 
धमयप्रसाराच्या गरजा आचण सरकारी चिजोरीिी गरज यामधील अशाि प्रकारिा आणखी एक संघषय 

७२८ मध्ये खचलफा चहशाम याच्या कारकीदीि उद्िवला. अशर्ास इब्लने अब्लद ल्ला या ख रासानच्या स िेदाराने 
रान्सोस्क्सआनामधील सवय रचहवाशानंा करमाफीिे आचमष दाखवनू इस्लाम धमाि आणायिे ठरचवले. या 
सवलिीम ळे स्थाचनक रचहवाशानंा इस्लाममध्ये आणण्याि म स्स्लम धमयप्रसारकानंा प्रिंड यश चमळाले. त्याम ळे 
ज्यािंी चमळकि, त्यानंी गोळा केलेल्या करावंर अवलंबनू होिी अशा महसूल अचधकाऱ्यानंी चवरोध स रू केला. 
स्थाचनक जमाि−नेिेही (चदहकान्स) त्यानंा सामील झाले. कारण इस्लामसारख्या लोकशाहीवादी धमाने 
शिेकरी वगाि मजबूि जम बसवला िर त्याचं्या प्रचिष्ठेला मोठाि धक्का पोिण्यािे िय होिे. इराणमध्ये 
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संरक्षणासाठी ठेवलेल्या अरब सैन्यािा ग जारा स्थाचनकरीत्या जमा होणाऱ्या महसूलावरि अवलंबून 
असल्याम ळे सवय कर रद्द करण्याि आले िर त्या सैचनकावंर लवकरि उपासमारीिी पाळी आल्याचशवाय 
राहणार नाही ही गोष्ट स िेदाराला पटवनू देण्याि सरकारी अचधकाऱ्यानंा यश आले. िेव्हा स ंिा केलेल्या ककवा 
न केलेल्या अशा पूवीच्या प्रत्येक करपात्र व्यक्िीवर स िेदाराने चखराज ककवा जमीनकर प न्हा बसवला. 

 
या नव्या धोरणाम ळे बंडािा प्रिंड िडका उडाला. आचण पचरणामान्िी दाबूचसया व समरकंद जवळिे 

छोटे चविाग वगळिा सवयच्या सवय रान्सोस्क्सआना प ढील काही वष ेअरबानंा गमावनू बसावा लागला. नंिरच्या 
काळाि रान्सोस्क्सआनािील छोटे प्रदेश दमास्कसमध्ये अचधकारपदावर असलेल्या उमय्या खचलफा चहशामला 
जरी परि चमळू शकले नाहीि िरी िे इस्लाममध्येि राचहले. ७३४ मध्ये पैगंबर क ट ंबाच्या अचधकारािे आपण 
पाचठराखे असल्यािा दावा करणाऱ्या अचलदानंी चहशामचवरुद्ध बंड उिारले आचण त्यानंी काही अन यायीही 
चमळवले. अचलदानंी असे आश्वासन चदले की, ‘संरचक्षि धमांिून’ (याचठकाणी प्राम ख्याने पारशी) जे लोक 
इस्लाममध्ये आले आहेि त्याचं्यावर कर बसवला जाणार नाही व कोणावरही ज लूम केला जाणार नाही या पूवी 
झालेल्या करारािे पालन केले जाईल. 

 
प्रारंिीच्या मोचहमेनंिर म स्स्लमानंी आक्रचमि प्रदेशािं एकदा पक्का पाय रोवल्यानंिर त्या प्रदेशाकडे 

पाहण्यािी त्यािंी दृष्टी केवळ िेथे लूटमार करण्यािी राचहली नाही. पूवी ज्याप्रमाणे क फा व बसरा या 
इराकमधील शहरािंील छावण्यािं ककवा इचजप्िमधील फ स्िाि (ज ने कैरो) या शहरािील छावण्यािं धमािे 
चशक्षण देणारे आचण धार्ममक कायद्यािें िज्ज्ञ नेमले होिे त्यािप्रमाणे रान्सोस्स्कआनामधील छावण्यािंही त्यािंी 
नेमणूक करण्याि आली. प ढे लवकरि क राणािा खरा अथय समजून घेण्यािी ज्यािंी इच्छा होिी त्याचं्याकरिा 
धार्ममक कायदे व िाषा चशकवण्यािी सोय असलेल्या पाठशाळा काढण्याि आल्या. सहाचजकि या शाळा 
इस्लामला शस्क्ि प्राप्ि करून देणारी कें दे्र बनल्या. आचण या शाळािून झालेल्या प्रयत्नािूंनि हळूहळू चजि 
प्रदेशानंी इस्लामिा अंचगकार केला. अब्लबासी खचलफािें आसन स्स्थर झाले त्यास मारास म स्स्लम चवजयािी 
पचहली शस्क्िशाली लाट ओसरली होिी. चजि प्रदेशािील बरािशा िागािील लोकाचं्या लवकरि लक्षाि आले 
की राजधानी बगदादपासून आपण इिके दूर आहोि की खचलफािी सत्ता आपणाला सहज झ गारून लाविा 
येईल. चखलाफिीच्या अगदी एका टोकाला असलेल्या इराण, स्पेन आचण उत्तर आचफ्रका या प्रदेशािंील ज्या 
बंडखोरानंा लष्ट्करािा पाकठबा चमळाला त्यानंी आपली स्विंत्र राज्ये स्थापन केली. परंि  इराणने खचलफाशी 
नाममात्र िरी चनष्ठा कायम ठेवली. मचशदींि श क्रवारी होणाऱ्या नमाजाच्या वळेी ख िब्लयामध्ये िोपयंि 
खचलफाच्या नावािा उल्लेख केला जाि होिा आचण इराणी नाण्यावंरही खचलफािी म द्रा अंचकि केली जाि 
होिी. या चनष्ठेिा अथय खचलफाला इराणी लोक कर देि होिे ककवा स्थाचनक कारिाराच्या बाबिीि िे 
खचलफािे मागयदशयन मानीि होिे असा मात्र नव्हिा. 

 
बगदादच्या चखलाफिीिी सत्ता ऱ्हास पावली िरी त्याम ळे इस्लाम धमाच्या एकूण सते्तिा क्षय झाला 

नव्हिा. इस्लाम धमाच्या अन यायािंी संख्या सिि वाढिि होिी. िसेि म स्स्लम प्रि त्वाखालील एकूण 
िपू्रदेशािं सिि िरि पडि होिी. आचण काही प्रदेश आचण काही अन यायी गमवाव ेलागले िरी सोळाव्या व 
सिराव्या शिकािं अचधक शक्िी संपादन करण्याच्या बाबिीि इस्लामने उच्चाकं गाठला. 

 



 अनुक्रमणिका 

िमूध्य सागरीय बेटािं इस्लामिा ज्या िऱ्हेने चवकास व ऱ्हास झाला त्यावरून राजकीय पचरस्स्थिीिा 
इस्लामच्या संख्याबळावर कसा पचरणाम होि असे हे लक्षाि येिे. ऱ्होडस्, चससीली, सायप्रस व मज का 
याचं्यावरील आक्रमणािंा उल्लेख यापूवी आलाि आहे. ५४ । ६७४ मध्ये अब्लद ल्ला इब्लने कैसने क्रीट बेटावर िढाई 
केली. िेथे आपल्या सैन्यासह चहवाळािर िो िळ ठोकून होिा. प ढे २१० । ८२५ च्या दरम्यान अधूनमधून त्या 
बेटावर हल्ल ेहोि होिे, िरी फारसे कोणी त्या बटेाच्या वाटेला गेले नव्हिे. त्या वषी म्हणजे २१० । ८२५ मध्ये मूर 
लोकाचं्या एका गटाने काडोव्हा येथील उमय्या खलीफा अल् हक्म याच्याचवरुद्ध उठाव केला. िो अयशस्वी 
झाला िेव्हा िे या क्रीट बेटावर आश्रयासाठी गेले. िेथील मूळ रचहवाशानंा त्यानंी अंचकि केले. चनसेफोरस 
फोकसने िे बेट ६३१ मध्ये बायझनचटयमकडे परि सोपवीपयंि िे म स्स्लमाचं्या हािी होिे. त्यानंिरच्या साि 
शिकािील बह िाशं काळ क्रीटमध्ये चििनधमय चटकून होिा. नंिर १६४५ िे १६६९ या दरम्यान ि की 
आक्रमकानंी क्रीट परि इस्लाममध्ये आणले. िरीही काही रचहवासी चििन धमालाि चिकटून राचहले. सबंध 
इस्लामी जगिािील कडव्या म स्स्लमािं ि की म स्स्लमािंी गणना होिे. धार्ममक अध्ययनाकडे त्यािें फारसे लक्ष 
नसले िरी िे कडव े धमाचिमानी व धमासाठी लढणारे उत्तम लढवय्ये होिे. म्हणूनि कदाचिि अगदी 
आिाआिापयंि ि कांपाशी फारसे शासनकौशल्य असल्यािे अन िवास आले नाही. या कौशल्याच्या अिावीि 
ि कांच्या अंचकि असलेल्या इस्लामी ककवा चबगर इस्लामी प्रजेला राज्यकत्या वगाकडून होणारा त्रास सहन 
करावा लागलेला आहे. ि कांच्या गैरकारिारािा त्रास क्रीटन्सनाही सोसावा लागला. त्याम ळेि १८२१ मध्ये 
जेव्हा ि की सते्तचवरुद्ध ग्रीकानंी उठाव केला िेव्हा म स्स्लमेिर क्रीटन्सनी ग्रीकानंा सहान ििूी दाखवण्यासाठी 
स्फाचकऑट या डोंगरी लोकाचं्या नेिृत्वाखाली बंड केले. हा उठाव मोडून काढण्यािे ि की सत्ताधाऱ्यािें प्रयत्न 
चवफल झाले. शवेटी िह झाला आचण इचजप्िमधील म हम्मद अली सरकारच्या हािी १८३० िे ४० पयंि दहा 
वष ेक्रीटिा कारिार सोपवण्याि आला. प ढे प न्हा िे बेट ि कांना देण्याि आले आचण अखेर सव्हयज येथे 
झालेल्या िहनाम्यान सार िे बेट ऑगस्ट १९२० मध्ये त्याच्या पूवीच्या मालकाकडे–ग्रीकाकंडे–परि देण्याि 
आले. बेटाच्या प्रत्येक नव्या सत्ताधाऱ्याबरोबर सत्ताधाऱ्याच्या धमाला िेथील प्रम ख धमािे स्थान चमळाले. 
त्याम ळे सापं्रि िेथील बह संख्य नागचरक चबगर−म स्स्लम आहेि. 

 
सायप्रसमध्येही असेि झाले. सायप्रसवर २७ । ६४७ मध्ये पचहला हल्ला झाला. चनसेफोरसने ९६६ मध्ये 

िे बेट परि घेिले. िोपयंिच्या काळाि िे बेट म स्स्लमानंी केलेल्या नासध शीिे व ल टाल टीिी के्षत्र बनले होिे. 
दैवगिीच्या चवचवध पचरवियनामं ळे प ढे सायप्रस बेट बायझनटाइन्सच्या हािून वनेेचशयनाचं्या हािी गेले. िे 
त्यानंाही १५७१ मध्ये ि कांच्या हािी देणे िाग पडले. सायप्रसमधील ि की सरकारिा कारिार देखील 
क्रीटमधील कारिारासारखाि वाईट ठरला. अखेर द सरा स लिान अब्लद अल ्हमीद याच्याशी १८७८ मध्ये 
झालेल्या करारान सार सायप्रस बेटािा कारिार इंग्लंडकडे सोपवण्याि आला. प ढे नोव्हेंबर १९१४ रोजी 
इंग्लंडने ि कय स्िानशी य द्ध प कारले िेव्हा त्याने िे बेट चब्रचटश साम्राज्याि सामील करून टाकले. १९४६ मध्ये 
झालेल्या जनगणनेप्रमाणे सायप्रसमधील म स्स्लमािंी सखं्या एकूण लोकसंख्येच्या दोनपिंमाशंापेक्षाही कमी 
होिी. सायप्रसवरील ि कय स्िानिे सवाचधपत्य संप ष्टाि आल्यानंिर िेथील म स्स्लम लोकसंख्येिे प्रमाण फारि 
कमी कमी होि गेले. 

 
६५२ िे ६७०च्या दरम्यान इचजप्िमधील म स्स्लमानंी पचिमेकडे चससीलीवर हल्ल े केले. आचण 

चसरॅक्य सकडूनदेखील खंडणी वसूल केली जाऊ लागली. परंि  प ढे ८२६ पयंि चसचसली बेटािी चनष्ठा रोमन 
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साम्राज्याकडे होिी. त्या वषी य फेचमयस या बंडखोराने रोमन सते्तचवरुद्ध उठाव केला. पण उत्तर आचफ्रकेिील 
मूरानंी त्याला ह सकून लावले. या मूरानंी पालेमो हा आपल्या लष्ट्करी हालिालींिा िळ बनवला आचण प ढील 
पन्नास वषांि त्यानंी चससीलीिा पचिम िाग हळूहळू परि चमळचवला. परंि  सवय चििनधमीयािंी व सीझरचनष्ठेिी 
चसरॅक्य समधून हकालपट्टी करण्यासाठी आचण िेथील बायझन्टीयमी धमय व िाषा नाहीशी करण्यासाठी मूरानंा 
त्यापेक्षाही जास्ि काळ लागला. ९६२ मध्ये िौरचमना शहरािा पाडाव होऊन िे संपूणयपणे म स्स्लम 
आचधपत्याखाली आले िेव्हाि िी गोष्ट शक्य झाली. इटलीचवरुद्ध सोयीस्कर लष्ट्करी िळ म्हणून िौरचमना 
बेटािा नंिर उपयोग झाला. कालाचब्रया व कम्पाचनया या शहराचंवरुद्धच्या लढाईसाठी मूर व बबयर सैचनकानंा 
घेऊन जाण्याि उत्तर आचफ्रकेिील टू्यचनस व चबझटा येथील जहाजाबंरोबर पालेमो येथील जहाजे ग ंिून 
पडली नसिी आचण म स्स्लम फौजािें नेिृत्व थोडे जरी काययक्षम व एकज टीिे असिे िर संपूणय इटली 
म स्स्लमाचं्या हािी पडला असिा याि ककचििही शकंा नाही. परंि  झाले असे की, सीचसलीच्या अमीरानंी त्याि 
वळेी स्वािंत्र्यािी मागणी केली. मूरानंी िर बगदादच्या खचलफािी सत्ता फार पूवीि झ गारून लावली होिी. 
पचरणामािंी, चगबनच्या शब्लदािं सागंायिे िर “देश कजकण्यािे उचद्दष्ट ल टीसाठी केलेल्या हल्ल्याि प नि अवनि 
झाले.” [इटलीवर त्याआधीही आक्रमणे झाली होिी. ८४६ मध्ये आचफ्रकन चकनाऱ्याकडून जहाजािंा एक िाफा िैबरपयंि आला होिा. म स्स्लम 
सैचनकानंी प्रत्यक्ष रोममध्येदेखील प्रवशे केला होिा, आचण िेथील सेंट पीटर ििय व इिर ििेस ल टली होिी. या म स्स्लम आक्रमकानंा गाय ऑफ 
स्पॉलेटो याने चपटाळून लावले. परंि  प ढे आणखी िीन वषांनी पचहला म हम्मद (८४०–८५६) या अघलावीद राजाने सार्मडचनयाहून जहाजे पाठवली आचण 
प न्हा हल्ला िढवला. त्याच्या जहाजानंी रोमपासून सोळा मैलावंर नागंर टाकला आचण सैन्य ि कड्या उिरवण्यािी ियारी िालवली. िेव्हा िौथा पोप 
चलओ याच्या प्रयत्नाने सागरी राज्यािंी एक सयं क्ि फळी आक्रमणािा म काबला करण्यासाठी घाईघाईि उिी करण्याि आली. एकाएकी प्रिंड वादळ 
झाले. त्यािा इटलीला फायदा झाला आचण चिने ओस्स्टया येथे झालेल्या लढाईि म स्स्लम जहाजािंा ध व्वा उडवला.] त्याम ळे काही काळ िरी 
मूराचं्या सते्तखाली जाण्याच्या शक्यिेिून इटली चनसटली. १०६० मध्ये नॉमेडीिा रॉजर येईपयंि चससीलीवर 
मूरािें स्वाचमत्व होिे. १०६० पासून मात्र चििन धमय हाि त्या बेटािा धमय आहे. 

 
चससीलीिा पाडाव झाला त्याि स मारास माल्टा म स्स्लम आक्रमणाला बळी पडले. िथाचप माल्टावरील 

म स्स्लमािंी पकड चससीलीवरील सते्तपेक्षा जास्ि मजबिू होिी. माल्टावरील म स्स्लम सते्तिा प्रिाव खोलवर 
पोिलेला होिा. कारण आजही माल्टावासीयािंी िाषा ही अरबी िाषेिीि एक बोली आहे. १०९० मध्ये 
नॉमयनानंी त्या बेटावर चवजय चमळवला िेव्हा िे म स्स्लमाचं्या हािून गेले. परंि  िेराव्या शिकाच्या मध्यापयंि 
म स्स्लमानंा िेथे राहण्यािी परवानगी होिी. 

 
पूवीपासून य रोपमध्ये समाचवष्ट केल्या जाि असलेल्या िमूध्य सागरीय बेटािंील इस्लामच्या प्रगिीिी 

आिापयंि आपण वरवर पहाणी केली. आिा यानंिर फ्रान्समधून इस्लाम धमीयानंा ह सकून लावल्यानंिरच्या 
काळाि इस्लामने य रोपच्या म ख्य िमूीवर चकिी प्रगिी केली हे पाहणे योग्य ठरेल. चजि प्रदेश िाब्लयाि 
ठेवण्याि म स्स्लम यशस्वी झाले नाहीि यािे बव्हंशी कारण िे संख्येने कमी होिे आचण दचक्षण स्पेन हाि आपला 
िळ आहे असे समजून िे वागि होिे. स्पेनमध्येि काय िी त्यािंी खरी िाकद होिी. िेथेि त्याचं्या सते्तला 
काहीशी स्स्थरिा आली होिी. स्पेनचशवाय द्वीपकल्पाि (य रोपाि) अन्यत्र कोठेही उमय्या (दमास्कसच्या 
सत्ताधारी घराण्यािील एकाने या वशंािी स्थापना केली.) वचंशयासंारखी िेजस्वी कामचगरी म स्स्लम करून 
दाखव ूशकले नव्हिे. ७५६ पासून १०३१ पयंििी स मारे िीन शिके कॉडोव्हा येथे उमय्या वशं सते्तवर होिा. 
त्यािे साम्राज्य िसे लहान होिे, परंि  या वशंािील लोकानंी केलेली कामचगरी बरीि मोठी होिी. चवशषेिः ९१२ 
मध्ये गादीवर आलेल्या चिसऱ्या अब्लद्  अल रहमान याच्या कारकीदीि देशािी िरिराट झाली. शिेी, उद्योग, 
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व्यापार, कला व शास्त्र यािंा चवकास झाला. कॉडोव्हा हे शहर चवस्िार व वैिव या बाबिीि बगदादच्या 
खालोखाल होिे. पाि लक्ष लोकवस्िीच्या या शहरािी अठ्ठावीस उपनगरे होिी. शहरामंध्ये िीन हजार मचशदी, 
अनेक ऐश्वययसपंन्न राजमहाल, िेरा हजार शिंर घरे व िीनश ेस्नानागारे होिी. 

 
उत्तर स्पेन व कॅस्टील यामधील प्रदेशावर म स्स्लमानंा लष्ट्कराच्या सहाय्यानेि चनयंत्रण ठेविा आले 

आचण अंदल चसया व व्हॅलें चशयाप्रमाणे िेथेही म स्स्लमानंा कधीि चनकििपणे वस्िी करून रहािा आले नाही. 
कॅन्टाचब्रयामध्ये िर इस्लामला कधीि पाय रोविा आला नाही. पूवी इ. स. ७५१ मध्ये आलफोंन्सो या गोचथक 
राजाने अटलाचंटक चकनाऱ्यावरील गचॅलचशयन लोकाचं्या मदिीने मूरानंा हाकलून देण्यासाठी प्रचििढाई स रू 
केली होिी. ओल्ड कॅस्स्टल, चलओन, ॲस्ट चरयन व गाचलचशया या प्रािंािूंि त्यानंा हाकलून लावण्याि 
आल्फॉन्सो यशस्वी झाला. दहाव्या शिकाच्या स रुवािीला जोरदार प्रयत्न करूनदेखील मूरानंा हा म ल ख परि 
चमळविा आला नाही. टोलेडो व नॅव्हरी येथील चििन सत्ताधाऱ्याचं्या मदिीने आक्रमकानंा मागे रेटण्यािे काम 
नंिरही िालू होिे. परंि  दहाव्या शिकाच्या प्रारंिी प्राम ख्याने चलऑ येथील चिसरा आल्फॉन्सो (मृत्य ू९१०) 
याच्या प्रयत्नाम ळे म स्स्लम सते्तला दचक्षणेस डूरोपयंि आचण द सऱ्या बाजूस िर ग्वाचडयानापयंि माघार घ्यावी 
लागली. 

 
उत्तर स्पेनमध्येदेखील स्पॅचनयाडयस व मूर याचं्यामध्ये नेहमीि संघषय होि असे समजण्यािे कारण नाही. 

त्या दोघामंध्ये सवयसाधारणपणे मतै्रीिे संबंध असल्यािे चदसिे. त्याचं्याि परस्परचववाहही होि असि. आचण 
िियिी सत्ता प्रिावी नव्हिी त्या काळाि अनेक चििन सरदारानंी एक धोरण म्हणून ककवा फायदेशीर बाब 
म्हणून इस्लामिा स्वीकार केलेला होिा असे चदसिे. म हम्मदी धमय पत्करला की कराचं्या ओझ्यापासून स टका 
करून घेिा येि असे. स्पचॅनश िियिा प्रिाव जास्ि वाढला िेव्हा मात्र म स्स्लमानंा कठोर चवरोध होऊ लागला 
आचण स्पेनला आपली मािृिमूी मानणाऱ्या या दोन्हीं समाजािंील वाचंशक िेदामंध्ये धार्ममक वैरािील कट िेिी 
आणखी िर पडली. 

  
चजिक्या द्र ि गिीने मूरानंी स्पेनमध्ये प्रगिी केली चििक्या द्र ि गिीने िेथे त्यािंी पीछेहाट मात्र झाली 

नाही. उमय्या सते्तिा अंि झाल्यानंिर म स्स्लमािें सामर्थयय बरेि कमी झाले िेव्हा कोठे म स्स्लमानंा सत्ताच्य ि 
करण्यािी स्पॅचनयाडयस्ना आशा वाटू लागली. नंिर मात्र १८०५ मध्ये चलऑ व वसॅ्स्टलिा राजा सहावा 
आल्फॉन्सो याच्या अमदानीि चखिनानंी टोलेडो प नि कजकले. साऱ्या म स्स्लमानंा त्यािे अचिशय द ःख झाले. 
टोलेडो हे शहर म स्स्लमानंी य द्धाि नव्हे िर चििन राजा व सस्व्हयलिा सत्ताधारी आचण अब्लबाचद वशंीय याह्या 
याचं्यामध्ये झालेल्या एका िहनाम्याि गमावले. उमय्याचं्या पिनानंिर त्यािंी सत्ता याह्याच्या हािी आली. या 
िहनाम्यािील कलमानं सार टोलेडो शहराच्या बदल्याि याह्याला गलेॅस्न्शया शहर चमळणार होिे. परंि  
करारािील या िागािी अंमलबजावणी होणार िोि य स फ दी आल्मोरास्व्ह हा उत्तर आचफ्रकन राजा िेथे येऊन 
पोिला. चििनािंी आक्रमणे परिवनू लावण्याच्या कामी मदि करण्यासाठी त्याला स्विः याह्यानेि बोलावले 
होिे. पण ज्याचं्या सहाय्याला िो आला होिा िे अब्लबाचद कमक वि आहेि हे त्याच्या लक्षाि आले. त्यािा 
फायदा घेऊन १०९० मध्ये त्याने स्विःि त्यािंी सत्ता बळकावली आचण चििनाचंवरुद्धिी लढाई िालू ठेवली व 
स्विःिा फायदा करून घेिला. त्यानंिरच्या बारा वषाि त्याने [११0२ मध्ये त्याने व्हॅलेस्न्शयावर िाबा चमळवला.] टोलेडो 
सोडून स्पेनमधील मूराचं्या स्वाधीन असलेल्या संपूणय प्रदेशावर आपली सत्ता प्रस्थाचपि केली. टोलेडोवर मात्र 
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चखिनािें आचधपत्य कायम राचहले. म स्स्लम आचधपत्याखालील स्पॅचनश प्रदेश उत्तर आचफ्रकेिा एक प्रािं म्हणून 
नंिर ओळखला जाऊ लागला. या प्रदेशािे उत्तर आचफ्रकेशी नेहमीि घचनष्ठ सबंध होिे. प ढे ११४५ िे ५० च्या 
दरम्यान उत्तर आचफ्रकेमधल्याि आल्मोहेद वशंीयानंी स्पेनमध्ये जाऊन आल्मोरास्व्ह वशंीयानंा सते्तवरून 
ह सकून लावले. एवढेि नव्हे िर त्याचं्यापूवी सते्तवर असलेल्या आल्मोरास्व्ह वशंीयाचं्याकडून कॅस्टील, 
ॲरगॉन व पोि यगॉल येथील राजानंी चहसकावनू घेिलेला फार मोठा ििूाग आल्मोहेदनी परि इस्लामी 
साम्राज्याि आणला. आल्मोहेदना चमळणाऱ्या या सििच्या यशाम ळे पोप इनोसंट चिसरा इिका ियिीि झाला 
की त्याने त्याचं्याचवरुद्ध धमयय द्ध प कारले. आपल्या चवरुद्ध उभ्या राचहलेल्या संय क्ि चििन फौजाशंी म काबला 
करणे आल्मोहेदना अशक्य झाले. पचरणामान्िी चसएरामोरेनामधील लास नेव्हास दी टोलोसा या चठकाणी 
चििन फौजाशंी झालेल्या लढाईि १२१२ मध्ये आल्मोहेदािंा परािव झाला. 

 
चलस्बन िे चसएरामोरेना मागे बार्मसलोना या रेषेच्या उत्तरेस असलेले इबचेरयन द्वीपकल्प हे याि 

स मारास म स्स्लम आचधपत्यािून म क्ि झाले. त्यानंिरच्या काळाि सस्व्हयली, कॉडोव्हा, जेन, गॅ्रनडा व 
व्हॅलेस्न्शया या कें द्राप रिीि म स्स्लम राजािंी सत्ता मयाचदि [बेलेअचरक [मज का, चमनोका, आचण याचबसा (इस्व्हसा)] या बेटािंा 
इचिहास व स्पेनिा इचिहास एकमेकाशंी चनगचडि आहेि. ४०७ । १०१६ मध्ये (इब्लने अल्–असीर, IX, 405) दाचनया या शहरािा कारिारी अब्लद ल हसन 
म जाचहद या अमीराने त्या बेटावंर स्वारी केली. या स्वारीि िी बेटे म स्स्लम वियस्वाखाली आली. नंिर ॲरेगॉनिा राजा पचहला जेमे याने १२२८ मध्ये 
मज का बेट कजकले. िोवर िी बेटे म स्स्लम अचधपत्याखाली होिी. मज कानंिर बाकीिी बेटे प ढील िीन-िार वषांि परि घेण्याि आली. याि बेलेअचरक 
बेटावंरून म स्स्लमानंी सार्मडचनयावर शवेटिे मोठे आक्रमण केले होिे. त्यािे नेिृत्व अल् म जाचहद याने केले. सार्मडचनयािील चििन लोकािंी मोठ्या 
प्रमाणाि कत्तल केली आचण िे बेट आपल्या चनयंत्रणाखाली आणले.] राचहली. या राजाचं्या आपआपसािंील हेव्या−दाव्यािंा 
स्पॅचनयॉडयस्ना फायदा चमळून गमावलेला आपला आणखी प्रदेश त्यानंी प न्हा कजकला. १२३८ िे १२६०च्या 
दरम्यान कॅस्स्टलिा चिसरा फर्नॅडो व ॲरेगॉनिा पचहला जेमे यानंी व्हॅलेस्न्शया, कॉडोव्हा, सस्व्हयली व म र्मसया 
हे मूराचं्या िाब्लयािील प्रदेश परि कजकले. मूराचं्या हािी फक्ि गॅ्रनडा प्रािं राचहला. गॅ्रनडा प्रािंाि चसएरा 
नेवाडा िोविालिा प्रदेश आचण अल्मेचरया िे चजब्राल्टरपयंििा सागर चकनाऱ्यावरील िपू्रदेश यािंा समावशे 
होिा. आपण अगदी आिाआिापयंि इस्लामधमीय होिो यािा चवसर न पडलेले आचण नाममात्र चििन 
असलेले इिर प्रािं मूराचं्या सहाय्याला धावनू आले. परंि  त्या वळेिी पचरस्स्थिीि अशी होिी की मूरानंा 
आपल्या प्रदेशािे स्वािंत्र्य फार काळ चटकवनू धरणे शक्यि नव्हिे. कॅस्स्टचलयनच्या राजाने इिर मूर राजानंा 
आपले अचधराज्य मान्य करावयास िाग पाडले. त्याम ळे मूर राजाचं्या हािी त्याचं्या पूवीच्या सते्तिी केवळ छाया 
उरली. फर्मडनाडं व इसाबलेा याचं्या चववाहानंिर आचण ॲरेगॉन व कॅस्स्टल यािें संय क्ि राज्य स्थापन 
झाल्यावर िर म स्स्लम सते्तच्या सावयिौमत्वािा न सिा देखावादेखील िालू ठेवण्यािी आशा मावळली. १४९२ 
मध्ये गॅ्रनडा या स्पेनमधील मूराचं्या अखेरच्या राजधानीिून त्यानंा सत्ताभ्रष्ट करण्याि आले. िेव्हा िेथील राजा 
बोबचदल (अब  अब्लद ल्ला) आचफ्रकेि पळून गेला. त्याच्याप्रमाणे त्याच्या बह संख्य प्रजाजनानंा पळून जाणे शक्य 
नव्हिे. त्याम ळे िे नाइलाजाने मागे राचहले व त्यानंी आपल्या चििन अचधपिींशी एकचनष्ठ राहण्यािे कबूल 
केले. त्याचं्यापैकी अनेकानंा स्वख शीने ककवा सक्िीने चििन करण्याि आले. परंि  ज्याचं्यावर धमांिरािी 
सक्िी करण्याि आली होिी त्या लोकानंी चििन धमय स्वीकारण्यास चदलेली अन मिी केवळ बाह्यात्कारी होिी. 
हे नाममात्र चििन िोरून आपल्या पूवीच्या धमािील चवधींिे आिरण करीि. हे चििन मोचरस्कोज या नावाने 
ओळखले जाि. १६१० मध्ये त्यानंा हाकलून देण्याि आले िेव्हा मात्र पचिम य रोपािून इस्लाम पूणयपणे हद्दपार 
[स्पेनमधील मूराचं्या इचिहासाच्या िपशीलवार माचहिीसाठी पहाव े : लेन पूल यािें Mohammadan Dynasties (London, 1894) आचण डोझी यािें 
Spanish Islam.] झाला. 
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पचिम य रोपाि इस्लामिी हळूहळू पीछेहाट होि होिी त्या वळेी चिकडे य रोप खंडाच्या द सऱ्या 
टोकाकडील प्रदेशािं इस्लाम वाढत्या प्रमाणाि पाय रोवीि होिा. या प्रदेशािं उस्मानअली ककवा ऑटोमन ि कय  
घ सले. त्यानंा ही गोष्ट कशी शक्य झाली हे समजून घेण्याकरिा काळाच्या दृष्टीने चिसऱ्या व िौर्थया शिकापयंि 
आचण अंिराच्या दृष्टीने आचशया खंडािून थेट इराणपयंि गेले पाचहजे. इराणमधील खलीफािी सत्ता द बयल 
झाल्याम ळे अनेक लहान लहान राज्ये चनमाण झाली होिी. चखलाफिीपासून स्विंत्र होऊन िी नेिृत्वासाठी 
आपापसािं स्पधा करीि होिी. दहाव्या शिकाच्या उत्तराधाि समाचन या स्विंत्र झालेल्या वशंािी आपल्या 
रयिेवरील सत्ता संप ष्टाि आली होिी. ख रासानमधील मोठ्या िागावर या समाचनिी सत्ता होिी. त्याचं्यापैकी 
सबक्िगीन (हा आलप्िगीन यािा ग लाम होिा आचण आलप्िगीन हाही स्विः समाचननींिा ग लाम होिा.) हा 
आपल्या अपार रणकौशल्याच्या जोरावर स्विंत्र झाला आचण ख रासानमधील फार मोठा प्रदेश त्याने आपल्या 
स्वाचमत्वाखाली आणला. आपल्या मृत्य पत्राद्वारे त्याने हा प्रदेश आपला म लगा महम द याच्याकडे सोपवला. 
प्रारंिी महम दाने आपल्या बापाप्रमाणे समानींिे माडंचलकत्व मान्य केले. परंि  हा िरुण योद्धा य द्धनैप ण्याि 
आपल्या बापापेक्षाही सवाई होिा. काही वषािि त्याने आपल्या िाब्लयािील प्रदेशाि आणखी बरीि िर घािली. 
कहदू–इराण सीमेच्या दोन्ही अंगानंा त्याच्या िाब्लयािील प्रदेश पसरला होिा. महम दाने लवकरि समानींिे 
माडंचलकत्व पार झ गारून चदले आचण िो स्विःि राजा बनला. सापं्रिच्या अफगाणीस्िानािील गझनी येथे 
त्याने आपली राजधानी बसवली. त्यानंिरच्या काळाि महम दाने कहद स्थानवर एकामागून एक स्वाऱ्या केल्या. 
म स्स्लम इचिहासाि या स्वाऱ्यामं ळे त्यािे नाव चवख्याि झाले आहे. त्याच्या या यशस्वी स्वाऱ्यामं ळे पंजाब प्रािं 
इस्लामी साम्राज्यामध्ये कायमिा आला आचण ग जराि राज्य म स्स्लम आक्रमकाचं्या अंचकि झाले. 

 
उत्तरेकडे काश्मीर व रान्सोस्क्सआना कजकून महम दाने आपल्या साम्राज्याि िर घािली. ऑक्सस 

नदीपलीकडील रान्सोस्क्सआनामध्ये सेल्ज्य कस नावािे एक ि की घराणे महम दाच्या अमदानीि महत्त्व पावले 
होिे. हे घराणे मूळ मध्य आचशयािील चकघीझ या उजाड चवस्िीणय प्रदेशािील. इस्लामधमय मूळ धरू लागला 
त्या काळाि हे सेल्ज्य कस लोक व त्याचं्या आचधपत्याखालील ि कोमन टोळीवाले स्थलािंर करून िेथे 
राहावयास आले आचण त्यानंी उत्साहाने नवधमािा स्वीकार केला. समाचन व महम द याचं्यामध्ये लढाया िालू 
होत्या त्याि वळेी ि कीस्िानच्या इलाकखानानंी महम दाचवरुद्ध लष्ट्करी कारवाई केली. त्याम ळे समाचन व 
महम द याचं्यािील संघषांि अचधकि ग ंिाग ंि चनमाण झाली. सेल्ज्य क्सनी त्यािा फायदा उठवला. गझनीिा 
हा महान अमीर १०३० मध्ये मरण पावला. त्याम ळे सेल्ज्य क्सना अचधक म ल ख बळकावण्यािी संधी चमळाली. 
नंिरच्या साि वषांि सेल्ज्यूक्सनी गझनवी मसूदाला त्याच्या चपत्याच्या स्वाचमत्वाखालील ख रासान, 
रान्सोस्क्सआना आचण इराणी प्रदेशािूंन ह सकून लावले. फक्ि कहद–इराण सीमेच्या पूवेकडील िपू्रदेश 
मसूदाच्या हािी चशल्लक राचहला आचण सेल्ज्यूक्सनी थेट पचिमेपयंि मजल मारली. त्यािंा सेनापिी ि चिल बेग 
याने १०५५ मध्ये ख द्द बगदादमध्ये प्रवशे केला आचण िेथील द बयल झालेल्या खचलफाशी एकचनष्ठ राहण्यािे 
कबूल करून त्याच्याकडून स लिानपद [लेन–पूल याचं्या Mohammadan Dynasties मध्ये सेल्ज कािंी सचंक्षप्ि माचहिी आहे.] 
चमळवले. जेथील बह संख्य स्थाचनक लोकानंी इस्लाम धमय पत्करला असे प्रदेश ि चिल बेगच्या आक्रमक 
टोळ्याचं्या हािी पडले होिे. ि कांमनाचं्या द सऱ्या एका गटाने एचशया मायनरमधील स लिान आल्प आरस्लान 
याच्या नेिृत्वाखाली रोमन प्रदेशावर स्वारी केली. ि कांमनािंी आगेकूि परिवनू लावण्याच्या हेिूने आलेल्या 
बायझन्टाईन फौजािंा त्यानंी मालाझ्कडय (मनॅ्झीकटय) येथील लढाईि १०७१ मध्ये ध व्वा उडचवला आचण 
रोमनस डायोजीन या रोमन सम्राटाला कैद केले. चगबन म्हणिो त्याप्रमाणे पचरणामािंी, “या घािक चदवशी 
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रोमन साम्राज्यािील आचशयाई प्रािंािंा कायमिा बळी पडला.” आचण आचशया मायनरिा मागय ि कोमनानंा 
ख ला झाला. प ढे १०७४ िे १०८१ च्या दरम्यान स लेमान इब्लब ेक ि लचमशने आचशया मायनरच्या मध्यिागी रम 
ककवा कोन्या हे बलशाली म स्स्लम राज्य स्थापन करण्याच्या कामी यश चमळवले. हे राज्य िेव्हापासून अद्याप 
म स्स्लमाचं्या वियस्वाखाली आहे. 

 
स लेमाननंिरच्या दोन शिकाचं्या काळाि त्याने संस्थाचपि केलेला राज्यािे ि कडे ि कडे झाले. 

त्यापंैकी काही िाग पचहल्या धमयय द्धािं लढणाऱ्या सैन्यानंी ककवा बायझान्टीयन राजे कॉम्नेनॉय याचं्या सैन्यानंी 
कजकून चििन साम्राज्याि आणले. बाकीिा प्रदेश, त्यावर ह्क्क्क सागंणाऱ्या चनरचनराळ्या राजािं वाटला गेला. 
अमीर उस्मानअली एट यचिल हा त्यापकैीि एक होय. उस्मानअलीला व त्याच्या क लािील लोकानंा, सेल्ज्य क 
स लिान द सरा कैकोबाद (१२४५–५४) याचं्याशी झालेल्या एका लढाईि त्यानंी केलेल्या मदिीबद्दल 
फ्रायचगयामधील प्रािीन डोचरचलयम जवळील लहानसा प्रदेश बचक्षस चमळाला होिा. प ढे १३०८ मध्ये 
इराणमधील मंगोलानंी संपूणय पचिम आचशया पादाक्रािं करीपयंि त्या छोट्या राज्यािा चवस्िार होि राचहला व 
िे िरिराटले. मंगोलाचं्या आक्रमणाि पचिम आचशयािील सवय स्विंत्र सत्ता नाहीशा झाल्या; आचण त्याचं्या 
चवध्वसंाच्या ख णा िेवढ्या चशल्लक राचहल्या. परंि  उस्मानअलीच्या ि की वशंाि प नरुज्जीवनािी बीजे िग धरून 
होिी. आपल्या नावंाने वशंस्थापना करणारा आचण एट यचिलािा वारस असलेला उस्मान याने १३२६ मध्ये प नि 
उस्मानअली ि कय मान राज्यािी प्रस्थापना केली. उस्मानिा म लगा ओरखान याने आपल्या राज्यािी सीमा 
ब्रसूापयंि नेली. ब्रसूा येथेि त्याने आपली राजधानी स्थापन केली. नीचसया हे शहरही त्याने इस्लामी 
साम्राज्यािं आणले, पचहल्या धमयय द्धानंिर इस्लामने हे शहर गमावले होिे. 

 
आठव्या शिकाच्या मध्यावर इस्लाम पोिला त्या स मारास पचिम य रोपमध्ये गॅ्रनडा राज्याप रिेि त्यािे 

साम्राज्य मयाचदि झाले होिे. इस्लामने यािी िरपाई पूवय य रोपाि केली. १३६० मध्ये ओखानिा म लगा पचहला 
म राद (आम राथ) गादीवर आला. त्याआधी िीन वष ेऑटोमनािंा चवजय ध्वज दादानेल्स ओलाडूंन य रोपाि 
पोिला होिा. आचण पालेलोगस या बायझन्टाईन सम्राटाला शरण आणण्याि आले होिे. म रादने १३७१ मध्ये 
माचरत्झा येथे झालेल्या लढाईि चवजय चमळवल्यानंिर बाल्कन्सच्या दचक्षणेकडील थे्रसिा बह िाशं प्रदेश, 
बल्गेचरया, मचॅसडोचनया व सर्मबया यासंह बायझन्टाइन सम्राटािा जवळपास सवय प्रदेश कजकला. या चवजयानंिर 
म रादला आचशयामधील आपली राजधानी य रोपाि आणण्यािा चनणयय घ्यावा लागला. त्याप्रमाणे ब्रसूाऐवजी 
ऑचियानोपल ही त्याने आपली नवी राजधानी केली. प ढे नव्वद वष ेिी ऑटोमन साम्राज्यािी राजधानी होिी. 
१३८६ पयंि म रादच्या सेनापिींनी पचिमेस वदार नदीपयंििा आचण उत्तरेस सर्मबयामधील चनश व व 
बल्गेचरयािील मोनॅस्टरपयंििा ििूाग कजकला. १३८९ मध्ये सर्मबयनािंा कोसोव्हो येथील लढाईि परािव 
झाला. त्याम ळे त्यानंा आपल्या देशािा बाकीिा प्रदेशही गमवावा लागला. त्याि वषी म राद मृत्य ू पावला. 
त्याच्यामागनू चयल्ल्डरीम म्हणजे ‘चवजेिा कडकडाट’ या नावाने ओळखला जाणारा त्यािा म लगा पचहला 
बयाचझ हा सम्राट झाला. आपल्या बापाप्रमाणेि िो चवजय चमळवीि होिा. डॅन्यूब नदीच्या चकनाऱ्यावरील 
बल्गेचरयाच्या उत्तर िागावर त्याने स्वारी केली. आचण त्या प्रिंड नदीपलीकडील हंगेरीच्या प्रवशेमागावरील 
चकल्ल ेत्याने काबीज केले. आपल्याचवरुद्ध धमयय द्ध िालू असिानाि बयाचझने हंगेरीवर िढाई केली. या य द्धाि 
चनकोपोचलस येथील लढाईि त्याने धमयय द्धासाठी ठाकलेल्या फौजािंा परािव केला. 
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आिा बयाचझला ग्रीसवर स्वारी करण्याि अडिण उरली नव्हिी. त्याने त्यानंिरच्या िीन वषाि ग्रीस 
आपल्या साम्राज्याि आणला. पण या स मारास त्याला आपली चवजयमोहीम थाबंवनू, पूवी कधीही िेटला नसेल 
अशा एका रक्िचपपासू व अचिशय जबरदस्ि शत्रूशी सामना करण्यासाठी मागे जाणे िाग पडले. हा शत्र  म्हणजे 
िैमूरलंग हा िाियर होय. िैमूरलंग याने आपल्या ल टारू फौजासंह इराण ओलाडूंन अनाटाचलया हा ि की प्रदेश 
पादाक्रािं केला. त्याने ज लै १४०२ मध्ये अंगोरा येथील लढाईि बयाचझिा अगदी सहजपणे परािव केला आचण 
त्याला कैद केले. िैमूरलंग आपल्या कैद्यानंा पोलादी कपजऱ्यािूंन आपल्याबरोबर नेि असे अशी एक 
आख्याचयका प्रिचलि आहे. पण त्याि िर्थय नसाव.े 

 
िैमूरच्या या चवध्वसंक स्वाऱ्यािं अनेक राज्ये संपूणयपणे नष्ट झाली, परंि  ि कय स्िान चटकून राह्यले. 

प ढील अधय शिकाि त्या देशाने आपल्या सामर्थयािा प न्हा आिययकारकरीत्या प्रत्यय आणनू चदला आचण १४५३ 
मध्ये स लिान द सऱ्या म हम्मदाने कॉन्स्टॅस्न्टनोपल अखेर इस्लामी साम्राज्याि कजकून आणले. िेव्हापासून 
अगदी अलीकडच्या काळापयंि ि कय स्िानला त्या शहरािून ह सकण्यािे अनेक वळेा प्रयत्न होऊन देखील िो 
िेथे िक्कमपणे पाय रोवनू आहे. आचण िे शहर इस्लामच्या ििूकालीन साम्राज्य वैिवािे स्मारक म्हणून कायम 
राचहले आहे. 

 
बायझंचटयमवरील चवजय हे ि कय स्िानच्या य रोपमधील त्यानंिरच्या चवजयमागावरील केवळ एक 

पाऊल होिे. प ढे १४७५ मध्ये ि कय स्िानने क्रीचमया कजकला. आचण एचजयन बेटे ि की साम्राज्याि आणली. 
ओरटँोिा समावशे असलेला इटलीिा एक िागदेखील काही काळ ि कांच्या हािी होिा. स लेमान द 
मसँ्ग्नचफशटं याच्या कारकीदीि (१५२०–६६) ऑटोमन ि कांनी पचिमेकडे आपल्या साम्राज्यािा चवस्िार केला 
आचण चििन य रोपमध्ये अगदी आिपयंि त्यानंी प्रवशे केला. १५२१ मध्ये बेलगे्रड त्याचं्या हािी आले. 
मोहाक्सच्या लढाईि हंगेरीिा राजा ल ई याने “घाईघाईि िरिी केलेल्या व प्राम ख्याने चनःशस्त्र शिेकऱ्यािंा 
िरणा असलेल्या केवळ मूठिर सैचनकाचं्या सहाय्याने “स लेमानच्या मोठ्या व अचिशय चशस्िबद्ध फौजाशंी 
कसाबसा प्रचिकार केला. पण १५२६ मध्ये “मोहाक्सिा चवध्वसं झाला.” त्याम ळे हंगेरीिे स्थान आिा ऑटोमन 
साम्राज्यािील एक प्रािं एवढेि उरले. प्रदीघय काळ (१५२९) वढेा पडला होिा िरी स्व्हएन्नाने आक्रमकानंा 
दृढपणे िोंड चदले. परंि  त्यानंिर नऊ वषांनी रेव्हेसा येथील सागरी लढाईि स लेमानने इटलीिील “पोप, 
सम्राट व सरन्यायाधीश या सवांिा एकत्र” परािव केला. उत्तर आचफ्रकेमधील म स्स्लम प्रदेशावंरील आपली 
पकड िक्कम आहे .अशा समज िीि स्पॅचनयडयस होिे, परंि  स लेमानने त्यानंादेखील िेथून ह सकावनू लावले. 
य रोपमधील स लेमानने कजकलेला प्रदेश एका शिकापेक्षाही अचधक काळ इस्लामी साम्राज्याि होिा. प ढे १६४८ 
मध्ये वसे्टफाचलया येथे शािंिेिा िह झाला. त्याम ळे “िीस वषांिे य द्ध” समाप्ि झाले. या िहानंिरदेखील 
क्रीचमयािील आचशयाई प्रदेशापासून िे जवळजवळ स्व्हएन्नापयंििा य रोपमधील ििूाग ि कय स्िानच्या 
स्वाचमत्वाखाली होिा. ि की लोक चििनानंा कचनष्ठ दजाच्या धमािे समजि असि. िरी त्यानंी नव्याने 
आपल्या प्रि त्वाखाली आलेल्या चििन प्रजेवर इस्लाम धमय लादण्यािा क्वचित् ि प्रयत्न केला. ि की सत्ताधीश 
सवयसाधारणपणे सचहष्ट्ण ू होिे. हंगेरीवरील ि कांिे अचधपत्य केवळ लष्ट्करी स्वरूपािे होिे. िेथे इस्लामिे 
कधीि प्रि त्त्व नव्हिे. त्याम ळे हंगेरी वगळिा ि कांनी कजकलेल्या इिर प्रदेशािंील नागचरकानंी एकिर राजकीय 
हेिूने ककवा श्रदे्धपोटी ि कीजेत्यािंा धमय उत्साहाने स्वीकारला. बोस्स्नया, बल्गेचरया व अल्बाचनया येथील 
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म स्स्लम, इस्लामिे कडव ेअन यायी म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यािें चििन देशबाधंव व हे म स्स्लम एकाि 
रक्िािे होिे; िरी इस्लाम हा त्यानंा एकमेकापंासून वगेळे ठेवणारा घटक होिा. 

 
दोन हाि केल्याचशवाय य रोपीय सत्ता शत्रूला शरण जाणे शक्यि नव्हिे. चजिप्रदेशािं धार्ममक िेदामं ळे 

ि कांचवरुद्ध बंड झाले नाही िर ि की शासनाच्या अकाययक्षमिेम ळे बंडाला प्रोत्साहन चमळाले असे चदसिे. 
ि कांिी मध्यविी सत्ता लष्ट्करी मोचहमािं इिकी व्यग्र होिी की चजि प्रदेशािंील शासनाकडे चििे फारसे लक्ष 
नव्हिे. अचधकाऱ्याचं्या मजीवर बरािसा कारिार सोपवण्याि आला होिा आचण हे अचधकारी स लिानाच्या व 
त्याच्या द दैवी प्रजेच्या जीवावर आपल्या ि ंबड्या िरीि होिे. 

 
सेंट गोथाडय येथे झालेल्या य द्धाि ऑस्स्रयनानंी ि कांिा परािव केला िेव्हा १६६४ मध्ये ि कांवर िढाई 

करून प्रथम हंगेरीने त्यािें जोखड झ गारून चदले. प ढे १६८३ मध्ये स्व्हएन्नाला वढेा घालून िे घेण्यािा ि कांनी 
द सऱ्यादंा अनथयकारी प्रयत्न केला िेव्हा पोलंडच्या जॉन सोबाईस्क्रीने त्यानंा पोलोचडयाच्या बाहेर चपटाळून 
लावले. या परािवामागोमाग ि कांनी क्रोचशया गमावले. िे ऑस्स्रयनाचं्या हािी गेले (१६८४). त्यामागोमाग 
हंगेचरयनानंी ब डापेस्ट परि घेिले. हंगेचरयनािंी ही राजधानी एकशपेंिेिाळीस वषें शत्रूच्या िाब्लयाि होिी. 
मोहाक्स येथे द सऱ्यादंा लढाई (१६८७) झाली. त्यािं ऑस्स्रयनानंा आणखी एक चवजय चमळाला. या चवजयािा 
पचरणाम म्हणून म स्स्लमाचं्या स्वाचमत्वािून हंगेरी म क्ि झाला. त्यानंिर एक वषाने ऑटोमनानंी परि हल्ला केला 
िेव्हा िो परिवनू लावण्याि आला. ऑस्स्रयनानंी बेलगे्रड कजकले आचण बोस्स्नयािा बरािसा िाग व्यापला. 
दल्माचशयामध्ये ि की सते्तचवरुद्ध राष्ट्रव्यापी उठाव झाला. प ढे ऑस्स्रयनानंी डॅन्यूब नदी प्रदेशािील 
चकल्लेदेखील काबीज केले. त्यािवळेी चनशह्ी त्याचं्या िाब्लयाि आले. 

 
उत्तरेस ि की सेना ऑस्स्रयाला िोंड देि होत्या त्याि वेळी दचक्षणेकडे व्हेचनचशयनानंी त्याचं्यावर हल्ला 

िढवला. व्हेचनचशयनानंी ग्रीसवर यशस्वी िढाई करून १६८६ मध्ये मोचरया काबीज केले आचण त्यानंिर एक 
वषाि पायरेयस, अथेन्स व त्या लगििा मोठा प्रदेश आपल्या कब्लजाि घेिला. प ढे १६९८ मध्ये डॅन्यूब नदी 
चकनाऱ्यावरील कालो चवट्झ येथे व १७१८ मध्ये पास्नारोचवट्झ येथे ऑस्स्रया, व्हेचनस आचण ि कय स्िान 
याचं्यामध्ये दोन करार झाले. या करारानं्वये ि कांना त्याचं्या वियस्वाखालील हंगेरीिा सवय उवयचरि प्रदेश आचण 
वाल्लाचिया, सर्मबया व बेस्स्नया यािंा बरािसा िाग सोडावा लागला. परंि  त्याऐवजी त्यानंा व्हेचनचशयनाकंडून 
मोचरया परि चमळाले. 

 
य रोपाि आपण आणखी आक्रमणे करण्यािे साहस केले िर त्यािा कडवपेणाने प्रचिकार केला जाईल 

हे ि कांना ऑस्स्रयाशी झालेल्या या य द्धािूंन कळून ि कले. िसेि य रोपािील आपला उरलेला साम्राज्यप्रदेश 
आपल्या िाब्लयाि ठेवायिा असेल िर िचवष्ट्यकाळाि आपण बिावािे धोरण पत्करण्यािि समाधान मानले 
पाचहजे हे ि कांनी ओळखले. रचशयाशी झालेल्या संघषाि लवकरि ि कांच्या सामर्थयािी कसोटी लागली. 
रचशयाशी त्यािें नाममात्र शािंिेिे संबंध होिे. रचशयनानंी ि कांिे अझॉफ−शहराजवळिे अनेक चकल्ल ेहस्िगि 
केले आचण क्रीचमयावर स्वारी करून ख द्द अझॉफ हे मजबूि िटबंदी असलेले शहर कजकले. आकस्स्मकपणे 
झालेले हे य द्ध बेलगे्रड येथे िह (१७३९) होऊन संपले. या िहािील शिीन सार अझॉफ शहर उद्ध्वस्ि 
करण्याि आले. परंि  यावळेच्या िहाि ि कय स्िानने जेवढे गमावले त्यापेक्षा जास्ि कमावले. कारण बेलगे्रड, 
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बरािसा सर्मबयािा िाग, बोस्स्नया आचण वाल्लाचिया त्यानंा परि देण्याि आले. त्याम ळे बेलगे्रडिहािील शिी 
स्वािाचवकि रचशयाला रुिल्या नव्हत्या. त्या शिी रद्द करण्याच्या संधीिी रचशया वाट पहाि होिा. प ढे िीस 
वषांनी ि कय स्िानच्या चवरोधाला न ज मानिा द सऱ्या कॅथराईनने प्रचशयाच्या फे्रडचरक दी गे्रटला पोलंडिी 
फाळणी करण्यास संमिी चदली िेव्हा ि कय स्िानने िढाई केली. रचशयाला आिा संधी चमळाली. ि कय स्िान 
रचशया याचं्याि लढाई ज ंपली. या लढाईि ि कय स्िानिे न कसान झाले. त्याला क्रीचमया गमवावा लागला. िो 
रचशयाच्या हािी गेला. एवढेि नव्हे िर कॉन्स्टॅस्न्टनोपलमधील चििनािें संरक्षण करण्यािा अचधकारदेखील 
ि कांना रचशयाकडे सोपवावा लागला. यािी रचशयन वाटि पहाि होिे. उलट ि कांना कैनाजी िहान सार 
(१७७४) क्रीचमया व बेस–अरेचबया येथील िाियर म स्स्लमािें स्वािंत्र्य कायम राहील अशी हमी चमळाली. िसेि 
होल्लाचिया, मोल्झस्व्हया, बेसअरेचबया व जॉर्मजया हे ि कय स्िानपासून घेिलेले प्रदेश परि त्याच्या 
अचधराज्याखाली सोपवण्याि आले. ि कय स्िानवर प ढे आणखी एक हल्ला झाला. १७९२ मध्ये जॅसी येथे िह 
होऊन त्या य द्धािा शवेट झाला. या िहाद्वारे नीसर नदी ही ि कय स्िानिी पूवय सीमा ठरवनू देण्याि आली. 

 
साराशं एकोचणसाव्या शिकाच्या प्रारंिी य रोपािील ि की साम्राज्याि य रोपीय ि कय स्िान हा ि–ूप्रदेश 

आचण (१) इओचनयन बेटे वगळून आजिा ग्रीस व (२) ब ल्गाचरया, अल्बाचनया व य गोस्लास्व्हया ही आजिी 
राष्ट्र े यािंा समावशे होि होिा. िसेि डॅन्यूबपलीकडील मोल्दाचवया व वाल्लाचिया हे प्रदेशही ि की 
संरक्षणाखाली होिे. त्या वळेच्या य रोपीय ि की साम्राज्यािे एकूण के्षत्रफळ २३८,००० िौरस मलै व लोकसंख्या 
८,०००,००० इिकी असावी. त्यानंिर ि की साम्राज्यावर झालेल्या अनेक स्वाऱ्या व य दे्ध आचण त्यामागोमाग 
झालेले अनेक िह याम ळे साम्राज्यािा चवस्िार फारसा होऊ शकला नाही. य रोपमधील ि की साम्राज्यािील 
पूवीच्या प्रदेशापंकैी आजचमिीस (१९५५) फक्ि पूवय थे्रस आचण त्यािी ऑचियानोपल व कॉन्स्टॅस्न्टनोपल ही 
प्रािीन राजधानीिी [१९५० मध्ये य रोचपयन ि कय स्िानिी लोकसखं्या १,६२६,२३९ इिकी होिी.] शहरे, एचजयन बेटापंकैी फक्ि 
इम्ब्रॉस व टेनेडोस ही बेटे एवढाि ि–ूिाग ि कय स्िानपाशी आहे. क्रीट व इिर बेटे ग्रीसकडे [काही लष्ट्करी व 
राजनैचिक फेरबदल करून ही बेटे लौसाना येथे झालेल्या (२४ ज लै, १९२३) िहान्वये इटलीकडे सोपवण्याि आली. त्यामागोमाग या बेटावंरील व 
कॅस्टेलरॉसोवरील इटलीच्या सत्तेला बड्या राष्ट्रािंी मान्यिा चमळाली. िेथे त्यानंिरही म स्स्लम शाळा होत्या. परंि  इिर धमयपंचथयाचं्या शाळापं्रमाणे या 
शाळािंही आठवड्यािून िार िास इटाचलयन िाषा चशकवली जाि असे. १९४७ मध्ये इटलीच्या िाब्लयािील ही बेटे ग्रीसला परि चमळाली.] आहेि. 
१९२२ मध्ये म दाचनया येथे झालेल्या करारान सार लोकसंख्येिी अदलाबदल करण्याि आली. चशवाय हेलास 
िर संपूणयपणे य रोचपयन व चििन झाले. त्याम ळे ग्रीसमधील म स्स्लम लोकसंख्या बरीि घटली. 

 
य रोपमधील इस्लामच्या इचिहासािा आिापयंि जो आढावा घेिला त्यावरून िेथे दोन वळेा इस्लामी 

आक्रमणाच्या प्रिंड लाटा आल्या असे चदसिे. या लाटानंा अचिशय झपाट्याने िरिी आली. आचण नंिर मग 
त्या धीरेधीरे ओसरू लागल्या. परंि  या दोन्ही लाटाचं्या ख णा मात्र मागे राचहल्या. परंि  या ख णा परस्पर चिन्न 
आहेि. स्पेनमध्ये एकही म स्स्लम राचहलेला नाही. िथाचप मूरािें चशल्प व स्पॅचनश िाषेि चदसून येणारे अरबी 
िाषेिे घटक या दोन गोष्टी स्पेनमधील म स्स्लम सते्तच्या वैिवािे आचण सामर्थयािे स्मृचिचिन्ह म्हणून मागे 
राचहल्या आहेि. इस्लामशी अद्याप एकचनष्ठ असलेले पूवय य रोपमधील चवचवध लोकसमहू हे ि की सते्तिेि प्रिीक 
आहेि. अगदी प्रारंिीच्या काळािील ि कय  हे अत्यिं कडव ेव धमाच्या बाबिीि उत्साही लोक होिे. त्याचं्या 
अंचकि झालेल्या लोकसमूहानंी कमी−जास्ि कालावधीि त्यािंा धमय अंचगकारला. या लोकानंी एक उपय क्ि 
य क्िी म्हणून ककवा सत्ताधारी ि कांमधील उत्साह पाहून िारले गेल्याम ळे अथवा काही अंशी दडपणापोटी 
इस्लामिा स्वीकार केला होिा. दडपणाखाली ज्यानंी इस्लामिा अंचगकार केला त्याि जाचनसार हे लोक 
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[य रोपीय ि कय स्िानप्रमाणेि य रोपमधील इिर देशािदेखील म स्स्लम मोठ्या सखं्येने आहेि. ब ल्गाचरया १४ टके्क, ि कय  व पोमॅक्स वंशािें. िरी १९५१ मध्ये 
िेथील १,६०,००० ि कांना हाकलून देण्याि आले होिे. य गोस्लास्व्हया १२ टके्क. यापैकी बह सखं्य बोस्स्नयामध्ये आहेि. रुमाचनया व अल्बाचनया या देशािं 
६८ टके्क. अचधक माचहिीसाठी : एल्. मॅचसग्टन, Annuairedu Monde Mussulman (Paris, 1955). जॉर्मजयन लोक मात्र सदैव चििनधमीयि 
राचहले.] होिे. कारण त्याचं्यापकैी बह संख्य लोकािें आई−वडील चििन होिे. य रोपाि म स्स्लमािंी सवांि जास्ि 
संख्या सापं्रि रचशयाि आहे. हे रचशयन म स्स्लम मूळ ि की ककवा ि कोमन आचण िाियर या चवचिन्न वशंािें आहेि. 
कॅस्स्पयनपासून अझॉव्ह सम द्रापयंिच्या चकनाऱ्यावरील रचशयािील चकघीज कझॅक या उजाड प्रदेशाि 
बह संख्य लोक राहिाि. त्यापैकी आणखी प ष्ट्कळसे म स्स्लम अलीकडच्या काळापयंि चक्रमीयन द्वीपकल्पाि व 
कॉकेशसमध्ये िसेि कझान, आरेनबगय, उफा इत्यादी शहरािं [या प स्िकािी प्रथम आवृत्ती प्रचसद्ध झाल्यानंिरच्या काळाि 
सोस्व्हएट रचशयाि काही पचरवियने आचण जनसखं्येिी स्थलािंरे झाली आहेि. व्होल्गा काठच्या कझाक शहराि एके काळी एक म स्स्लम म द्रणालय होिे. 
अरबी, ि की व पर्मशयन िाषािंील अनेक प स्िके या म द्रणालयाने प्रकाचशि केली होिी. िे म द्रणालय आिा अस्स्ित्वाि नाही.] राहाि होिे. 
चलथ आचनयामध्येदेखील पोचलश िाषा बोलणारे काही िािारवशंीय म स्स्लम राहिाि. गोल्डन होडय (सोनेरी 
टोळी) या नावाने प्रचसद्ध असलेल्या पूवयजानंी िेंगीजखानिा पणिू बाि  याच्या नेिृत्वाखाली १२४० च्या 
स मारास व्होल्गा नदीच्या खालिा व मध्यिागािील प्रवाहाखाली चिजणारा ि–ूप्रदेश कजकला होिा. व्होल्गा 
चकनाऱ्यावरील सारे येथें त्यािंी राजधानी होिी. एका स्वारीि िर त्यानंी मॉस्को व नोव्हगोरॉड या शहरािंही 
प्रवशे केला. कॅ्रको शहर िस्मसाि केले व पेस्थवर िोहोबाजंूनी मारा केला. १२७२ मध्ये त्यानंी इस्लाम धमय 
स्वीकारला आचण िेव्हापासून िे त्या धमाशी एकचनष्ठ आहेि. िाियर िाषा चवकचसि करून त्याद्वारे त्यानंी एक 
प्रकारिी राष्ट्रीय िावनाही जोपासली आहे. िरीदेखील िटक्या िाियर टोळ्या सोडून बाकीच्या िाियरािंी 
जीवनपद्धिी व चविारपद्धिी संपूणयपणे स्लाव्ह लोकासंारखीि आहे. त्यािंी नाव े रचशयन पद्धिीिी आहेि; 
आचण त्या सवांना रचशयन िाषा समजिे व बोलिो येिे. [रचशयािं अगदी अलीकडच्या काळाि इस्लाम धमय स्वीकारला असे लोक 
म्हणजे कॉकेशसमधील अबकाचझस लोक होिे. १९०५ साली सचहष्ट्ण िेिी राजाज्ञा चनघेपयंि धमाने नाममात्र चििन पण जन्माने िे म स्स्लम होिे.] 

 
बॅचबस, बहाई व अहमचदया यासारख्या काही स धारणावादी पंथाकंडे आकर्मषि झालेले काही छोटे 

समाजगट सोडले िर पाचिमात्य जगािील इस्लामिी प्रगिी थाबंली आहे ककवा त्यािी पीछेहाटि होि आहे 
असे म्हटले िरी िालेल. यािी काही राजकीय कारणे िर आहेिि परंि  ग्रीक व रोमन परंपरेि आचण 
आिारधमांि वाढलेल्या पचिमी देशाचं्यादृष्टीने पैगंबर म हम्मदािंा धमय अन रूप नाही, हेही त्यािे एक कारण 
आहे. ग्रीक व रोमन परंपरािं व आिारधमांि वगेवगेळ्या देशािील पचरस्स्थिीशी ज ळवनू घेण्याइिका 
लवचिकपणा असल्यािे त्या परंपरानंी दाखवनू चदले आहे. आज चमिीला इस्लामिे जे स्वरूप आहे त्यामध्ये 
व्यक्िीच्या दैनंचदन जीवनािील बारीकसारीक वियनावर त्या धमािे चनयंत्रण व चनयमन आहे. त्याम ळे जेथे 
चविारस्वािंत्र्याच्या के्षत्राि व सामाचजक आिाराचं्या बाबिीि व्यक्िीला स्विःच्या आवडीप्रमाणे वागण्यािे 
बरेिसे स्वािंत्र्य आहे िेथील लोक हा धमय पसंि करीि नाहीि. िसेि इस्लामिी ित्त्व े जेथील स्थाचनक 
परंपराशंी व धार्ममक ित्त्वाशंी अचिशय चवरोधी आहेि िेथेही इस्लाम धमाला साथ चमळालेली नाही. परंि  ज्या 
देशािंील अचिप्रिंड लोकसखं्या धमयपीठािंी सत्ता सहजगत्या मानिाि अशा आचशया–आचफ्रकेिील देशामंधील 
पचरस्स्थिी वगेळी आहे. इस्लामिा कडक आिारधमय या देशािंील साधेपणाला उपकारक असा आहे. त्यािाही 
त्या धमाला फायदा झाला आहे. जे समाज कििनशील नाहीि ककवा धार्ममक कमयकाण्ड करणे हेि साध्य 
मानिाि अशा समाजािंि इस्लामिे बालेचकल्ल ेआहेि. असे सवयि देश म स्स्लमधमीय आहेि असे नाही. परंि  
इस्लामशी संबंध आला िेव्हा अशाि देशानंी िो आि रिेने स्वीकारला व त्याच्या प्रसारास सहाय्य केले. 
म सलमानािें आज सवाि मोठे गट पाचकस्िान, कहद स्थान व इंडोनेचशयन प्रजासत्ताक या देशािं आढळिाि. 
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या देशािं इस्लामिा प्रवशे ि लनेने उशीरा झाला. अरबानंी अगदी प्रारंिी या देशावंर केलेल्या स्वाऱ्या 
बह िाशंाने ल टमारीसाठी केलेल्या आक्रमणाच्या स्वरूपाच्या होत्या. नवीन प्रदेश ककवा नव े लोकसमूह 
इस्लाममध्ये आणण्याच्या दृष्टीने त्या स्वाऱ्यािंा फारसा पचरणाम झाला नाही. ख रासान कजकले िेव्हाि म स्स्लम 
फौजानंा कहद स्थानाि प्रवशे करण्यािा रस्िा उपलब्लध झाला आचण त्या मागािा त्यानंा काहीसा स लििेने 
उपयोग करिा येऊ लागला. मागे साचंगिल्याप्रमाणे सबक्िगीनाने ख रासान प्रािंाि गझनी साम्राज्य स्थापन 
केले. त्यािा म लगा गझनीिा महम द याने िे वाढवले. महम दाने पंजाब आपल्या साम्राज्याि आणला आचण िेथे 
त्याने. धमांिरािा काययक्रम आरंिला. त्याम ळे पंजाबमधील चनम्म्यापेक्षा जास्ि कहदू इस्लाम धमाि आले. मथ रा 
(१०१८) व सोमनाथ (१०२४) येथील कहदू मंचदरािंील मूिींिा चवध्वसं करण्यािा जो पराक्रम महम दाने केला 
त्यािा इस्लामच्या प्रसाराच्या दृष्टीने फारि थोडा उपयोग झाला असावा. या पराक्रमासबंंधी म स्स्लमािं प्रिचलि 
असलेल्या आख्याचयकापंैकी काहींच्या सत्यिेबद्दल शकंा वाटिे. िथाचप महम दाम ळे म स्स्लम व्यापाऱ्यानंा 
पंजाबमध्ये व्यापार करण्यािी संधी चमळाली आचण त्याबरोबरि िेथील जनिेला आपल्या धमािे फायदेही 
समजून सागंिा आले. काश्मीर व ग जरािमधील महम दाच्या स्वाऱ्या चवशषे फायदेशीर झाल्या नाहीि, आचण 
त्याच्या मृत्यूनंिर (१०३०) त्यािंी आठवणही जवळजवळ नष्ट झाली. त्याने स्थापन केलेले साम्राज्यही 
त्याच्यामागनू फार फाळ चटकले नाही. महम दाच्या साम्राज्यािील इराण व रान्सोक्साइन प्रदेश सेल्ज्य क्सनी 
१०३७ िे १०४५ च्या दरम्यान बळकावले. १०६१ मध्ये घोरी या अफगाण वशंाने गझनी कजकले आचण जाळून 
टाकले िेव्हा गझनी साम्राज्यावर आणखी एक आघाि झाला. स्विः सत्तारुढ होण्याच्या प्रयत्नाि महम दाने या 
घोरी घराण्यािील लोकानंा नागवले होिे. प ढे बरीि स्स्थत्यंिरे घडली आचण घोरींनी आणखी बराि प्रदेश 
संपाचदि केला. नंिर याि घोरी वशंािील महम द घोरीने कहद स्थानवर स्वारी करून कसध व म लिान कजकले 
(११७५). नंिर त्याने लाहोर घेिले आचण िेथे संरक्षणासाठी ठेवलेल्या बाकीच्या गझनवींिा समूळ नाश केला. 
मग त्याने राजपूि, िौहान व त्यािें दोस्ि याचं्यावर िढाई केली. महम द घोरीच्या स्वाऱ्यािंा राजप िानंी प्रारंिी 
यशस्वी प्रचिकार केला. त्यानंिर जवळपास समस्ि राजपूि राजे उत्तर कहद स्थानच्या रक्षणासाठी एकत्र आले. 
त्याचं्याशी ठाणेश्वर येथे ११९२ मध्ये झालेल्या लढाईि महम दाने त्यािंा परािव केला आचण राजप िािंा प्रदेश 
त्याच्या सते्तखाली गेला. या वळेी पेशावरपासून बंगालच्या उपसागरापयंििा सवय कहद स्थान म सलमान 
अचधपत्याखाली आला होिा. ११९३ मध्ये चदल्ली ही राजधानी करण्याि आली. म हमद घोरी वचंशयाचं्या 
अल्पकालीन सते्तनंिर ग लाम वशंािील स लिान चदल्लीच्या गादीवर आले. दचक्षणेि कवध्य पवयिापयंि त्यािंी 
राजसत्ता पसरली होिी. 

 
ग लामवशंीय स लिानानंंिर १२९० मध्ये चदल्लीच्या िख्िावर आलेल्या चखलजी ि कांच्या मध्यदचक्षण व 

दचक्षण कहद स्थानािील म स्स्लम चवजयाला प्रारंि झाला. अल्लाउद्दीन चखलजीने इस्लामिा प ष्ट्कळि प्रसार 
केला. कहदंूना चिरडून टाकण्यासाठी त्याने चनदयय कायदे केले. िरीही फारि थोड्या कहदंूना िो कहदू धमांि 
आण ूशकला. त्याच्याि अमदानीि ग जराि प्रािं चनर्मववादपणे इस्लामच्या कब्लजाि गेला. परंि  मोठ्या प्रमाणाि 
बंगालमध्ये इस्लामला अन यायी चमळावयास प ढे अनेक शिके जावी लागली. प ढे स लिान अकबराच्या 
कारकीदीिि (१५५६–१६०५) खरेिर इस्लाम फोफावला. चसलोनमध्ये इस्लामिी प्रगिी मंदगिीने झाली. 
सापं्रि िेथे ४००,००० म स्स्लम आहेि. आचण िे सवय सामान्यपणे मूळ मद्रासमधील आहेि. 
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म स्स्लमाचं्या कहद स्थानािील चनर्मववाद चवजयानंिरच्या काळाि त्यािंी संख्या कहदंूच्या मानाने अचधक 
प्रमाणाि वाढली, आचण पाचकस्िान व िारि अशी चब्रचटश कहद स्थानिी फाळणी होण्यापूवी, म्हणजे १९४१ मध्ये 
झालेल्या जनगणनेच्या वळेी, ११ व्या शिकाच्या पूवाधाि कहद स्थानाि आक्रमक म्हणून आलेल्या म स्स्लमािंी 
संख्या एकूण लोकसंख्येच्या स मारे ⅟₄ होिी. कहद स्थानािील म स्स्लमाचं्या या प्रिंड प्रमाणािे कारण 
नैसर्मगकपणे होणारी लोकसखं्यावृद्धी, स्थाचनक जनिेने मोठ्या प्रमाणाि केलेले धमांिर व आक्रमक म्हणून 
सिि येणाऱ्या ‘नव्या’ म स्स्लमािंा ओघ हे होिे. पचिम अथवा मध्य आचशयािील जनिेने अचिशय उत्साहाने 
इस्लामिा स्वीकार व प्रसार केला होिा. िेथूनि इस्लाम कहद स्थानाि आला. त्याम ळे पचिम ककवा मध्य 
आचशयाला जास्ि लगि असलेल्या कहद स्थानािील प्रािंानंी कहद स्थानच्या दचक्षणेकडील ककवा पूवेकडील 
प्रािंापेंक्षा जास्ि लवकर आचण जास्ि मोठ्या प्रमाणाि इस्लामिा स्वीकार केला. म्हणूनि १९२१ च्या 
जनगणनेन सार वायव्य सरहद्द प्रािं व बल चिस्िान या प्रािंामंध्ये ९० टक्क्यापेंक्षा अचधक लोक म सलमान होिे. 
काश्मीरमध्ये हे प्रमाण ७५ टक्क्यापेंक्षा व पंजाबाि ५० टक्क्यापेंक्षा जास्ि चदसून येिे. िर आसाममध्ये हे प्रमाण 
दर ३०० लोकािं फक्ि १ म स्स्लम असे असल्यािे चदसिे. 

 
याला बंगाल अपवाद ठरला. १९५१ च्या जनगणनेन सार पाचकस्िानिी चनम्म्यापेक्षा अचधक लोकसंख्या 

बंगालमध्ये आहे. म्हणूनि म स्स्लम देशाशंी असलेली सलगि हे, काही प्रािंािं कहद ंपेक्षा म स्स्लमािंी संख्या 
ि लनेने अचधक वाढली यािे फक्ि एक कारण आहे. यापेक्षा या गोष्टीिी आणखीही महत्त्वािी कारणे आहेि. 
उदाहरणाथय, म स्स्लमािं अचधक रग चदसून येिे. (त्यािंा आहार–ज्यािं मासंाहारही येिो– याला काही अंशी 
कारणीििू आहे.) िसेि म स्स्लम समाज हा साधारणपणे शहरवासी असल्याने आचण त्याचं्यापैकी फार थोडे 
लोक कहदूप्रमाणे खेड्यािं राहून शिेी करणारे असल्याने त्याचं्यावर द ष्ट्काळाि मरण्यािा फारसा प्रसंग येि 
नाही. त्यािप्रमाणे म स्स्लमािं कहदंूच्याइिकी अल्पवयाि लग्ने होि नाहीि आचण चवधवाचववाहास मनाई नाही. 
यापेक्षाही महत्त्वािे आणखी एक सामाचजक कारण आहे. जन्माम ळे आपल्याला लागलेला कलंक इस्लामिा 
स्वीकार केला की ध वनू काढिा येईल असे कहद धमीयािंील अस्पृश्यानंा वाटिे. [अमेचरकेमधील चनग्रो समाजािदेखील याि 
कारणाम ळे म स्स्लम प्रिाराला काही अंशी यश आल्यािे चदसिे, हे लक्षाि ठेवण्यासारखे आहे.] 

 
इस्लामी आक्रमणािी झळ नेपाळच्या पवयिमय प्रदेशास लागलेली चदसि नाही. कदाचिि नेपाळवरील 

आक्रमणाि वापराव ेलागणारे चबकट डोंगरी य द्धिंत्र आचण चहमालयािील चहवाळा म स्स्लमानंा फारि कष्टप्रद 
वाटला असावा. िरीदेखील चिबटेमध्ये ल्हासा व इिर शहराि अनेक म स्स्लम क ट ंबे आहेि. त्यापंैकी काही 
चिनी आहेि. बौद्ध लोकासंाठी हे लोक कसाईकाम करिाि. त्याचं्याव्यचिचरक्ि त्याचं्यापेक्षाही जास्ि संख्येने 
िेथे द सरेही म स्स्लम आहेि. िे काश्मीरमधून िेथे आलेले आहेि. चवचवध प्रकारिा व्यापार–उदीम करून िे 
आपला उदरचनवाह िालचविाि. पामीरच्या पठारावरही इस्मायली म स्स्लमािंी एक छोटी जमाि राहिे. आचण 
सोस्व्हएट वृत्तपत्रािंील माचहिीवरून असे चदसिे की आगाखान यािें प्रचिचनधी १९५२ मध्ये वस लीसाठी 
िेथपयंि गेले होिे. 

 
कहद स्थानलगिच्या मलाया आचण स मात्रा जावा व बोर्मनओ या द्वीपप्रदेशािं कहद स्थानािूनि इस्लाम 

गेला. मले िाषेिी ‘अरबी वणयमाला ही कहद–इराणी [इब्लने बि िा १३४६ च्या स मारास स मात्रा बंदराि उिरला िेव्हा त्याला ज्या काही 

प्रम ख व्यक्िी िेटल्या त्यािंी नाव ेइराणी होिी : दौलासा (? दौलिशहा), सय्यद अल्–चशराझी आचण िाज अल्–चदन अल् इस्पहानी.] पद्धिीिी 
आहे. त्यािप्रमाणे अरबस्िानािील प राणमिवादी धमयश्रदे्धशी चवसंगि असलेली आचण कहद स्थानािील 
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इस्लामिे लक्षण समजली जाणारी अदै्वि आचण स फी चविारसरणी मलायािील महम्म दी धमाि चदसून येिे. 
फार पूवी बह धा नवव्या शिकामध्ये अरबी व्यापारीदेखील मलाक्कामध्ये गेलेले होिे. माको पोलो स मात्रामध्ये 
गेला होिा. [स मात्राला त्याने छोटा [माको पोलो याने ज्याला ‘गे्रट जावा’ म्हटलेले आहे िे बेट म्हणजे आपण ज्याला ‘जावा’ म्हणिो िेि 
असाव.े त्याला इब्लन बि िा ‘मूल जावा’ म्हणिो.] जावा म्हटले आहे.] त्या वळेी स मात्राच्या उत्तर चकनाऱ्यावरील बंदराचं्या 
शहरािं त्याला अनेक म सलमान िेटले होिे. या शहराि व्यापारासाठी नेहमी येणाऱ्या सारासेन व्यापाऱ्यानंी 
त्यानंा म सलमान केले. इब्लने बि िा हा मोरोक्कन प्रवासी कहद स्थान व िीन या देशाचं्या याते्रच्या (१३४६) 
दरम्यान वाटेि स म त्रा नगराि (प ढे स मात्रा या नावाने ओळखल्या जाऊ लागलेल्या बेटािी राजधानी) पोिला, 
िेव्हा त्या शहराि म स्स्लम राहाि असल्यािे त्याला आढळले. िीनच्या १४०९ मधील वार्मषक वृत्तािंाि 
मलाक्कामधील मले लोक म सलमान असल्यािी नोंद आहे. जोहोर व अचिनमध्ये इस्लाम मलाक्कािूनि गेला. 
िेथून प ढे १७ व्या व १८ व्या शिकाि इस्लामिा स मात्रा चकनाऱ्यावरील शहरािं व अंिगयि प्रदेशाि चवस्िार 
झाला. 

 
जावामध्ये अगदी प्रथम [इब्लने बि िा जावामध्ये गेला होिा त्या काळाि िेथील रचहवासी म सलमान झालेले नव्हिे.] पोिलेला 

अरब चमशनरी मौलाना मचलक इब्राचहम नावािा म स्स्लम होिा. अगदी प्रारंिी जावाि जे कहदी म स्स्लम गेले 
त्याचं्यानंिर िो िेथे गेला. १४१९ मध्ये ग्रीसेक येथे त्यािे चनधन झाले. िेथेि िो वस्िी करून राचहला होिा. िेथे 
त्यािे नाव एका स्मारकावर कोरलेले आहे. या मौलवीनंिर जावाि गेलेल्या व्यापाऱ्यापं्रमाणे िोही दचक्षण 
अरबस्िानािील हाद्रामौि येथील रचहवासी होिा. या व्यापाऱ्यानंीि जावामध्ये चमशनऱ्यासंारखे काम करून 
इस्लामिा प्रसार केला. द र्मिक्ष्याम ळे िे आपली मूळिमूी सोडून जावा व त्या जवळच्या बोर्मनओि आचण 
सेचलबसमध्ये येऊन स्थायी झाले होिे. िेथे त्यानंी लहान लहान राज्ये स्थापन केली. त्या राज्यािं त्याचं्या 
धमािा द्र िगिीने प्रसार झाला. सिराव्या शिकाच्या प्रारंिीच्या काळाि जावा आदी बेटािं डि लोक येऊन 
राचहले. १९४९ च्या चडसेंबराि इंडोनेचशयन प्रजासत्ताक जाहीर होईपयंि त्यानंी िेथे राज्य केले. या 
प्रजासत्ताकािा पचहला अध्यक्ष म स्स्लम होिा. इंडोनेचशयािील स मारे ८ कोटी लोकसंख्येपकैी बह संख्य लोक 
इस्लामिे अन यायी आहेि. मलायािील सवय मले म सलमान आहेि. 

 
क िैब इब्लने म स्स्लम व त्यािे अरब सैचनक यानंी इस्लामी इचिहासाच्या पचहल्या शिकाि मध्य 

आचशयामध्ये इस्लामिी जी बीजे पेरली त्यानंी मजबूि मूळ धरले. त्यानंिरच्या काळाि ि कीस्िान या नावाने 
ओळखल्या जाणाऱ्या चवशाल िपू्रदेशाि सवयत्र िक्कमपणे िो धमय स्स्थर झाला. या प्रदेशाि चखवा (ख्वाज्यम), 
ब खारा, समरकंद, फरघाना आचण िीनिी सीमा व त्याचहपलीकडेपयंि पसरलेल्या िमूीिा समावशे होि असे. 
िंगीझखानच्या नेिृत्त्वाखाली मंगोल आक्रमकानंी केलेल्या चवध्वसंाम ळेदेखील इस्लामच्या अन यायावंरील त्या 
धमािी पकड नष्ट होऊ शकली नाही. थोड्याि काळाि म स्स्लम खानािंी अनेक राज्ये उदयास आली. झारच्या 
अमलाखालील रचशयाने १८७३ मध्ये खानािंा परािव करीपयंि त्यािें स्वािंत्र्य चटकून होिे. य चनयन ऑफ 
सोस्व्हएट सोशचलस्ट चरपस्ब्ललकमधील मध्य आचशयािील म स्स्लम प्रदेश उझ्बेकीस्िान, कझचगस्िान, 
ि कय मेचनस्िान, गाचजगीस्िान, चकर्मगचझया व अझ रबैझान अशा सहा प्रजासत्ताकािं चविागलेला आहे. ख द्द 
रचशयन प्रदेशािदेखील बचश्कचरया या स्वायत्त प्रजासत्ताकािील (ख फा ही त्यािी राजधानी आहे.) काही िाग 
व उत्तर कॉकेशस चजल्हा हे म स्स्लम प्रदेश मानले जािाि. 
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राष्ट्र हेि व्यक्िीच्या चनष्ठेिे एकमेव कें द्र होय आचण राष्ट्रािे कायदेकानू हेि व्यस्क्िजीवनािे मागयदशयक 
ित्त्व होय हा सोस्व्हएट धोरणािा स्पष्ट उदे्दश आहे. काही अंशी हे धोरण अपचरहाययपणे इस्लामच्या चवरोधी आहे. 
म स्स्लम प्रजासत्ताकािील ग्रामीण व शिेकरी चविागाि इस्लाम प्रबळ व दीघयकाळापासून रुजलेला आहे. 
सोस्व्हएट वृत्तपत्रािूंन रमझान व इिर म स्स्लम सण, साध संिाचं्या दग्याच्या चठकाणी होणारे उरूस व 
बह पत्नीत्वािी पद्धि याचवरूद्ध प्राम ख्याने टीका केली जािे. िटक्या टोळ्यािंी वस्िी असलेल्या प्रािीन 
प्रदेशािंील व अलीकडेि औद्योचगकरण व ‘रचशयनीकरण’ झालेल्या चजल्ह्यामंधील (उदा. बाकू व अक्काबाद) 
िरुण चपढीमध्ये इस्लामी आिारचविारासंंबधंीिे ज्ञान कमी होि असल्यािे चदसिे. 

 
उत्तर व अचिपूवय आचशया या प्रदेशाि जाणे–येणे कठीण असल्याम ळे इस्लामला िेथे फार मोठ्या 

प्रमाणाि अन यायी चमळालेले नाहीि. िेथे असलेले थोडेसे म सलमान िाियर आक्रमकाचं्या (उदा–, 
चिऊमेनच्या शबेानीखानाचं्या) वशंािे आहेि. ि लनेने अलीकडच्या काळाि िे इस्लाम धमाि आले. चवशषेिः 
उझ्बेग या नावाने िे ओळखले जािाि. िटक्या चकर्मघजनानंी पूवीि धमांिर केले असले िरी अठराव्या 
शिकाच्या मध्यापयंि त्यानंी आपला मूळ शमाचनझम धमय खरे म्हणजे सोडलाि नव्हिा. प ढे रचशयाने िे 
चकर्मधजाचं्या प्रािंाि कझानमधील म लानंा प्राम ख्याने काही राजकीय कामासाठी पाठवले होिे. त्यानंी िेथे 
मचशदी बाधंल्या आचण इस्लाम धमाि येण्यास चकर्मधजानंा चवशषे िालना चदली. 

 
िीनमधील काही िागाि त्यामानाने म स्स्लम धमािा प्रिार जास्ि फलदायी ठरला. िरीदेखील 

आपल्या अंिगयि गोष्टीि परकी हस्िके्षप खपवनू न घेण्याच्या िीनच्या प्रवृत्तीम ळे इस्लामच्या प्रगिीला खीळ 
बसली. सम द्रमागाने थेट हँग–िाऊ फू (कान्सू) पयंि िीनमध्ये गेलेल्या व्यापाऱ्यामंाफय ि चिनी लोकानंा 
इस्लामिा सवांि प्रथम पचरिय झाला असावा. हे व्यापारी सम द्र चकनाऱ्यावरील प्रदेशािं वस्िी करून राचहले. 
देशाच्या अंििागाि िे गेले नाहीि. त्या िागाि बह दा मध्य आचशयािील ि कांनी इस्लाम नेला असावा. हे ि कय  
चिनी लोकाशंी वाचंशकदृष्ट्ट्या चनकट होिे. ९६० पयंि बऱ्यािशा ि कांनी स्विः इस्लाम धमय अंचगकारला नव्हिा. 
पण त्या स मारास त्याचं्यािील अनेक जमािी इस्लाम धमाि गेल्या. अथात् त्यानंी सनािन इस्लामिा नव्हे िर 
इस्लामािंील अन्य गूढवादी पंथािंा अंचगकार केला. या धमांिचरिानंीं नव्याने पत्करलेला आपला धमय िीनमध्ये 
नेला. परंि  िेंगीझखानने आचशयामध्ये आपल्या साम्राज्यािा चवस्िार करीपयंि त्या देशाि इस्लामने फारशी 
प्रगिी केली असण्यािी शक्यिा अचिशय कमी चदसिे. स्विः िेंगीजखान शमाचनस्ट होिा िरी त्यािी वागणूक 
सवयि धमांच्या बाबिीि सारखीि िटस्थिेिी होिी. पण त्याने धमांिराला अडथळा मात्र केला नाही. 
धमांिरािा मागय मोकळा होिा. त्याम ळे सवय चिनी प्रािंािं म स्स्लम लोक चदसि असि. िरी फक्ि पचिम व उत्तर 
िीनमधील प्रािंािं उदाहरणाथय, कान्सू, कसचकयागं (चिनी ि कीस्िान), शान्सी, शने्सी, चिहली व य नान यािंि 
म स्स्लमाचं्या संख्येि मोठ्या प्रमाणाि वाढ होऊ शकली. चिनी साम्राज्यािील इस्लामच्या प्रगिीिा प्रारंि 
य नानपासून झाला असावा. कारण क बलायखानाने (क ब्ललाखान, १२६०–९४) याि प्रािंावर सय्यद–ई–
अजाली या म स्स्लमाला आपला स िेदार म्हणून नेमले होिे. हा सैय्यद–ई–अजाली आपण म हम्मद पैगंबरािंा 
वशंज असल्यािा दावा करीि असे. िो व त्यािा म लगा नाचसर अलच्दन या दोघानंी आपल्या धमािा सचक्रय 
प्रसार केला आचण इस्लामला अनेक अन यायी चमळवनू चदले. 
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मंगोल य आन राजवटीच्या उत्तराधाि व कमगवशंीय अमदानीच्या प्रारंिीच्या काळाि (म्हणजे १४ व्या 
शिकाच्या उत्तराधाि) काही थोडे म स्स्लम समूह िीनमध्ये स्स्थर झाले असाविे असे चदसिे. अगदी १९३९ पयंि 
म्हणजे म स्स्लम रेल्व ेकामगार िीनमध्ये येईपयंि आणखीही म स्स्लम गट िेथे येि होिे. आिंर मंगोचलयािील 
काही समाजाि चिनी वशंािे काही म स्स्लम आहेि. ‘गे्रट वॉल’ ओलाडूंन देशािंर करिा कामा नये हा मािं ू
राजािंा चनबंध मोडून हे लोक आंिरमंगोचलयाि गेले आचण िेथे त्यानंी आपल्याबरोबर आलेल्या 
म सलमानाकंडून इस्लाम धमािी दीक्षा घेिली. िीनमधील म स्स्लमािंी चनचिि संख्या सागंिा येणार नाही. परंि  
िीनच्या एकूण लोकसंख्येच्या एकनवमाशं म सलमान आहेि असे सागंिाि. 

 
पेहराव, िेहरामोहरा व मनोरिना याबाबिींि िीनमधील [हरकारी घोडे पाळण्यासारखे काही धंदे त्याचं्या आवडीिे 

आहेि. काही म स्स्लम खाणावळी िालिाि. त्याचं्या खाणावळीबाहेर पाण्यािी एक स रई ठेवलेली असिे. खाणावळीिा मालक म सलमान असल्यािी 
आचण जेविाना ड करािे मास चदले जाि नसल्यािी ही स रई ही खूण असिे.] म स्स्लम आपल्या अन्यधमीय देशबाधंवापं्रमाणेि आहेि 
आचण इिरत्रच्या आपल्या देशबाधंवाशंी त्यािंा फार पूवीपासून संबधं राचहलेला नाही असे म्हटले जाि असले 
िरी इस्लाम हा िीनमधलाि एक धमय आहे असे िेथे कधीही मानण्याि आलेले [१९३१ पयंि ख द्द अरबीमधून चिनीिाषेि 

क राणािे सपूंणय िाषािंर झालेले नव्हिे.] नाही. िीनमधील म स्स्लमाि दोन प्रम ख पंथ आहेि– ज ना व नवा. यापकैी नवा 
पंथ इस्लाम धमाच्या आिाराचं्या बाबिीि अचधक आस्थेवाईक असावा असे चदसिे. 

 
जपानमध्ये इस्लामला म ळीि प्रगिी करिा आलेली नाही. ज्या कारणामं ळे इिर काही देशािंील 

समाजानंा इस्लाम प्रिाचवि करू शकला नाही िीि कारणे जपानच्याही बाबिीि असावी. जपानी साम्राज्याि जे 
थोडेबह ि म स्स्लम आहेि िे बह िेक जावामधून आलेले चनवाचसि आहेि. 

 
आचशयाखालोखाल आचफ्रका खंडाि सवांि जास्ि म सलमान समाज आहे. त्यािंी सखं्या अलीकडच्या 

काळाि सिि वाढि आहे. इिर देशािंल्याप्रमाणे इस्लामी धमयप्रसारकािंा संघचटि प्रयत्न या वाढीला 
कारणीििू झालेला नाही. िर म सलमान व्यापाऱ्याचं्या आचण प्रवाशाचं्या खाजगी आचण स्वचे्छापूवयक केलेल्या 
प्रयत्नािें िे फळ आहे. प्राम ख्याने व्यापार करण्यासाठीि हे व्यापारी िेथे गेले होिे. िरी व्यापार करिाना 
िेटणाऱ्या माणसाशंी िे व्यापारी आपल्या धमािी ििा करीि. आचफ्रकेिील इस्लामिा प्रसार िदे्दशीय चस्त्रयाशंी 
म स्स्लमानंी चववाह केल्याम ळे झाला आचण चववाहीि चस्त्रया व त्यािंी म लेही अशा प्रकारे त्या ‘शाचंिचप्रय’ म स्स्लम 
‘आक्रमका’ंच्या धमािी बनली. 

 
इस्लामी इचिहासाच्या पचहल्या शिकापासून म्हणजे इचजस्प्शयनानंा आचण बबयरानंा त्या धमािी दीक्षा 

देण्याि आली िेव्हापासून इस्लामी प्रसारािी प्रचक्रया राजकीय पचरस्स्थिी व व्यावहाचरक अडिणी याचं्या 
अन रोधाने कमीजास्ि गिीने िालू राचहली. नाईल नदीचकनाऱ्यापासून थेट आस्वानपयंि इस्लामिी खूप वगेाने 
प्रगिी झाली. अगदी पूवी म्हणजे ३१ । ६५१ मध्ये अब्लद ल्ला इब्लने साद या इचजप्िच्या स िेदाराने न चबयावर स्वारी 
केली होिी. िरीही त्याआधी स मारे शिंर वष े चििन धमय पत्करलेल्या िेथील रचहवाशानंी आपले धार्ममक 
स्वािंत्र्य अबाचधि ठेवले होिे. न चबयावरील हल्ल्यािं म स्स्लम आक्रमकाचं्या हािी फक्ि थोडी लूट पडली. 
डोंगोला येथील ििय त्यानंी िोफखान्याचं्या साह्याने जमीनदोस्ि केले. याचशवाय आक्रमकानंा फारसे काही 
करिा आले नाही. अरबािें प्रयत्न कमी पडले म्हणून म्हणा ककवा चििनधमीयावंर स दानी सते्तिी िक्कम पकड 
होिी म्हणून म्हणा, िौदाव्या शिकाि इब्लने बिूिा िेथे गेला होिा िो वळेपाविेो, चनग्रो लोक आपल्या धमाला 
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चिकटून होिे. एवढेि नव्हे, िर पंधराव्या शिकाच्या प्रारंिीस द्धा आस्वान आचण द फस्टय कॅटॅरॅक्टच्या 
पलीकडील अंिप्रयदेशावर अरबानंा चवजय चमळविा आला नव्हिा. एकूण आस्वानपलीकडे इस्लामिा चवस्िार 
होण्यास बराि अवधी लागला. 

 
पूवय आचफ्रकन चकनाऱ्यावरील प्रदेशाि इस्लामने बराि अगोदर प्रवशे केला होिा. हा प्रदेश 

अरबस्िानच्या लगि होिा. त्याम ळे फार पूवीपासून अरबी व्यापारी व्यापारासाठी िेथे जाि असि. आपल्या 
देशबाधंवाचं्या छळापासून आपली स टका करून घेण्यासाठी प्रारंिीिे काही मक्कावासी इस्लामधमीय 
ॲचबचसनीयाि आश्रयासाठी येऊन राचहले होिे. याम ळे त्या देशाकडे आज ना उद्या म स्स्लमािें लक्ष जाणे 
अचनवायय होिे. दहाव्या शिकाच्या स मारास मोठ्या संख्येने म सलमान िेथे येऊ लागले. इस्लामच्या 
चशकवणीिील साधेपणाम ळे त्यानंा स्थाचनक जनिेिे पे्रम संपादन करिा आले. िेथील जनिा धमाने चििन 
होिी; परंि  नावाप रिीि. राज्यकिे चििनधमय जबरदस्िीने लादून चनरचनराळ्या मागांनी इस्लामिा प्रिाव 
मोडून काढण्यािा प्रयत्न करीि होिे. िरी देखील ॲचबचसनीयािील अनेक टोळीप्रम ख इस्लामकडे आकर्मषि 
होि होिे. त्याम ळे इस्लाम व चििन धमािील संघषय अटळ झाला. अमेदा चझऑन राजाच्या अमदानीि 
(१३१४–४४) या संघषाने फारि ियंकर स्वरूप धारण केले. या राजाने चििन धमािा त्याग केलेल्या 
लोकावंर िो धमय जबरदस्िीने परि लादण्यािा आचण शत्र च्या धमाला जलसमाधी देण्यािा प्रयत्न केला. परंि  
ॲचबचसनीयन राजाच्या या प्रयत्नाला अदल या बचलष्ठ राज्याच्या राजाने िीव्र प्रचिकार केला. पण त्यािं त्याला 
फारसे यश आले नाही. आज ज्याला इचरचरया म्हणिाि त्याच्या चकनारपट्टीवरील एका िागाि हे अदल राज्य 
त्यािस मारास उदयास आले होिे. काही काळ इस्लामिी पीछेहाट झाली. पण प ढे त्यािून िो सावरला. इिका 
की सोळाव्या शिकाि अदल राज्याच्या म स्स्लम राजाने ॲचबसीचनयावर स्वारी केली आचण िेथील लोकानंा 
इस्लाम धमाि आणले. राज्यकिे चििनि राचहले व बऱ्यािशा टोळीप्रम खानंी सामाचजक कारणासाठी 
इस्लामिा त्याग केला िरी त्या वळेेपासून ॲचबचसनीयाि इस्लामिी सिि प्रगिीि होि राचहली. 
सोमालीलँडमधील बह संख्य लोक म सलमान आहेि. इचरचरया व हरार प्रािंामंध्ये त्यािंी संख्या जवळपास 
चनम्मी आहे िर गलॅ्लाचसदामामध्ये िी अंदाजे एक िृचियाशं आहे. परंि  ख द्द ॲचबसीनीयािं मात्र फक्ि दहा टके्क 
लोक म सलमान आहेि. प ढील काळाि िेथील सवयसामान्य जनिेने इस्लामिा स्वीकार केला यािी जी कारणे 
साचंगिली जािाि त्यापंैकी एक असे की चििन धमोपदेशक भ्रष्ट आचण अडाणी होिे. चििन धमयपीठाने 
बरािसा िपू्रदेश आपण होऊन सोडून चदल्याम ळे त्यािे उत्पन्न घटले होिे व त्याला आपली धमादाय कामे बंद 
करावी लागली होिी. आणखी एक कारण असे की सरकारी नोकरीिील चििनािें वचरष्ठ अचधकारी म स्स्लम 
असि. त्याम ळे स्वािाचवकि म स्स्लम−अचधकाऱ्याचंवषयी जनिेि अचधक आदरब द्धी होिी. या म स्स्लम 
अचधकाऱ्यानंी अनेक प्रजाजनानंा इस्लामधमाि येण्यास प्रवृत्त केले. हे म स्स्लम अचधकारी सागंि, सरकारी 
धमापेक्षा इस्लाम हा जनिेने जास्ि चविार करावा असा धमय आहे. अचलकडे कबिी धमोपदेशकाचं्या सहाय्याने 
चििन धमयपीठाच्या कारिाराि स धारणा केली जाि आहे. त्याम ळे कदाचिि इस्लामच्या प्रगिीवर िावी 
काळाि पचरणाम होऊ शकेल. िथाचप आज िरी ॲचबसीनीयाि इस्लामला अन कूलिा वाढि आहे असे चदसिे. 

 
पंधराव्या शिकाच्या शवेटी शवेटी नाईल नदीच्या प्रवाहाच्या चदशनेे िटके अरब लगिच्या आचफ्रकन 

प्रदेशाि– स दानमध्ये आले व त्यानंीि प्रथम िेथील जनिेला इस्लामिी चशकवण चदली. पचिम बाजूस थेट 
छाड सरोवरापयंि हे िटके अरब गेले होिे. त्यािवळेी चिकडे स लिानाचं्या झाचंजबार, मोंबासा, मोझाचंबक या 
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राज्यािूंन आचण चकनारपट्टीवरील द सऱ्या िागािूंन अरब व्यापारी चवषववृत्तीय आचफ्रकन प्रदेशाि घ सले. 
इंचजस्प्शयन स दानच्या उत्तर व मध्यिागीय प्रािंािंील नाईल नदी व िाबंडा सम द्र यामंधील प्रदेशाि राहणाऱ्या 
हेचमचटक िाषी आचण अचधक संपन्न अशा टोळ्यानंी इस्लामिा संपकय  आल्यानंिर अल्पावधीिि त्यािा अंचगकार 
केला. या हेचमचटकिाषी जमािीि अरबी िाषी जमािींप्रमाणे इस्लामी संस्कृिी पसरि आहे. आचण नाईल अचण 
चिच्या उपनद्याचं्या प्रदेशापयंिही या संस्कृिीिा व अरबी िाषेिा [स दान प्रजासत्ताकािी जनसखं्या स मारे ८० लक्ष आहे. आचण 

त्यापैकी बह सखं्य म स्स्लम आहेि. दचक्षण स दानमधील चनग्रो सवयसाधारणपणे इस्लामेिर आहेि.] हळूहळू प्रसार होि आहे. 
 
सहारा आचण उत्तर चगनी चकनाऱ्यावरील िपू्रदेश व कामेरून या स दानमधील पचिम टोकाकडील 

चवशालप्रदेशािील जनिेला सहरामधील बबयर दूिाचं्याद्वारे इस्लामिा प्रथम पचरिय झाला. मात्र त्यानंा ज्या 
इस्लामधमािा पचरिय झाला िो धमय साध्या व प्राथचमक स्वरूपािला आचण खाचरचजझम या मूळ इस्लाममधून 
वगेळ्या झालेल्या फ टीर पथंािा होिा. ख द्द बबयराचं्यािही अकराव्या शिकापयंि इस्लामचवषयी फारशी आस्था 
नव्हिी. उक्बा व मूसा इब्लने न सैर या स रुवािीच्या काळािील म स्स्लमचवजेत्यानंी जे कायय केले िे प्राम ख्याने 
आपल्या आक्रमक सैन्यािी स रचक्षििा सािंाळून खचलफाच्या खचजन्याि िर घालण्याच्या उदे्दशानेि केले होिे. 
या आधी साचंगिल्याप्रमाणे म स्स्लम आक्रमकानंा परिवनू लावण्यािा बबयरानंी अनेकदा प्रयत्न केला. आचण 
बबयरामंध्ये थोडी जरी एकजूट असिी िरी त्याकामी काही प्रसंगी िरी िे सहज यशस्वी झाले असिे. परंि  अखेर 
त्या प्रदेशाि म स्स्लम कायमिे राचहले आचण त्याचं्या धमाने संपूणय उत्तर आचफ्रका व्यापून टाकला. िमूध्यसम द्र व 
अटलाचंटक महासागर जेथे एकमेकानंा चमळिाि त्या कोनािंील प्रदेशािं (सध्यािा मोरोक्को) राहणाऱ्या 
लोकानंा संि आलीदच्या म लानंी व फेझिा द सरा इचद्रस (मृत्य  ८२८) या राजाने बऱ्याि पूवी इस्लामधमाि 
आणले होिे अशी एक आख्याचयका आहे. परंि  खरे म्हणजे प ढे बाराव्या शिकाि त्या प्रदेशािील 
(मोरोक्कोमधील) लोकानंी इस्लाम स्वीकारला. त्या स मारास दचक्षण व पचिम िागाि बबयर लोक जाि−येि 
होिे; िेथे वस्िी करून राहाि होिे. त्यािंी संख्या स्थाचनक रचहवाशापेंक्षा इिकी वाढली की त्याचं्या प्रिावाम ळे 
उत्तर−पचिम स दानच्या सहारा चविागािील जवळपास सवयच्या सवय िदे्दशीय लोकानंी (म्हणजे चनग्रोंनी) 
म स्स्लम आक्रमकािंा धमय पत्करला. आज फ्रें ि स दान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशािंील मॉचरटॅचनयन्स, 
प्यूहल्स (फ ला) व ि आरेग हे सवय लोक इस्लाम धमािे आहेि. परंि  स दानी चनग्रो या अन्वथयक नावाने 
अलीकडच्या काळापयंि ओळखले जाणारे लोक गूढवादी पंथािे होिे. चविागशः चविार केला िर मॉचरटॅचनया, 
सेनेगल व फ्रें ि चगनी येथे म सलमानािें प्राबल्य आहे िर अप्पर व्होल्टा हा प्रदेश गूढवादी पंथािा आहे. फ्रें ि 
वसे्ट आचफ्रकेि इस्लामिी प्रगिी अद्याप पूणांशाने झालेली नाही. आज िेथील लोकसंख्येपैकी फक्ि ⅓ लोक 
म सलमान आहेि. परंि  िेथील म सलमान समाज हा चक्रयाशील व कियबगार समाज आहे. त्याम ळे प्रािीन धमय 
मानणाऱ्या स्थाचनक जमािींमधील अचधकाचधक लोकानंा हे म सलमान आपल्या धमाि आणिील अशी लक्षणे 
चदसि आहेि. 

 
नायजेचरयािील इस्लामिा इचिहास १५ व्या शिकापासून स रू होिो. हौसा संस्कृिी व हौसा िाषा 

यािंा देश म्हणून समजल्या जाणाऱ्या नायजेचरयािील उत्तर िागािा धमय इस्लाम आहे. उस्मान फौदी (फावदी) 
या काचदरी पंथािील एका माणसाच्या नेिृत्वाखाली, त्या िागािील अंिगयि द हीिा फायदा घेऊन फूला (ककवा 
फ लानी) या जमािीने १८०४ मध्ये चजहाद प कारला आचण उत्तरेच्या बाजूने त्या देशािील म स्स्लमेिर 
रचहवाशावंर हल्ला िढवला. पचरणामी कानो वगळिा बाकीिी अनेक छोटी हौसा राज्ये पूणयपणे इस्लामी धमाि 
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आली. उस्मानच्या या चवजयाम ळे उत्तर−पचिमेिील अनेक हौसा राज्यानंी इस्लाम धमय स्वीकारला. सोकोटो 
येथे उस्मानिी कबर आहे. कादीरी पंथािे अन यायी िे एक पचवत्र स्थान समजिाि. िथाचप अद्यापही त्या देशाि 
गूढवादी पंथािे समाज अस्स्ित्वाि आहेि. पचिम आचफ्रकेिील पूवेकडील सवय िागािंी हौसा हीि िाषा आहे. 
आचण काही अंशी त्याम ळेि िेथे इस्लामिा प्रसार स लिपणे होऊ शकला. नायजेचरयाच्या उत्तर िागाि 
चवख रलेले हौसा व फ ला हे दोन्ही समाज जवळपास बव्हंशाने म सलमान आहेि. आचण या समाजामं ळे आचण 
कान री या समाजाम ळे जवळपास संपूणय उत्तर नायजेचरया, बबयर आचण चनग्रो यािंी संचमश्र वस्िी असलेला 
लगििा फ्रें ि प्रदेश आज इस्लामधमाि दाखल झाला आहे. मात्र दचक्षण नायजेचरयािील इबो लोकािं 
इस्लामचवषयी आप लकी चनमाण होऊ शकलेली नाही. 

 
चसएरा चलऑनमधील मेंदे या िागािी हीि पचरस्स्थिी आहे. िेथेही फ ला लोकािंा एक गट राहिो. हे 

फ ला लोक आचण पचिम आचफ्रकेच्या अन्य िागािील बाटूंवशंीय मचँडगो हे दोन समाज त्या प्रदेशािील 
इस्लामिे प्रिारक होि. िेथील गूडवादी पंथीय लोकाि इस्लाम चनरंिर पसरि आहे. 

 
आचफ्रकेिील इस्लामच्या चवस्िारािी संिाव्य कारणे आचण इस्लामच्या चवस्िारािी इिरत्रिी कारणे 

यामंध्ये मूलिः फरक नाही. संस्कृचि– सोपानाच्या कचनष्ठ पायरीवर असलेल्या ज्या देशाि म स्स्लम गेले, िेथील 
लोकानंा म स्स्लमािें सासं्कृचिक, राजकीय आचण लष्ट्करी श्रेष्ठत्व याचवषयी साहचजकि आदर वाटू लागला. 
आचण म्हणूनि त्यानंी म स्स्लमाचं्या सामाचजक व धार्ममक संस्थािंाही सहजिेने स्वीकार केला. उदाहरणाथय, 
जावाप्रमाणे आचफ्रकेिही मके्किी यात्रा करून आलेल्या हाजीचवषयी लोकानंा अचिशय आदर वाटिो, आचण 
आपणही मके्कला जाव ेअसे िीव्रिेने वाटू लागिे. जे सैचनक व व्यापारी स्थाचनक चस्त्रयाशंी चववाह करिाि िे 
आपल्या बायकानंा व म लानंाही इस्लामिी दीक्षा देिाि. लैं चगक िकू िागवण्यािे एक साधन आचण स्थाचनक 
क ट ंबपद्धिीला अन कूल अशी एक प्रथा या दृष्टीने इस्लामने बह पत्नीत्वाला मान्यिा चदली असल्याम ळे स्थाचनक 
जमािींिील प रुषही इस्लामिा स्वीकार करिाि. त्यािप्रमाणे इस्लाममध्ये आलेल्या व्यक्िीला आपल्या 
पूवाश्रमीच्या जमािींशी असलेले त्यािे संबधं िोडायला इस्लाम सागंि नाही. धमांिचरिािा पूवीिा सामाचजक 
दजा इस्लाममध्ये कायम राहिो एवढेि नव्हे िर िो वाढिोि. इस्लामच्या चवकासाला ही गोष्ट उपकारक 
ठरली. इस्लामिे आणखीही काही फायदे आहेि. त्यापकैी एक म्हणजे ग लामीपासून संरक्षण. धमांिचरिाला 
इस्लाम एक नवी जीवनपद्धिी देिो. िी म ळीि सोपी नाही. परंि  साधी, सरळ व स्पष्ट आहे. या जीवनपद्धिीिा 
स्वीकार केला की संस्कृिीच्या आचद– अवस्थेिे अचविाज्य अंग म्हणिा येईल अशा अनेक अदृश्य ियापंासून 
माणसािी म क्ििा होिे. त्याच्यामध्ये आत्मचवश्वासािी व आत्माचिमानािी िावना चनमाण होिे, आचण त्यािूनि 
त्या माणसामध्ये स्वधमाचवषयीिा एक शकंारचहि अचिमान चनमाण होिो; असा अचिमान हे प्रत्येक म सलमान 
व्यक्िीिे वैचशष्ट्ट्य आहे. 

 
❒ ❒ 

 
 

❒ ❒ 
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प्रकरि : १ 
 

इस्लामी समािव्यवस्थेतील णवणवध वर्ग 
 
 
 
इस्लामिा स्वीकार केलेल्या समाजामंध्ये इस्लामने केलेल्या कायािे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी 

त्या समाजामंध्ये नवधमािा प्रवशे होण्यापूवी आचण त्यानंिर प्रत्येक समाजािी सामाचजक स्स्थिी कशा प्रकारिी 
होिी यािा अिूक शोध घेणे जरूर आहे. या कामाच्या व्यापकपणावरून िे चकिी कठीण आहे िे लक्षाि येईल. 
डब्लल्य,ू रॉबटयसन स्स्मथ व इग्नाझ गोल्डझीहर याचं्यासारख्या चवद्वानानंी या बाबिीि बरेि प्रारंचिक काम केले 
आहे. त्याचं्या या कायािून चनघालेले चनष्ट्कषय या प स्िकाि म क्िपणे आचण अचनवाययपणे उद्घृि केले आहेि. 
ज्या समाजानंी इस्लामिा अंचगकार केला त्यािंील वगेवगेळ्या सामाचजक थरामंध्ये इस्लामने घडवनू आणलेले 
बदल सूचिि करणे, त्यािप्रमाणे म हम्मदानंी िालू केलेले सामाचजक कायदेकानू व त्यािं म हम्मदाचं्या 
िाष्ट्यकारानंी प ढे केलेले काही फेरबदल यािंी नोंद घेणे एवढेि या गं्रथािे उचद्दष्ट आहे. 

 
कायमिे वस्िी करून राचहलेले काही थोडे जनसमूह वगळिा अरबस्िानािील बाकीिा सवय समाज 

इचिहासज्ञाि काळाि अनेक जनसमूह व टोळ्या यानंी बनलेला होिा. या गटािंील व टोळ्यािंील अंिगयि ऐक्य 
कोणत्या िरी नेत्यावरील चनष्ठेद्वारे ककवा एकाि पूवयजािें वशंज आहोि या खऱ्या अथवा कस्ल्पि समजाच्या 
आधाराने चढलेपणाने चटकून होिे. या प्रत्येक गटािील व टोळ्यािंील व्यस्क्िगि घटकािें (म्हणजे त्याचं्या 
छावण्या व क ट ंब)े स्वािंत्र्य नेहमीि स्वािाचवक मानले जाि होिे. िसेि सवय घटकाचं्या प्रम खािंा दजा समान 
आहे असे समजले जाि असे. या क ट ंबप्रम खानंा आपल्या टोळीिा नेिा अथवा शखे चनवडण्यािा अचधकार 
होिा. या नेत्याला ित्त्विः िरी कोणत्याही चवचशष्ट पात्रिेिी आवश्यकिा नसे. िथाचप प्रत्यक्ष व्यवहाराि मात्र 
चवचशष्ट क ट ंबामधील व्यक्िीि त्या पदावर चनवडली गेली पाचहजे असा आग्रही पक्षपाि दाखवला जाि असे. 
म हम्मदािंा उदय झाला त्या काळाि या चवचशष्ट क ट ंबानंा समाजाि अचिशय प्रिावशाली स्थान होिे. त्याम ळे 
अचधकारपदावरील हक्काचं्या बाबिीि जन्माच्या म द्द्याला अत्यचधक महत्त्व चदले जाि असे. उच्च वशंािंील असणे 
ही वचरष्ठ वगािी सवोच्च कसोटी मानली जाई. आचण ज्या व्यक्िीिे वशंिचरत्र आन वाचंशक लाचं्छनापासन 
संपूणयिया म क्ि नाही– म्हणजे उदाहरणाथय ज्याच्या वशंाि ग लाम ककवा चनग्रोक लोत्पन्न पूवयज असिील अशी 
कोणीही व्यक्िी वचरष्ठ वगासाठी लायक समजली जाि नसे. असे (आन वाचंशक लाचं्छन असलेले) लोक 
समाजािील कचनष्ठ वगाि ढकलले जाि. त्याम ळे स्वािाचवकपणेि त्यानंा हलक्या प्रिीिे जीवनव्यवसाय करणे 
िाग पडे आचण पचरणामान्िी त्यानंा समाजाि हीन गणले जाई. 
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जन्मावर आधारलेली टोळ्यािंी सामिंशाहीसारखी कल्पना इस्लामच्या उदयानंिरही दृढपणे प्रिचलि 
होिी आचण त्यानंिरही चििे प्राबल्य कायम होिे. िौदाव्या शिकािील एक ित्त्वज्ञ इचिहासकार इब्लने खाल्दून 
याने इचिहासािील उदाहरणाचं्या आधाराने असा सवयसाधारण चनष्ट्कषय काढला आहे, की ज्या टोळ्यामंध्ये प्रबळ 
संघजाणीव आहे अशा टोळ्यािंील ज्या माणसाला आपण टोळीमधील एखाद्या श्रेष्ठ वशंािील आहोि असे 
अचिमानाने सागंिा येणार नाही त्याला त्या टोळीिील अचधकारपद कधीही चमळणार नाही. त्याम ळेि म हम्मद 
पैगंबरानंी आपली नवी ईश्वरप्रणीि धमयव्यवस्था प्रथम घोचषि केली िेव्हा पैगंबरािंा हलक्या क ट ंबािील जन्म 
आचण त्यािंा उंट हाकण्यािा हलका व्यवसाय यािी त्याचं्या यशोमागाि िीव्र अडिण उद्भवली. वास्िचवक 
म हम्मद पैगंबर हे त्याचं्या क रेशी जमािीिे अस्सल घटक होिे. बह िाशंाने समाजािील कचनष्ठ घटक 
असलेल्या आपल्या अत्यल्प अन यायानंा, (इस्लाम न मानणाऱ्या) नास्स्िकापेंक्षा अचधक वरिे स्थान जरी नाही 
िरी त्याचं्या बरोबरीिे स्थान नवा धमय चमळवनू देणार आहे हे पटवनू देण्यािे कठीण काम म हम्मदानंा प्रथम 
करायिे होिे. सामंिवगाप्रमाणेि इस्लाम न मानणाऱ्या नास्स्िकािंी त्या काळी समाजाला दहशि वाटि होिी. 
िरीदेखील त्या काळी सामिंवगािे स्थान अचधक मजबूि होिे. कारण त्या वगाच्या पाठीशी दृढमूल रूढी व 
परंपरा यािें सवय सामर्थयय उिे होिे. 

 
पैगंबरानंी पेटवलेली धमयज्वाला अखेर ज न्या जमान्यािील प्रम खािें वियस्व नष्ट करण्याि यशस्वी 

झाली. इब्लने खाल्द नने महम्म दी धमाच्या नंिरिा इचिहासािा आधार घेऊन प ढे असा म द्दा माडंला आहे की, 
कोणी िरी पे्रचषिाने ककवा संिाने बदवी अरबािंी मने धमयप्रसाराच्या उत्साहाने िारून टाकल्याचशवाय बदवींिे 
साम्राज्य प्रस्थाचपि होणे शक्य नव्हिे. म हम्मद हा पे्रचषि व नेिा म्हणून प ढे आला होिा. त्यानंी स्विःि केलेल्या 
दाव्याप्रमाणे िे शवेटिे व सवयश्रेष्ठ पे्रचषि होिे. आपल्या काही अरब बाधंवानंा आपला दावा मानावयास म हम्मद 
पैगंबर राजी करू शकले िरी आपल्याि जमािीमधील ज्या ज न्या वचरष्ठ वगाच्या वियस्वाला त्याचं्याम ळे उघड 
िीिी चनमाण झाली होिी त्या वगाने म हम्मदािें पे्रचषिपद मानावयास दीघयकाळपयंि नकार चदला. एवढेि नव्हे 
िर इस्लामिा प्रिाव प्रस्थाचपि झाला आचण क रेशी सरदाराकंडून मक्का कजकून घेण्याइिके सामर्थयय म हम्मदानंा 
प्राप्ि झाले िेव्हादेखील ज न्या वचरष्ठ वगािा चवरोध िालू होिा. “जन्माला काहीही महत्त्व नाही; धमासंबधंी 
कोणाला चकिी आस्था आहे हाि प्रचिष्ठिेा खरा चनकष आहे.” –हा जो चनचिि असा दैवी साक्षात्कार 
म हम्मदानंा झाला िो त्यानंिरि– “जनहो, ि म्हालंा मी खरोखर स्त्री व प रुष याचं्या संबंधािूंन चनमाण केले 
आहे. ि मच्यापकैी जो सवांि धमयशील िोि परमेश्वराच्यालेखी खरोखर सवाचधक श्रेष्ठ” असे क राणाच्या ४९¹³ 
या स रामध्ये साचंगिले आहे. अलीकडील टीकाकाराचं्या मिे पैगंबरानंा [िबरीिे असे म्हणणे आहे की, म हम्मदानंी मके्कमधील 
काबा मंचदराि प्रवेश केला त्या वेळी म्हणजे चहजरी सन ८। इ. स. ६३० मध्ये हे विन कथन केले. यावरून पैगंबरानंा या विनािा ‘साक्षात्कार’ त्याआधी 
झाला असावा असे सूचिि होिे.] हा साक्षात्कार त्याचं्या जीवनाच्या बऱ्याि नंिरच्या काळाि झाला असावा, िथाचप 
प्रारंिापासून त्याचं्या चविारािे प्रधान ित्त्व काय असले पाचहजे हे या विनािून ध्वचनि होिे. या विनासंबधंी 
िेराव्या शिकािील टीकाकार बेदावी याने जे स्पष्टीकरण केले आहे िे बह िाशं म स्स्लमाचं्या याचवषयीच्या मिािे 
द्योिक आहे : “ि मच्यापकैी प्रत्येकास आई व बाप याचं्या सहाय्याने आम्ही चनमाण केले आहे. या बाबिीि 
सवयजण समान आहेि. म्हणनू आपल्या पूवयजािंी बढाई मारण्यािे कारण नाही. (क लपरंपरेि मोठेपणा आहे 
असा ज न्या अरबािंा दृचष्टकोण होिा.) धमावरील श्रदे्धद्वारेि माणसाला पूणयत्व प्राप्ि होि असिे. धमयश्रदे्धच्या 
बाबिीि माणसानंी एकमेकाशंी स्पधा करावी आचण ज्याला मोठेपणा हवा असेल िो त्याने धमयश्रदे्धि चमळवावा.” 
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क लाचिमानासारखी समाजसंघटनेमधील अस्पशय व नाज क प्रवृत्ती धमाजे्ञद्वारे एका फटकाऱ्याने नाहीशी 
होणार नव्हिी. अरब समाजाि समानिा प्रस्थाचपि करण्याच्या म हम्मदाचं्या कल्पनेलास द्धा उग्र लढा 
चदल्यावरि ज न्या व्यवस्थेच्या प्रचिचनधींनी मान्यिा चदली. म हम्मदानंी समानिेिा प कारा केला त्या वळेी 
त्यानंाही अरबा−अरबािंील समानिेपेक्षा अचधक व्यापक कल्पना अचिपे्रि असणे फारसे संिवनीय नव्हिे. 
‘चकिाब अल–अघानी’ या नावािा प्रािीन इस्लामी आख्याचयकािंा एक मोठा संग्रह आहे. त्यािं एक कथा 
साचंगिली आहे. ज न्या व नव्या दृचष्टकोणािंा त्या कथेद्वारे अिूक पचरिय होिो. 

 
घासानिा राजा जाबाला इब्लने अल्−ऐहाम हा एकदा मके्कच्या याते्रला िालला होिा. वाटेि हाजिे 

चवधी करण्यासाठी जमलेल्या याते्रकरंूमधील एका अरब टोळीवाल्यािा पाय राजाच्या झग्यावर पडला. िेव्हा 
राजाने त्या बदवीच्या एक िोंडाि िडकावली. िेव्हा त्या बदवीने खचलफाकडे िक्रार ग दरली. खचलफाने 
राजाला बोलावले आचण साचंगिले, “िू ज्याला मारलेस त्याला मी उलट ि झ्याही थोबाडीि मारायला 
परवानगी देणार आहे.” 

 
“िे कसे शक्य आहे?” आिययिचकि होऊन त्या घासानीने चविारले, “िो िर सामान्य माणूस आहे 

आचण मी एक राजा आहे.” 
 
उमरने उत्तर चदले, “इस्लामने ि ला त्याच्यासारखेि केले आहे. धमयश्रद्धा व सत्कमय सोडून बाकीच्या 

कोणत्याही बाबिीि ि ला त्याच्यावर श्रेष्ठिा चमळविा येणार नाही.” 
 
त्यावर राजा म्हणाला, “जाचहचलया (म हम्मदपूवय रानटी य गाला इस्लामने चदलेले नाव) मध्ये होिा 

त्यापेक्षाही माझा इस्लाममधील दजा अचधक उच्च असेल असे मला वाटले.” 
 
त्यावर उमर म्हणाला, “आिा िी कल्पना िू ि झ्या डोक्यािून काढून टाक.” [सवय म स्स्लम समान आहेि या 

ित्त्वािे खचलफा उमरने श्रद्धापूवयक आिरण केले अशी त्यािी ख्यािी आहे. परंपरागि कथनान सार उमर जाडेिरडे कपडे वापरि असे आचण चवणलेल्या 
सपािा घालून रस्त्यािून पायी कहडि असे. िसेि कधीही घोड्यावर बसि नसे. आपल्या प्रजाजनापंैकी अगदी हलक्यािंल्या हलक्या लोकाशंी 
सामान्यजनाचं्या िाषेि बोलि असे. इस्लाममध्ये कजकून न आणलेल्या प्रदेशावर छापे घालून चमळवलेल्या ल टीि सवय म स्स्लमानंा पूवीच्या काळी समान 
वाटा चमळि होिा. एकदा त्याच्या प्रजाजनापंैकी एकाने त्याच्यावर ल टीिा जास्ि वाटा त्याने घेिला असा आरोप केला िेव्हा त्या माणसािा आरोप खोटा 
आहे हे त्याला चसद्ध कराव ेलागले.]  

 
त्यानंिरच्या काळाि समिेच्या ित्त्वाच्या प ष्ट्ट्यथय हचदसिी (पैगंबरािंी म्हणून साचंगिली जाणारी 

विने) रिना करण्याि आली. “इस्लाम वशंपरंपरा वगैरे मानीि नाही” हे असेि एक प्रचसद्ध हचदस आहे. 
वशंावरून स्पधा करणे व पूवयजाचंवषयी शखेी चमरवणे अन्य हचदसादं्वारे चनचषद्ध मानण्याि आले. िथाचप 
पैगंबरािंी स्विःिी काहीही इच्छा असली आचण चवद्वान अचधकारी प रुषािें काहीही मि असले िरी जन्माचधचष्ठि 
श्रेष्ठिेिा दावा जोरदारपणे केला जािि होिा. पचरणामी समानिेच्या कल्पनेिील िीव्रिा कमी होऊन िी 
ित्त्वाप रिी राचहली. आन वाचंशक श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेचवषयी असलेला आदर नष्ट िर झालाि नाही. उलट ख द्द 
पैगंबरानंा प्राप्ि झालेल्या यशाम ळे ज्याचं्या मनाि जन्माचधचष्ठि श्रेष्ठत्वाचवषयी प्रथमपासून प्रखर आदरिावना 
होिी अशा लोकासंाठी आदरािे एक नविे आकषयणकें द्र चनमाण झाले. पैगंबराशंी रक्िसंबंधािें नािे असणे हा 
नंिरच्या काळाि अस्सल उच्च क लीनत्वािा चनकष समजला जाऊ लागला. एवढेि नव्हे िर म हम्मदाचं्या 
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क रेशी टोळीमधील एक या नात्याने एखाद्या व्यक्िीला म हम्मदाशंी जो थोडासा नािेसंबधं दाखविा येि असे 
िोदेखील श्रेष्ठ दजाच्या प्रचिष्ठेिी सनद समजली जाि असे. क रेशी जमािीमधील माणूस द सऱ्या जमािीमधील 
महत्त्वाच्या व्यक्िीपेक्षा श्रेष्ठ प्रचिष्ठापदासाठी पात्र ठरि असे. एवढेि नव्हे िर क रेशींनी आपल्या जमािीमध्ये 
घेिलेली परकी जमािीिली व्यक्िी (देई) देखील ज न्या शखे घराण्यािील व्यक्िीपेक्षा श्रेष्ठ दजािी मानली 
जाि होिी. म्हणूनि पैगंबराचं्या जमािीमधील कोणिीही स्त्री ग लाम असू शकि नाही असे म्हटले जाऊ लागले 
याि आियय नाही. अथािि मग पैगंबराचं्या क रेशी जमािीमधील कोणी प रुष ग लाम समजले जाणे शक्यि 
नव्हिे. 

 
प्रारंिीच्या काळािील म सलमानामंध्ये समिेच्या ित्त्वािा कसा आिार होि असे हे दाखवण्यासाठी 

इचिहासकार अबू बकर यािा दाखला देि असिाि. अबू बकर हा पैगंबरािंा पचहला. उत्तराचधकारी. य द्धामध्ये 
चमळालेली सवय लूट अब ूबकर सवय म सलमानानंा– िरुण ककवा वृद्ध, ग लाम अथवा स्विंत्र, स्त्री ककवा प रुष 
असा िेद न करिा सारखी वाटून देि असे. अब ूबकर याच्यानंिरिा खचलफा उमर हा, सवय जन्ममूलक िेट 
इस्लामने एका पािळीवर आणले, असे आग्रहपूवयक म्हणि असला िरी धमाच्या बाबिीि सवय म सलमान समान 
आहेि हे ित्त्व काही िो मान्य करावयास ियार नसे. य द्धािील ल टीिी वाटणी करिाना फार पूवीपासून 
म सलमान असलेल्यानंा िो अग्रक्रम देई. िो म्हणि असे, “पैगंबराचंवरुद्ध जो लढला त्याला मी पैगंबराचं्या 
खादं्याला खादंा देऊन लढणाऱ्याच्या बरोबरीिे स्थान देणार नाही.” म हम्मदाशंी सवांि अगोदर जे संबंचधि 
होिे, त्याचं्यापासून अब ू बकरने लूट वाटावयास प्रारंि केला. पैगंबराबंरोबर मचदनेला गेलेले त्यािें 
सह−चनवाचसि म हाचजर आचण मचदना येथील त्यािें सहाय्यक अन्सार (म हाचजर व अन्सार दोघेही 
पैगंबराबंरोबर बद्रच्या लढाईि लढले होिे.) या दोघानंा अब ू बकरने ल टीिील संपत्तीपैकी प्रत्येकी ५००० 
चदरहाम चदले. पैगंबराबंरोबर जे बद्र येथे लढले नव्हिे त्यानंा ४००० चदरहाम चमळाले. त्याचं्या म लानंा प्रत्येकी 
२००० व बायकानंा प्रत्येकी २०० िे ६००, मक्कावासीयानंा ८०० आचण इिर म सलमानानंा ३०० िे ५०० इिके 
चदरहाम चमळाले. या रकमानंा िसे महत्त्व नाही. िथाचप म सलमान, म सलमान–म सलमानािं कोणत्या प्रकारे 
िेद करू लागले होिे त्यािे या रकमा चनदशयक आहे. 

 
अरबस्िानाबाहेरील जनसमहू इस्लाममध्ये येऊ लागिाि सामान्य दजािा पण श द्ध रक्िािा आचण 

स्विंत्र बदवी टोळीवाला (सारीह) देखील स्वािाचवकि नव्याने इस्लाममध्ये आलेल्या बाहेरच्या परकी 
लोकापेंक्षा स्विःला श्रेष्ठ समजू लागला. खरे िर बाहेरून आलेले जनसमूह व अरबस्िानािील जनसमहू एकाि 
इस्लाम धमािे होिे. आचण “(इस्लामवर) श्रद्धा असलेले सवय िाऊ िाऊ होि” – या विनाप्रमाणे [क राण ४९¹⁰] 
सवय िऱ्हेिी सामाचजक व वंशासंबधंीिी चवषमिा नष्ट व्हावयास हवी होिी. चवचिन्न टोळ्यािंील सवय हेवदेाव े
थाबंायला हव ेहोिे. िथाचप इिर अरबाचं्या समानिेच्या दाव्याला ज्याप्रमाणे अरब समाजािील ज न्या वचरष्ठ 
वगाने चवरोध केला त्यािप्रमाणे अरबस्िानािील िमाम अरब समाज आिा नव्याने इस्लाममध्ये आलेल्या 
परकीयानंा आपल्या बरोबरीिे मानण्यास नकार देऊ लागला. िथाचप इस्लाम धमीयािंील चवचवध व 
चवचवधवणीय [क राण ३०²¹.] माणसे ईश्वरानेि चनमाण केली आहेि या गोष्टीवर क राणाने िर चदला आहे. त्याम ळे 
अरबस्िानाि परंपरेने हीन म्हणून समजले जाणारे चनग्रो व इिर जमािी याचं्यासह कोणत्याही म स्स्लम 
जमािीला आपण द सऱ्या कोणत्याही म स्स्लम जमािीच्या बरोबरीिे आहोि असे आपोआपि समजिा येऊ 
लागले. 
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पैगंबराचं्या मृत्यनंूिर िीन शिके हा अंिगयि समानिेिा संघषय िालला होिा. एका बाजूला अरब व 

द सऱ्या बाजूला चबगर–अरब वशंािे नव ेम सलमान म्हणजेि “मवाली” [या शब्लदािे एकविन ‘मौला’ असे आहे.] 
ककवा आचश्रि. एका टोळीिील सदस्याला ककवा कधी कधी अरबेिर परकी इसमालादेखील काही काळ त्याच्या 
वियण कीिी पारख केल्यानंिर द सऱ्या टोळीि घेिले जाि असे; आचण अशा इसमाला त्या टोळीिील इिर 
सदस्याचं्या बरोबरीिे अचधकार व सवलिी [कधी कधी याला अपवाद केले जाि. उदाहरणाथय टोळीि प्रवेश चमळालेल्या परकी 
इसमासाठी घ्यावयािा रक्िािा बदला टोळीिील मूळ माणसाच्या चनम्म्याने असे.] चदल्या जाि. अशा माणसाला मौला ही संज्ञा होिी. 
प ढे इस्लामच्या आचधपत्याखालील प्रवशेािंा चवस्िार झाल्यानंिर अरबस्िानाबाहेरील चजि प्रदेशािंील 
धमांिचरि रचहवासीही ‘मवाली’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले. बंदीिून अथवा य द्धािून ककवा ग लामीिून 
म क्ि झाल्यावर या धमांिचरिानंा चवजेत्या टोळ्यापंैकी एखाद्या टोळीि घेिले जाि असे. िथाचप त्याचं्या 
आश्रयदात्यािंा त्याचं्यावरील अचधकार कायम राही. आचण शािंिेच्या आचण य द्धाच्या [म क्ििा केलेल्या आचण त्यानंिर 
आपल्या ििूपूवय धन्यािे ‘आचश्रि’ झालेल्या ग लामािंा मवालींमध्ये आणखी एक वगय होिा. त्यािंा याच्याशी सबंंध नाही.] काळाि त्यानंा त्याचं्या 
आश्रयदात्याचं्या नोकरािाकराचं्या लवाजम्याि राहून काम कराव ेलागे. त्या मोबदल्याि त्याचं्या संरक्षणािी 
जवाबदारी घेिली जाई. परंि  नेहमीि असे होि असे असे नाही. कारण लष्ट्करी शासनाचधकारी ‘मवाली’शी 
कठोरपणे वागि. एका टोळीिले आपले आचश्रिपद सोडून द सऱ्या टोळीि आचश्रि म्हणून जाण्यािा चकरकोळ 
अचधकारदेखील लष्ट्करी शासक ‘मवाली’ना द्यावयास बह धा ियार नसि. हज्जाज इब्लने य स फ या इराकच्या 
रक्िचपपासू पण किृयत्ववान स िेदाराने आचण त्यािा ख रासान आचण रान्सोस्क्सआनािील द य्यम अचधकारी 
क नायब इब्लने म स्स्लम याने ‘मवाली’वर चजचझया ककवा डोईकर बसवला होिा. खरे िर म स्स्लमेिरावंरि हा कर 
बसवला जाि असे. इराक प्रािंािील नागचरकानंी या कराचवरुद्ध उठाव केला िेव्हा हज्जाजने त्यानंा त्याचं्या 
गावािूंन हाकलून लावले; द सऱ्या खेडेगावािं डाबंून ठेवले व रानटी म्हणून घोचषि केले; आचण प्रत्येक मौलाने 
आपल्या हािावर आपल्या खेडेगाविे नाव नोंदले पाचहजे असेही फमान काढले. चवजेत्या सेनेिील कोणाही 
म सलमानाला आक्रचमि प्रदेशािंील जमीन व घरे संपादन करिा येणार नाहीि हा उमरने केलेला कायदा 
बदललेल्या पचरस्स्थिीम ळे रद्द करण्याि आला िेव्हा िर मवालींवर त्याहीपेक्षा मोठा अन्याय झाला. कारण 
अरबानंा थोडासा ‘जकाि’ नावािा प्रास्प्िकर देऊन आपली स टका करून घेिा आली, परंि  चबगर अरब 
‘मवालीं’वर मात्र ‘चखराज’ नावािा िचूमकर लादण्याि आला. चजचझया कर देऊन चशवाय हा कर त्यानंा द्यावा 
लागे. हा कर जचमनीच्या उत्पन्नाच्या स मारे एकपंिमाशंाइिका असावा. 

 
िथाचप या ‘आचश्रिा’ंना अरब समाज चिरस्कारपूणय िावनेने वागवीि असल्याम ळे जेवढी इजा त्याचं्या 

स्वाचिमानाला पोिली िेवढी अरबानंी त्याचं्यावर लादलेल्या कराम ळे पोिली नसेल. इस्लामच्या प्रारंिीच्या 
काळाि ज्या चठकाणी लष्ट्करािे िळ पडले िेथे शहरे चनमाण झाली. या शहरामंध्ये कोणीही अरब, मौलाबरोबर 
रस्त्यािून चफरिाना कधी चदसि नसे. एखाद्या अरबािे कोणा मौलाशी काही काम असले िर िो त्याला त्याच्या 
संचक्षप्ि अथवा साध्या नावाने ककवा त्याच्या ‘लकाब’ने म्हणजे व्यावसाचयक अथवा टोपणनावाने हाक मारी. 
उलट आपल्या बाबिीि मात्र मौलाने ‘क न्या’ या चपिृप्राप्ि आदरपूणय ‘चकिाबा’िा उपयोग केला पाचहजे असा 
अरबािा आग्रह असे. उदाहरणाथय, ‘अब  फलाणाफलाणा’ ककवा ‘इब्लने फलाणाफलाणा.’ [एके काळी दचक्षण अमेचरकन 
राज्यािंील चनग्रोंना चदल्या जाणाऱ्या अशाि प्रकारच्या वियण कीशी यािी ि लना करिा येईल. गोऱ्या व काळ्या लोकानंा घेऊन जाणाऱ्या सावयजचनक 
वाहनामंध्ये काळ्या लोकानंा वेगळ्या दालनाि बसवले जाि असे. गोरे नागचरक काळ्या लोकानंा त्याचं्या पचहल्या नावाने सबंोधीि. चशष्टािारािे चनदशयक 
म्हणून सामान्यपणे ज्या चवचशष्ट नावािंा ककवा सजं्ञािंा उपयोग केला जािो िसा िो काळ्याचं्या बाबिीि गोरे करीि नसि.] सण–समारंिाच्या 
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चनचमत्ताने लोक एकत्र जमि त्या वळेी ‘आचश्रिा’ंना अगदी शवेटच्या व कचनष्ठ जागी बसवले जाि [मसूदी याच्या 
‘म रुज अल् धहाब’ या काव्यसगं्रहािील प ढील अथाच्या चद्वपंक्िीि मौलाच्या दजाचवषयी स्पष्ट शब्लदािं वणयन केले आहे : “ज्याला लाचं्छनास्पद, 
लज्जास्पद व कनदनीय कोठे आहे िे पाहावयािे असेल त्याला िे सवय ‘मवालीं’मध्ये एकत्र (नखचशखान्ि) पाहावयास चमळेल.”] असे. चनदान 
य फे्रचिस नदीकाठी असलेल्या ख फा या गावी िरी ‘आचश्रिा’ंिी स्विःिी वगेळी मशीद होिी. िसेि 
ख रासानमध्ये त्यािें स्विःिे वगेळे असे शासन होिे; साम दाचयक पद्धिीिी रीिसर जीवनपद्धिी अस्स्ित्वाि 
होिी. उमय्या राजवटीि इस्लामसाठी झालेल्या य द्धािं ‘आचश्रि’ लोक लढले होिे िरी त्याचं्यापकैी 
अनेकजणानंा हक्काने चमळणारा ल टीिला चहस्सा देण्याि आला नव्हिा. 

 
‘आचश्रिा’ंपैकी सवांि अगोदरिे व अत्यिं महत्त्वािे आचश्रि म्हणजे इराणी. त्याचं्याि अनेक चवद्वान व 

संस्कृचिसपंन्न लोक होिे. नव्या धमाचवषयी िे गंिीर होिे. त्याम ळे इस्लामिी ित्त्व े आचण परंपरा 
याचं्याचवषयीच्या ज्ञानाि त्यानंी नैप ण्य संपादन केले. लवकरि इस्लामी धमयशास्त्र व इस्लामी न्यायशास्त्र यािंील 
अत्यंि चवद्वान पंचडि म्हणून इराणी, ि की इत्यादी अरबेिर म स्स्लम प्रचसद्धीस आले. ककबह ना खरे म्हणजे ही 
शासे्त्र जवळपास संपूणयिया अरबेिर पंचडिाचं्याि हािी होिी. इब्लने खाल्द न या इचिहासकार दाशयचनकाने या 
संदिाि असे म्हटले आहे की, इस्लामी साम्राज्यािील मोठ्या शहरािं कायदाशास्त्रािा व धमयचविारािा चवकास 
झाला, आचण या शहरामंधील प्रम ख रचहवासी, संस्कृिीशी दीघयकाळ पचरचिि असलेले लोक इराणी 
असल्याम ळे स्वािाचवकि इस्लामधमाच्या चवद्याशाखािंील सवांि अगोदरिे आचण सवांि श्रेष्ठ अध्यापक 
इराणीि होिे. परंि  आक्रमक अरब सेनेिील चवचिन्न टोळ्यािें प्रम ख मात्र आपल्या परंपरेला धरून चजि 
जमिींना हलक्या दजािे लेखीि, आचण चवद्या व शासे्त्र वगैरे हीन लोकासंाठीि आहेि असे समजि. ज्यानंा या 
गोष्टीिे महत्त्व वाटे िे िर इराण्यािंी चवद्वत्ता ककवा अरब साचहत्यािील त्यािें कौशल्य मानावयासही ियार 
नव्हिे. परंि  वस्ि स्स्थिी अशी होिी की, अरबी व्याकरणशास्त्रािे श्रेष्ठ संशोधक, चवद्वान क राणावर पचरश्रमपूवयक 
टीकागं्रथ चलचहणारे टीकाकार आचण अरबी काव्याने बरेिसे संग्रहकिे हे सवय इराणवशंीयि होिे. 

 
आपल्या या उघडउघड प्रचिकूल पचरस्स्थिीिून आपले नशीब काढण्यासाठी अरबेिर म स्स्लम 

मवालींनी सरळसरळ फसवण कीिा मागय स्वीकारला. त्याचं्यापकैी ज्याच्यामध्ये कमी धैयय होिे त्यानंी आपली 
इराणी नाव ेबदलून अरबी नाव ेधारण केली. एवढेि नव्हे, िर त्यानंी त्यासाठी खोट्या अरब वशंावळ्या ियार 
केल्या. ही लबाडी उघडकीला येई िेव्हा िी करणाऱ्यािा कटू उपहास केला जाई. परंि  िरीदेखील हा प्रकार 
िालूि राचहला. इस्लामी इचिहासाच्या ि लनेने बऱ्याि नंिरच्या काळािदेखील म स्स्लम जगिाि आपली 
प्रचिष्ठा वाढावी यासाठी जमािीच्या जमािी अरबस्िानािील अरबाशंी आपला रक्िसंबंध असल्यािा दावा करीि 
असि, आचण कोठल्या िरी अरब क लपरंपरेशी स्विःिा संबंध जोडीि. एकेकाळी क दय, बबयर इिकेि नव्हे िर 
आचफ्रकेिील चनग्रो – उदाहरणाथय बोनूय व फ ला– यानंादेखील आपणाला ककवा आपल्या राजानंा अरबवशंीय 
मानले जाव ेअसे वाटि असे. इराण्यानंी आपली राष्ट्रीय अस्स्मिा काहीशा चनराळ्या मागाने स रचक्षि ठेवली. 
त्यानंी असा दावा केला की, इराणिा शवेटिा ससाचन राजा चिसरा यज्दगदय यािी म लगी साहराबानू चहिा िर 
ख द्द पैगंबरािंा नाि  ह सेन याच्याशी चववाह झाला होिा. 

 
श द्ध अरबवशंीय उमय्यािंी राजवट िालू होिी िोपयंि मवालींना, प्राप्ि हीन अवस्थेि चदवस 

काढण्याचशवाय गत्यंिर नव्हिे. हे खरे की, द सरा उमर (७१७−२०) या खचलफाने आपल्यािील 
सद् धमयश्रदे्धच्या पे्ररणेम ळे क राणािील प्राणित्त्व े प्रत्यक्ष अमलाि आणण्यािा प्रयत्न केला आचण खूप चवरोध 
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झाला िरी त्याने दोन मवालींिी कैरो येथे काजी म्हणून नेमणूक केली. त्याबद्दल त्याच्यावर अचिशय टीका 
झाली. प ढे आठव्या शिकाच्या मध्यास अब्लबासी चखलाफिीिा उदय होऊन इराण्यािंा राजकीय प्रिाव बळकट 
होईपयंि ‘आचश्रिा’ंच्या दजाि कोणिीही स्थायी स्वरूपािी स धारणा झाली नाही. अशा रीिीने अरबेिर 
म स्स्लमानंा राजकीय महत्त्व प्राप्ि झाले िेव्हाि त्याचं्यािून आलेले त्यािें प रस्किे सचक्रय होऊ लागले. 
आपल्याजवळच्या वाङ्मयीन साधनाचं्या सहाय्याने त्यानंी, सवय इस्लामधमीय समान आहेि, हे ित्त्व प्रत्यक्ष 
व्यवहाराि आणले पाचहजे असा आग्रह धरला. आचण अशी मागणी केली की, अरबवशंीयानंी खाजगी व 
सावयजचनक जीवनाि सवय म स्स्लम िाऊ िाऊ आहेि, मग िे कोणत्याही वशंािे असोि, या ित्त्वाला मान्यिा 
चदली पाचहजे. त्यान सार मग समिेचवषयीच्या क राणामधील स राचं्या प ष्ट्ट्यथय चवचिन्न हचदसे रिण्याि आली 
आचण पैगंबराचं्या [क राण ४९ ¹⁰,¹³] िोंडी ित्संबधंीिी चवधाने घालण्याि आली. िसेि समिेसंबधंीच्या पैगंबराचं्या 
मिािंी अचिव्यक्िी समाचवष्ट करून ज न्या परंपरािं स धारणा करण्याि आली. आपल्या मके्कच्या ‘चनरोपाच्या 
याते्र’च्या प्रसंगी म हम्मदानंी जे प्रचसद्ध िाषण केले असे साचंगिले जािे िे िाषण ‘मवालीं’च्या प्रिाराच्या 
संदिाि अगोदरच्या साचहत्याि कशी स धारणा करण्याि आली यािे एक उदाहरण म्हणून सागंिा येईल. 
पैगंबराचं्या बह िेक सवय िचरत्रािं या िाषणािा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपािील अन वाद आढळिो. याक बी या 
नवव्या शिकािील इचिहासकाराने चलचहलेल्या िचरत्राि प ढीलप्रमाणे एक पचरच्छेद आहे “इस्लाममध्ये (सवय) 
माणसे समान आहेि. आदम व इव्हने ज्या पृर्थवीिी संवृद्धी केली त्या पृर्थवीच्या बाह्यसीमा म्हणजे मन ष्ट्य. एक 
ईश्वराचवषयीिे िय सोडले िर अन्य कोणत्याही बाबिीि परकी (आजमी) म स्स्लमापेक्षा अरब श्रेष्ठ नाही ककवा 
परकी म स्स्लम अरबापेक्षा श्रेष्ठ नाही. ...माझ्यासमोर ि मच्या वशंावळ्या आण ूनका, िर ि मिी (सत्) कमे 
आणा.” याक बीच्या अगोदर पन्नास वषे ककवा त्याचहआधी होऊन गेलेल्या इब्लने चहशाम व वाचकदी या 
िचरत्रकारानंी चदलेल्या पैगंबराचं्या िाषणाच्या अन वादाि हा पचरच्छेद नाही हे लक्षाि घेण्यासारखे आहे. 

 
मवालींच्या प रस्कत्यांच्या प्रयत्नानंा अपेचक्षि चदशनेे काहीसे यश येि होिे याि संशय नाही. परंि  अरब 

म स्स्लम बाधंवाचं्या बरोबरीिे स्थान चबगर अरब म सलमानानंा प्राप्ि करून देण्याि खरे सहाय्य झाले िे 
खचलफा माम नच्या राजवटीमध्ये राजधानीि मोठ्या संख्येने राहावयास आलेल्या इराण्यानंा राजकीय सत्ता 
चमळाली िेव्हा. समानिेच्या प रस्कत्यांच्या प्रयत्नाि ख द्द मवालींमधील चनग्रो वगाम ळे चवशषे प्रकारच्या अडिणी 
चनमाण झाल्या. या चनग्रोंिे पूवयि, इिकेि नव्हे िर कधी कधी ख द्द िे स्विः आचफ्रकेिून अरबस्िानाि आलेले 
ग लाम होिे. इस्लामधमीयामंधील चवचवध िाषा आचण वणय हे स्विः ईश्वरानेि चनर्ममलेले आहेि असे क राणाि 
स्पष्टपणे साचंगिले आहे, यािी सवांना जाणीव होिी. म्हणून िकाला पटले म्हणून नव्हे िर धमावरील श्रदे्धपोटी 
िरी चनग्रोंनादेखील आपण इिर म सलमानाचं्या बरोबरीिे आहोि असे समजण्यािा अचधकार देणे जरूर होिे. 
आपल्याि रक्िाच्या व वणाच्या स्विंत्र अरबानंादेखील जी परंपरा समिेने वागवावयास ियार नव्हिी अशा एका 
ज न्या परंपरेि जे अरब वाढले होिे असे अरब परकी आचण त्याचं्या दृष्टीने चनचििि हलक्या दजाच्या चनग्रो 
समाजाला आपल्या बरोबरीिे स्थान द्यावयास जास्िि नाख ष होिे. आचण स्विः चनग्रो, म स्स्लम असला िरी 
कोणत्याही चवशषे अचधकारािंी मागणी करीि नव्हिा. िी करावी अशी त्यािी पचरस्स्थिीही फारशी नव्हिी. 
चकिाब अल–्अघानी या गं्रथािील इब्लने म साचज्जद या चनग्रोचवषयींच्या एका कथेवरून ही गोष्ट िागंल्या रीिीने 
स्पष्ट होिे. 
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अरबस्थानािील एका ज न्या मूर्मिपूजक उच्च क लािे वशंज व प्रचिचनधी असलेल्या उमय्या खचलफाचं्या 
राज्यािं हा चनग्रो राहाि होिा. मके्कमधील िो एक प्रख्याि कवी व गायक होिा. क रेशी िरुणानंा भ्रष्ट 
करण्याच्या आरोपाखाली इब्लन झ बेर या स िेदाराने त्याला हद्दपार केले. िेव्हा िो चनग्रो दमास्कसला पळाला. 
िेथे एका मचशदीि िरुणािंा एक गट ििा करीि असल्यािे त्याने पाचहले. काय कराव,े कोठे जाव े या 
काळजीि िो होिा. त्याम ळे िो त्या िरुणानंा म्हणाला, “उदार मनाच्या िरुणानंो, चहझाझहून ि मच्याकडे एक 
पाह णा आला आहे. ि मच्यापकैी कोणी त्यािा पाह णिार करील काय?” 

 
िशी िे िरुण एकमेकाकंडे पाहू लागले, का−कू करू लागले. कारण त्याि वळेी िे एका गाचयकेला 

िेटायला जाणार होिे. परंि  त्याचं्यापैकी एका िरुणाने त्या चनग्रो कवीिे आचिर्थय करण्यािी ियारी दाखचवली 
आचण आपल्या हािून घडलेला असभ्यपणा स धारला. िो आपल्या चमत्रानंा म्हणाला, “ि म्ही जा. मी माझ्या 
पाह ण्याबरोबर जािो.” 

 
त्यावर चमत्र म्हणाले, “नको. िूही आमच्याबरोबर िल; आचण ि झ्या पाह ण्यालाही येऊ दे.” मग 

सवयजण बरोबर गेले. 
 
द पारिे जेवण आले, िेव्हा इब्लने म साचज्जद म्हणाला, “मी चनग्रो आहे. ि मच्यापैकी एखाद्याला कदाचिि 

माझा राग येईल म्हणून मी दूर बसून जेविो,” असे म्हणून िो उठला िेव्हा बाकीिे िरुण शरकमदे झाले. 
 
गाणारी म लगी व चििे चमत्र आले िेव्हा त्या चनग्रोने एक स्वागिपर गीि म्हटले. हा उद्धटपणा आहे असे 

त्या म लीला वाटून िी संिापली, आचण ओरडली, “याच्यासारख्या चनग्रोला माझ्यावरिी कचविा म्हणण्यािा 
अचधकार आहे काय?” िेव्हा सवयजण त्या चनग्रोकडे रागाने पाहू लागले. परंि  त्याचं्या रागािा चनग्रो िरुणावर 
काहीि पचरणाम झाला नाही; आचण नंिर द सरी म लगी आली व गायली िेव्हाही त्याने चििी वाहवा केली. 

 
या वळेी त्यािा हा उद्धटपणा पाहून त्या म लीिा मालक संिापला व ओरडला; “याच्यासारख्या चनग्रोने 

माझ्या ग लाम म लीिी अशी वाहवा करण्यािी चहम्मि करावी काय?” उगीि शािंिा िगं व्हावयास नको म्हणून 
ज्या िरुणाने प्रथम चनग्रो कवीिे आचिर्थय करण्यािी ियारी दशयचवली त्यानेि चनग्रोने आपल्या म क्कामाच्या 
चठकाणी जाव ेअसे स िचवले. परंि  असे सागंणे उगीिि असभ्यपणािे होईल असे इिर िरुणानंा वाटले. अखेर 
चनग्रोला िेथे बसण्यािी परवानगी देण्याि आली; मात्र त्याने नीट वागाव ेअसे त्याला बजावण्याि आले. 

 
चववाहािा प्रश्न उद्भवला की समिेिा म द्दा सवाि जास्ि िीव्र स्वरूपाि उपस्स्थि होि असे. दीघयकाळ 

िालि आलेल्या रूढीप्रमाणे लग्नािी मागणी घािलेल्या म लीिा बाप ककवा चििा एखादा सवाि जवळिा 
आप्ि, म लीिा वली म्हणजे पालक म्हणून काम करी. म लीला मागणी घालणाऱ्या व चिच्याशी चववाहबद्ध होऊ 
इस्च्छणाऱ्या प रुषािे जन्मक ळ म लीच्या बरोबरीिे आहे की नाही हे पाहण्यािी त्या पालकािी जबाबदारी असे. 
इस्लामने सवय प्रकारिे जन्माचधचष्ठि चविेद नष्ट केले आहेि असे आग्रहपूवयक साचंगिले जाऊ लागले िेंव्हा 
चववाहसबंंधािंील अशा प्रकारच्या आवश्यकिािंी उपेक्षा होण्यािा अचिशय धोका चनमाण झाला. उदाहरणाथय, 
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एखाद्या ग लामालाही इस्लामच्या या समानिेच्या ित्त्वान सार अगदी कायदेशीरपणे स्विंत्र स्त्रीला, शक्य िर 
प्रचिचष्ठि घराण्यािील स्विंत्र स्त्रीलादेखील, लग्नासाठी मागणी घालिा येणे शक्य झाले. 

 
इस्लामी न्यायपंचडि आपले कायदेकानू ियार करू लागले िेव्हा प्रािीन रूढींशी कायद्यािी सागंड 

घालण्यािील अडिणी ित्कालीन पचरस्स्थिीम ळे फारशा दूर झाल्या नसल्या िरीदेखील िे कठीण काम 
त्याचं्या कल्पनाशक्िीपलीकडिे होिे असे मात्र नाही. म हम्मदाचं्यानंिर जवळजवळ दीडश े वषांपयंि श द्ध 
रक्िाच्या अरबाच्या म लीसाठी [अरब प रुषाने अरबेिर स्त्रीशी चववाह केला िर त्याचवषयी चििकीि नापसिंी व्यक्ि केली जाि असे. त्या 

काळािदेखील इस्लामधमीयािं इस्लामपूवय चरवाजािी अचिशय जाण होिी.] त्याच्या आईबापाकंडे मागणी घालण्यािे साहस 
मवालींनी केले नाही. त्याचं्यापकैी प ष्ट्कळजण आपली पायरी ओळखून होिे. म्हणून त्यानंी असे साहस केले 
नाही असेही म्हणिा येईल आचण ज्यानंी असे साहस केले त्यािंी कठोर चनियत्सयना झाली. त्या वळेपाविेो 
आिारव्यवहारानंा मूियस्वरूप प्राप्ि झाले होिे. क रेशी जमािीला नव्या सामंिक लािी प्रचिष्ठा प्राप्ि झाली होिी. 
क रेशीव्यचिचरक्ि म सलमानानंी सामाचजक वगयवारीवर आधाचरि अशी आपली स्विःिी रिना चनमाण केली 
होिी. एकाि वगािले या नात्याने सवय क रेशी समान सामाचजक दजािे आहेि आचण कोणत्याही जमािीिे 
असले िरी बाकीिे सवय अरब समान आहेि असा सवयसामान्य चनयम सागंणे अब  हनीफा पंथाला िसे पाहिा 
सोपे होिे. आपल्या समाजािंील ज्या माणसािा बाप व आजा पूवीपासून म स्स्लम असिील त्याला जन्मक लाच्या 
दृष्टीने अरबेिर समाज अरबाच्या बरोबरीिा मानीि. मात्र असा माणसू प रेसा महर (लग्नािील ह ंडा) 
देण्याइिका श्रीमिं असला पाचहजे. अशा बाबिीिदेखील अरबेिर व्यक्िी ही पूणयपणे अरब म स्स्लमाचं्या 
बरोबरीिी आहे असे हनफी मानावयास ियार नव्हिे हे स्पष्ट आहे. िथाचप मचलकपंथीय मात्र (त्यापकैी 
प ष्ट्कळजण चनग्रो होिे) क राणािील चसद्धान्िामंागील िावनेिे समथयक होिे. 

 
स्विंत्र अरब प रुष व ग लाम स्त्री याचं्या चववाहसंबधंाम ळे चनमाण होणारी समस्या िेवढी गंिीर नसे. 

अशा दापंत्यािी संििी कायदेशीर मानली जाई. अथािि ज न्या जमान्यािील अरबानंा मात्र, ग लाम स्त्रीच्या 
संििीने आपण सामंि क लािले आहोि असा दावा केला िर िो मंजूर नसे हे पूवी साचंगिलेि आहे. ही गोष्ट 
ग लाम स्त्रीशी झालेला चववाह हा स्विंत्र अरब स्त्रीशी झालेल्या चववाहाइिकाि कायदेशीर आहे या क राणािंील 
सूत्राच्या उघडउघड चवरुद्ध होिी. िथाचप अब्लबासी कालाच्या मध्यापूवी बरीि वष ेएखाद्या व्यक्िीिी आई कोण 
होिी या गोष्टीला फारसे महत्त्व चदले जाि नसे. पचहले िीन खचलफा सोडले िर या वशंािील बाकीच्या सवय 
खचलफाचं्या मािा ग लाम होत्या. खचलफा माहादी यािा म लगा इब्राचहम हा चनग्रो मािेपासून झाला होिा. परंि  
त्याम ळे त्याला आपल्या अनेक म सलमान बाधंवािंी चनष्ठा चमळाली नाही असे झाले नाही. उलट इब्राचहमिा 
प िण्या आचण हरून अल ्रशीद यािा म लगा माम न याच्यापेक्षा इब्राचहम हा चखलाफिीसाठी अचधक लायक आहे 
असे म स्स्लम बाधंव मानीि. 

 
इिर मवालींप्रमाणे चनग्रोंिेही पाठीराखे होिे. त्यानंी चनग्रोंच्या समिेच्या मागणीला पाकठबा चदला. 

बसरा येथील जाचहझ (मृत्य ू८६९) या स्विः ‘मौला’ असलेल्या उदारमिवादी इसमाने चनग्रोंिे समथयन करणारा 
एक प्रबंध चलचहला. त्या प्रबंधाि त्याने, चनग्रो हे प ष्ट्कळदा गोऱ्याचं्या बरोबरीिेि नव्हे िर त्याचं्यापेक्षादेखील 
श्रेष्ठ असिाि हे अनेक य स्क्िवाद करून दाखवनू चदले आहे. मवालींच्या समथयनाथय चलचहलेल्या द सऱ्या एका 
प स्िकाि जाचहझ ठामपणाने सागंिो की, “आपल्या इच्छेन सार आपल्या सेवकाला अरब ककवा अरबेिर, क रेशी 
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अथवा चनग्रो करावयास ईश्वर समथय आहे.” चनग्रोंिी बाजू उिलून धरणाऱ्या आचण िागंली बाजू दाखवणाऱ्या 
हचदसािंीही रिना करण्याि आली. 

 
अशा रीिीने अरबेिर म सलमान कचनष्ठिेिा बोजा चशरावर वाहि आचण म सलमान या नात्याने आपल्या 

अचधकारािंा आग्रह धरीि राहि होिा त्यावळेी सवय इस्लामी प्रदेशािंील समाजाच्या स्वरूपाि एक महत्त्वािे 
पचरवियन घडून येि होिे. बसरा आचण क फा या चजि प्रदेशािंील दोन चठकाणािंी आिा मोठी शहरे झाली होिी. 
या दोन चठकाणी पूवी लष्ट्करािे िळ होिे. सिोविालच्या ििूागावर व िेथील रचहवाशावंर िेथून चनयंत्रण ठेवले 
जाि असे. चसरीयामधील दमास्कस, इराकमधील चहरा व अन्बर आचण रान्सोस्क्सआनािील ब खारा व 
समरकंद या शहरानंाही बसे मार महत्त्व प्राप्ि झाले. त्यािंी लोकसंख्या वाढली. ७६२ मध्ये बगदाद या 
राजधानीिी स्थापना झाली. उमय्या वशंानंिर आलेल्या अधय−इराणी अब्लबासी खचलफाचं्या वशंािी बगदाद ही 
राजधानी होिी. या शहराचं्या वाढीबरोबर समाजाि दोन स्पष्ट िट चनमाण झाले– ज्यानंा स्विःिे घरदार होिे 
अशािंा एक व जे िटके जीवन जगि होिे अशािंा द सरा. शहरी समाज वाढला अचण दमास्कस, बगदाद 
यासंारखी शहरे राज्यसते्तिी कें दे्र बनली िेव्हा एक फार मोठा पचरणाम असा झाला की, चखलाफिीमधील 
राजकीय सत्ता िटक्या टोळ्यापेंक्षा बव्हंशाने शहरी लोकाचं्या हािी गेली. 

 
आणखी एक बदल चदसू लागला. वचरष्ठ वगािील कोण, याचवषयीच्या जनिेच्या चविाराि हळूहळू 

पचरवियन होऊ लागले. या पचरवियनािी काहीशी कल्पना याअगोदर आपणास आलेली आहेि. काहीशा कस्ल्पि 
ििूकालािील शूर प रुषाशंी असलेल्या रक्िसंबंधािा आधार घेऊन पूवीिा वचरष्ठवगय प्रचिष्ठेवर हक्क सागंि असे. 
आिा या वचरष्ठ वगािी जागा एका नव्या वगाने घेिली. या नव्या वगािील म सलमान आपण स्विः ककवा आपले 
पूवयज म हाचजर ककवा अन्सार असल्यािे अचिमानाने सागंि. चहजराच्या प्रसंगी मके्कमधील आपली घरेदारे सोडून 
म हम्मदाबंरोबर मचदना येथे चनवाचसि झालेले म हाचजर (सहचनवाचसि) या नावाने ओळखले जाि. अन्सार 
म्हणजे ‘सहाय्यक’ आचण मचदनािे रचहवासी. म हम्मदाचं्या अन यायी वगांि दाखल होऊन त्यानंी त्यानंा 
सहाय्यािे विन चदले होिे. आपण उच्च वगािील असल्यािा दावा करणाऱ्यािंा आणखी एक गट (हाचशमींिा 
होिा.) िेही पैगंबरािंा पणजा हाचशम यािे वशंज असल्याम ळे त्यािें पैगंबराशंी रक्िािे नािे होिे. हाचशमींच्या 
या दाव्याला अब्लबासी अमदानीि राज्यसते्तिी मान्यिा चमळाली. त्याम ळे राज्यसते्तकडून त्यानंा पेन्शनदेखील 
चमळि असे. त्यानंा ‘जकाि’करािी सूट होिी. मोठ्या शहरािं िर त्यानंा त्याचं्या कायदेकानूप्रमाणे वागण्यािा 
खास अचधकार चदला होिा. त्याचं्यासाठी खचलफाने स्विंत्र न्यायाधीश (नकीब) नेमला होिा. 

 
हाचशमींसारखा पण त्यािंा प्रचिस्पधी असलेला असा आचलदािंा आणखी एक गट होिा. हाचशमींप्रमाणे 

या आचलदािंाही सामिंवगाि म्हणजे अशर्फामंध्ये समावशे होि असे. पैगंबराचं्या जावयाच्या– अलीच्या– 
ह िात्मा म लाशी–ह सेनशी आपले रक्िािे नािे असल्याम ळे आपण अलीिे वशंज आहोि असा या आचलदािंा 
आग्रह होिा. या आचलदािें सापं्रििे प्रचिचनधी सैय्यद होि. चहजरीनंिर आठव्या व इ. सनाच्या िौदाव्या 
शिकाि हे सैय्यद आपल्या श्रेष्ठिेिे बाह्यचिन्ह म्हणून चहरवा फेटा पचरधान करीि. काही म स्स्लम देशािं 
[ि कय स्िान व इराण या देशानंी चहरवा फेटा वापरावयास बंदी केली आहे. ज्या व्यक्िींना उपाध्यायाचं्या कामासारखी कामे करण्यािा अचधकार आहे, अशा 
व्यक्िींिा मात्र याला अपवाद केलेला आहे.] हा फेटा खूपि प्रिचलि होिा. आपण आचलद ककवा शरीफ या प्रचिचष्ठि 
वगािील आहोि असा चबनब डािा दावा प ष्ट्कळदा केला जाि असे. ग चलस्िाँ या सादी याने चलचहलेल्या 
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गं्रथािील एका गोष्टीवरून याला प ष्टी चमळिे. ज्यािा बाप क र्मदश चििन होिा अशा एका िोियानेदेखील असा 
दावा केला होिा असे या गोष्टीवरून चदसिे. 

 
इस्लामच्या द सऱ्या शिकाच्या मध्यास समाजाि कोणकोणिे चविाग अस्स्ित्वाि होिे यािी कल्पना 

‘वसीयिनामा’मध्ये प ष्ट्कळशी अिूकपणे चदसून येिे. खचलफा उमरने मृत्यूशय्येवर असिाना आपल्या 
उत्तराचधकाऱ्याला चदलेल्या आज्ञा ‘वसीयिनामा’मध्ये आहेि असे सागंिाि. वास्िचवक आपला उत्तराचधकारी 
नेमण्याअगोदरि खचलफा मरण पावला होिा. त्याम ळे त्या आज्ञा उमरच्या आहेि हे म्हणणे खोटे वाटिे. त्या 
आज्ञा अशा : 

 
“परमेश्वरािे िय बाळग. त्यािी बरोबरी द सरा कोणीही करू शकि नाही. ज न्या म हाचजरवर ि झी 

मेहेरबानी असू दे. त्यानंी गिकालाि केलेल्या सेविेी आठवण ठेव. िसेि अन्सारावंरही लोि असू दे. त्यानंी 
केलेली सत्कमे िेवढी पहा आचण त्यािंी द ष्ट्कृत्ये दृष्टीआड कर. त्यािप्रमाणे शहराि राहणाऱ्या लोकावंर ि झी 
कृपादृष्टी असू दे. कारण िेि शत्रूंच्याचवरुद्ध [Taj al Arus (चहजरी १२८७) मध्ये ‘शत्रूचवरुद्ध’ हे शब्लद वगळले आहेि.] (व 
इस्लामिा आधार) आहेि. आचण खंडणीिी वस लीही िेि करीि असिाि. त्यािंी समंिी व इच्छा असेल िरि 
त्याचं्याकडून कर वसूल कर. खेडेगावाि राहणाऱ्या लोकावंरही मेहेरबानी असू दे. कारण िे अरबािें मूळ पूवयज 
आहेि. त्याचं्यापैकी जे श्रीमंि असिील त्याचं्याजवळच्या वाजवीपेक्षा जास्ि संपत्तीपैकी काही िाग काढून 
घेऊन िो त्याच्यािंल्या गरीबानंा दे. हे िर इस्लामिे सार आहे. िसेि संरक्षणाखाली असलेल्या लोकावंरही 
कृपादृष्टी असू दे. त्याचं्या रक्षणासाठी लढ, म सलमानानंा द्यावयािा कर िे स्वख षीने अथवा “परािवानंिर 
अंचकि झाल्याम ळे” देि असिील िर त्यानंा झेपणार नाही एवढा करािंा बोजा त्याचं्यावर लादू नकोस...” 
[क राण ९²⁹.] 

 
‘संरचक्षि’ म्हणून ज्यािंा उल्लेख केला आहे िे लोक म्हणजे चबगर म सलमान प्रजाजन होिे. या लोकानंा 

राज्याि कोणिेही कायदेशीर हक्क नव्हिे. चजचझया ककवा डोईकर देऊनि त्यानंा राहिा येि असे. िशी 
क राणाि िरिूद आहे. “ज्यानंा स्विःिा असा धमयगं्रथ चदलेला आहे असे चबगर म सलमान जनसमाज चजचझया 
[झारच्या काळाि ब खारामध्ये रचशयन वगळिा बाकीच्या नास्स्िकाकंडून चजचझया वसूल केला जाि होिा.] कर देि असिील िर त्याचं्यावर 
आक्रमण करू नये” असे क राणाि म्हटले आहे. प्रारंिीच्या काळाि ज्यू, चििन व सचॅबयन्स या लोकसमूहानंा 
‘धमयगं्रथ असलेले समाज’ (चकिाबी) ठरवण्याि आले होिे. हे समाज स्विःिा असा धमयगं्रथ दाखव ूशकि ककवा 
िो असल्यािा त्यािंा दावा होिा. कालािंराने पचरस्स्थचिजन्य व्यापक सादृश्यिेम ळे झरि ष्ट्रधमीयािंाही 
(पारशी) संरचक्षि जनसमाजाि समावशे करण्याि आला. समाजािील अत्यावश्यक कामे, चवशषेिः व्यापार व 
अथयव्यवहार झरि ष्ट्रधमीय लोक करीि होिे. त्यािप्रमाणे ित्कालीन वैद्यक व प्रसूचिचवषयक कलेि िे चनप ण 
होिे. त्याम ळे समाजाला त्यािंी गरज होिी. म्हणूनि बह धा उमरने आपल्या ‘वसीयिनामा’मध्ये त्यािंा उल्लेख 
केला असावा. असे असले िरी अनेक चनयंत्रणाखंाली आचण इस्लामी सत्ताधाऱ्याचं्या कृपेवरि त्यानंा बह धा 
अवलंबून राहाव ेलागि असे. 

 
इ. सनाच्या नवव्या शिकाच्या अखेरीस चखलाफिीच्या व चखलाफिीशी संबंचधि असलेल्या 

अचधकारपदाचं्या सते्ति व काययके्षत्राि बरेिसे पचरवियन झाले िेव्हा समाजाच्या रिनेिही आणखी थोडासा 
बदल झाला. राजदरबाराि मानकरी असलेल्या अब्लबासी अल ्फदल याह्या याने म्हटले आहे की, मानवी 
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समाजािे त्या काळाि िार चविाग होिे. इब्लने अल ् फकी या िगूोलकाराने ९०३ मध्ये नमूद केले आहे : 
“पचहला, आपल्या योग्यिेम ळे अचधकारपदावर िढलेल्या सत्ताधाऱ्यािंा वगय. द सरा, आपल्या ज्ञानाम ळे व 
चविारशक्िीम ळे ख्यािी पावलेल्या वझीरािंा वगय. चिसरा, आपल्या संपत्तीम ळे प्रचिष्ठा पावलेल्या वचरष्ठ 
श्रेणींिील लोकािंा वगय; आचण िौथा, मध्यम वगीयािंा– आपल्या संस्कृचिसपंन्निेसाठी प्रचसद्ध असलेल्यािंा 
वगय. बाकी लोक म्हणजे घाण, किरा, वाहाि असलेली घाण, हीन जनावरे. कोणाला म्हणून खाणेचपणे व 
झोपणे याचशवाय द सरे नाहीि नाही अशािंा वगय.” 

 
इब्लने अल ् फकी याने वरील अचिप्राय व्यक्ि केला त्या स मारास ‘समानिे’साठी िाललेला संघषय 

यशस्वी झाला असल्याम ळे जन्माचधचष्ठि श्रेष्ठिेिा इस्लामपूवय काळािील चसद्धान्ि जवळपास संपूणयपणे संप ष्टाि 
आला होिा हे येथे लक्षाि घेण्यासारखे आहे. आिा सपंत्ती ककवा राजकीय अचधकारपद हेि सामिंशाहीिे 
चनदशयक चिन्ह बनले होिे. स्वािाचवकि या वस्ि स्स्थिीिा एकंदर दृचष्टकोणावर पचरणाम झाला असावा. कारण 
पचहले िीन खचलफा वगळले िर खचलफापदावर आरूढ झालेल्या सवय खचलफाचं्या मािा ि की, ग्रीक एवढेि 
नव्हे िर ग लाम चनग्रो म ली होत्या. 

 
जमीनमालक या नात्याने आज अशरफानंा ककवा पैगंबराचं्या वशंजानंा अरबस्िानाि काहीसे महत्त्वािे 

स्थान आहे. त्यािें वगेवगेळे समाज आहेि. उच्च सामंिवगािील लोक म्हणून सवय अरब समाजाि त्यानंा मान्यिा 
आहे. स्विःचवषयी अत्यिं अचिमान बाळगणारा बदवी टोळीप्रम खदेखील अगदी गरीबािील गरीब अशरफाच्या 
हािािे ि ंबन घेिो. सामान्यिः कोणीही ‘शरीफ’ आपली म लगी शरीफाचशवाय द सऱ्या कोणालाही देि नाही. 
िथाचप कोणत्याही दृष्टीने अशरफ ही प रोचहिािंी वगेळी अशी जाि ककवा चवशषे धार्ममक समाज आहे असे 
समजले जाि नाही. [िथाचप दचक्षण इराकमधील चशया पंथीयामंध्ये सय्यदािंा (सादा–त्यानंा प ष्ट्कळदा चमझा असे देखील म्हणिाि.) समाज 
मोठा आहे. बाकीिा समाज या सय्यदािंा धमयशील (प ण्यशील) प रुष म्हणून आदर करिो. त्याम ळे त्यािंा राजकीयदृष्ट्ट्या खूपि प्रिाव असल्यािे चदसून 
येिे.] इराक व जॉडयन देशािें आजिे इहलोकवादी राजे याि अशरफ समाजािून आलेले आहेि. मात्र ज्यािे 
राज्य प्राम ख्याने िलवारीच्या बळावर चमळवलेले होिे त्या सौदी अरेचबयाच्या राजापेक्षा िे धार्ममकदृष्ट्ट्या जास्ि 
श्रेष्ठ क ळािले आहेि असे मात्र मानले जाि नाही. 

 
अशाि प्रकारिे पचरवियन प्रचिचष्ठिपणािा हक्क कोणाला यासबंंधीच्या मूल्यमापनाच्याबाबिीि इस्लामने 

अरबस्िानबाहेरील म सलमानामंध्ये घडवनू आणले. त्याम ळे पैगंबराशंी असलेले अगदी दूरिे नािे, िसेि 
संपत्ती आचण राजकीय सत्ता या गोष्टींना प्रचिचष्ठिपणावरील हक्काच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्ि झाले. पचहले दोन 
खचलफा अब  बकर व उमर यािें आपण वशंज आहोि असे समजणाऱ्यािंा आध चनक इचजप्िमध्ये अशरफािं 
समावशे [शरीफ ककवा पैगंबरािंा वारस कोणत्याही दजािा असला िरी िो ‘सय्यद’ म्हणूनि ओळखला जािो. प ष्ट्कळसे ‘सय्यद’ अगदी हलक्या 
दजाच्या पदावर काम करिाि. म हम्मदाचं्या सन्मान्य वंशािील या लोकािं नोकऱ्या करणारे, किरा साफ करणारे आचण चिकारीदेखील आहेि. परंि  हे 
सवय लोक सय्यद या प्रचिचष्ठि सजें्ञला पात्र समजले जािाि. त्यानंा चहरवा फेटा वापरण्यािाही अचधकार असिो. िरीदेखील त्याचं्यापैकी प ष्ट्कळजण 
यापैकी कोणिेही खास अचधकार धारण करू इच्छीि नाहीि. त्याऐवजी िे ‘शखे’ ही सजं्ञा व पाढंरा फेटा धारण करिाि. अशा लोकामंध्ये कचनष्ठ दजािेि 
लोक असिाि असे नव्हे िर श्रीमंि आचण चवशषेिः चवद्वानदेखील असिाि. इचजप्िमध्ये सापं्रि चहरवा फेटा घािलेले लोक क्वचिि आढळिाि.] होिो. 
अबू बकरिे वशंज बक्री (ककवा चसद्दीकी) याचं्या हािी १९ व्या शिकाच्या प्रारंिापासून अत्यंि कमाईिी अशी 
धार्ममक अचधकारपदे आहेि. राजकीय प्रचिष्ठा मात्र १९५३ मध्ये िेथील राजेशाहीिा शवेट होईपयंि ि कीवशंीय 
क ट ंबानंाि होिी. मंचत्रमंडळािे अनेक सदस्य ज न्या ि की सत्ताधारी वगािले होिे. इचजप्िमधील अस्सल 
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उच्चक लीन वगाि अद्यापही त्यािंाि प्राम ख्याने समावशे होिो. वास्िचवक ि कय वशंीय म स्स्लम आचण टोळीवाले 
ककवा फेलाचहन हे एकाि इस्लाम धमािे. िरीदेखील ि कय वशंीय म स्स्लम, टोळीवाल्या म स्स्लमािं चमसळि 
नाहीि. आचण लग्नसंबधंदेखील बह धा फक्ि आपापसािंि जोडि असिाि. 

 
आज देखील सय्यदािंा सवाि जास्ि प्रिाव कदाचिि इराणमध्येि असावा. कारण पैगंबरािंा जावई 

अली व अलीिे म लगे हसन व ह सेन याचं्याचवषयी इराणमध्ये परंपरागि आदर आहे. स्विःला हसन–ह सेनिा 
वारस म्हणवनू घेणाऱ्या पचहल्या इस्माईलने १५०२ मध्ये सफावी शहाच्या राजवशंािी स्थापना केली िेव्हा या 
पारंपाचरक आदराला मूियस्वरूप चमळाले. त्या अगोदरच्या सफावींना आध्यास्त्मक व ऐचहक अशी दोन्ही प्रकारिी 
प्रचिष्ठा प्राप्ि होिी. सफावींम ळे इराणी सय्यदानंाही परावर्मिि प्रचिष्ठा लािली होिी. त्याम ळे सफावी सत्ताच्य ि 
झाल्यानंिरदेखील प रोचहि व्यवस्थेिील लहानमोठी पदे इराणाि सय्यदाचं्या हािी राचहली. 

 
इस्लामपूवय काळाि इराण्यानंा अरबापं्रमाणेि राजेरजवाडे व सैचनक याचं्याशी असलेल्या सामिंक लीन 

संबंधाम ळे प्रचिष्ठेवर हक्क सागंिा येि असे. प रोचहि वगाला व धार्ममक नेत्यानंा इराणमध्ये प्रचिष्ठचे्या दृष्टीने 
त्याखालिे स्थान होिे. बसरा येथील जाचहझ या चनबंधकाराच्या चलखाणािा अनेकदा या संदिाि उल्लेख केला 
जािो. या चनबंधकाराने इ. स. च्या ९ व्या शिकाच्या स मारे मध्यास असे म्हटले आहे की इराणी राजा अरदेशर 
याने आपल्या प्रजेिे िार वगय केले होिे. आचण ही चविागणी त्याने कडकपणे अमलाि आणली होिी. कारण 
अरदेशर राजािे असे मि होिे की एका वगािे रूपािंर द सऱ्याि झाले, मग िे कचनष्ठवगािे वचरष्ठवगाि होवो 
की वचरष्ठवगािे कचनष्ठवगाि होवो, म्हणजे चजिक्या वगेाने साम्राज्यािा चवनाश होिो चििका लवकर द सऱ्या 
कशानेही होि नाही. त्याने प ढीलप्रमाणे समाजािे वगय पाडले होिे : पचहला राजािा व सरदारािंा, द सरा 
धार्ममक नेत्यािंा व अस्ग्नमंचदराचं्या रक्षकािंा, चिसरा वैद्य, लेखक व ज्योचिर्मवद यािंा, आचण िौथा शिेकरी व 
हलकी कामे करणारे वगैरेंिा. 

 
इराणमध्ये व इिर चठकाणी धमयप रोचहिािंा जो काही थोडा स्स्थरस्वरूपािा वगय चशल्लक राचहला होिा 

िो इस्लामच्या आगमनानंिर लोप पावला. परंि  या वगािी जागा क राण अचण पैगंबराचं्या ‘परंपरा’ िसेि या 
दोहोंि साचंगिलेले कायदेकानू याचं्या िाष्ट्यकारानंी घेिली. उलेमा व काझी या “चवद्वद्वगा”ला वचरष्ठ स्थान 
प्राप्ि झाले. िथाचप शहा व त्यािे शासकीय अचधकारी याचं्यापेक्षा त्यािें स्थान कचनष्ठ होिे. चसयासिनामा 
अथाि “शासनचवषयक प्रबधं” या नावािा एक गं्रथ इ. स १०९२ च्या स मारास ‘महान् सेल्ज क्स’िा प्रख्याि 
वझीर चनजाम उल ्म ल्क याने चलचहला आहे. त्याि त्याने चवचिन्न शासनाचधकाऱ्यािें प ढील क्रमाने वगीकरण 
केले आहे : (१) राजा (२) प्रािंािें राज्यपाल व महसूल अचधकारी, (३) वझीर, (४) सामिंवगीय जमीनदार, 
(५) त्यािंी शिेकरी प्रजा आचण (६) काझी, खाचिब (धमोपदेशक), म हिाचसब (पोचलस अचधकारी) वगैरे. 

 
चनजाम उल ्म ल्कच्या काळाि इराणमधील सामंिशाहीि जन्म व क लपरंपरा यानंा अचिशय महत्त्व 

होिे असे काब स–नामा या गं्रथावरून चदसिे. या गं्रथाि नैचिक व व्यावहाचरक चशकवण आहे. िाबाचरस्िान या 
दचक्षण कास्स्पयन प्रािंािा राजा काई कौस इब्लने इश्कंदर याने आपला प त्र चगलान शहा याच्यासाठी हा गं्रथ 
१०८२–८३ मध्ये चलचहला. त्याि त्याने आपल्या क लपरंपरेिे चवस्िाराने वणयन केले आहे, आचण आपले पूवयज 
कसे थोर होिे व त्यािंा आपणास का अचिमान वाटिो यासबंंधी चलचहले आहे. त्यानंिरच्या पािश ेवषामध्ये 
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सफावींच्या राजवटीि पचरस्स्थिी फारशी बदलली नव्हिी. फरक एवढाि झाला होिा की, मानवसमाजाच्या 
सवयश्रेष्ठ वगांि पैगंबर, त्यािें सोबिी आचण पैगंबरािं ै थेट वशंज असलेले बारा इमाम हे धमयनेिे यानंा नेऊन 
बसचवण्याि आले. या लोकाखंालोखाल राजे, अमीर, वझीर व इिर शासकीय अचधकारी, ब चद्धविं, पत्रलेखक 
ककवा सचिव, बदवी व्याकरणकार, वक्िे, शखे, उलेमा (चवद्वान अध्यापक व कायदेपंचडि) आचण शवेटी ित्त्वज्ञ 
यािंा क्रम लागिो. लिाइफ अल् झराईफ अथात् ‘ब चद्धिाि यािे गूढ’ या गं्रथािा लेखक (लेखनकाल १५३२–
३३) अली इब्लने ह सेन इब्लने अल वाचझझ अल काचशफी यानेही मानवसमाजाच्या चवचवध वगांिे या पद्धिीनेि 
वणयन केले आहे. 

 
इस्लामच्या उद्यानंिर पचहली काही शिके इराणािील सामंिसमाजाि चदहकान्सिा ककवा कचनष्ठ 

दजाच्या जमीनदारािंा एक चवचशष्ट वगय होिा. ग्रामप्रम खापासून टोळीप्रम खापंयंि चवचिन्न दजािी पदे 
त्याचं्याकडे होिी. त्याचं्याकडे शिेकऱ्यािें प ढारीपणही होिे. या लोकानंी वळेीि इस्लामधमय पत्करला 
असल्याम ळे त्यािंी सत्ता व प्रिाव चटकून राचहला आचण करवस लीच्या कामी अरबािें प्रचिचनधी बनून त्यानंी 
अरब चवजेत्यानंा महत्त्वपूणय मदि केली. अगदी खचलफा माम न (८१३–३३) च्या अमदानीपयंि िे हे काम 
करीि होिे. 

 
आज इराणमध्ये काटेकोर असे सामाचजक गट नाहीि ककवा कोणत्याही जाचिजमािी नाहीि. अथािि 

संपूणयपणे नाही िरी काही अंशी कमी जास्ि िसूंपत्तीवर आधाचरि असे संपत्ती व राजकीय व प्रचिष्ठा याचं्याशी 
संलग्न असे िेदािेद आहेि. परंि  ज्या जमीनदारीपद्धिीमध्ये बापाकडून म लाकडे बऱ्याि अंशी अक्षयरीिीने 
मालमत्ता जािे अशा प्रकारिी स्स्थर स्वरूपािी जमीनदारी िेथे अस्स्ित्वाि नाही. प्राम ख्याने इस्लामी 
कायद्यािील िरि दींम ळे हे झाले आहे. कजर शाहािें वशंज सोडून इिर फारि थोड्या िटक्या टोळी–
प्रम खाचं्या ठायी आपल्या वशंावळीिा अचिमान आढळिो. काही टोळीवाले मात्र आपला वशंसंबंध थेट 
िंगीजखानाशी, िैमूरलंगाशी इिकेि नव्हे िर ससाचनयनाशंी जोडिाना चदसिाि. ‘नजाबाि’ (म्हणजे सामंि–
वगय) ककवा ‘नजीब’ (म्हणजे सामिं) हे शब्लद कोठे ऐकू येि असलेि िर िे एखाद्या व्यक्िीच्या दजाच्या 
संबंधाि; जन्मश्रेष्ठत्वािे िे शब्लद सूिक नसिाि. 

 
बगदाद येथील अब्लबासी खलीफाचं्या अमदानीच्या बऱ्याि प्रारंिीच्या काळाि ऑक्सस नदीपलीकडील 

एके काळच्या इराण्याचं्या िाब्लयािील िपू्रदेशाि िेथील अमीरानंी चखलाफिीपासून स्विंत्र अशी राज्ये स्थापन 
केली होिी. या छोट्या राज्यापंैकी समाचनद राजािें राज्य सवाि अचधक काळ चटकले. या राजाचं्या हािाखाली 
अनेक अचधकारी होिे; िरी खरी सत्ता राजाचं्याि हािी होिी. जे म स्स्लम ‘धमयपचंडि’ झरि ष्ट्री धमाचधकाऱ्याचं्या 
जागी आले त्यानंा रान्सोस्क्सआनामध्ये मोठा मान आचण सत्ता होिी. राजाच्या समोर जचमनीिे ि ंबन घेिले 
पाचहजे यासारख्या काही अपमानास्पद व अनावश्यक चशष्टािाराचं्या बाबिीि त्यानंा सूट देण्याि आली होिी. 
या चनम धमाचधकारी वगाला असलेले पारंपाचरक महत्त्व प ढे ब खारा येथील रान्सोस्क्सयन अमीराचं्या राज्यािही 
कायम चटकून होिे. या अमीराचं्या राज्याि ख द्द अमीराच्या खालोखाल सय्यद उलेमा आचण इिर धमाचधकारी 
यानंा समाजाि सवयश्रेष्ठ स्थान होिे. हे लोक आपल्यामध्ये मदरंसाि (मचशदीिील पाठशाळा) चशक्षण घेिलेले 
व्यापारी व वचरष्ठ दजािे कारागीर यािंादेखील समावशे करीि. वारसाप्राप्ि अचधकार असलेला सामिंवगय 
ककवा चवशषेवगय अस्स्ित्वाि नव्हिा आचण फ कारा (गरीब) वगािील ककवा अचधकारी वगाबाहेरील कोणीही 
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किृयत्ववान व्यक्िी ‘बेग’ अथवा प्राचंिक राज्यपालाच्या पदापयंि पोि ूशकि असे. रचशयनािंी सत्ता येण्यापूवी 
काही वष ेसरकारािील चवचिन्न वचरष्ठ पदावंर इराणी ग लामािंी म ले ककवा म क्ि केलेले ग लाम होिे. वारसाने 
चमळणारे चवशषेाचधकार सामान्यिः अस्स्ित्वाि नव्हिे. त्याला फक्ि एक अपवाद होिा. ‘बेग’च्या औरस म लाला 
आपल्या बापािे अचधकारपद वारशाने चमळि नसले िरी त्यािी पदवी चमळे. कारण एखाद्या उच्चादस्थ 
अचधकाऱ्यािा म लगा देखील प ष्ट्कळवळेा अचिशय हलका धंदा करिाना आढळे. कजर वशंाच्या अमदानीि 
इराणमध्ये प ष्ट्कळदा ही गोष्ट अन िवास येई. 

 
आणखी पूवेकडे िीनमधील म सलमानामंध्येदेखील जन्माचधचष्ठि चवशषे अचधकार नाहीि. इस्लाममध्ये 

इिरत्र सय्यदानंा जसे प्रिावशाली स्थान आहे िसे िीनमध्ये त्यानंा नाही. यािे कारण बह िाशं िीनी म स्स्लमानंी 
ि लनेने बऱ्याि अलीकडच्या काळाि इस्लामिा स्वीकार केला, ही सवयमान्य वस्ि स्स्थिी होय. िीनमधील 
धमाचधकारी वगाि, इस्लाममध्ये इिरत्र चनदान ित्त्विः जेवढे िेद अस्स्ित्वाि आहेि त्यापेक्षा जास्ि लहानमोठे 
असे िेद ककवा त्यावर आधारलेली अचधकारपदािंी उिरंड अस्स्ित्वाि नसावी. िीनमधील म स्स्लम 
उपाध्यायािे (अ–हाँग ककवा इराणी िाषेि आख ंद) काम त्याच्याकडील मचशदीप रिेि ककवा िेथे होणाऱ्या 
नमाजाप रिेि मयाचदि असिे. 

 
इस्लाममधील आन वाचंशकिेिा चसद्धान्ि परंपरेने प रस्कारणाऱ्या चशयापेंक्षा पाचकस्िान व कहद स्थान या 

देशािंील चवशाल म स्स्लम समाजाि स न्नींिी संख्या प ष्ट्कळि जास्ि असली िरी त्या देशाि सय्यद समाजाला 
महत्त्वािे स्थान आहे. इिरापेंक्षा वगेळी अशी पचवत्र माणसे असल्याने चनदशयक म्हणून ‘पीरजादा’ (म्हणजे 
संिवशंािा) हे नाव िे स्विःला लाविाि. सय्यद ककवा मीर ही पदवी लावनू घेणे त्यानंा आवडिे. त्याचं्या चस्त्रया 
आपल्या नावाप ढे बेगम ही संज्ञा लाविाि. अशरफानंा पूवीपासून कहद स्थानाि प्रचिष्ठा आहे. आचण स मात्रा 
(जावा) मध्ये कहदी म सलमानानंी इस्लाम नेला त्यावळेी िेथे त्याचं्याबरोबर अशरफानंा प्रचिचष्ठि समजण्यािी 
प्रथाही गेली. कारण १४ व्या शिकाि इब्लने बिूिाने त्या बेटाला िेट चदली, िेव्हा त्याच्या स्वागिासाठी गेलेल्या 
उल्लेखनीय व्यक्िींमध्ये चकत्येक ‘श राफा’ ककवा अशरफ होिे. 

 
सन्माननीयिेच्या चशडीच्या काहीशा खालच्या पायरीवर असलेला वगय म्हणजे शखेािंा. त्याचं्यापैकी 

ज्यानंा एक चशष्टािार म्हणून शखे ही पदवी चमळालेली नाही असे खरेख रे शखे, आपण पचहल्या दोन खचलफािें 
अथवा पैगंबरािंा ि लिा अब्लबास यािे वशंज असल्यािा दावा करीि असिाि. अफगाण व म घल हे प्रचिचष्ठि 
म सलमानािें आणखी दोन वगय आहेि. िे परकी वशंािे आहेि. म सलमानािंील या वगांना जे चवशषे स्थान प्राप्ि 
झाले आहे त्यािे कारण इस्लामच्या जन्मस्थानाजवळ असलेल्या देशािील म सलमानािें िे वशंज आहेि, हे 
आहे. 

 
िाचत्त्वक दृष्टीने िरी इस्लाममधील हे चवचिन्न वगय एकमेकाशंी समान आहेि; िसेि िे त्या त्या देशािंील 

चवचिन्न वशंाचं्या म स्स्लम धमयबाधंवाचं्या बरोबरीिे आहेि. िरीदेखील कहद  जाचिव्यवस्थेच्या प्रिावाम ळे 
चिच्यािील काही चविेद म स्स्लम समाजािही चनमाण झाले आहेि. उदाहरणाथय अश्रफ लोकामंध्ये प रुषानंा 
आपल्यापेक्षा कचनष्ठ जािीच्या स्त्रीशी चववाह करण्यािे स्वािंत्र्य असलेली अन लोम चववाहपद्धिी [या पद्धिीन सार 
स्त्रीने आपल्यापेक्षा वचरष्ठ वगािील प रुषाशीि चववाह केला पाचहजे असे बंधन आहे; िर शक्य असेल त्या वगािील स्त्रीशी लग्न करण्याि ं स्वािंत्र्य 
प रुषाला चदलेले आहे.] म्हणून ओळखली जाणारी पद्धिी प्रिचलि आहे. म्हणजे, “एखाद्या सैय्यदाला शखे म लीशी 
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लग्न करिा येईल. परंि  आपली स्विःिी म लगी मात्र िो शखे म लाला देऊ शकणार नाही. कहद स्थानबाहेरील 
वशंािील वचरष्ठ वि यळािील म सलमानाि [उदाहरणाथय अफगाण व म घल. आपण बाहेरून आलेल्या वशंािील 
असल्याम ळे सामाचजकदृष्ट्ट्या श्रेष्ठ आहोि असा यािंा दावा आहे] आचण कहदी वशंािील बह संख्य म सलमानािं 
साधारणिया चववाहसबंंध होि नाहीि. अथाि देशािील ज्या िागाि वचरष्ठवणीय म सलमानािंी संख्या कमी 
आहे िेथे जमेल िेवढ्या िागंल्या म सलमान वशंीयाशंी त्यानंा चववाहसंबधं कराविे लागिाि. 

 
बंगाली म सलमानामंधील अश्रफािं ककवा उच्चवगीयािं [अरब, इराणी, पठाण, अफागाण वगैरे] जे 

चनःस्संशयपणे बाहेरून आलेले म स्स्लम आहेि त्याचं्या वशंजािंा आचण कहद धमािील उच्च जािीिून इस्लाममध्ये 
गेलेल्यािंा समावशे [कहदू ब्राह्मणाशंी यािें साम्य आहे. उपाध्यायपणा हा त्याचं्यापैकी सय्यदािंा परंपरागि व्यवसाय आहे. म घल व पठाण यािें 
कहदूिील क्षचत्रयाशंी साम्य आहे.] होिो. “उच्च वणीय कहदंूप्रमाणे हे लोकही शरीरश्रमािे काम करणे ककवा नागंर िालवणे 
कमीपणािे समजिाि.” इिर सवय वगांिील बंगाली म स्स्लमाकंडे िे चिरस्काराने पाहिाि. आचण ‘अजलाफ’ 
म्हणजे “गोंगाट करणारा एक हीन जमाव” अशा शब्लदाि त्यािंी हेटाळणी करिाि. अशा वगांि चवणकर, 
कपजारी, िेली, न्हावी, कशपी, इत्यादी “बाराबल त्या”ंिा व मूळ हलक्या कहद  जािीिून जे इस्लाम धमांि गेले 
अशािंा समावशे होिो. “काही चठकाणी [अरबी िाषेि ‘अधयल’.] ‘अझयल’ ककवा ‘सवांि कचनष्ठ’ या एका चिसऱ्या 
वगािा समावशे केला जािो. या वगाि हेलाखोर, लालबेगी, आंदल व बेचदया यासंारख्या अचिशय कचनष्ठ 
जािींमधील लोक मोडिाि. या लोकानंा मचशदीि जाण्यास व सावयजचनक कबरस्िानािा वापर करण्यास 
मनाई असिे.” 

 
या संदिाि एका गोष्टीिा उल्लेख करिा येईल. अरबी द्वीपकल्पीय प्रदेशािदेखील एक प्रकारिी 

काहीशी अचिशूद्र जािीसारखी एक जाि अस्स्ित्वाि आहे. िेथील स लैबी व ह िाईम या चजप्सी लोकसमूहानंा 
िेथील इिर लोक काफर व हलक्या दजािी माणसे समजिाि [याि लोकानंा डॉटी याने आपल्या ‘अरेचबया 
चडझटा’ या प स्िकाि ‘सोल्य बा’ व ‘हेटेम’ म्हटले आहे]. 

 
ग लामािंा वगय हा अगदी आज घटकेपयंि म स्स्लम समाजािा एक अचिन्न घटक बनून राचहलेला आहे. 

प्रािीन समाजव्यवस्था ज्या ग लामचगरीच्या पद्धिीवर आधारलेली होिी िी पद्धिी वरवर पाहिा चनःशकंपणे 
म हम्मदानंी उिलली. अशा चविाराने की जगाच्या नैसर्मगक व्यवस्थेिाि िी पद्धिी हा एक िाग आहे. मात्र 
ग लामानंा माण सकीने वागवाव ेअसा त्यानंी उपदेश केला [क राण १६⁷³, ४⁴⁰.] आहे आचण ग लामानंा स्विंत्र [क राण 

२४³³ इत्यादी.] करणे हे एक स्ि त्य काम आहे असेही त्यानंी साचंगिले आहे. यावरून म हम्मदानंा ग लामाचं्या 
पचरस्स्थिीि काही स धारणा अपेचक्षि होत्या असे चदसिे. परंि  क राण अथवा “परंपरा” यािंा चविार करिाना 
ग लामीिे उच्चाटन करणे हा म हम्मदािंा हेिू होिा असा चनष्ट्कषय काढिा येि नाही. इस्लामिा स्वीकार केलेल्या 
सवांना इस्लामने समानिा प्रदान केली आहे, या इस्लाममधील ित्त्वािा म हम्मदाचं्या काळाि एवढाि अथय 
असावा की अरबानंी आपल्या पूवयजाचं्या श्रेष्ठत्वािा द रचिमान याप ढे बाळग ूनये. िथाचप म हम्मदी धमय जसजसा 
चवकचसि होि गेला िसिसा ग लाम असणे हा सामाचजक कलंक राचहला नाही ही वस्ि स्स्थिी आहे. परंि  
समान धमाद्वारे सवय म स्स्लम समाजावर ‘आर्मथक’ समिा लादणे जसे शक्य नव्हिे िसेि इस्लामिी दीक्षा देऊन 
सवांना ‘स्वािंत्र्य’ बहाल करणेही शक्य नव्हिे. 
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काही पचरस्स्थिीि िर काही ग लामानंा सत्ता व संपत्ती चमळवण्यािी संधी स्विंत्र व्यक्िीपेक्षा अचधक 
प्रमाणाि चमळाली असे चदसिे. उदाहरणाथय रान्सोस्क्सआनाच्या समाचनद राजाच्या चवश्वासािील सबक्िचगन 
या ग लामाने फार मोठा िपू्रदेश संपादन करून गझनवी वशंािी स्थापना केली. प्रचसद्ध चवजेिा महम द हा याि 
गझनवी वशंािला. कहद स्थानािील इस्लामिा खरा ससं्थापक आचण सेनानी महम द घोरी यािा आवडिा 
ग लाम, ऐबक हा िर चदल्लीच्या िख्िावर बसलेला ग लाम वशंािील पचहला स लिान होय. इचजप्ििे मामल क 
[मामल क = द सऱ्यािी मालकी असलेला. गोऱ्या ि की ककवा (सरक्ाचझयन) ग लामाचं्या बाबिीि हा शब्लद वापरिाि.] स लिान हे स द्धा 
जन्माने ग लाम होिे. १२ व्या व १३ व्या शिकाि मध्यपूवेि ि की अिाबेगानंी अनेक ग लाम राजवशंािंी स्थापना 
केली होिी. प्रारंिी या ग लामानंा सेल्ज क स लिानानंी चवकि घेिले आचण आपले शरीरसंरक्षक नेमले. प ढे 
आपल्या राज्यािील श्रेष्ठ अचधकारपदावर त्यानंी त्यािंी चनय क्िी केली. लेनपूल म्हणिो, “सेल्ज काचं्या पदरी 
असलेले प्रचसद्ध ग लाम नोकर हे कोणाही मध्यय गीन उमराव वगािील अनौरस माणसाइिकेि स्वाचिमानी व 
प्रचिचष्ठि होिे. त्याचं्या हािी राज्यािी सत्ता आली िेव्हा आपल्या ििूपूवय धन्यािंी उच्च परंपरा आपल्या वशंजानंा 
वारसा म्हणून त्यानंी चदला.” 

 
आपल्या संरक्षणासाठी राजानंी खरेदी केलेल्या गौरवणीय ि की ग लामाचं्या वगािील व्यक्िी अशा 

प्रकारे उच्च पदाला पोिल्या होत्या. समाचनद राजाचं्या अमदानीि प्रिचलि असलेल्या एका अभ्यासक्रमािे जे 
वणयन चनजाम उल ् म ल्क याच्या ‘चसयासिनामा’ (सरकारी शासनासबंंधीिा प्रबंध) या प्रबंधाि केले आहे 
त्यावरून मन ष्ट्यरूपी जंगम संपत्ती समजल्या जाणाऱ्या या ग लामाकंडून एक चवचशष्ट पद्धिशीर अभ्यासक्रम प रा 
करून घेिला जाि असे, असे चदसिे. ग लामाला चवकि घेिल्यानंिर पचहल्या वषाि सैचनकािे चशक्षण देण्याि 
येई. मात्र ग लामीिी सजा म्हणून घोड्यावर बसण्यािी त्याला कधीही परवानगी नसे. त्यानंिर द सऱ्या वषी 
राजदरबाराचधकाऱ्याच्या (हाचजबच्या) छावणी नायकाने (चवथाक्–बाशीने) चशफारस केली िर ग लामाला साधे 
खोगीर व इिर आवश्यक सामान असलेला घोडा चदला जाई. आणखी एक वषय चशक्षण घेिल्यानंिर त्याला एक 
शोिेिा पट्टा चदला जाई आचण पािव्या वषाि त्याला अचधक िागंले खोगीर व एक गदा चदली जाई. सािव्या 
वषाि त्याला ‘चवथाक–बाशी’िे (छावणी नायकािे) पद चदले जाई आचण त्याच्यावर बरीि महत्त्वािी कामे 
सोपचवली जाि. 

 
सामाचजक दजाच्या दृष्टीने हे ि की ग लाम इिर ग लामापेंक्षा पूणयपणे वगेळे होिे. बाकीच्या ग लामािंील 

बह संख्य ग लाम कचनष्ठ वगािील होिे आचण त्यानंा अनेक अडिणींना िोंड द्याव ेलागि असे. म हम्मदपूवय 
काळािील ग लाम हे मूलिः शत्र प्रदेशावर केलेल्या स्वारीि ककवा य द्धाि पकडलेले य द्धबंदी होिे, ककवा 
ग लामािंी म ले होिी. आपल्याि देशबाधंवानंा य द्धामध्ये पकडून अरब त्या काळाि ग लाम करू शकि असि. 
ककवा कजयफेडीसाठी, चनदान ज गारािील कजापोटी, ग लामािंी देवाणघेवाण करिा येि असे. चकिाब–अल ्
अघानी या गं्रथाि अब  लहाब अल–्आसी यािी एक कथा आहे. त्यािा इस्लाम न मानणारा आजा बद्र येथील 
लढाईि (६२४) प्रारंिीच्या म स्स्लमाशंी लढला होिा. हा अब  लहाब अल ्आसी एकदा इब्लने चहशामशी ज गार 
खेळला आचण त्याि आपले सवयस्व गमावनू बसला. िेव्हा िो इब्लने; चहशामला म्हणाला, “बाणािंा (एक प्रकारिे 
ज गारासाठी वापरण्याि येणारे बाण) व ि झा काहीिरी करार झाला असावासे चदसिे. मी प न्हा ि झ्याशी खेळिो 
आचण त्याि आपल्यापकैी जो हरेल िो द सऱ्यािा ग लाम होईल.” अब  लहाब प न्हा खेळला. त्याि त्यािी जीि 
झाली, परंि  चमत्र असलेल्या आपल्या प्रचिस्पध्याला ग लाम करून नेण्यािी कल्पना त्याला रुिली नाही. िेव्हा 
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िो इब्लने चहशामच्या टोळीिल्या लोकानंा िेटला आचण दहा उंट देऊन इब्लने चहशामिी ग लामीिून म क्ििा करावी 
अशी त्याने त्यानंा चवनंिी केली. परंि  टोळीवाल्यानंी चहशामसाठी एक केसिरस द्धा देणार नाही असे साचंगिले. 
िेव्हा मग अब  लहाब इब्लने चहशामला आपला ग लाम करण्याकरिा घेऊन गेला. 

 
आपण ग लाम असल्यािे जे स्विःि मान्य करिाि ककवा जे ग लाम असल्यािे िरपूर प राव्याने चसद्ध 

करिा येिे असे लोक सोडून बाकीिे सवय स्विंत्र आहेि, असा एक चसद्धान्ि इस्लामी कायदेपंचडिानंी चवकचसि 
केला. इस्लामी इचिहासाच्या बऱ्याि स रुवािीच्या काळाि चजि म स्स्लमापंैकी कोणालाही बंदी करून नेऊ नये 
.आचण कोणाही म स्स्लम अरबाला ग लाम करू नये असा एक दंडक ठरवण्याि आला होिा. क राणाि िसे काही 
साचंगिलेले नसले िरी प्रत्यक्ष व्यवहाराद्वारे हे ित्त्व चनःसंशयपणे चवकचसि झाले होिे. चकिाब अल–्अघानी 
मध्ये शाचरया या नावाच्या एका ब चद्धवान ग लामकन्येिी माचहिी आहे. त्यामध्ये ही म लगी ग लाम कशी झाली 
असावी यासंबधंीिे दोन िकय  चदले आहेि. एका िकाप्रमाणे या म लीिा बसरा येथे जन्म झाला. चििा बाप बान  
सामा या टोळीिील होिा व आई ग लाम होिी. जन्मानंिर शाचरयािा स्वीकार करण्यास चिच्या बापाने नकार 
चदला िेव्हा चिने आपल्या आईिे नाव लावले. प ढे चिला चवकण्याि आले. द सऱ्या िकान सार लहानपणीि 
चिला पळचवण्याि आले होिे व हाचशमी घराण्यािील एका स्त्रीला चिला चवकि देण्याि आले होिे. 

 
त्यानंिरच्या काळाि (इ. स.च्या दहाव्या शिकाच्या प्रारंिी) दचक्षण इराकमधील सनािन इस्लाम न 

मानणाऱ्या कारमचॅथयन ‘पाखंड्या’ंनी य द्धाि पकडलेल्या अथवा अन्य मागांनी चमळचवलेल्या इिर म स्स्लमानंा 
ग लाम बनचवले. आपणि खरे धमयश्रद्ध आहोि आचण इिर लोक अश्रद्ध आहेि असे िे मानीि असि. हेि कारण 
सागंून प ढे १९ व्या शिकाि स नी ि कांमनानंी इराणमधील चशयानंा व िाचजकानंा ग लाम करून नेले. आचण 
त्याबद्दल त्यानंा म ळीस द्धा पिात्ताप वाटला नाही. 

 
जाचहचलयाप्रमाणे इस्लाममध्येस द्धा मालमते्तच्या स्वरूपाि ग लाम [अमीर अली या प्रख्याि म स्स्लम कायदेपंचडिािे 

असे मि आहे की, पचहल्या िार खचलफाचं्या अमदानीि ग लाम चवकि घेण्यािी पद्धि प्रिचलि नव्हिी. त्याचं्या अगोदर व त्यानंिरच्या लगिच्या काळाि 
अरबस्िानासह सवय देशािं ग लाम खरेदी करण्यािी प्रथा इिकी उघडउघड सरसहा िालू होिी की फक्ि या खचलफाचं्या राजवटीिि िी बंद होिी हे 
शक्य वाटि नाही. ग लामाचं्या चवक्रीसबंंधीच्या कायद्यासबंंधी पाहा : साि,ू Muhammedanisches Recht (Berlin, 1897) पृष्ठ 286.] चवकि घेिा 
येिाि. देणगी ककवा वारसा संपत्ती म्हणून िे चमळू शकिाि. िसेि त्यानंा बंदी करून आणिा येिे. इस्लामच्या 
उदयानंिर शत्र –प्रदेशाि पकडलेल्या अश्रद्ध लोकानंाि [क राण ४७⁴. या लोकानंा पाचरिाचषक शब्लदाि ‘रचकक’ (बह विन 
‘आचरक्का’) असे म्हणिाि. पॅलेस्स्टन चब्रचटशाचं्या स्वाचमत्वाखाली जाण्यापूवी आचण १९१४–१८ च्या य द्धकाळाि िेथे सावयजचनक बाजाराि आमेचनयन 
म लींिी चवक्री होि होिी असे म्हणिाि. या म ली ‘आचरक्का’ होत्या आचण म स्स्लमानंा कायद्यािी अडिण न येिा त्या खरेदी करिा येि होत्या.] केवळ 
कायद्याप्रमाणे ग लाम करिा येि असल्याम ळे द सऱ्या कोणत्याही प्रकारे एखाद्या स्विंत्र म स्स्लमािा चवक्रय 
करणे बेकायदा ठरले. म लािंा चवक्रय करण्यािी पद्धि आध चनक काळाि म ळीि [चवसाव्या शिकाच्या प्रारंिीच्या 
काळापयंि चसरकॅचशयन लोक आपल्या म ली चवकि असि. िथाचप ही गोष्ट बेकायदेशीर होिी. जॉसनने स्पष्ट म्हटले आहे, “पॅलेस्स्टनमध्ये १९२५ ि 
कजापोटी आपल्या म लीिा चवक्रय करणारे अरब लोक होिे.”] प्रिचलि नाही असे नाही. परंि  त्या काळाि िरी आपल्या म लािंी 
चवक्री करण्यास आईबापानंा बंदी होिी. पूवीपासून ग लामीि असलेल्या ग लामािंा दजा इिर कोणत्याही जंगम 
मालमते्तसारखाि होिा. इिर कोणत्याही माम ली मालाप्रमाणे या ग लामािंी खरेदी–चवक्री करण्यािी सोय 
इस्लामी कायद्याि होिी. [त्याम ळे ित्त्विः ज्यूंना व चििनानंा म स्स्लम ग लाम ठेविा येि असि. जे स्विंत्र ज्यू व चििन्स डोई–कर देि असि 
त्यानंा ग लाम करिा येि नसे. ग लामाच्या बाजारासबंंधींच्या ‘खरेदीकारािी मागयदर्मशके’साठी पाहा ‘काबूस–नामा’.] परंि  आपल्या धन्यापासून 
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ज्यानंा संििी झाली आहे अशा ग लाम चस्त्रया व िी संििी याचं्या खरेदीचवक्रीवर काही बंधने होिी. पण कायदा 
काहीही असला िरी प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये ग लाम व त्यािा धनी याचं्यामधील नात्याि िावनेला महत्त्व होिे. 
धन्याच्या घरािि ग लाम जन्मला आचण वाढला असेल आचण त्याच्या हािून एखादा खास ग न्हा– उदाहरणाथय 
दारू चपणे– घडला नसेल िर त्यािी कधीही चवक्री केली जाि नसे. ग लामानंा एक क ट ंबीय म्हणून सरसहा 
स्वीकारले जाि असे. ग लामाशंी चनदययिेने वागण्यास मनाई होिी. त्यानंा दयाळूपणाने वागचवण्याबाबि आज्ञा 
देणाऱ्या अनेक ‘परंपरा’ आहेि. मात्र ग लामािें पौरुषत्व [क राणा (४¹¹⁸) प्रमाणे परमेश्वराच्या लेकरानंा पागंळे करणे हे सैिानाच्या 
पे्ररणेने केलेले कृत्य होय. क राणािील यासबंंधीच्या विनावर िाष्ट्य करिाना बैदावी याने असे म्हटले आहे की, माणसाला पंग ूकरण्याच्या कृत्याि 
ग लामानंा खच्ची करणे, डाग देणे ककवा त्यािें दाि िासणे यािंा आचण इिर अनैचिक ग न्ह्यािंा समावेश होिो. ग लामासंबंंधीच्या कायद्यािे उल्लंघन होऊ 
नये यािी दक्षिा घेण्यािी जबाबदारी म हिाचसब (पोचलस अचधकारी) वर होिी. िरुण ग लामािंी आयाि करण्यापूवी त्यानंा प ष्ट्कळदा खच्ची करण्याि येि 
असे व अशा ग लामानंा िरपूर ककमि येि असे.] खच्ची करण्याच्या प्रथेचवषयी क राणाने व परंपरानंी चकिीही नापसंिी 
दशयचवली असली िरी िी प्रथा सरसहा िालू होिी. जनानखान्याला जोडून चहजडे अचनवाययपणे बाळगले जाि 
असि. इस्लाममध्ये ित्त्विः इिर जंगम मालमते्तइिकीि ग लामािंी ककमि असल्याम ळे त्यानंा कायद्यािे 
साहाय्य नव्हिे. इस्लामी कायदेशास्त्रािील सवय पंथािें ग लामाचं्या बाबिीि बह िाशंाने एकमि आहे. या संदिाि 
याप ढील चवविेनाि काही िज्ज्ञािंी जी मिे साचंगिली आहेि, िे िज्ज्ञ सवय पंथािंील आहेि. ग लामानंा 
द्यावयाच्या वागण कीबाबि त्याचं्याि कोठे मििेद होिे यािीि फक्ि दखल घेिली आहे. 

 
ग लामाच्या शारीचरक गरजा प ऱ्या करण्याच्या दृष्टीने ग लाम आचण घरािील पाळीव जनावरे यामध्ये 

फारसा फरक केला जाि [खचलल चबन् इशाक, ‘Mukhtasar’ अन वादक : ग डी व सँचटलाना (Milan, 1919) 1 1,116; चशवाय साि ूयािें 
प स्िक– पृष्ठ १८, चशराजी, Tanbih, सपंादक–ज्यूनबॉल (लीडन १८८९) पृष्ठ २५८. “ग लामानंा आचण घरािील ग राढोरानंा उपजीचवकेिी िरपूर साधने 
चदली पाचहजेि. त्यानंा झेपेल िेवढेि काम त्याचं्याकडून करून घ्याव.े” ‘उपजीचवकेच्या साधना’ि अन्न, वस्त्र, डॉक्टरािी फी, औषधपाणी यािंा समावेश 
होिो (खचलल, पृष्ठ १०१). ग लाम ज्या देशािील असेल त्या देशाि वरील गोष्टी ज्या प्रमाणाि इिरानंा चमळि असिील त्याि प्रमाणाि ग लमानंाही 
सवयसाधारणपणे चमळाव्याि. धन्याला चमळिे िशा प्रकारिे अन्न व वस्त्र ग लामानंा चमळणे स्ि त्य असले िरी िसे िे चदलेि पाचहजे असे नाही (चकत्ता पृष्ट 
१०२). मालकाने उपजीचवकेिी ही साधने प रचवली नाहीि िर ग लामाला त्यासबंंधी न्यायाधीशाकडे िक्रार करिा येईल. ग लामाच्या चनवाहासाठी 
आवश्यक असेल िेवढ्या ककमिीिे मालकािे सामान–स मान चवकण्यािा न्यायाधीशानंा अचधकार होिा. ग लामाला पोसण्यािे मालकाला सामर्थयय नसले 
िर त्याने न्यायाधीशाच्या अन जे्ञने ग लामाला चवकून टाकाव;े िाड्याने द्याव े ककवा म क्ि कराव.े आचण मालकाला यापैकी काहीि शक्य नसे, िेव्हा 
ग लामािा चनवाह सावयजचनक पैशािून केला जाई. उन्हाळ्याि कडक गरमी असेल िेव्हा वामक क्षी करण्यािा ग लामाला हक्क आहे असे स्पष्टपणे साचंगिले 
आहे.] नव्हिा. परंि  मागे साचंगिल्याप्रमाणे चजच्यापासून म ले झाली आहेि अशा स्त्री–ग लामािी (उम्म वलादिी) 
ककवा धन्यापासून चिला झालेल्या म लािंी ग लाम–स्त्रीच्या मालकाला चवक्री करिा येणार नाही, अशा प्रकारिी 
बंधने अस्स्ित्वाि होिी. हे ग लाम सोडून आपल्या बाकीच्या ग लामािंी मालकाला चवक्री करिा येि असे; 
मृत्यूपत्राद्वारे ककवा बक्षीस म्हणून ग लामानंा देिा येि असे; िारण म्हणून ठेविा येि असे; िाड्याने देिा येि 
असे; ककवा स्विःकरिा पैसे चमळचवण्यासाठी त्यानंा सक्िीने कामाला लाविा येि असे. ग लामानंा मालमत्ता 
बाळगण्यािा अचधकार नव्हिा. आचण संपादन केलेली मालमत्ता ग लामानंा धन्याच्या स्वाधीन करावी लागे. 
यािा अथय आपल्या धन्यािा प्रचिचनधी म्हणूनि केवळ ग लामाला धंदा ककवा व्यापार करिा येि असे, एरवी 
नाही. परंि  मालकाने चदलेल्या अचधकाराच्या मयादेि ग लामाने त्यािा प्रचिचनधी या नात्याने केलेले करार 
कायदेशीर व मालकावर बंधनकारक समजले जाि. त्यािप्रमाणे एखाद्या ग लाम स्त्रीला ककवा प रुषाला (उदा. 
उम्म वलाद) त्याच्या मालकाच्या मृत्यूनंिर स्विंत्र करण्याि आले िरी चिला अथवा त्याला वारसाने प्राप्ि 
होणारी संपत्ती चमळि नसे. 
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कायद्यामध्ये नैचिक िसेि व्यावहाचरक दृष्टीने ग लाम हा हीन दजािा माणसू समजला जाई. कोटाि 
त्याने चदलेली साक्ष क्वचििि [कारण प्रत्येक साक्षीदार हा स्विंत्र, म स्स्लम धमािा आचण वेडा असिा कामा नये. काही बाबिीि 
सच्चचरत्र ग लामािंी साक्ष ग्राह्य मानण्यास परंपरेिी परवानगी होिी.] ग्राह्य धरली जाि असे. िथाचप ग लामाच्या हािून 
एखादा अपराध घडला िर त्याला एकट्याला त्याबद्दल दोषी समजले जाि नसल्याम ळे स्विंत्र माणसाला 
चदल्या जाणाऱ्या चशके्षपेक्षा त्याला अपराधाबद्दल चनम्मी चशक्षा चदली जाई. मात्र त्याने द सऱ्या ग लामािा ककवा 
स्विंत्र व्यक्िीिा हेि पूवयक खून केला असेल िर त्यािा बदला त्यािा प्राण घेऊन घेिला जाई. चवशषेिः ज्या 
िाडंणाि रक्िपाि झालेला असेल अशा प्रकरणाच्या बाबिीि स्विंत्र माणसाच्या हत्येच्या बदल्याि द सऱ्या 
स्विंत्र माणसािा प्राण घेण्यािी, ग लामाच्या प्राणािा बदला द सऱ्या ग लामाच्या प्राणाने घेण्यािी चशक्षा 
क राणामध्ये [२,¹⁷³] साचंगिली आहे. क राणािील याचवषयीच्या पचरच्छेदाचवषयी चलचहिाना बैदावी म्हणिो,  

 
“जाचहचलयाच्या काळाि एकदा दोन टोळ्यािं रक्िपािी झगडा झाला. त्यापंैकी एक जमाि आपण 

द सऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ असल्यािा दावा करीि होिी. उिय जमािींनी अशी प्रचिज्ञा केली की, आपल्यािील कोणीही 
ग लाम ठार झाला िर त्याच्या बदली एका स्विंत्र माणसाला आचण एखादा प रुष मारला गेला िर त्याच्या 
बदली एका स्त्रीला मारण्याि येईल. इस्लाम आल्यावर त्यानंी हे प्रकरण म हम्मदापं ढे चनणययासाठी नेले. सध्या 
क राणाि आढळणाऱ्या विनािा या प्रसंगी म हम्मदानंा साक्षात्कार झाला आचण त्यानंी अशी आज्ञा केली की, 
बदला समान न्यायाने घेिला जावा. मात्र ग लामाच्या बदल्याि स्विंत्र माणसाला मारले जाऊ नये असा या 
विनािूंन अथय चनघि नाही ककवा त्याच्याउलटही अथय होि नाही;— आपल्या ककवा द सऱ्याच्या मालकीच्या 
ग लामाच्या हत्येबदली स्विंत्र माणसाला ठार मारणे कायदेशीर आहे ही गोष्ट माचलक व शाफी यानंा मान्य [उलट 

पक्षी एखाद्या ग लामािी जाणूनब जून हत्या झाली असेल िर हचनफींच्या मिाप्रमाणे त्याच्या बदल्याि स्विंत्र माणसाला ठार मारिा येिे.] नाही. पण 
एकदा केवळ, िशी ‘परंपरा’ होिी म्हणून एका माणसाने आपल्या ग लामाला ठार मारले िेव्हा पैगंबरानंी त्याला 
िाबकाने फोडून काढले व एक वषयिर हद्दपार केले. मात्र पैगंबरानंी त्याला त्या ख नाबद्दल मृत्य दण्ड चदला 
नाही. असे साचंगिले जािे की, अली याने या बाबिीि “संरक्षणप्राप्ि म सलमानेिर माणसाच्या हत्येसाठी 
म सलमानाला इस्लाममध्ये ठार मारले जाि नाही ककवा ग लामाच्या हत्येसाठी स्विंत्र माणसाला ठार मारले 
जाि नाही” असे म्हटले आहे. 

 
एखाद्या स्विंत्र माणसाने द सऱ्या स्विंत्र माणसाच्या ग लामाला ठार मारले िर त्याने ग लामाच्या 

नािलगाला न कसानिरपाईदाखल पैसा न देिा ज्यािा ग लाम त्याने मारला असेल त्याला त्या ग लामािी 
मृत्य समयी जी ककमि असेल िी न कसानिरपाईदाखल त्याने द्यावी. [Shirazi ने Tanbih (पृष्ठ २७१) मध्ये म्हटले आहे की 
धन्याने आपल्या ग लामाला ठार मारले िर त्याने त्याबद्दल द सऱ्यािा प्राण घेऊ देऊन िरपाई करण्यािी गरज नाही.] यावरून चदसिे की, 
कायदा काहीही असला िरी स्विंत्र माणसाला आपल्या ग लामाला ठार मारिा येि होिे. आचण त्याबद्दल त्याला 
चशक्षा होण्यािे िय नव्हिे. ग लामाला चववाहािी परवानगी होिी, पण त्यासाठी त्याला आपल्या धन्यािी संमिी 
[समंिीचवना झालेला असा ग लामािा चववाह हा परंपरेप्रमाणे अवैध शारीचरक सबंंधािा प्रकार समजला जािो.] घ्यावी लागे. हचनफी व शाफी 
याचं्या चवचधसंचहिेप्रमाणे ग लामाला ग लाम ककवा स्विंत्र अशा फक्ि दोन बायका करण्यािी परवानगी आहे. 
पण माचलकींनी ग लामाला िार बायका करण्यािी परवानगी चदलेली आहे. ग लाम व स्विंत्र माणूस या 
दोहोंमध्ये चववाहाबाबि त्यानंी [उत्तर व मध्य आचफ्रकेमध्ये माचलकी चविारपंथािा सवांि जास्ि प्रिार आहे हे लक्षाि ठेवण्यासारखे आहे.] 
िेद केलेला नाही. धन्याला आपल्या ग लामावर चववाहािी सक्िी करिा येिे की नाही याचवषयी वगेवगेळी मिे 
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आहेि. आपल्या ग लामाचं्या चववाहाला त्याने संमिी चदलीि पाचहजे अशी त्याच्यावर सक्िी नाही, याबाबि मात्र 
एकमि आहे. स्विंत्र व्यक्िीप्रमाणे ग लामालादेखील आपल्या चववाहप्रसंगी महर (देणगी) द्यावा लागिो. िो 
त्याने स्विःच्या श्रमाने कमावलेला असला पाचहजे. त्यािी नवचववाचहि बायको ग लाम असेल िर हा महर 
चिच्या मालकाच्या मालकीिा होिो. ग लाम स्त्री–प रुषाच्या चववाहसंबधंािूंन जन्मलेली संििी हीदेखील ग लाम 
समजली जािे, आचण त्या संििीवर ग लाम स्त्रीच्या मालकािी मालकी राहिे. स्विंत्र माणसाने, आपल्या 
मालकीच्या नसलेल्या ग लाम स्त्रीशी लग्न केले िर त्याच्या संििीिी मालकी त्या ग लाम स्त्रीच्या धन्याकडे [अवैध 
सबंंधािूंन ग लाम म लीला झालेल्या सिंिीला हाि चनयम लाग ूहोिो.] जािे. 

 
स्विंत्र म स्स्लम व्यक्िीला स्विःच्या मालकीच्या इस्लामधमीय ग लाम म लीशी चववाह करण्यािी 

परवानगी क राणाि (४²⁹) चदली असली िरी अशा प्रकारच्या चववाहाला न्यायपंचडिानंी घािलेल्या बंधनाम ळे 
मयादा पडल्या. शाफी चविारपंथािे िर असे मि आहे की, एखाद्या प रुषाला स्विःच्या ग लाम स्त्रीशी लग्न 
करावयािे असेल िर त्याने चिला प्रथम स्विंत्र केले [इब्राचहम इब्लने अल् माहदी व ग लामकन्या शाचरया या दोघािंील सबंंधािंी कथा 
या सदंिािील एक उदाहरण आहे] पाचहजे. परंि  ग लाम म लीशी रखेलीसारखे संबंध ठेवण्यावर मात्र बंधने नव्हिी. 
(उम्म वलाद नसलेल्या) चववाचहि ग लाम म लीिी म ले (त्यािंा बाप ग लाम असो की स्विंत्र माणसू असो ग लाम 
समजली जाि, आचण िी चिच्या धन्याच्या मालकीिी होि. उलटपक्षी स्विःच्या ग लाम स्त्रीला, चिच्यावरील 
आपल्या मालकी हक्कापोटी एखाद्या मालकाने रखेली म्हणून ठेवले असेल व चिला त्याच्यापासून म ले झाली 
असिील िर िी ग लाम स्त्री वालाद समजली जाि असे, आचण चिच्या मालकापासून चिला झालेली म ले स्विंत्र 
समजली [हा चनयम इस्लाममध्येि अस्स्ित्वाि आला. कारण त्याआधीच्या चनयमाप्रमाणे म लािा सामाचजक दजा, ‘िो ज्या गिाशयािून जन्मला 
त्याप्रमाणेि असिो.’ लेनच्या मिे (थाउजंड ॲन्ड वन नाइटस्, १६२) अशा सिंिीला आपली म ले मानणे न मानणे धन्याच्या मजीवर अवलंबून होिे. 
त्यानंा त्याने आपली म ले मानली िर िी स्विंत्र समजली जाि व त्यानंा इिर म लानंा चमळणाऱ्या सवय स खसोयी चमळि. नाही िर त्या म लानंा ग लाम 
समजले जाि असे.] जाि. परंि  द सऱ्या प रुषापासून चिला त्याआधी म ले झाली असिील िर िी म ले ग लाम 
समजली जाि आचण िी चिच्या धन्याच्या मालकीिी होि. धनी आपल्या ग लाम पत्नीला चवकू शकि नसे; 
अथवा िारणावर म्हणून ककवा देणगी म्हणून देऊ शकि नसे. परंि  चिच्याकडून आपली िाकरी करून घेण्यािा 
त्याला अचधकार असे. िसेि मालक म स्स्लम असेल िर त्याला आपल्या ग लाम बायकोिे चिच्या 
मनाचवरुद्धस द्धा द सऱ्याशी लग्न लावण्यािा हक्क होिा. 

 
आपल्या द ष्ट्कृत्याबद्दल, उदाहरणाथय इच्छा नसिाना घडलेली मन ष्ट्यहत्या, एखाद्या ग लामाने पिात्ताप 

व्यक्ि केला ककवा आपणाला म क्ि करण्यािी त्याने मागणी केली आचण िो त्याला पात्र असेल िर त्या 
ग लामाला मालकाने म क्ि कराव ेही गोष्ट क राणाने [उदाहरणाथय– ४⁹⁴, ५⁹¹, ५⁸⁴.] व हचदसने प्रशसंनीय मानली आहे. 
[क राण– २४³³.] अनेक मागांनी ग लाम स्विंत्र होऊ शकि असे. [मचशदीसारख्या धार्ममक प्रचिष्ठास्थानाच्या उपयोगासाठी वक्फ 
म्हणजे देणगी म्हणून एखादा ग लाम मृत्य पत्राद्वारे चदला असेल िर िो कधीि स्विंत्र होि नसे. कारण वफ्फ म्हणून चदलेली वस्िू कायमिी चदलेली 
असिे. म्हणून अशा ग लामाला स्विंत्र करणे म्हणजे िचवष्ट्यकालाि त्याच्या सेवेिा ज्यानंा उपयोग होणार आहे त्यानंा त्याच्या सेवेपासून वंचिि करणे 
होय.] उम्म वलाद ग लाम स्त्री आपल्या प रुषाच्या मृत्यूनंिर स्विंत्र होि असे. त्या प रुषािी पत्नी अथवा रखेली 
या नात्याने चिला झालेली संििीही चिच्याबरोबर स्विंत्र होई. एखाद्या ग लाम स्त्रीिा ककवा प रुषािा मालक 
चिच्या अथवा त्याच्या आधीच्या ककवा नंिरच्या चपढीिील आचण सख्ख्या नात्यािला असेल िर िी ककवा िो 
ग लाम स्विंत्र समजला जाई. उदाहरणाथय, एखाद्या स्विंत्र केलेल्या बापाला, त्यािाि ग लाम म लगा एखाद्या 
धन्याने मृत्य पत्रािील इच्छेन सार देणगी म्हणून चदला िर िो म लगा स्विंत्र होि असे. आपल्या मृत्यूनंिर 
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आपला ग लाम स्विंत्र होईल असे मालकाने िोंडी ककवा लेखी आश्वासन चदलेले असेल, िरीदेखील ग लामािी 
म क्ििा होि [परंि  मालक ग लाम चवकून आपले आश्वासन रद्द करू शकि असे.] असे. क राणाि साचंगिलेले एक धमयचनष्ठिेे कृत्य 
म्हणून एखादा मालक आपल्या ग लामाला स्वािंत्र्य देि असे. िसेि सहज गंमिीने ककवा मनापासून एखाद्या 
मालकाने “ि ला म क्ि केले आहे” असे आपल्या ग लामाला स्पष्ट शब्लदाि साचंगिले असेल िर िो ग लाम स्विंत्र 
होऊ शकि असे. त्यािप्रमाणे आपण आपल्या ग लामाला म क्ि केले आहे असे मालकाने द सऱ्या माणसाजवळ 
साचंगिले असेल िर िो शब्लद त्याच्यावर कायद्याने बंधनकारक [अशा प्रकारे स्विंत्र झालेल्या ग लामाला ‘अचिक’ या नावाने 
ओळखले जाि असे.] ठरि असे. आपल्या म क्ििेबद्दल िरपाई म्हणून दोन ककवा िीन हप्त्यानंी पैसे देण्याच्या ककवा 
िाकरी करण्याच्या अथवा द सऱ्या एखाद्या अटीवर मालक आपल्या ग लामािी म क्ििा करावयास व िसा करार 
करावयास राजी असेल िर ग लामाला आपली स टका करून घेिा येि असे. मात्र म क्ििा पैशाच्या मोबदल्याि 
व्हावयािी असेल िर मालकाने पैसे कमवण्यािा व संपत्ती संपादन करण्यािा हक्क ग लामाला द्यावा [या मागाने म क्ि 

झालेला ग लाम ‘म कािब’ या नावाने ओळखला जाि असे.] लागि असे. 
 
अशा रीिीने स्विंत्र झालेल्या ग लामाला ‘अचिक’ (स्विंत्र माणूस) म्हणि असि ककवा आपल्या 

पूवीच्या धन्यािा िो ‘मौला’ (आचश्रि) आहे असे समजले जाि असे. आचण त्यािा मालक त्यािा वली 
(आश्रयदािा) होि असे. त्याच्या मोबदल्याि मालकाला आचश्रिापासून काही लाि, चवशषेिः आर्मथक लाि 
घेण्यािा अचधकार होिा. आचण आपल्या आचश्रिाच्या संरक्षणािी व त्याला आश्रय देण्यािी जबाबदारी त्याबद्दल 
मालकाला घ्यावी लागे. आश्रयदािा मालक आपल्या आचश्रिाला कोणत्याही प्रकारे आश्रय देण्यास नकार देऊ 
शकि नसे, ककवा आश्रय संप ष्टाि आण ूशकि नसे. आचण मालकाच्या मृत्यूनंिर त्याच्या वारसावंर त्याला 
आश्रय देण्यािी जबाबदारी पडि असे. त्यािप्रमाणे आचश्रिालाही आपला आश्रयदािा बदलिा येि नसे. 
आश्रयदािा मृत्य ूपावला व त्याला वारस नसेल िर मालकाला ककवा मालकाच्या वारसाला आचश्रिािा वारसा 
चमळि असे. मात्र मालक धमाने चििन ककवा ज्य ूअसेल आचण आचश्रि व्यक्िी म स्स्लम असेल िर आचश्रिाच्या 
मालमते्तिा सावयजचनक कोषाि समावशे केला जाि असे. कारण कोणाही चबगरम स्स्लमाला म स्स्लम 
व्यक्िीपासून वारसा हक्क चमळि नसे. वारसाहक्कािा हा अपवाद वगळिा आचश्रिाशी असलेले इिर सवय प्रकारिे 
संबंध कायम आहेि असे मानले जाई, मग त्या दोघािें धमय कोणिेही असोि. एखादे वळेी आश्रयदािा चििन व 
त्यािा आचश्रि म स्स्लम ककवा दोघेही एकाि धमािे असि. बंधम क्ि ग लाम आचश्रिािी आचश्रि म्हणून आपल्या 
ििूपूवय धन्याचवषयीिी असलेली जबाबदारी त्याच्याप रिीि मयाचदि नसे, िर िी त्याच्या वारसावर, एवढेि 
नव्हे िर ख द्द त्याच्या बंधम क्ि ग लामावंरही येऊन पडि असे. 

 
मागे म्हटल्याप्रमाणे ग लामी हा आपल्या काळािील सामाचजक व्यवस्थेिा एक स्थायी घटक आहे ही 

गोष्ट म हम्मदाचं्या लक्षाि आली होिी. म हम्मदानंीस द्धा ग लामीच्या पद्धिीि, आपल्या अगोदरच्या 
धमयस धारकापं्रमाणे बरीि स धारणा केली िरी िी प्रथा हे समाजरिनेिे एक सामान्य अंग आहे ही गोष्ट त्यानंी 
गृहीिि धरली होिी. िेव्हापासून, म स्स्लम देशावंर य रोपीय राष्ट्रािंी सत्ता होिी िो अल्पसा काळ सोडला िर 
ग लामीिी प्रथा म स्स्लम देशािं सदैव िालू होिी. ग लामाचं्या व्यापाराि होणाऱ्या प्रिंड फायद्याच्या आशनेे 
चखलाफिीच्या काळाि हजारो काळे व गोरे ग लाम दरसाल आयाि केले जाि. चलचबयािंील फेझान िागािून व 
उत्तर इचजप्िमधून काळे चनग्रो ग लाम आणले जाि िर गोरे ग लाम मध्य आचशयािून ककवा सीचरयािून आयाि 
केले जाि. काळ्या चनग्रोपेक्षा गोरे ग लाम संख्येने कमी आयाि होि असल्याने त्यानंा जास्ि ककमि चमळि असे. 



 अनुक्रमणिका 

य रोपािून, चवशषेिः स्पेनमधून आणलेल्या काही अचिशय स ंदर ग लामकन्या बगदादच्या खचलफाचं्या 
जनानखान्यािं पाठचवल्या जाि. इटाचलयन बंदरािून ग लामािंा मोठा व्यापार िालि असे. आठव्या शिकाि 
रोममध्ये वनेेचशयनाचं्या मालकीिा एक ग लामािंा बाजारही होिा. व्होल्गाकाठच्या प्रदेशािूंन दहाव्या शिकाि 
मध्य आचशयाच्या बाजारपेठेि आयाि होणारी सवांि ककमिी वस्ि  म्हणजे ग लाम. ऑक्सस नदी–प्रदेशाि व 
चवशषेिः समरकंदमध्ये ग लाम आयाि होि आचण त्यापैकी उत्तम ग लाम चवकि घेिले जाि. िगूोलकार याक बी 
याने आपण िैग्रीस नदीकाठच्या समारा या शहराि ग लामािंा एक बाजार पाचहल्यािे म्हटले आहे. लाबं लाबं 
गल्ल्यािंील घरािूंन चगऱ्हाइकानंा दाखचवण्यासाठी व चवक्रीसाठी ग लाम ठेवल्यािे त्याला आढळले होिे. 

 
मध्य आचफ्रकेिून आणल्या जाणाऱ्या ग लामाचं्या इचजप्ि, दचक्षण अरबस्िान व उत्तर आचफ्रका या सवाि 

प्रम ख बाजारपेठा होत्या. इस्लामी सत्ताधाऱ्यानंी ग लामाचं्या व्यापारावर कधीि बंदी घािलेली चदसि नाही. 
सहाव्या िे आठव्या शिकाचं्या दरम्यानच्या काळाि ि कय  व बाबयरी िाच्यानंी य रोपीय चििन देशािं ियानक 
लूटमार करूि ध माकूळ घािला होिा. या काळािं त्यानंी िमूध्यसम द्रािील व स्पॅचनश बंदराकंडे जाणाऱ्या 
अनेक जहाजावंरील कामगारानंा व प्रवाशानंा ग लाम करून आचण शकेडो चब्रचटश नागचरकानंा बंदी करून नेले. 
जहाजावर सक्िीने काम करावयास लावलेल्या व इिरही कैद्यािंी पैशािा मोबदला देऊन स टका करण्यािी 
कामचगरी ज्या प्रवाशावंर आचण पाद्र्ावर सोपवली होिी, त्यानंी या प्रकारािी ियंकर वणयने केली आहेि. परंि  
ज्या बंद्यानंा खाजगीरीत्या अथवा सावयजचनकरीत्या कामास लावले जाि असे, त्यािंी स्स्थिी काही बाबिींि 
स सह्य होिी. ि की व सागरी िाच्याचं्या म ख्य िळानंा ज्या प्रवाशानंी व पाद्र्ानंी िेटी चदल्या, त्यानंी 
साचंगिलेली हकीकि पाहिा या प्रकाराबाबि इिर काही प्रवाशानंी व पाद्र्ानंी साचंगिलेली माचहिी अचिरंचजि 
वाटिे. सव्हयन्टीस हा या िाच्यानंी केलेल्या बंद्यामंधील सवांि प्रख्याि बंदी होय. पायािं बेड्या वागवीि अत्यिं 
दयनीय अशा अवस्थेि पाि वष ेत्याने बंचदखान्याि काढली. 

 
चििन ग लामापेंक्षा म स्स्लम ग लामानंा बऱ्यापैकी वागवले जाई. डब्ललू, जी. पालगे्रव्ह या इंग्रज प्रवाशाने 

१८६२ च्या स मारास असे नमूद करून ठेवले आहे की, अरबस्िानाि त्याला नेहमी फार मोठ्या संख्येने चनग्रो 
ग लाम पहावयास चमळि. िसेि मोठ्या प्रमाणाि अनेक चमश्रवशंीय लोक आढळि. त्यावरून चनग्रो चस्त्रयानंा 
रखेली म्हणून ठेवण्यािा प्रघाि होिा असे चदसिे. ग लामानंा म क्ि करणे ही सवयसामान्य गोष्ट होिी. पालगे्रव्ह 
म्हणिो, “नागरी स्वािंत्र्य प्राप्ि झाले की ग लामानंा िाबडिोब लग्न करिा येि असे. त्यािंी लग्ने लावली 
जाि. म क्ि चनग्रो ग लामाला, ककवा ज्यािी आई अथवा बाप यापंैकी कोणी िरी एकजण चनग्रो ककवा गोरा आहे 
अशा व्यक्िीला बड्या लोकाचं्या उच्च वि यळाि ित्काळ प्रवशे चमळि नसला, ककवा उच्च वगािील अरब 
टोळीप्रम ख आपली म लगी काळ्या व्यक्िीला द्यायला ियार होि नसला, िरीस द्धा इंग्लीश रक्िाच्या 
समाजािल्याप्रमाणे काळ्या चनग्रोला येथे अपात्र व बचहष्ट्कृि ठरवले जाि नाही.” 

 
पालगे्रव्हनंिर स मारे पंिवीस वषांनी डॉटी यानेही आपणाला ग लामािंी पचरस्स्थिी कशी चदसली हे 

साचंगिले आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे ग लामािंी स्स्थिी नेहमीि स सह्य व प ष्ट्कळशी स खपूणय होिी. क ट ंबीय 
आपल्याि गरीब िावापं्रमाणे व म लापं्रमाणे त्यािें पालन−पोषण करिाि; ग लाम हे धमयपरायण म स्स्लम 
क ट ंबप्रम खाकडे सोपवलेले ईश्वरािे पाल्यि समजले जाि. आचण “त्यािंा धनी अल्लािे िय बाळगणारा असेल, 
िर लौकरि िो त्यानंा स्विंत्र करिो आचण काही िरी देऊन त्यानंा चनरोप देिो.” 
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चमश्रवस्िीच्या पचवत्र शहरािंील ग लामानंा जास्ि कडकपणािी वागणकू चमळि असे, असे मि डॉटीने 

व्यक्ि केले आहे. डॉटीने प ढे असेही म्हटले आहे की, मक्का हे ग लामािें एक कें द्र होिे आचण मके्किी यात्रा 
करून परि जाणारे व याते्रकरू िेथून इस्लामी जगिाच्या वायव्येकडील सवय िागाि ग लाम घेऊन जाि असि. 
“कारण चदवसिर शोधूनदेखील मला पािस द्धा ग लाम िेथे चदसले नाहीि”. स्नौक हरगोन्ज या नावंाच्या एका 
चवद्वान डि प्रवाशाने साचंगिलेली माचहिी डॉटीच्या चवधानानंा प ष्टी देणारी आहे. हा गृहस्थ मके्किील 
उलेमाबंरोबर सहा मचहने राचहला होिा. मके्कमधील ग लामापंैकी बरेिसे आचफ्रकन होिे. आचण “ग लामािंा 
व्यापार व मके्किी समाजव्यवस्था या दोन्ही मध्ये त्यानंा महत्त्वािे स्थान होिे”. या ग लामािंी चवचिन्न वगांि 
चविागणी झालेली होिी. त्याचं्यापकैी ि कि कीि काळ्या रंगाच्या ‘न चबयन्स’ ग लामानंा बाधंकाम, खाणकाम 
आचण िशाि इिर अत्यंि अवघड कामािं ज ंपले जाि असे. ज्याचं्याकडून इिर सवयसाधारण कामे करून 
घेिली जाि आचण जे साधारणपणे स दानमधून आयाि केलेले असि िे न सिे ‘काळे ग लाम’ या नावाने 
ओळखले जाि. स रवािीला या ग लामानंा प ष्ट्कळदा साधे चवटा–ि ना वाहण्यािे काम चदले जाई. अरबी िाषा 
िागंली यावी म्हणून त्यािें मालक त्यानंा इमारिीच्या बाधंकामावर हािाखालिी पोरे म्हणून पाठवीि. 
त्याचं्यापैकी कमी क शल ग लाम न चबयन ग लामापं्रमाणे सामान्य मजूरीिे काम करीि आचण बाधंकाम वगैरे 
करणाऱ्याकंडे िे मज रीने पाठचवले जाि. इस्लाममधील अत्यावश्यक धमयचवधी िेवढे त्यानंा चशकवले जाि. ही 
प्रौढ ग लाम म ले इस्लाममधील धमयचवधींिे फारसे आस्थेने पालन करीि नसले, िरी त्याचं्याि म सलमान 
धमाचवषयी कडवी िावना वसि असे. िरपूर व स्वस्ि अन्न चदले जाि असल्याम ळे त्यानंा पोटिर 
खायलाप्यायला चमळे. हवामानाम ळे कपड्यािंी व घरािंी फारशी गरज नसे. िरी गरजेप रत्या या गोष्टी त्यानंा 
चदल्या जाि. हे ग लाम स्विंत्र झाले की पाणक्यािी कामे ककवा रोजंदारी करीि. चवशषेिः धन्याच्या परवानगीने 
लग्न केल्यावरदेखील आपणावंरील मालकािे छत्र कायम राहाव ेअशीि बह धा त्यािंी इच्छा असे. 

 
इिर िागंल्या चनग्रो ग लामानंा घरगड्यािे ककवा द कानािील ग मास्त्यािे काम चमळे. स स्स्थिीिील 

व्यापारी मंडळी घराि चकत्येक ग लाम बाळगीि. या ग लामािें जीवन फारि स खकारक असे. “हरकाम्या 
ग लामािे जीवनही फारसे खडिर नव्हिे. ज्या घराि िे िाकरी करीि त्या घरािल्या क ट ंचबयापं्रमाणेि िे िेथे 
राहाि. जे िागंल्यापैकी ग लाम द कानािून काम करीि, त्यानंा मालकाच्या चवश्वासू सहाय्यकािे स्थान प्राप्ि 
होि असे. िे नावाप रिे ग लाम असि. घरगडी ग लामानंा जवळपास नेहमीि चवसाव्या वषी म क्ि करण्याि येई. 
घराि काम करीि असिाना अनेक म क्ि व ग लाम चस्त्रयाशंी या ग लामािंा साहचजकि जो संबधं येि असे. 
त्याम ळे बह धा त्यानंा स्विंत्र केले जाि असाव.े शक्य होईल िेव्हा आपल्या ग लामाला राहण्यासाठी घर चदलेि 
पाचहजे असे प्रचिचष्ठि मालक मानीि असि. ग लामाला म क्ि करणे प्रशसंनीय समजले जाई. 
म क्ििेनंिरदेखील ग लामािे मालकाच्या क ट ंबाशी पूवयवि संबंध राहाि. स्विंत्र केलेल्या ग लामाला जवळपास 
कोणिेही पद ककवा काम नाकारले जाि नसे. जन्मिः स्विंत्र असलेल्या व्यक्िीशी त्याला समानिेच्या 
पािळीवरून स्पधा करण्यािी सधंी चमळि असे, आचण अन िवािंी िे या स्पधेि नेहमीि हरले असे म ळीि चदसि 
नाही. कारण चकत्येक अचिशय वजनदार नागचरक, घरािें व द कानािें मालक ििूपूवय ग लाम होिे. काळ्या 
कािडीिी त्यानंा अडिण होि नसे; (व सध्याही होि नाही.) कारण प ष्ट्कळ नागचरकािंी ग लाम रखेल्यापंासून 
झालेली म ले काळीि असि. 
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चनग्रो चस्त्रयानंा स्वयंपाकासाठी व घरािोविालच्या इिर कामाकचरिा ठेवीि. प ष्ट्कळदा त्यानंा रखेल्या 
म्हणून ठेवले जाई. ॲचबसीचनयन ग लाम चस्त्रया मात्र प्राम ख्याने रखेल्या म्हणूनि ठेवल्या जाि. क्वचिि त्यानंा 
चकरकोळ घरकामही कराव ेलागे. या ॲचबसीसीनीयन ग लाम चस्त्रयामंध्ये चफकट चपवळ्या रंगापासून गडद 
िपचकरी रंगापयंि सवय रंगाच्या चस्त्रया असि. चनग्रोंपेक्षा ॲचबसीनीयन प रुष प्रकृिीने नाज क व ह षार समजले 
जाि आचण त्यािें अचधक िागंल्या प्रकारे पालनपोषण व चशक्षण केले जाई. व्यापारधंद्याि िाकरािी ककवा 
मदिनीसािी कामे त्याचं्यावर सोपचवली जाि. चसरकॅचसयन स्त्री व प रूष ग लामािंी इस्िंबलूमाग ेआयाि केली 
जाई. या ग लामानंा जास्ि ककमि द्यावी लागि असल्याम ळे त्यािंी संख्या कमी होिी; आचण मके्कमधील 
सावयजचनक बाजाराि त्यािंी कधीही चवक्री होि नसे. 

 
आपल्या प स्िकाच्या द सऱ्या िागाि हा डि लेखक म्हणिो, “अशक्य वाटेल पण कहद स्थान व डि 

वसे्ट इंडीजमधूनदेखील मके्कच्या बाजाराि मोठ्या संख्येने ग लाम येि असिाि. जावामधून येणारे ग लाम, 
चसचलबस व बोर्मनओ या इस्लामेिर प्रदेशािंील ककवा चनआस बेटामधील असिाि. इचजप्िमध्येही िे चवकले 
जािाि. चकत्येक िरुण कहद स्थानी ग लाम िसेि न कत्याि आणलेल्या िार कहदी ग लाम म ली मला चदसल्या. 
त्याचं्या आईबापापंासून त्यानंा पळवनू आणले होिे की काय आचण िे कोणत्या चजल्ह्यािील होिे याबद्दल मला 
चनचिि माचहिी चमळू शकली नाही.” मक्कायाते्रसाठी येणारे कहदी याते्रकरू बह दा आपल्या म लानंा चवकि 
असाविे. ग लाम म लािंा पद्धिशीर व्यापार नेहमीि िालि असावा. कहद स्थान, [कायद्याने समंि केलेली ग लामीिी पद्धि 
कहद स्थानाि १८४३ च्या ५ व्या कायद्यान्वये रद्द करण्याि आली. िरी १ जानेवारी १८६२ पासून इंचडयन चपनल कोडमधील ग लामीचवषयीच्या कलमािंी 
अमलबजावणी स रू झाली, िेव्हाि त्या पद्धिीला अखेरिा िडाखा चमळाला.] ईस्ट इंडीज व आचफ्रका येथून मके्कला याते्रसाठी 
येणारे आईबाप येिाना आपली म ले चवकण्यासाठी आणीि. अशी स मारे ५००० म लेम ली दरसाल चवकली जाि. 

 
१९२५ ि मके्कमध्ये इिर व्यवसायापं्रमाणे ग लामािंी खरेदी–चवक्री िालि होिी. “अद्यापदेखील येमेन व 

आचफ्रकेिून आचण कधी कधी आचशया मायनरमधून चकत्येक नव े ग लाम मके्कि आणले जािाि. मके्कमधील 
ग लामापंैकी म ले स्थाचनक ग लामािंीि म ले असिाि.” 

 
चब्रचटश सरकार आचण इब्लने सौद (नेज्द व चहजाजिा वहाबी राजा) याचं्यामध्ये जेद्दा येथे झालेल्या 

करारान सार [मे, १९२७, कलम ७] अरबस्िानामधील ग लामािंा व्यापार बंद करण्यािे ठरले. या चदशनेे िालू 
असलेले प्रयत्न संपूणय यशस्वी झालेले नसले, [३ फेब्र वारी १९२९ च्या ‘सडें एक्सपे्रस’मध्ये एका नाचवक अचधकाऱ्याने एक लेख चलचहला 
होिा. त्याि म्हटले होिे की लाल सम द्राच्या प्रदेशािं व उत्तर आचफ्रकन चकनाऱ्यापलीकडील िागािं ग लामािंा व्यापार अद्याप िालू आहे. िसेि 
अरबस्िानमध्येही ग लामािें बाजार पद्धिशीरपणे िालू आहेि. स दानमधून आलेल्या हजारो ग लामािंी िेथे खरेदीचवक्री होि असिे. चशवाय ॲचबसीनीयन 
व्यापारी दचक्षण अरबस्िानाि चवक्रीसाठी ग लाम घेऊन येि असि.] िरी सौदी अरेचबयाने मात्र १९३६ मध्ये एक ह कूमनामा काढून 
नव्या ग लामािंी आयाि बंद केली. येमेनमध्ये ग लामीच्या पद्धिीला कायद्यािी पूणयपणे मान्यिा आहे. कारण िी 
पद्धि ही शरीयिने संमि केलेली संस्था आहे असे त्यािे मि आहे. ओमानमध्ये व दचक्षणपूवय अरबस्िानाि 
अगदी अलीकडच्या काळापयंि ग लामीिी प्रथा सरसहा रुढ होिी. आचण ग लामाचं्या सदैव नशीबी असलेली 
सामाचजक अपंगिा ग लामानंा सहन करावी लागे. १८२८ मध्ये दचक्षण अरबस्िानाि बराम टॉमस हा प्रवासी 
गेला होिा. िो म्हणिो की, चहनावी टोळीवाले राहाि असलेल्या प्रदेशािूंन जाि असिाना रचफक म्हणजे 
चहनावी टोळीिील एखादा माणूस आपल्या बरोबर घ्यावा लागि असे. कारण असा माणूस घेणे हे प्रवाशाला एक 
प्रकारिे संरक्षण होिे. आचण िो प्रवासी हा गफारी नावाच्या चहनावींिा शत्र  असलेल्या टोळीिला नाही यािे िे 
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चनदशयक चिन्ह समजले जाि असे. याि पद्धिीने गफारी टोळीिील माणसाला बरोबर घेऊन जाणाऱ्या 
प्रवाशालाही आपले संरक्षण करिा येि असे. “फक्ि कारा टोळीवाल्यािंि ग लामाला रफीक म्हणून काम 
करिा येिे. इिर टोळ्यािं स्विंत्र माणसाला ठार मारण्यािी व कैद्याला ग लाम करून नेण्यािी पद्धि रूढ आहे. 
ग लामाला व्यापारी मोल असिे आचण म्हणून ल टीि चमळचवलेल्या उंटाइिके त्याला महत्त्व असिे.” 

 
अरबस्िानव्यचिचरक्ि इिर म स्स्लम देशापंैकी अरबस्िानलगिच्या इराकच्या [प्रस्ि ि लेखक लोअर 

य फ्राचटसच्या चकनाऱ्यावरील स क अल श य ख येथे सरकारी नोकरीि होिा (१९२४). त्या वेळी त्याला एक चनग्रो ग लाम (इराकी िाषेि आबेद) 
िेटावयास आला. स चवख्याि साद न घराण्यािील आपल्या मालकािी मालकी हक्कािी काही प्रमाणपते्र िो घेऊन आला होिा.] वाळवटंी प्रदेशाि 
अद्याप ग लामी पद्धि आढळिे. १९०८ मध्ये इचजप्ि व पलेॅस्टाईनच्या सीमा िागािंील सवय टोळ्यामंध्ये ग लाम 
आढळि असि. या ग लामािं केवळ चनग्रोि असि असे नाही िर इिर टोळ्यामंधील चवशषेिः उत्तर 
आचफ्रकेिील टोळीवाले ग लाम त्यािं असि. स दानमधील काही जमािींपाशीदेखील ग लाम आहेि. िे मात्र 
चनग्रो आहेि. सरकारी कायद्याप्रमाणे आिा िेथे कोणालाही ग लाम करिा येि नाही आचण ग लामाने म क्ििेिी 
मागणी केली, िर त्याला म क्ि कराव ेलागिे. खरे म्हणजे ग लामानंा िेथे इिकी िागंली वागणूक चमळिे आचण 
त्यािंी ग लामी इिक्या सौम्य स्वरुपािी आहे की ग लामीिून बाहेर पडाव ेअसे ग लामाला क्वचििि वाटिे. 
अरबाच्या म लीशी ग लामाला लग्न करिा येि नाही एवढेि. ग लाम व स्विंत्र अरब व्यक्िी याचं्याि फरक केला 
जाि असला, िरी आपल्या ग लामाला एखादी िागंली व चवश्वासाहय ग लाम म लगी बायको म्हणून चमळवनू 
देण्यािी मालक जबाबदारी घेिो. शािंिेच्या काळाि ग लाम चवश्वासाच्या पदावंर काम करिो िर य द्धाि िो 
आपल्या मालकाच्या जोडीने घोड्यावर बसलेला चदसिो. 

 
प ढे पचिमेस चलचबयन वाळवटंामधील चहरवळीच्या प्रदेशािील स न चसयाह जमािीि ग लामीिी प्रथा हे 

समाजरिनेिे एक रीिसर अंग आहे. हसनीन बे या इचजस्प्शयन संशोधकाने १९२४ सालीं असे चलचहले आहे की, 
वादाई (फ्रें ि स दान) या प्रािंािून होणारी ग लामािंी आयाि बंद झाली असल्याम ळे अलीकडच्या काळाि 
ग लामाचं्या ककमिी वाढल्या आहेि. वादाईिे फ्रें ि अचधकारी ग लामाचं्या व्यापाराला प्रचिबधं घालण्याच्या कामी 
अचिशय दक्ष असिाि. 

 
कधी कधी बदवी या अडिणीिून मागय काढिाना चदसिाि. वादाईमध्ये जाऊन िे िेथील ग लाम 

म लीशी लग्न करिाि आचण आपल्या देशाि परि आल्यावर चिला सोडचिठ्ठी देिाि व चवकून टाकिाि. काही 
वळेा बदवी आपल्या िाब्लयािील ग लाम म लीशी लग्न लाविो आचण एखाद्या ग लाम म लीला अशा बदवीपासून 
म लगा झाला म्हणजे िी आपोआप स्विंत्र होिे. बदवीच्या मनाि ग लामाचं्या काळ्या कािडीचवषयी पूवयग्रह 
नसिो. म्हणून एखाद्या टोळी प्रम खाला ग लाम स्त्रीपासून म लगा झाला आचण िो (चकिीही) काळा असला, िरी 
त्याला टोळीिे प ढारीपण चमळिे. ग लामािंी म ले ग लाम मानली जािाि. परंि  स्विंत्र प रुष आचण ग लाम स्त्री 
यािंी अपत्ये स्विंत्र समजली जािाि. म लािंा बाप त्यानंा दाचरद्र्ाि सोडून मेला, िरी त्यानंा कधीि ग लाम 
केले जाि नाही. मालकाचं्या मजीिल्या ग लामािंी स्स्थिी िर स खािी असिे. मालक त्याला आपल्या 
चवश्वासािला माणूस मानिो आचण िागंल्या रीिीने वागचविो. प रुष ग लामाला ग लाम म लगी चवकि घेण्यािी 
परवानगी आहे. वाळवटंािील चहरवळीच्या प्रदेशाि आढळणारा अचिशय घाणेरडा ग लाम हा सवयसाधारणपणे 
म क्ि केलेला ग लाम असिो. आियय असे की, स्विंत्र नसलेले बाकीिे ग लाम त्याला हीन समजिाि. आचण 
त्यालाही आपणाला कोणीि मालक नाही यािी शरम वाटि असिे. 



 अनुक्रमणिका 

 
आणखी पचिमेकडे फ्रें ि सहारािील ब रखाधारी ि आरेग जमािीमधील लोकाकंडे ग लाम असिाि. 

वास्िचवक फ्रें ि प्रदेशाि ग लाम बाळगण्याला कायद्याने बंदी [िालू शिकाच्या प्रारंिीच्या काळाि मोरोक्को मध्ये ग लाम होिे.] 
आहे. या ग लामािें दोन प्रकार आहेि. एक घरकामासाठी ठेवलेले ग लाम आचण द सरे बाहेरच्या कामासाठी 
ठेवलेले ग लाम. हे दोन्ही प्रकारिे ग लाम ही स्थाचनक रूढीगि कायद्याप्रमाणे जंगम संपत्ती मानली जािे. 
यापकैी पचहल्या प्रकारच्या ग लाम चनग्रोंकडून (इकेलान) म ख्यिः बागबगीच्यािी व इिर घरकामे करून घेिली 
जािाि. त्याचं्या श्रमाच्या उत्पादनािील चनम्मा वाटा त्याचं्या मालकानंा व उरलेला वाटा त्यानंा स्विःसाठी व 
आपल्या क ट ंचबयाचं्या िचरिाथासाठी चमळिो. हे ग लाम घरािील सवय कामे करिाि. िे क रणाजवळ राहाि 
असले, िर त्यानंा मालकाचं्या शळे्या–मेंढ्या वळण्यािे कामही कराव ेलागिे. द सऱ्या प्रकारच्या ग लामानंा – 
ब झानंा ग रे–ढोरे सािंाळण्यािे, चवशषेिः उंट सािंाळण्यािे काम चदले जािे. हे ग लामदेखील प ष्ट्कळदा चनग्रो 
असिाि. पण पचहल्या वगािील इकेलान चनग्रोंपेक्षा िे श्रेष्ठ दजािे समजले जािाि. यापंैकी कोणत्याि 
वगािील ग लाम ि आरेग प रुषाचं्या पोषाखाि वैचशष्ट्ट्याने आढळणारा िोंडावरिा ब रखा वापरीि नाहीि. 
कायद्याच्या दृष्टीने ग लाम ही एक मालमत्ता आहे असे मानले जाि असले िरी व्यवहाराि मात्र त्यानंा स्विंत्र 
व्यक्िीप्रमाणे संपत्ती बाळगण्यािी परवानगी असिे. आपणाला स्विंत्र केले जाईल व ग लामाऐवजी आपल्याला 
िचूमदासािा दजा चदला जाईल अशी त्यानंा नेहमी आशा वाटि असिे. िदूास हे समाजरिनेिील वरच्या 
दजािे पद आहे आचण िे प ष्ट्कळदा ग लामानंा चमळिेही. [ि आरेग जमािीमधील ग लामी पद्धिीच्या अवलोकनानंिर लेखकाने असा 
चनष्ट्कषय काढलेला आहे की, ि आरेग लोकाकंडून य रोपीय नीचिित्त्वािे उल्लंघन होिि असेल, िर हे ि आरेग लोक ग लामािंा व्यापार करिाि याम ळे; िे 
ग लाम ठेविाि म्हणून नव्हे.] 

 
ग लामानंा पळवनू नेऊन त्यानंा चवकण्यािा ि कोमनािंा मध्य आचशयािील क प्रचसद्ध उद्योग, रचशयनानंी 

ब खारा, कीव्ह व इिर ‘खान’ राज्ये कजकून िेथील ग लामी प्रथा बंद करीपयंि िालू होिा. 
 
काँन्स्टस्न्टनोपलमध्ये स्त्री–ग लामािंा (चनग्रो व चसरकॅचसअन्स या दोन्ही प्रकारच्या स्त्री–ग लामािंा) 

व्यापार १९०८ मध्ये नवी घटना लाग ूहोईपयि उघडपणे िालू होिा. 
 
गेल्या शिकाच्या अखेरीपयंि ईस्ट इंडीजमध्येही ग लामचगरीिी प्रथा जोराि िालू होिी. िसेि 

कसगापूरमध्ये १८९१ पयंि चिनी ग लाम स्त्री–प रुषािंा व्यापार पद्धिशीरपणे िालू होिा आचण त्याला सरकारी 
संरक्षणही होिे. चिनी ग लामानंा चवकि घेणारे म स्स्लम मालक त्यानंा इस्लाम धमािी दीक्षा देि आचण त्या पैकी 
चस्त्रया व म लींिा रखेल्यासंारखा उपयोग करीि. ग लाम चवकण्यािा प्रत्यक्ष धंदा चिनी लोक (म्हणजे चबगर 
म सलमान) करीि असले, िरी बह िाशं ग लामािंी खरेदी म सलमान मालकि करीि. 

 
१९३९ मध्ये एका चनयिकाचलकाने एक बािमी प्रचसद्ध केली होिी. िीि म्हटले होिे की, जावामधील 

एका उलेमाने अल अझहरच्या जबाबदार अचधकाऱ्यानंा अशी चवनंिी केली आहे की, एखाद्या म स्स्लम माणसाने 
आपल्या िरुण म लािी चवक्री करणे आचण त्या म लाला एखाद्या म सलमानाने चवकि घेणे कायदेशीर आहे काय, 
यासबंंधी फिवा काढावा– संबंचधि अचधकाऱ्यानंी नकारात्मक उत्तर चदले. परंि  या प्रश्नाबाबििा वाद अगदी 
अलीकडेपयंि िालू होिा. 
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जोहोर येथील राजाच्या मालकीच्या कोकोब बेटािील अरब मळेवाल्यानंी स्रेट्स सेटलमेंटमध्ये 
जवळपास ग लामीसारखी एक प्रथा िालवली होिी. हे ग लाम डि ईस्ट इंडीज बेटािंील होिे. िे मके्कला 
याते्रसाठी येि. त्याचं्याजवळिा सवय पैसा प्रवासाि संपून जाई आचण परिीच्या प्रवासासाठी त्याचं्याजवळ काही 
चशल्लक राहाि नसे. अरब मळेवाले त्यानंा गाठून कामाच्या मोबदल्याि प्रवासासाठी पैसे देण्यािे कबूल करीि. 
आचण अशा रीिीने त्यानंा जवळपास जन्मिर वठेीला धरीि. 

 
ईस्ट इंडीजमधील ग लामचगरीचवषयीिी ही माचहिी ज्या अचधकारी चनरीक्षकाने साचंगिली आहे आचण 

मके्कमधील ग लामचगरीप्रथेचवषयीच्या ज्या लेखकाच्या माचहिीिा वर सचवस्िर उल्लेख केला आहे िो चनरीक्षक 
म्हणिो, “म स्स्लम देशािील ग लामीिी प्रथा ही एक प्रािीन संस्था आहे आचण पचरस्स्थिीच्या गरजेिून िी 
चनमाण झाली आहे. य रोचपयन लोकाकंडून होणारी चनग्रोंिी चपळवण क पहािा या प्रथेि ग लामानंा चमळणारी 
वागणूक िागंली आहे.” या चनरीक्षकाच्या मिाला अनेक प्रवाशाकंडून प ष्टी चमळिे. त्यापंकैी काहींच्या मिािंा 
उल्लेख आलाि आहे. या प्रवाशाचं्या मिे म स्स्लम देशािील ग लामािंी पचरस्स्थिी एकंदरीने समाधानकारक 
आहे. म स्स्लम समाजािी सावयजचनक सदसदचववकेब द्धी या वस्ि स्स्थिीने संि ष्ट होईल की नाही हा आिा 
ििेिा चवषय होऊ शकि नाही. जसजशी राजकीय आत्मजागिृी होईल, िसिशा इस्लामी देशािं अंिगयि 
स धारणा होि जािील अशी अपेक्षा करायला हरकि नाही. [बह सखं्य म स्स्लम देशानंी ग लामीिी प्रथा बंद केली आहे. िथाचप 
अद्यापही अरबी आखािािील देशािं उदा. सौदी अरेचबया, येमेन व ओमान या देशािं िी जोराि िालू आहे. क वेि व किारमध्ये मात्र िी नष्ट झाली आहे.] 

 
इस्लामी समाजाि काही ढोबळ वगय आचण वगांिगयि असे काही सामाचजक गट आहेि. िे चवचिन्न देशािं 

व चवचिन्न काळािं कोणत्या ना कोणत्या िरी समान चहिसंबधंाचं्या आधारे बनलेले आहेि. उदाहरणाथय, 
कोणिािरी समान हस्िोद्योग, खेळ, धार्ममक स धारणेिा चविार, राजकीय पे्ररणा, व्यापारचवषयक गरज ककवा 
यापंकैी दोन ककवा अचधक चहिसंबधं हे िे आधार होि. चवचशष्ट धंदा करणाऱ्यािें गट आचण व्यावसाचयकािें संघ 
इस्लामच्या उदयाच्या फार पूवीपासून कदाचिि अस्स्ित्वािं असाविे. मध्यपूवेिील व उत्तर आचफ्रकेिील 
बह िेक प्रत्येक शहराि बाजारािी जी व्यवस्था आहे िी पाहिा असे संघ फार पूवीपासून अस्स्ित्वाि असाविे 
असे चदसिे. िेथील बाजाराि परंपरेने ठरवनू चदलेल्या जागीि त्या त्या चवचशष्ट कारागीरािें चवक्रीिे गाळे ककवा 
कामािे चठय्ये असल्यािे चदसिे. या प्रत्येक व्यावसाचयक संघािे पदाचधकारी होिे आचण संघािे काम चशस्िीने 
िालेल याकडे िे लक्ष देि. धार्ममक–राजकीय सत्ताधाऱ्यानंीही ‘म हिाचसब’ या नावािे अचधकारी या 
व्यावसाचयक संघावंर देखरेख करण्यासाठी नेमले होिे. व्यापारधंदा इमानदारीने केला जावा व इस्लामी 
कायदेकानंूिे उल्लंघन होणार नाही यािी दक्षिा घेण्यािे काम त्याचं्यावर सोपवलेले होिे. 

 
१४ व्या शिकाि अनािोचलयामधील आचखया (िािृसघं. एकविन आचख) या ससं्था जे सामाचजक 

कायय करीि असि त्यािी इराणमधील प्रािीन िालीमसंघाशंी ि लना केली म्हणजे वर उल्लेचखलेली 
व्यावसाचयक संघािंी परंपरा कशी िालू राचहली होिी हे चदसून येईल. या िालीमसंघािंा प्रत्येक शहराि 
स्विःिा झ र–खाना ककवा िालीम असे. हे िालीमबाज ‘अली चबन अबी िाचलब’ या आपल्या संिािे एक मोठे 
चित्र समोर ठेवनू आपले पारंपचरक पद्धिीिे व्यायाम करीि असि. या व्यायाम प्रकारािें वणयन सादीच्या 
‘ग चलस्िान’ मध्ये सापडिे. 
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इस्लामच्या सामूचहक जीवनाि या संघापेंक्षाही धार्ममक व राजकीय स्वरूपाच्या िािृसंघानंा (उदा.– 
ि रुक; एकविन–िाचरक) महत्त्वािे स्थान आहे. प्रत्येक देशािील इस्लामी समाजािे हे िािृसंघ हे एक अंग 
आहे. उत्तर आचफ्रकेमधील अशाप्रकारिे संघ चवशषे प्रचसद्ध आहेि. त्यापैकी स न चसयाह संघ हा चवशषे प्रचसद्ध 
आहे. परंि  शखे हसन अल बन्ना (त्यािंा १९४९ साली खून झाला) यानंी १९२९ मध्ये स्थापन केलेल्या जमीयि 
इखवान अल–्म सलीमीन या इचजप्िमधील संघािी कीिी फारशी िागंली नव्हिी. कोणत्याही िािृसंघाि 
(िाचरक) नाहीि असे फारि थोडे म सलमान स दानमध्ये आढळिील. धार्ममक चविाराचं्या दृष्टीने हे सवय संघ 
सनािनी आहेि. परंि  संख्याबळाने अचधक असलेल्या खािचमया अथवा चमघाचनया या संघािा प्रचिस्पधी 
असलेला माहचदया हा संघ मात्र सय्यद सर अब्लद अल ् रहमान अल ्माहदी याने आपण मसीहािे अग्रदूि 
आहोि हा जो दावा केला होिा िो मंजूर करिो. हा माहदी म्हणजे जनरल गॉडयनशी लढलेल्या माहदीिा 
त्याच्या मृत्यनंूिर जन्मलेला त्यािा म लगा. 

 
यासारखे संघ आचण स फी ककवा दरवशेी यािंा संघ याचं्यामध्ये अनेकदा चनकटिे संबंध असल्यािे 

आढळिे. ि कय स्िानािील जाचनसारी संघािं व बेक्िाशी दरवशेी संघािं जवळिे संबंध होिे. या बेक्िाशी दरवशेी 
संघािील लोक सैन्याबरोबर धमोपदेशक म्हणून जाि. सोस्व्हएट वृत्तपत्रािं केल्या जाणाऱ्या टीकेवरून असे 
चदसिे की मध्य आचशयामध्ये अलीकडच्या काळाि म रायदीझम चविारािा प्रिार बराि वाढलेला असून त्याला 
धार्ममक संघािे स्वरूप येि असल्यािे चदसिे. [चनधमीकरणाच्या अत्य त्साही प्रयत्नाचंवरुद्ध गरीब म सलमानािंी 
ही प्रचिचक्रया आहे हे उघड आहे.] 

 
❒ ❒ 

 
 

❒ ❒ 
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प्रकरि २ 
 

इस्लाममधील णस्त्रयाांचा दिा 
 
 
 
इस्लामिा उदय अरबस्िानाि झाला. इस्लामच्या संपूणय चवकासावर या वस्ि स्स्थिीिा ठसा 

अचनवाययपणे उमटलेला चदसि असला िरी म हम्मदानंी आपल्या जमािीमधील चस्त्रया व म ले यािंा दजा 
यासारख्या अचिशय मूलगामी बाबिीि अत्यंि मौचलक अशा स धारणा करण्याि यश चमळचवले. पैगंबराच्या 
काळाि चस्त्रया व म ले यािें समाजाि चनचिि कोणिे स्थान होिे यासंबधंी फारि अल्प प रावा उपलब्लध आहे. 
परंि  क राण आचण म हम्मदाच्या काळाि रिलेल्या, पण ज नी माचहिी असलेला प स्िकािील–चवशषेिः गद्य–
पद्य वचे्यािील माचहिीवरून बरीि अन माने काढिा येिाि. रॉबटयसन स्स्मथ यानंी स्विः गोळा केलेल्या 
प राव्यावरून असे अन मान काढले आहे की प्रािीन अरबस्िानमध्ये अनेक जमािींि बह पचित्वािी प्रथा 
अस्स्ित्वाि होिी; आचण जमािींिा कारिार मािृसत्ताक होिा. सवयसाधारणपणे अशा प्रकारिी अवस्था 
असलेल्या समाजाि चस्त्रयािंी संख्या कमी असिे असे मानले जािे. िसे असेल िर म हम्मदािा उदय 
होण्यापूवीच्या काळाि त्यावर काहीिरी उपाय शोधून काढला गेला असावा. चस्त्रयािंी संख्या मयाचदि 
ठेवण्यािा कृचत्रम उपाय म्हणून पूवी अनावश्यक म ली जन्मिःि प रून टाकण्यािी प्रथा होिी. अशाप्रकारे चकिी 
प्रमाणाि म ली मारल्या जाि यािी कल्पना नाही. परंि  या प्रथेमागील उदे्दश क राणािील उल्लेखावरून अगदी 
स्पष्ट होिो. क राणाि मात्र चनःसचंदग्ध शब्लदािं या िालीस बंदी केलेली आहे. या िालीमागे काहीही हेिू असले 
िरी म हम्मदाच्या काळाि सावयजचनक कायाि चस्त्रयानंा वचरष्ठ स्थान होिे या म्हणण्याला काही प ष्टी चमळि 
नाही.  

 
लहान म लींना ठार मारण्याच्या प्रथेच्या म ळाशी प्रारंिी कदाचिि बळी देण्यािी कल्पना असण्यािी 

शक्यिा [क राणामधील ६¹³⁷ मध्ये असे म्हटले आहे की, “त्याचं्या सोबत्यानंी म लानंा ठार मारणे, त्यािंा नाश करणे आचण त्यािंा धमय त्याचं्यापासून 
चहरावनू घेणे इत्यादी चकत्येक मूर्मिपूजकािंी कृत्ये चशष्टसमंि ठरचवली आहेि.”] वाटिे. या प्रथेिी िकय संगि कारणे कालािंराने 
शोधून काढली गेली असावीि. कधीकधी गरीबीिे कारण साचंगिले जाई. आपल्या म लींना आपण पोटाला 
काही देऊ की नाही या िीिीपोटी आपण त्यानंा मारले असे एक कारण काही वळेा गरीब वगािील आईबाप देि 
असि. िर काही वळेा वचरष्ठ वगािील आईबाप आपल्या पोटी जन्मलेल्या आपल्याि रक्िामासंाच्या म लीिे 
परकी जमािीमधील म लाशी लग्न होईल आचण त्याम ळे आपल्या नावाला बट्टा लागेल असे कारण सागंि. 
म लींना जन्म देणे नाम ष्ट्कीिे [पहा– क राणािील १६⁵⁰–⁶¹.] आहे, ही िर समजूि होिीि. पण त्यािबरोबर 
आईबापाiना अशीही िीिी वाटे की य द्धाि आपल्या म ली पळवनू नेऊन आपले शत्र ूत्याचं्याशी लग्ने लाविील 
ककवा त्यानंा रखेल्या म्हणून ठेविील. कारण य द्धाि कजकलेल्या बायकाशंी लग्ने लावण्यािी पद्धि त्या वळेी 
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समाजाि सरसहा रूढ होिी. या प्रश्नासंबधंीिी िावना चकिी िीव्र होिी हे ‘हमासा’ या बह िाशंाने इस्लामपूवय 
अरबी काव्यचवषय असलेल्या कचविा–संग्रहािील एका कचविेवरील टीकेवरून चदसून येिे. त्या टीकेि 
कबरस्िान हा सवाि उत्तम पचि होय, आचण आपली प्रचिष्ठा स रचक्षि ठेवायिी असेल िर म लीला कबरीि 
गाडणे उत्तम अशा अथाच्या एका प्रािीन म्हणीिा उल्लखे केला आहे. कोणत्याही कारणासाठी ही प्रथा पडली 
असो, क राणािील अनेक प्रकटीकरणािून म हम्मदानंी या प्रथेिा चधक्कार केला असून चिला मनाई केली [६¹⁴¹. 
“मूखयपणाने आपल्या म लानंा मारणाऱ्यािें न कसान होईल. त्यािंी िी िूक होईल.” ६¹⁵² “गरीबीम ळे ि म्ही ि मच्या म लािंी हत्या करण्यािे कारण नाही. 
आम्ही ि मच्या व त्याचं्या पोटापाण्यािी सोय लाव.ू” याचशवाय १७³³ व ८१⁸.] आहे. त्याम ळे इस्लामच्या प्रारंिीच्या काळािि ही प्रथा 
अरबस्िानमधून नाहीशी झाली. त्यािप्रमाणे या प्रथेला कारणीििू समजल्या जाणाऱ्या काही खोट्या 
सबबीदेखील बऱ्याि अल्पावधीि दूर करण्याि इस्लाम काही अंशी यशस्वी झाला. दाचरद्र् हे बह धा अनैचिक 
समजले जाि असाव.े म्हणूनि म हम्मदी धमाने दचरद्री माणसाला दानधमय करणे हे गौरवास्पद कृत्य आहे असे 
सागंून व दानधमािी सक्िी करून दचरद्री माणसाला दाचरद्र्ाम ळे लागणारा कलंक दूर केला. त्यािप्रमाणे 
“इस्लाममध्ये कोणीही बंदी असणार नाही” असा चसद्धान्ि सागंनू य द्धबंदी करून नेण्याच्या अरबाचं्या पद्धिीला 
प्रचिबधं केला. पचरणामी य द्धाि पकडलेल्या चस्त्रयाशंी लग्ने लावण्यािा प्रकार हळूहळू बंद झाला. हा प्रकार ख द्द 
पैगंबराच्या काळािही सवयत्र बराि प्रिचलि होिा. बंदी करून आणलेल्या चस्त्रयानंा बह धा मोठ्या आदराने व 
समंजसपणाने वागचवले जाि असले िरी त्या बंदी असल्याम ळे त्यानंा इिर जंगम मालमते्तिाि दजा प्राप्ि होि 
असे. अवा चबन अल् वदय नावाच्या एका इसमासंबधंीच्या एका कथेवरून ही गोष्ट िागंल्या रीिीने चसद्ध होिे. हा 
इसम म झायाना जमािीमधील एका चववाचहि स्त्रीला पळवनू आपल्या घरी घेऊन िालला होिा. वाटेि एका 
छावणीि िो थाबंला. िेव्हा िेथील लोकानंी त्याला दारू पाजली आचण त्या स्त्रीिी मागणी केली. त्याने िी मान्य 
केली. वास्िचवक त्या स्त्रीिी आपणाला हवी िशी चवल्हेवाट लावण्यािा त्याला अचधकार होिा िरीदेखील 
दारूच्या नशिूेन श द्धीवर आल्यावर त्याला आपल्या कृिीिे द ःख झाले. 

 
बंदी करून आणलेली स्त्री आचण बंदी करून आणणाऱ्या इसमाकडून चिला झालेली म ले ही दोन्ही त्या 

इसमाच्या जमािीिी समजली जाि. त्या स्त्रीवर त्यािा संपूणय हक्क राही, फक्ि त्याला चििी ख ल्या बाजाराि 
चवक्री करिा येि नसे. ही बाब वगळिा इिर सवय दृष्टींनी ही त्यािी जवळपास जंगम मालमत्ताि समजली जाि 
असे. 

 
सवयि चस्त्रयाचं्या बाबिीि ही स्स्थिी असावी. काही मूठिर चस्त्रया सोडून बाकीच्यानंा स्विः आपला पिी 

चनवडण्यािे ककवा माम ली ककमिीिी मालमत्ता चवकण्याएवढे िरी मयाचदि व्यस्क्िस्वािंत्र्य होिे की नाही 
याचवषयी शकंा आहे. चस्त्रयानंा उच्च स्थान प्राप्ि होिे असे चसद्ध करण्यासाठी प ष्ट्कळदा जी उदाहरणे चदली 
जािाि िी अपवादात्मक चस्त्रयािंी आहेि आचण बह धा म्हणूनि िी जिन करून ठेवलेली असावीि. अशी अनेक 
उदाहरणे चकिाब अल ्अघानीमध्ये चदलेली आहेि. उदाहरणाथय िैय जमािीमधील औस याच्या म लींिी गोष्ट. 
हारीस चबन औफ नावािा एक गृहस्थ या म लींच्या वचडलाकंडे लग्नािी मागणी घालण्यासाठी गेला िेव्हा 
त्याच्या थोरल्या दोन म लींनी त्याच्याशी लग्न करण्यास नकार चदला. चिसऱ्या आचण सवाि लहान म लीने, 
ब हायसा चहने लग्नाला संमिी चदली. पण त्या गृहस्थाने जेव्हा वैवाचहक संबंधािील पिी या नात्याने असलेल्या 
आपल्या अचधकारािा अचशष्टपणे आग्रह धरला िेव्हा चिने लग्नाला नकार चदला. चिने चविारले, “मला काय 
ि म्ही ग लाम म लीसारखे ककवा य द्धबंद्यासारखे वागचवणार आहाि?” अखेर चिने त्याच्याशी लग्न करायला 
संमिी चदली. परंि  केवळ नावािी बायको म्हणून नाही; लग्नाला संमिी देिाना चिने त्याच्यावर आबस् व 
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ध ब यान या दीघयकाल परस्पराशंी ियानक शत्र त्व करणाऱ्या दोन जमािींमध्ये शािंिा घडवनू आणण्यािी 
कठीण कामचगरी लादली. 

 
द सरे उदाहरण पैगंबरािा नािू ह सेन यािी म लगी स कायना चहिे चदले जािे. चिने एकामागोमाग िार 

नवरे केले होिे. आचण त्यािंी चनवड चिने स्विः केली होिी. स कायना ही उच्च क ळािील असल्याम ळे चिला ही 
गोष्ट करिा आली हे स्पष्टि आहे. पण झैद यािी म लगी आचिका चहिाही या संदिाि उल्लखे केला जािो. चिने 
अशाप्रकारे िीनदा लग्न केले होिे. 

 
ज्या चववाचहि चस्त्रयानंी आपल्या नवऱ्यानंी चववाहासंबधंीच्या कायद्याचवरुद्ध ग न्हा केला म्हणून त्यािंा 

त्याग केला आचण त्याम ळे ज्यानंा कोणिेही न कसान सोसाव ेलागले नाही अशा काही चस्त्रयािंी या संदिाि 
उदाहरणे चदली जािाि. उम्म सलाम ही यापंैकीि एक स्त्री होिी. आपल्या नवऱ्यािा एका ग लाम म लीशी संबधं 
आहे हे लक्षाि येिाि चिने त्यािा त्याग केला. चनदान बदवीमध्ये िरी प न्हा लग्न करण्यास नकार देण्यािे 
चवधवा स्त्रीला स्वािंत्र्य होिे. मृि पिीच्या शोकसमारंिाच्या वळेी उिे राहून त्यािी चवधवा आपला या बाबिीिील 
नकार बोलून दाखवीि असे. 

 
चववाचहि स्त्रीवर अन्याय झाला िर चिला चिच्या जमािीमधील रक्िाच्या नात्याच्या लोकाकंडे संरक्षण 

मागिा येि असे. बायको प्रचिचष्ठि क ट ंबािील असे, िेव्हा चिच्या पिीिे अचधकार चनचििि चनयंचत्रि केले जाि. 
पैगंबरािी पत्नी आयेषा चहिी िािी आयेषा चबन िल्हा चहने आपल्या चप्रयकराला – म साबला – बराि काळ वाट 
पहावयास लावल्यावर त्याच्याशी चववाह करण्यास संमिी चदली होिी. एवढेि नव्हे िर आपण हवा िर गोषा 
करू ककवा करणार नाही असेही दृढिापूवयक चिने साचंगिले होिे. [ब लाक या इचिहासकाराने यासबंंधी म्हटले आहे, “बन  िचमम 
जमािीमधील बायकादेखील परमेश्वरचनर्ममि प्राण्यापंैकी सवाि चवकृि प्राणी होत्या. िरीही त्या आपल्या नवऱ्याचं्या अचिशय आवडत्या होत्या.”] ज्या 
चववाहपद्धिीि लग्नानंिर पिीिा आपल्या पत्नीवर चनचिि स्वरूपािा मालकी हक्क प्रस्थाचपि होिोि असे 
मानले जाि नसे अशा प्रकारच्या चववाह पद्धिीिे अवशषे म हम्मदाचं्या काळािही चशल्लक होिे एवढेि फार िर 
वरील उदाहरणावंरून म्हणिा येईल. 

 
सवयसाधारणपणे असे म्हणिा येईल की म स्स्लम य गाच्या प्रारंिीच्या काळी अरबस्िानािील स्त्री ही एक 

िर आपल्या सवाि जवळच्या प रुष नािेवाइकाच्या म्हणजे वडील, िाऊ ककवा इिर कोणाच्या ककवा आपल्या 
नवऱ्याच्या अधीन असे आचण चिच्यावर त्यािा इिर मालमते्तवरील अचधकाराप्रमाणेि अचधकार आहे असे मानले 
जाि असे. 

 
पिीिे नैचिक कियव्य म्हणून पत्नीिी अब्र ूसंपूणयपणे चिच्या पिीकडे स पूदय केलेली असे; आचण चििे 

रक्षण करण्यािी जबाबदारी पिीिी आहे असे मानले जाई. पत्नी ही पिीिी ‘म हसना’ म्हणजे ‘संरचक्षि स्त्री’ 
समजली जाई; आचण ही जबाबदारी पार पाडण्याि पिी ि कला िर त्याच्या पत्नीने द सऱ्या प रुषाशी मतै्री ठेवणे 
दोषास्पद मानले जाि नसे. पिीिे स्वाचमत्व मान्य केलेल्या चववाह पद्धिीसंबधंीच्या [या पद्धिीला रॉबटयसन् 
स्स्मथ या लेखकाने ‘ब अल’ चववाह पद्धि म्हटले आहे.] कायद्यािे पालन व्हाव ेयासाठी त्या काळाि खरे 
म्हणजे कोणिीही कायदेशीर ककवा ‘नैचिक’ शक्िी त्या कायद्यामागे नव्हिी. स्विःच्या जमािीप रिा प रुषाला 
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त्याच्या पत्नीवर इिर संपत्तीवरील हक्काप्रमाणे हक्क होिा; िरी द सऱ्या एखाद्या जमािीमधील प रुषाने एखाद्या 
चववाचहि स्त्रीला पळवनू नेऊन शीलभ्रष्ट केले िरी त्यािे िे कृत्य बेकायदेशीर अथवा अप्रचिचष्ठिपणािे समजले 
जाि नसे. उलट कवींनी असल्या िोरट्या [आर. स्स्मथ यािे असे मि आहे की काही रानटी जमािीि असा एक चशष्टािार रूढ आहे की 
पिीने आपल्या नवपचरणीि वधूिी िेट ग प्िपणाने घेिली पाचहजे. वर उल्लेचखलेल्या पे्रमसबंंधािील िोरटेपणाही याि प्रकारिा आहे.] प्रकरणािंा 
नेहमीि गौरवपूणय उल्लखे केला आहे. अथात् द सऱ्याच्या बायकोला भ्रष्ट करणाऱ्या माणसािा त्या बाईच्या 
अपमाचनि नवऱ्याकडून आचण त्याच्या ककवा चिच्या नािेवाइकाकंडून बदला घेिला जाण्यािे िय असे. मात्र 
त्या बाईवर कोणी व्यचििारािा आरोप केला की चििे नािेवाइक संिप्ि होि. कारण अशा प्रकारिा व्यचििार 
कलंकपूणय समजला जाि नसला िरी व्यवहाराि मात्र नवऱ्याने आपल्या बायकोला सोडचिठ्ठी देण्यासाठी िे 
कारण प रेसे होि असे. या संदिाि कहद चबन अिाबा चहिे उदाहरण चदले जािे. क रेशी जमािीमधील अल् 
फकी नावाच्या एका प रुषाशी चििा चववाह झाला होिा. चिच्या िंबूपाशी एकदा एक माणूस संशयास्पद स्स्थिीि 
कहडि असिाना चिच्या पिीने पाचहले िेव्हा त्याने चिला चिच्या घरी हाकलून चदले. आपल्या वचडलाचं्या घरी िी 
गेली िेव्हा त्यानंी चिला खरे काय िे चविारले. िे चिला म्हणाले, “हा आरोप खरा असेल िर अल ्फकीला ठार 
मारायला मी कोणाला िरी सागंिो आचण लोकािंी िोंडे बंद करिो. आचण आरोप खोटा असेल िर त्याच्यावर– 
ि झ्या नवऱ्यावर– येमेनमधल्या एखाद्या काचहनाप ढे (िचवष्ट्य सागंणाऱ्या मौलवीप ढे) खटला िरिो.” 

 
स्त्रीला पकडून चिच्याशी लग्न लावण्याच्या पद्धिीचशवाय म हम्मदाचं्या काळाि व त्यापूवी स्त्रीला चवकि 

ककवा कराराने घेऊन चिच्याशी चववाह करण्यािी आणखी एक पद्धि प्रिचलि होिी. िी बऱ्याि उशीरा िालू 
झाली असावी. या नव्या पद्धिीम ळे चस्त्रयाचं्या दजाि फारसा फरक पडला नाही. लग्नािी मागणी घालणाऱ्या 
प रुषाला मागणी घािलेल्या म लीच्या बापाला ककवा चििा जवळच्या नािेवाइकाला काही रक्कम [याला महर 
म्हणि] द्यावी लागे. त्यािप्रमाणे त्या म लीलाही काही पैसे [सदाक] द्याव ेलागि. या रक्कमा चकिी असाव्याि हे 
चनचिि केलेले नव्हिे. लग्नाि द्यावयािी म लगी ही य द्धपेशा करणाऱ्यािी आई होण्यािी संिावना असेल िेव्हा 
मोठ्या रकमेने महर चदला जाण्यािी शक्यिा असे. म हम्मदाचं्या काळापयंि या पद्धिीच्या मूळ स्वरूपाि काही 
थोडा बदल झाला होिा. िरीही वराने पैसा द्यावा लागि होिा. पण िो फक्ि वधूला द्यावा लागे. चिच्या बापाला 
ककवा जवळच्या नािेवाइकाला नव्हे त्याम ळे महर व सदाक या दोन्ही संज्ञा पयायी अथाच्या ठरल्या. िथाचप 
स्त्रीिे स्थान व चििी पचरस्स्थिी यामंध्ये त्याम ळे फारि थोडा फरक पडला. अद्यापही स्त्री ही चिच्या पिीिी 
मालमत्ताि समजली जाि होिी. आचण पिीने चिच्यासाठी पैसे मोजले असल्याम ळे िर चिच्याकडून सेवा करून 
घेण्यािा आपणाला सवयस्वी अचधकार आहे असेि पिी मानि असे. 

 
इस्लाममध्ये बायकोला महर ककवा सदाक [क राण ४³ (उत्तर िाग) द्वारे बायकोने सदाकच्या रकमेपैकी चदलेल्या रकमेिा 

सपूंणय उपिोग घेण्यािा नवऱ्याला अचधकार चदलेला आहे.] चदला जाि असे या गोष्टीिा इस्लाम पूवय आचण इस्लामच्या प्रारंचिक 
काळाि चस्त्रयानंा मालमते्तिा अचधकार होिा की नाही या प्रश्नाशी सबंधं आहे. या संबंधािील प राव े
परस्परचवरोधी आहेि. परंि  ख द्द म हम्मदाचं्या काळाि चस्त्रयानंा मालमते्तच्या मालकीिा अचनयचंत्रि अचधकार 
नसावा. याच्या प ष्ट्ट्यथय असा प रावा देण्याि येिो कीं क राणाच्या [उदाहरणाथय, वारसा कायद्याचवषयीच्या क राणािील ४⁸¹²⁶ 
यावरील बैदावी यािे िाष्ट्य.] िाष्ट्यकाराचं्या मिान सार प्रािीन मचदनामध्ये मृत्य पत्र न करिा मरण पावलेल्या 
नािेवाइकािी मालमत्ता चस्त्रयानंा वारशाने प्राप्ि होि नसे. याबाबिीि म स्स्लम पचंडिानंी, चवशषेिः प्रािीन 
काळािील पंचडि सोडून इिर कोणाही पंचडिानंी प ढे केलेली चवधाने प राव ेम्हणून ग्राह्य मानिाना सावधचगरी 
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बाळगणे जरूर असिे. कारण इस्लाम येण्यापूवीच्या काळापेक्षा इस्लामी व्यवस्था चकिी पचवत्र आहे हे 
दाखचवण्याच्या हेिूनेि कधी कधी जाणनूब जून अशी चवधाने केली जािाि. आपल्या पिीच्या ककवा 
नािेवाइकाचं्या मालमते्ति चस्त्रयानंा वारसाहक्काने वाटा चमळण्यािा अचधकार इस्लाममध्ये कायद्याने चदलेला 
आहे िर उलट ‘जाचहचलया’च्या काळाि (रानटी समाजव्यवस्था होिी त्या काळाि) जे लोक जमािीने केलेल्या 
लढाईि कामचगरी बजावीि व जमािीच्या मालमते्तिे संरक्षण करण्यािे काम पार पाडीि त्यानंाि फक्ि 
वारसािा अचधकार होिा असे वारंवार साचंगिलेले आहे. [बैदावी यािे क राणािील ४⁸ वरिे िाष्ट्य.] म्हणून त्या काळाि 
चस्त्रयानंा वारसा चमळण्यािा ककवा देण्यािा हक्क नव्हिा असे मानावयास हरकि नाही. फैज चबन अल् खाचिम 
याच्या उदाहरणावरून या म्हणण्यास प ष्टी चमळिे. त्याने य द्धावर जािाना आपल्या आईला देण्यासाठी एक 
खज रीिी बाग आपल्या एका नािेवाइकाकडे सोपचवली होिी. त्या बागेिे उत्पन्न चिच्या चनवाहासाठी खिय 
करावयािे होिे. याउलट उदाहरण खदीजा या चवधविेे आहे. चिने म हम्मदाशी चववाह केला होिा. िी श्रीमिं 
बाई होिी. आचण पैगंबराच्या प्रारंिीच्या अन यायानंा अन्न व इिर मदि देण्याच्या कामी चिने पैगंबराना खूपि 
साहाय्य [त्यािप्रमाणे उम्म सलमाच्या पिीलादेखील चिच्या प्रिंड सपंत्तीिा स्विःसाठी उपिोग घेिा आला होिा.] केले होिे. अशी एक 
पारंपचरक समजूि आहे की खदीजाच्या मृत्यूनंिर म हम्मदाना अचिशय कष्ट िोगाव ेलागले आचण काही चदवस 
िर जवळपास िे चिकेला लागले होिे. यावरून असे चदसिे की आपल्या नवऱ्याला व म लीला आपल्या 
मृत्यूनंिर आपली संपत्ती खदीजा देऊ शकली नाही. वास्िचवक िी देणे योग्य झाले असिे. परंि  ित्कालीन 
सक्ि रूढीप्रमाणे चििी संपत्ती चििे जवळिे प रुष नािेवाईक –िाऊ व त्यािें म लगे ककवा चििे िािे याचं्याकडे 
परि गेली. 

 
ित्कालीन पचरस्स्थिीच्या गरजेपोटीि इिर कायद्यापं्रमाणे म हम्मदाना वारसासबंंधीिे कायदेही करणे 

िाग पडले याि शकंा नाही. आपल्या कायासाठी आपली माणसे लढाईि लढून मृत्य म खी पडि असिाना ज नी 
प्रथा िशीि कायम ठेवनू आपल्या धमयबाधंवाचं्या बायका−म लानंा त्याचं्या नािेवाइकाचं्या फायद्यासाठी चनराधार 
सोडून देिा येणे त्यानंा शक्यि नव्हिे. चशवाय म हम्मदािे बह िेक नािेवाईक त्यािें चवरोधकि होिे. अशी एक 
पारंपचरक [बैदावीिे क राण ४⁹ वरील िाष्ट्य.] कथा आहे की उहूदच्या लढाईि कोणी औस इब्लने साचमि नावािा एक 
माणूस कामाला आला िेव्हा मृि इसमाच्या चवधवनेे, आपल्या पिीिे दोघे प िणे आपल्या पिीच्या संपत्तीवर हक्क 
सागंि आहेि आचण िी संपत्ती त्यानंा चदली गेली िर आपण व आपल्या िीन म ली चनराधार होऊ अशी 
म हम्मदाकंडे िक्रार केली. “आईबापानंी व आप्िेष्टानंी मागे ठेवलेल्या संपत्तीिा काही वाटा प रुषानंा चमळाला 
पाचहजे आचण चस्त्रयानंाही त्याचं्या आईबापानंी व आप्िेष्टानंी मागे ठेवलेल्या संपत्तीिा काही वाटा चमळाला 
पाचहजे, [क राण ४⁸.] मग िो थोडा असो की जास्ि असो, चनचिि चहस्सा चमळाला पाचहजे” हा परमेश्वरी 
साक्षात्कार म हम्मदानंा याि वळेी झाला. 

 
क राणािील याि प्रकरणाि मृत्य पत्र न करिा मरण पावलेल्या इसमाच्या संपत्तीिी कशी व्यवस्था 

केली जावी यासंबधंी आणखी चनचिि स्वरूपाच्या सूिना करण्याि आल्या आहेि : “ि मच्या म लाबाळासंाठी 
ईश्वराने सूिना केलेल्या आहेि : प रुषाला दोन चस्त्रयाचं्या वाट्याइिका चहस्सा चमळावा; आचण दोनपेक्षा अचधक 
चस्त्रया (म्हणजे म ली) असिील िर त्यानंा (मृि व्यक्िीने) मागे ठेवलेल्यािा दोन िृिीयाशं चहस्सा चमळावा. 
आचण एकि म लगी असेल िर चिला अधा वाटा चमळावा.” [क राण ४¹².] यानंिर आईला द्यावयाच्या चहश्शािा 
खास उल्लेख आहे. “चिसरा चहस्सा (चमळावा) आचण त्याला (मृिाला) िाऊ असिील िर त्याने (मृि इसमाने) 
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मृत्य पत्राकरवी (द सऱ्यानंा) चदलेली संपत्ती व त्यािी कजे देऊन उरलेल्या (संपत्तीमधील) सहावा चहस्सा 
त्याच्या आईला चमळावा.” 

 
नवऱ्याला आपल्या बायकोच्या संपत्तीिा (चिला म ले नसिील िर) अधा चहस्सा चमळावा. जर चिला 

म ले असिील िर चिने मृत्य पत्राि द सऱ्या कोणाला चदलेला वाटा देऊन आचण चििी कजे परि करून उरलेल्या 
संपत्तीमधील िौथा चहस्सा चिच्या नवऱ्यास चमळावा. [क राण ४¹³.] मृत्य पत्राद्वारे आपल्या मालमते्तिी व्यवस्था 
करण्यािा पत्नीिा अचधकार यावरून स्पष्ट होिो. त्यािप्रमाणे क राणािील द सऱ्या एका आयिाद्वारे आपल्या 
पिीकडून वारशाने संपत्ती चमळण्यािा चिला हक्क होिा हे स्पष्ट [क राण ४¹⁴.] होिे. यािा अथय पिी व पत्नी या 
दोघािंी त्याचं्या संपत्तीवर संय क्ि मालकी होिी असे नाही. पचि–पत्नींिी आपापल्या मालमते्तप रिीि संपूणय 
मालकी होिी. िथाचप आपल्या अन्न−वस्त्रािी योग्य व्यवस्था आपल्या पिीकडून त्याच्या खिाने करून घेण्यािा 
पत्नीला अचधकार होिा. चशवाय चववाचहि स्त्रीला आपल्या लग्नाच्या वळेी चमळालेल्या महरिी रक्कम लग्नािील 
संपत्तीिा चहस्सा म्हणून आचण सवयस्वी आपली कजदगी म्हणून स्विःजवळ ठेविा येि [क राण ४³.] होिी. 
याबाबिीि असे चदसिे की, म हम्मदानंी ित्संबधंीच्या िेव्हाच्या प्रिचलि रूढीला फक्ि मान्यिा चदली असावी. 
त्यानी िी प्रथा कायम केली एवढेि नव्हे िर चस्त्रयावंर त्याचं्या मालमते्तच्या बाबिीि कोणत्याही प्रकारिी 
जबरदस्िी करण्यास प्रचिबधं केला आचण त्या प्रथेिी अचधकारकक्षा चवस्िृि केली. पिीपासून पत्नीला फारकि 
चमळण्यािा वास्िचवक हक्क असेल, पण आपण चिच्या संपत्तीला म कू या िीिीने चििा पिी चिला फारकि देि 
नसेल िर अशा पचरस्स्थिीि पिीने फारकिीस नकार देणे म हम्मदानंी बेकायदेशीर ठरवले. [क राण ४²³.] 
त्यािप्रमाणे खोट्या कारणासाठी बायकोला फारकि देऊन चिच्या मालकीच्या मालमते्तिा काही चहस्सा 
कायद्याच्या सहाय्याने स्विःसाठी चमळचवण्यािा प्रयत्न करणे क राणाने बेकायदेशीर [क राण ४²⁴.] ठरचवले. 
प रुषानंा सवयसाधारणपणे “दोन चस्त्रयाचं्या चहश्श्याइिका चहस्सा [क राण ४¹².]” म हम्मदानंी ठरवनू चदला असला 
िरी त्यानंी सवयि चस्त्रयानंा “त्याचं्या आईबापानंी व नािेवाइकानंी ठेवलेल्या संपत्तीिा चहस्सा [क राण ४⁸.]” 
वारशाने चमळण्यािा अचधकार चदला. 

 
असे असले िरी व्यवहाराि मात्र इस्लामी कायद्यापेक्षा प्रािीन काळापासूनच्या िालीरीिी कधी कधी 

बलविी ठरलेल्या चदसिाि. उदाहरणाथय, मोरोक्कोमधील काही जमािींमध्ये म लींना वारसा−हक्क नाही, आचण 
स दानमधील कबाचबश जमािीि फक्ि प रुषानंा िो आहे. कबाचबश जमािीमध्ये मृत्यपूूवी मृत्य पत्र केले नसेल 
अशा इसमािी चवधवा, त्याच्या म ली, बचहणी व त्यािी आई यानंा क राणाने [हलाचयद अदीब (Inside India 1937) म्हणिाि, 
“चस्त्रयािंा दजा व वारसा याचवषयींच्या म स्स्लम कायद्याऐवजी लाहोरमधील म स्स्लमानंी ित्सबंंधीि (ज ना कहद ) रूढीगि कायदाि स्वीकारला आहे... 
वारसा हक्क चमळावा म्हणून १७० म स्स्लम चस्त्रयानंी चििनधमय स्वीकारला.”] ठरवनू चदला आहे िेवढा जरी नाही िरी संपत्तीिा काही 
चहस्सा चमळू शकिो. असे काही अपवाद वगळिा चस्त्रयानंा स्विःच्या मालमते्तिी व्यवस्था करण्यािे अचधकार 
देऊन म हम्मदानंी एक चनचिि स्वरूपािी स धारणा घडवून आणली हे स्थूलमानाने स्पष्ट आहे. 

 
स्त्री–जीवनाच्या अन्य प्रश्नासंंबंधीच्या काही प्रथा व परंपरा फार पूवीपासून प्रिचलि होत्या. म हम्मदानंी 

नव ेकायदेकानू करावयािे योचजले िेव्हा या प्रथािंा व परंपरािंा प्रिाव पैगंबराचं्या चविारावंर अपचरहाययपणे 
पडला. अथािि स्त्री हा कचनष्ठ दजािा प्राणी आहे या स्त्रीसबंंधीच्या पारंपचरक मूल्यमापनाला म हम्मद चिकटून 
होिे हे अगदी स्पष्ट आहे. अस्ल्लाि, अल ्ऊझा व अल ्मनाि या देविािंी पूजा करणाऱ्यािंा चधक्कार करिाना 
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म हम्मद उपरोचधकपणे चविारिाि, [क राण ५३²¹.] (काय हो!), ि म्हा लोकासंाठी का म लगे व परमेश्वरासाठी 
म ली? असे असेल िर िी मोठी अन्यायािी वाटणी होय. 

 
द सऱ्या एका चठकाणी पैगंबर म्हणिाि, “खरोखरि परलोकावर ज्यािंा चवश्वास नाही िेि लोक 

देवदूिानंा चस्त्रयािंी नाव े देिाि. [क राण ५३²⁷.]” ज्या चस्त्रया आपल्या क ट ंबािं जमवनू घेि नाहीि, चवशषेिः 
चववाचहि चस्त्रया, अशा चस्त्रयाचं्या बाबिीि िर म हम्मदानी अचधकि स्पष्ट शब्लदािं आदेश चदलेला आहे. अनावर व 
हट्टी म लाशंी जसे वागिाि िशीि वागणकू अशा चस्त्रयानंा चदली पाचहजे असे म हम्मदानंी म्हटले आहे. “प रुष हे 
चस्त्रयापेंक्षा श्रेष्ठ आहेि; कारण परमेश्वरािीही पसंिी िशीि आहे. ज्या चस्त्रया चवकृिपणे वागिाि असे ि म्हाला 
वाटिे त्यानंा शय्यागृहाि नेऊन बडवा. मात्र त्या ि म्हाला शरण आल्या िर त्यानंा काही करू नका. [क राण ४³⁸.]” 

 
क राणािील या पचरच्छेदािे स्पष्टीकरण करिाना िेराव्या शिकािील क राणािा िाष्ट्यकार बैदावी याने 

चस्त्रयापेंक्षा प रुष हे चनरचनराळ्या बाबिीि कसे श्रेष्ठ असिाि हे स्पष्ट शब्लदािं साचंगिले आहे. अगदी आजदेखील 
बैदावीिा शब्लद स न्नी लोक चशरोधायय मानिाि. बैदावी म्हणिो, अल्लानेि एकाला द सऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरचवले आहे. 
उदाहरणाथय, मानचसक शक्िी व िागंले चविार, कियव्ये पार पाडण्यािी क वि आचण परमेश्वरी आज्ञािें पालन 
इत्यादींबाबिीि. म्हणूनि िचवष्ट्यकथन, धार्ममक नेिृत्व, फचकरी, यात्राचवधी, कोटाि साक्षी देण्यािे काम, 
पचवत्र य द्धािील कामे, प्राथयनेच्या चदवशी मचशदीि जाणे इत्यादी कामे प रुषानंाि (अल्लाने) नेमून चदली आहेि. 
प रुषानंाि आपले नेिे चनवडण्यािा अचधकार, िसेि वारशाने चमळणाऱ्या सपंत्तीमध्ये जास्ि वाटा व 
िलाकसबंंधीिा चनणयय करण्यािा अचधकार चदला आहे.” 

 
चस्त्रया या घराबाहेरील कामे करण्यास अयोग्य आहेि हा जो स्त्रीचवषयक सवयसामान्य म स्स्लम दृचष्टकोण 

आहे िो याि अचिशय स्पष्टपणे चदसून [इचजप्ििे म स्फ्ि शखे म हम्मद हसनेन मॅखल फ यानंी एक फिवा काढला होिा. त्यान सार इस्लामी 
सामाचजक व्यवस्थेि चस्त्रयानंा मिाचधकार देणारी ककवा पालयमेंटमध्ये चनवडून जाण्यािा अचधकार देणारी कोणिीही सत्ता इस्लामी समाजव्यवस्थेला मंजूर 
नाही. कारण चस्त्रया या गोष्टीसाठी अपात्र आहेि असे इस्लामी कायदा मानिो. यावर ‘इस्लाचमक चरव्ह्य’ूच्या सपंादकाने असे मि व्यक्ि केले होिे 
(ऑगस्ट १९५२) की अल् अझहरच्या अचधकाऱ्यानंा या प्रकरणी “परंपरेने ठरवनू चदलेली प्रथा व इस्लामयोग्य काय आहे'' याि फरक करिा आलेला 
नाही.”] येिो. िथाचप इस्लामी समाजािा एक घटक एवढी मान्यिा मात्र चस्त्रयानंा चदलेली आहे. कारण आस्स्िक 
प रुषाप्रमाणेि आस्स्िक चस्त्रयानंाही स्वगयप्राप्िीिा लाि होईल असे मानलेले [क राण ९⁷⁸.] आहे. पैगंबराचं्या 
िाष्ट्यकारािें काहीही मि असले िरी चस्त्रयािें घराच्या िार कििींमधील हक्क पैगंबरानंी नाकारलेले नाहीि. 
चस्त्रयानंा आईबापानंी आचण नवऱ्याने समजूिदारपणे वागचवले पाचहजे, या चस्त्रयाचं्या हक्काला पैगंबराचं्या 
मानविेि स्थान आहे. पिीने पत्नीला द्यावयाच्या वागण कीच्या बाबिीि पैगंबरानंी साचंगिलेल्या ित्त्वािे 
पैगंबराचं्या िाष्ट्यकारानंीही अन करण केले आहे; आचण नवऱ्याने आपल्या खिाने बायकोच्या अन्नवस्त्रािी 
व्यवस्था केली पाचहजे या गोष्टीला कायद्यािे स्वरूप चदले आहे. बायकोने आपल्या नवऱ्यासाठी पैसे कमाचवले 
पाचहजेि असे कधीि समजले जाि नव्हिे. ककवा घरािल्या लोकासंाठी चिने सूि कािाव ेककवा कापड चवणाव े
अशी अपेक्षा नव्हिी. बायकोला घरकामासाठी गड्यािी जरुरी वाटि असल्यास शक्य िर नवऱ्याने गडी ठेवला 
पाचहजे. नवऱ्याला एकीपेक्षा जास्ि बायका असिील िर त्याने त्यापंैकी कोणा एकीिे, द सरीिी उपेक्षा करून 
लाड करिा कामा नयेि. त्यािप्रमाणे आपल्या बायकोशी संिोग न करण्यािी शपथ घेणे हे िलाक घेण्यािा 
चविार असल्यासारखेि आहे असे समजले जाि असे. 
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ज्या स्त्रीला घरगड्याकडून काम करून घेणे जमि नसेल चिने स्विः घरदार स्वच्छ ठेवण्यािी 
जबाबदारी घेिली पाचहजे. िसेि नवऱ्याच्या पाह ण्यानंा जरी नाही िरी नवऱ्याला जेवण करून घािले पाचहजे. 
चशवाय िसा स्थाचनक चरवाज असेल िेथे चिने आवश्यक िर घराबाहेर पडून शिेािही काम केले पाचहजे, ककवा 
घरिी ग रेढोरे सािंाळली पाचहजेि. 

 
म हम्मदाचं्या ज्या सवांि महत्त्वाच्या स धारणामं ळे चस्त्रयाचं्या सामाचजक दजावर प्रिाव पडला त्या 

स धारणा स्त्री–प रुषािंील परस्परसंबधंाचंवषयीच्या होत्या. क राणावरून असे चदसिे की यह दी धमय व चििन धमय 
याचंवषयी म हम्मदानंा जी माचहिी होिी त्यान सार त्या धमािील चववाहचवषयक रीचिचरवाजाचं्या बरोबरीने 
इस्लाममधील चववाहचवषयक पद्धिी आणनू ठेवण्याच्या हेिूनेि म हम्मदानंी चववाहासबंधीिे कायदे केले 
असाविे. अथात् इस्लामी चववाहपद्धिीिी काही वैचशष्ट्टे्य आहेि. चवशषेिः इस्लाममध्ये लग्न हा एक 
इहलौचकक लौचकक (सेक्य लर) करार मानला जािो; धार्ममक चवधी मानला जाि नाही. कायदेशीररीत्या एका 
वळेी म स्स्लम प रुषाला चकिी बायका करिा येिील यासबंंधीिा अशा प्रकारिा चनबधं हा म हम्मदानंी केलेल्या 
नव्या चनयमामंधील सवांि महत्त्वािा चनयम आहे. एखाद्या अरबाने चकिी बायका कराव्या हे म हम्मदपूवय काळाि 
फक्ि त्या अरबाच्या थैलीि चकिी पैसे आहेि यावर अवलंबून असाव.े बायकाचं्या दजाच्या बाबिीि काही 
दृढमूल प्रथा अस्स्ित्वाि असल्या िरी अरबाने चकिी बायका कराव्या याचवषयी परंपरेिे ककवा कायद्यािे 
कोणिेही चनबंध नव्हिे. प रुषाला एकाि वळेी दोन, िीन ककवा िार बायका करण्यािी परवानगी क राणािील 
[४³.] कायद्याने चदली असली िरी एकीपेक्षा अचधक बायकाशंी प रुषाला [४¹²⁸.] चनःपक्षपािीपणाने वागिा येणे 
कचठण आहे हेही क राणाि मान्य केले आहे. चववाहाच्या संदिाि ‘बायका’ म्हणून क राणाि ज्यािंा उल्लेख केला 
आहे िो ‘स्विंत्र’ चस्त्रयाचं्या संदिाि असावा. कारण क राणाि असेही स िचवले आहे की एकीपेक्षा अचधक 
‘स्विंत्र’ चस्त्रयाशंी लग्न करणे आर्मथकदृष्ट्ट्या अडिणीिे असेल िर एकाि ‘स्विंत्र’ स्त्रीशी ककवा एकापेक्षा 
अचधक ग लाम चस्त्रयाशंी लग्न कराव.े कारण स्विंत्र स्त्रीपेक्षा ग लाम चस्त्रयाचं्या चनवाहासाठी करावा लागणारा 
खिय व त्यानंा लग्नप्रसंगी द्यावी लागणारी महरिी रक्कम जास्ि नसिे. याबाबिीि स्विः म हम्मदानंा एक खास 
परमेश्वरी ‘साक्षात्कार’ झाला व चववाहासंबधंीिे सवय चनबधं आपल्या बाबिीि रद्द करण्यािी त्यानंा अन मिी प्राप्ि 
झाली आचण त्याद्वारे “पैगंबरानंा वाहून घ्यावयास ियार असलेल्या कोणाही आस्स्िक स्त्रीशी [क राण ३३ ⁴⁹–⁵¹.]” 
चववाह करण्यािी त्यानंा परवानगी चमळाली. बऱ्याि पूवी लेन पूल यानंी म्हटल्याप्रमाणे प त्रसिंान नसल्याम ळेि 
[क राण ३३⁴⁰.] [पैगंबरानंा वयाि आलेला म लगा नव्हिा] पैगंबर या गोष्टीस प्रवृत्त झाले असाविे. त्याि 
चवषयासक्िी नव्हिी. परंि  स्विःि केलेले कायदे आपल्या स्विःसाठी ध डकावनू [क राण ३३⁴.] देऊन व 
दीघयकालापासून िालि आलेली प्रथा [दत्तक घेिलेला म लगा हा सवय बाबिीि सख्ख्या म लासारखा समजला 
जावा] रद्द करून आपल्याि दत्तक म लाच्या घटस्फोटीि बायकोशी चववाह करण्यािे म हम्मदाचं्या [क राण ३३³⁷.] 
मनाि याव ेही गोष्ट लक्षाि घेिा या बाबिीि पैगंबरानंा पूणयपणे चनदोष ठरचविा येणार नाही. 

 
चववाहासंबधंीिी काही हचदसे या संदिाि लक्षाि घेण्याजोगी आहेि. साररूपाने िी ‘हचदसे’ अस्सल 

असावीि. अनेक बायकाशंी लग्न करणे गौरवास्पद आहे, मात्र या बायका शक्यिो स्विंत्र व क माचरका असल्या 
पाचहजेि असे पैगंबरानंीि म्हटले आहे असे परंपरेने मानले जािे. द सऱ्या एका हचदसमध्ये असे म्हटले आहे की 
कोणाही स्त्रीशी चिच्या संमिीचशवाय लग्न करू नये. 
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चजिक्या बायकाशंी लग्न करण्यािी परवानगी देण्याि आली आहे त्यापेक्षा जास्ि चस्त्रयाशंी चववाह 
करण्यािा ग न्हा करणाऱ्याला फक्ि नरकाग्नीिी िीचि घािली आहे. याहून द सरी कोणिीही सजा साचंगिलेली 
नाही. परंि  बेकायदेशीरपणे लग्न झालेल्या पचिपत्नीच्या अपत्यािा काय दजा असावा यािा चविार केलेला 
चदसिो. क राणाि मात्र त्यासंबंधी साचंगिलेले नाही. परंि  आज प्रत्यक्ष व्यवहाराि प ष्ट्कळशा म स्लीम देशािंील 
प रुष आर्मथक पचरस्स्थिीम ळे एका वळेी एकीपेक्षा अचधक बायका क्वचििि करिाि. कारण कायद्याने, प्रथेने 
आचण गरज म्हणून प्रत्येक बायकोच्या अन्नवस्त्रािी व राहण्यािी स्विंत्र व्यवस्था करावी लागिे. िी करणे सवयि 
प रुषानंा शक्य नसिे. चशवाय सामाचजक जागृिीम ळे व पाचिमात्य चशक्षणाच्या प्रसाराम ळे काही इस्लामी देशानंी 
कोणाही प रुषाला एका वळेी एकीपेक्षा अचधक चस्त्रयाशंी लग्न करणे शक्य होऊ नये अशा प्रकारिा चनबधंक 
कायदा क राणाि ित्संबधंी असलेली परवानगी रद्द न करिा केला आहे. म हम्मद अब्लद ल्ला (१८४९–१९०५.) या 
स प्रचसद्ध आध चनकिावादी समाजस धारकाच्या मिाप्रमाणे ख द्द पैगंबरानंीि एकपत्नीत्व सक्िीिे केले आहे. 
क राणाच्या ४³,¹²⁸ या पचरच्छेदाचं्या आधारे म हम्मद अब्लद ल्ला यानंी हे चसद्ध केले आहे. या पचरच्छेदाि कोणाही 
प रुषाला एकाि वळेी अनेक बायकानंा चनःपक्ष न्यायािी वागणूक देिा येणे शक्य नाही असे म्हटलेले आहे. परंि  
म हम्मद अब्लद ल्लाचं्या या मिाला फारसा पाकठबा चमळाला नाही. १९२६ [बह पत्नीत्व प्रथा इस्लाममध्ये कायदेशीर मानली 

असल्याम ळे ि कय स्थानमध्येही िी िशी अद्याप िालू आहे. परंि  पचहल्या पत्नीलाि सरकारिी कायदेशीर मान्यिा चमळिे.] मध्ये स्स्वस चसस्व्हल 
कोड लाग ू करून ि कय स्िानने बह पत्नी–प्रथा बंद केली. इचजप्ि, सीचरया व इराण या देशािंील चनबंधक 
कायद्यामं ळे अनेक बायका करणे अवघड झाले आहे. रचशया व िीनमध्ये बह पत्नीप्रथा कायद्याने बंद करण्याि 
आली आहे. िथाचप मध्य आचशयामधील म स्लीम राज्याि या कायद्याला वारंवार बगल चदली जाि असल्यािा 
प रावा चमळिो. ज्या देशाि इस्लामी कायदा हाि देशािा कायदा आहे िेथे वारंवार बायका बदलणे सरसहा 
रूढ आहे. िलाक चदलेल्या बायकोला पोटगी देण्यािी नवऱ्यािी ऐपि हीि काय िी या बाबिीिील मयादा 
आहे. 

 
शाफी परंपरेिील चवचधज्ञाचं्या मिान सार ग लाम प रुषाला फक्ि दोनि बायका करिा येिाि. कारण 

क राणाि अनेक बायका करण्यािी चदलेली संमिी फक्ि स्विंत्र प रूषाप रिीि मयाचदि आहे असे िे समजिाि. 
चशयापंथीयाचं्या या संबंधीच्या िचूमकेिी ििा प ढे येईलि. स्विंत्र चस्त्रयापं रिा चशयापंथीयानंा शाफींिा हा चनणयय 
मान्य आहे. परंि  िारापयंि ‘ग लाम’ चस्त्रयाशंी लग्न करावयास हरकि नाही असे चशयािें मि आहे. 

 
क राणािील चनयम पाहिा चस्त्रयानंा अनेक पिी करिा येि नाहीि. त्यानंा एकि पिी करिा येिो. 

कोणत्या स्त्रीशी चववाह करावा याबाबिीि परंपरा व क राण यानंी काही बंधने घािलेली आहेि. इस्लामपूवय 
काळामध्ये बह संख्य अरबी जमािींि स्विःच्या क ळािील स्त्रीशी ककवा प रुषाशी लग्न लावण्याच्या पद्धिीसारखी 
पद्धि प्रिचलि होिी. उदाहरणाथय, िाच्याशी ककवा प िण्याशी लग्न. प रुषाला त्याच्या ि लि बचहणीशी (चबन 
आम्मा) लग्न करिा येि असे. आचण िी त्यािी थोरली बायको समजली जाि असे. त्या प रुषाने आणखी 
बायका केल्या व त्या त्याच्या अचधक आवडत्या बनल्या िरीदेखील पचहली बायकोि घरादारािी खरी 
मालकीण समजली जाई. अशाप्रकारे आपल्याि क ळाि लग्नसंबधं जोडणे बह धा यासाठीि पसंि केले जाि 
असाव ेकी त्याम ळे म लीच्या नवऱ्यावर चिच्या आप्िेष्टानंा चनयतं्रण ठेवणे सोपे जाि होिे आचण आपल्या टोळीिी 
मालमत्ता द सऱ्या टोळीवाल्याकंडे जाण्यािे टळि होिे. अशा लग्नाम ळे स्त्रीला होणारी म ले टोळीिि राहाि हा 
आणखी एक फायदा होिा. आपल्या ि लि ककवा आिेिावाशी चववाह करण्यािी इस्लामपूवय काळाि स्त्रीवर 



 अनुक्रमणिका 

सक्िी करिा येि नव्हिी. फक्ि पारंपचरक प्रथेच्या आधारानेि िशी सक्िी करणे शक्य होिे. कोणत्याही 
कायद्याि न सापडिा स्त्रीला अशा लग्नाला नकार देिा येि असे. परंि  ि लििावािा आपल्या ि लि बचहणीवर 
ह्क्क्क आहे अशी अचिशय दृढ समजूि होिी व चिला सवयसाधारण मान्यिाही होिी. आपली म लगी आपल्या 
िावाच्या म लाशी लग्नाला ियार होईना िेव्हा एकदा एका बापाने आपल्या म लीिी कानउघाडणी केली अशी 
एक कथा साचंगिली जािे. बाप पोरीला म्हणाला, “िो ि झ्या ि लत्यािा म लगा आहे आचण त्यािा ि झ्यावर 
सवयप्रथम अचधकार आहे.” 

 
इस्लामने ही पद्धि कायम केली आचण त्याम ळे चिला कायद्यािे महत्त्व प्राप्ि झाले. फक्ि िीनी 

म स्स्लमािं ही पद्धि नाही. िेथील स्थाचनक रूढीन सार चिला मनाई आहे. हनफी परंपरेिील चवचधज्ञाचं्या मिे 
एखाद्याने आपल्या िावाच्या म लाला आपली अज्ञान म लगी लग्नाि चदली िर त्या म लीला ऋिू प्राप्ि झाल्यावर 
िो लग्नसंबधं रद्द करण्यािी मागणी करिा येणार नाही. चिच्या नवऱ्याला मात्र वाटले िर िसे करिा येईल. 
अथात् काही कायदेपंचडिािंा याच्याशी मििेद आहे. 

 
थोडक्याि, मूर्मिपूजक [क राण ३²²⁰.] स्त्री सोडून कोणाही स्त्रीशी चववाह करणे क राणाप्रमाणे कायदेशीर 

आहे. या संदिाि असाही स्पष्ट चनदेश आहे की “चकिाबी लोकािंील नैचिकदृष्ट्ट्या चनदोष चस्त्रयाशंी” लग्न 
[क राण ५⁷.] करणे कायदेशीर आहे. या पात्रिेिा जो अन्य संदिाि उल्लेख आला आहे त्यावरून ज्यू, चििन्स व 
सेचबयन्स [सेचबयन्सच्या बाबिीि पैगंबरािंा चवचित्र गैरसमज झालेला चदसिो.] हे ईश्वरदत्त धमयगं्रथ लािलेले 
लोक पैगंबरानंा अचिपे्रि असाविे असे चदसिे. हचनफी कायदेपंचडिानंी क राणािील या वाक्यािा आधार घेऊन, 
क राणाि परवानगी आहे िेवढ्या संख्येने ज्यू ककवा चििन चस्त्रयाशंी म स्स्लम माणसाला लग्ने करण्यािे स्वािंत्र्य 
चदले आहे. याउलट शाफींनी कोणाही प रुषाला “नास्स्िक चस्त्रया आपल्या अचधकाराि ठेविा येणार नाहीि” 
[क राण ६०¹⁰.] या क राणािील विनाच्या आधारे कोणाही म स्स्लम प रुषाला चबगर म स्स्लम स्त्रीशी चववाह करण्यास 
जवळपास प्रचिबधं केला आहे. या बाबिीि शाफींना एका हचदसिा पाकठबा आहे. अथात् ख द्द पैगंबरानंी फक्ि 
आस्स्िक चस्त्रयाशंीि लग्ने केली असे मात्र चदसि नाही. 

 
िथाचप म स्स्लम चस्त्रयानंा आस्स्िक प रुषाचशवाय कोणाशीही लग्न करिा येि नाही हा चनयम पारंपचरक 

प्रथेद्वारे िर लाग ूहोिोि पण क राणािील एका आयिािाही त्यासाठी आधार घेिला जािो. [क राण २²²⁰.] या 
विनाप्रमाणे आस्स्िक स्त्रीला मूर्मिपूजक प रुषाशी लग्न करण्यास मनाई आहे. त्यािप्रमाणे इस्लामवर श्रद्धा 
असलेल्या ज्या चस्त्रया अश्रद्ध नवऱ्यापासून [क राण ६०¹⁰.] आपली स टका करून घेऊन पळून आल्या असिील 
त्यानंा परि त्याचं्या अश्रद्ध नवऱ्याकडे पाठचवण्यास मनाई करणारा म हम्मदानंा झालेला साक्षात्कार क राणाने 
लाग ू केला आहे. ि कय स्िानािील नवीन चसस्व्हल कोडमध्ये म स्स्लम स्त्रीला चबगर म स्स्लम प रुषाशी लग्न 
करावयास मनाई नाही. परंि  चिच्या चनयोचजि पिीने लग्नापूवी इस्लामधमािा स्वीकार केला पाचहजे असा 
रूढीिा मात्र आग्रह आहे. ज न्या कराराि ज्या चवचशष्ट प्रकारच्या नािेवाइकाशंी लग्न करणे चनचषद्ध ठरचवले 
आहे त्या नािेवाइकाशंी काही अपवाद वगळून लग्न करावयास इस्लाममध्येही मनाई आहे. म हम्मदानंी या 
पारंपचरक प्रथेमध्ये सवांि िीव्र स्वरूपािा बदल केला. जाचहचलयाच्या काळाि कोणाशी लग्न कराव ेयाबाबि 
त्यामानाने थोडे चनबधं होिे. आपल्या चवधवा सावत्र आईवरही वारसा हक्काने म लािा अचधकार पोिि असे. 
चिच्याशी त्याला स्विःला लग्न करिा येि असे ककवा द सऱ्या एखाद्या प रुषाशी चििे लग्न लावनू देिा येि असे. 
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या संदिाि एका घटनेिी नोंद केली गेली आहे. अब  अल ्असी याने आपल्या बापाच्या मृत्यूनंिर आपल्या 
सावत्र आईिा ‘वली’ या नात्याने चिच्या सावत्र म लाशी म्हणजे आपल्या सावत्र िावाशी, अब  अमरशी, चववाह 
लावनू चदला. 

 
िथाचप स्विःच्या जन्मदात्या आईशी चववाह करणे मात्र कधीही कायदेशीर मानले जाि नव्हिे. 

स्विःच्या घटस्फोचटि स्त्रीच्या प नर्मववाहाच्या प्रश्नावरील ििा असलेल्या क राणािील [क राण ३३⁴ व ५८².] िागािे 
जे चवविेन केले जािे त्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट आहे. िदे्दशीय समीक्षकाचं्या म्हणण्याप्रमाणे प्रािीन काळी 
िलाकच्या वळेिी घोषणा अशी होिी : “आिा िू मला माझ्या आईसारखी आहेस.” अशा गौरवपूणय शब्लदािं नव्या 
संबंधािे वणयन केल्यावर प रुषाने परि त्या स्त्रीबरोबर बायकोसारखे राहणे बेकायदा समजले जाि होिे. 

 
आपल्या िलाक चदलेल्या ककवा चवधवा आईशी म लाने चववाह करणे क राणाने बेकायदा ठरचवले. मात्र 

अशाप्रकारिे लग्न त्याआधीि झालेले असेल िर िे रद्द ठरचवले नाही. आधीि ठरलेल्या लग्नासंबधंीिा उल्लेख 
क राणाि [४²⁶] अशा शब्लदाि केला आहे, “जे अगोदरि होऊन गेले असेल िे सोडून” – म्हणजेि जे आधीपासून 
अस्स्ित्वाि आहे िे सोडून. एकाि वळेी दोन [४²⁷] बचहणींशी लग्न करण्यास मनाई करिानाही याि शब्लदािंा 
प्रयोग केला आहे. त्यावरून क राणाने अशाप्रकारच्या लग्नास बंदी केली िरी इस्लामपूवय काळाि िशी पद्धि 
िालू असावी असे चदसिे. िसेि म हम्मदानंी कायदा करून कोणाही प रुषाला आपल्या म लींशी, बचहणींशी 
[इराणाि ित्पूवी िालू असलेल्या सामाचजक चरवाजामध्ये त्याम ळे पचरवियन झाले. कारण िेथील झरि ष्ट्रीयनािंी िावा–बचहणीच्या चववाहाला समंिी व 
प्रोत्साहन होिे.], आपल्या आत्याशंी, मावश्याशंी िसेि िाच्याशंी [ज न्या कराराि हे नािेसबंंध लग्नासाठी वज्यय केलेले नाहीि. त्याम ळे 
यह दी कायद्यािं िािीशी लग्न करण्यास परवानगी आहे. इराणी कायद्याप्रमाणे प रुषाला बायकोच्या समंचिचशवाय चिच्या िािीशी चववाह करिा येि 
नाही.] प िण्याशंी आचण स नाशंी [क राण ४²⁶–²⁷] लग्न करायला मनाई केली. त्यािप्रमाणे एकाि वळेी एखाद्या 
स्त्रीशी व चिच्या म लीशी लग्न करावयास बंदी केली. िसेि द सऱ्या प रुषाशी चजिे कायदेशीरपणे लग्न झालेले 
आहे व जी त्याच्याजवळ राहाि आहे चिच्याशी चववाह करण्यासही मनाई करण्याि आली. [त्यानंिर केलेल्या 
कायद्याम ळे चस्त्रयािें एकपचित्व चनचिि झाले.] एकाि दत्तक आईिे दूध प्यालेल्या िाऊ–बचहणीच्या ककवा दत्तक आई व 
दत्तक म लाच्या लग्नास मनाई करणारी एक वैचशष्ट्ट्यपूणय आज्ञा [४²⁷] क राणाि आहे. 

 
क राणािील लग्नासबंंधीच्या िरि दी अचधक व्यापक बनवनू आचण पचरणामी त्या बायबलमध्ये 

पूवीपासून असलेल्या िरि दींच्या अचधक बरोबरीने आणनू आपल्या आज्या ककवा आपल्या नािी याचं्याशी िसेि 
एकाि वळेी एखादी स्त्री व चििी िािी याचं्याशी लग्न करायला इस्लामी कायद्याने प्रचिबधं करण्याि आला. 
इस्लामी कायद्याच्या प स्िकाि ‘चशघार’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका चववाहप्रकारासंबधंी एक स्विंत्र 
कलम आहे. आपली स्विःिी म लगी देऊन त्या बदल्याि द सऱ्याच्या म लीशी लग्न करण्यािा करार या 
‘चशघार’ पद्धिीन सार करिा येि असे. या प्रकाराि वधू–वराचं्या बापापंकैी कोणीही ह ंडा मागि नाही. आचण 
ख द्द वधूच्या रूपाने ‘महर’ चमळाला आहे असे समजले जािे. इस्लामपूवयकाळाि सरसहा प्रिचलि असलेला हा 
चववाह प्रकार इस्लामी कायद्याने बंद केला. मात्र दोन्ही बाजंूच्या वधंूना लग्नाि स्विंत्रपणे ‘महर’िी रक्कम 
देण्याि आली असेल िर अशा लग्नाला बंदी नव्हिी. ज्या प रुषािा द सऱ्या प रुषाशी लैं चगक संबंध असेल 
त्याला त्या प रुषाच्या आईशी, बचहणीशी ककवा म लीशी लग्न करण्यास इराणी कायद्याि बंदी आहे. 
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स्विंत्र प रुषाला ग लाम स्त्रीशी चववाह करण्यास क राणाने संमिी चदली असली िरी इस्लामी कायद्याने 
त्यावर काही चनबधं घािले आहेि. याआधीच्या प्रकरणाि त्यािंा उल्लेख आलाि आहे. मालकाने आपल्या 
अचववाचहि ग लाम चस्त्रयानंा रखेल्या म्हणून ठेवण्यावर कायद्यािे बंधन नाही. परंि  हनफी कायद्यान सार 
(स्विंत्र) प रुषाला आपल्या स्विःच्या ककवा आपल्या म लाच्या ग लाम स्त्रीशी चववाह करण्यास बंदी आहे. िसेि 
(स्विंत्र) स्त्रीला आपल्या प रुष ग लामाशी चववाह करिा येि नाही. म्हणून एखादा प रुष एखाद्या ग लाम स्त्रीिा 
नवरा या नात्याने चििा मालकही बनला िर त्यािें लग्न रद्द समजले जािे. चिला िो म क्ि करणार नसेल िर 
त्या प रुषाला चििा फक्ि मालक म्हणून चिच्याबरोबर राहिा येिे. मात्र चिच्यावरील सवय मालकी–अचधकार 
त्याला उपिोगिा येिाि. त्या स्त्रीला स्विंत्र केल्यानंिर चििी संमिी असेल िर चिला िो परि बायको म्हणून 
ठेवनू घेऊ शकेल. िसेि एखादी स्विंत्र स्त्री एखाद्या ग लामािी बायको या नात्याने त्यािी मालक बनली िर 
त्यािें लग्न रद्द ठरिे. त्या ग लामाला स्विंत्र करूनि व त्याच्या संमिीने त्याच्याशी चिला परि लग्न करिा 
येिे. 

 
बह िाशं कायदेिज्ञाचं्या मिाप्रमाणे द सऱ्याच्या ग लाम स्त्रीशी प रुषाला प ढील पचरस्स्थिीि चववाह करिा 

येिो; (अ) िो प रुष अचववाचहि असला पाचहजे. आचण द सरी ग लाम स्त्री त्याच्यापाशी रखेली म्हणून असिा 
कामा नये. 

 
(आ) अचिशय गचरबीम ळे त्याला स्विंत्र स्त्रीला द्यावा लागणारा ‘महर’ देिा येि नसेल िर. 
 
(इ) अचववाचहि राचहल्याम ळे िो अनैचिक मागाला लागण्यािे िय असेल िर; आचण 
 
(ई) ज्या ग लाम स्त्रीशी लग्न करायिे िी म हम्मदी धमािी असेल िर. 
 
ज्य ू ककवा चििन ग लाम चस्त्रयानंा रखेल्या म्हणून ठेवण्यास प्रचिबधं केलेला नाही. एवढेि नव्हे िर 

त्याचं्याशी चववाह करायलादेखील हनफींनी संमिी चदलेली आहे. फक्ि अट एकि की त्याचं्याशी चववाह 
करणाऱ्या प रुषािे अगोदर स्विंत्र स्त्रीशी लग्न झालेले असिा कामा नये. 

 
काही चवचशष्ट वळेी स्त्रीने लग्न करणे चनचषद्ध ठरवनू म हम्मदानंी आणखी एक स धारणा केली. 

बायबलमधील चनयमाशी ही स धारणा बरीिशी चमळिी–ज ळिी आहे. आपल्या शारीचरक अवस्थेिा चविार न 
करिा एखाद्या स्त्रीने आपल्या पिीच्या मृत्यूनंिर ककवा पिीने िलाक चदल्यावर ित्काळ लग्न केले िरी िे 
‘जाचहचलया’च्या काळाि कायदेशीर मानले जाई. परंि  िीन माचसक पाळ्या होईपयंि, िलाक चमळालेल्या स्त्रीने 
परि लग्न करिा कामा नये असे इस्लामने बंधन घािले. [या कालावधीला क राणाि (२²²⁸) ‘इद्दा’ हे नाव आहे. िाल्म द्दीक (ज्य)ू 
कायदा अशाि स्वरूपािा आहे. त्यान सार घटस्फोचटि ककवा चवधवा स्त्रीला ९० चदवसाचं्या आि प न्हा लग्न करिा येि नाही. कारण त्या अवधीि िी 
गियविी आहे की नाही िे चनचिि ठरिे.] त्यािप्रमाणे चवधवनेे िार मचहने दहा चदवस लग्न करिा कामा नये असेही बंधन 
[क राण २²³⁴] घािले. कारण िी स्त्री गियविी आहे की नाही िे समजण्यास एवढा अवधी आवश्यक असिो. [येथे 
साचंगिलेले कालावधी ‘स्विंत्र’ चस्त्रयासंाठी आहेि. ग लाम चस्त्रयासंाठी हा कालावधी अन क्रमे दोन माचसक पाळ्यािंा आचण दोन मचहने पाि चदवस असा 
आहे.] िी गियविी असेल िर नव्या पिीने िी प्रसूि होईपयंि चिच्याबरोबर राहिा कामा नये. त्यािप्रमाणे एखादी 
ग लाम स्त्री चमळाली िर िी गियविी नाही अशी खात्री होईपयंि प रुषाने थाबंले [ग लाम स्त्रीच्या बाबिीिील या वाट 
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पाहण्याच्या कालावधीला ‘इस्स्िब्रा’ म्हणिाि.] पाचहजे. िी गियविी असेल िर िी प्रसूि होईपयंि थाबंले पाचहजे. िथाचप या 
काळाि त्या स्त्रीला लग्नािी मागणी घालणे कायद्याच्या चवरुद्ध समजले जाि नाही. मात्र अशी मागणी अप्रत्यक्ष 
शब्लदािं घािली जावी, उघडपणे घालू नये, आचण प्रत्यक्ष चववाह हा कालावधी संपल्यावरि केला जावा. [क राण 
२³³⁵] 

 
चवधवा नसलेल्या ककवा चजिा प्रथम चववाह होि आहे अशा स्विंत्र स्त्रीशी चववाह करण्यासाठी 

अशाप्रकारे वाट पाहण्यािी आवश्यकिा [हसन अल् रशीदचवषयी साचंगिल्या जाणाऱ्या गोष्टीिील एका म द्यािा यावरून उलगडा होिो. 
त्याच्या िाब्लयाि एक ग लाम म लगी आली. चिच्याशी त्याला िाबडिोब लग्न करावयािे होिे. िेव्हा या बाबिीि त्याने आपल्या अब  य स फ या काझीिा 
सल्ला घेिला. िेव्हा काझीने साचंगिले की त्या ग लाम म लीला िू म क्ि केलेस िर ि ला चिच्याशी लग्न करिा येईल. कारण स्विंत्र स्त्रीशी लग्न 
करण्यासाठी ‘इस्स्िब्रा’िी अट नाही.] नसिे. 

 
इस्लामने लग्नािी वयोमयादा ठरवनू चदलेली नाही. अगदी लहान म लािंी लग्नेस द्धा कायदेशीर 

समजली जािाि. मात्र लग्न झालेल्या म लीला िी चववाहोत्तर संबधंास योग्य होईपयंि नवऱ्याकडे पाठचवले 
जाि नाही. हनफी कायद्याप्रमाणे वयाि येईपयंि म लीला नवऱ्याकडे पाठचविा येि नाही. म लीिा नवरा व चििा 
वली, म्हणजे जवळिा नािेवाईक पालक, याचं्याि त्यासबंंधी काही वाद उद्िवला िर त्यािी सूिना काझीला 
द्यावी लागिे. काझीने दोन पोक्ि चववाचहि चस्त्रयाकंडून म लीिी िपासणी करून घेऊन शारीचरक दृष्ट्ट्या म लगी 
चववाहोत्तर संबंधाच्या दृष्टीने योग्य आहे ककवा नाही यािी माचहिी करून घ्यावी लागिे. म लगी अद्याप फारि 
लहान आहे असा त्या बायानंी अचिप्राय चदला िर शारीचरकदृष्ट्ट्या चववाहोत्तर संबंधाच्या दृष्टीने योग्य होईपयंि 
चिला आपल्या वचडलाकंडे परि पाठचवले जािे. मात्र म लगी वयाने केवढीही असली िरी वाङ्चनिय करिा 
येिो. प्रत्यक्ष लग्न मात्र नंिर होिे. लग्नािे वय चवचिन्न देशािं चवचिन्न आहे. 

 
इस्लामी सोस्व्हएट चरपस्ब्ललक्समध्ये सरकारने म ला–म लींिे लग्नािे चकमान वय १८ ठरवनू चदले आहे. 

परंि  उझबेचकस्िानच्या चशक्षण–संिालकानंी १९५० मध्ये म लीिे लग्नािे वय १२ ककवा १३ असाव ेअसे स िचवले 
होिे. ि कय स्िानमधील राष्ट्रीय चवचधसचंहिेने प रुषाचं्या बाबिीि कमीि कमी १८ वष ेपूणय व चस्त्रयासंाठी १७ वषे 
ही लग्नािी वयोमयादा ठरवनू चदली आहे. िथाचप काही चवचशष्ट पचरस्स्थिीि १५ व्या वषी झालेल्या म लाच्या 
ककवा म लीच्या लग्नास संमिी देण्यािी मागणी न्यायालयाकडे करिा येिे. मात्र त्यापेक्षा ही मयादा खाली नेली 
जाि नाही. अल्पवयीन चववाह अचनष्ट असल्यािी वाढिी जाणीव इिर काही म स्स्लम देशानंा होऊ लागल्याम ळे 
िेथेही अलीकडे झालेल्या कायद्यामं ळे असे चववाह करणे अवघड झाले आहे. अशा चववाहानंा प्रत्यक्षपणे बंदी 
घािली गेलेली नाही. कारण िसे करणे पैगंबराच्या ‘स न्ना’च्या चवरोधी आहे. परंि  इचजप्िने केले आहे त्याप्रमाणे 
काययपद्धचिचवषयक चनयमादं्वारे अप्रत्यक्षपणे ही बंदी घालण्याि आली आहे. उदाहरणाथय, चनचिि केलेली 
वयोमयादा वधू ककवा वराने गाठली नसिाना त्यािें लग्न करण्याि आले िर िे रचजस्टर करून घेिले जाि 
नाही आचण सरकाराि रचजस्टर न झालेल्या कोणत्याही चववाहाला चववाहचवषयक खटल्यामध्ये न्यायालयािे 
साहाय्य चमळू शकि नाही. 

 
इराणमध्ये कोणाही स्त्रीला वयाच्या पंधराव्या वषाआधी आचण कोणाही प रुषाला वयाच्या अठराव्या 

वषाआधी चववाह करिा येि नाही. कोटामाफय ि या वयोमयादेि काही प्रसंगी सवलि चमळविा येि असली िरी 
िेरा वषांखालील म लीच्या बाबिीि ककवा पंधरा वषाखालील म लाच्या बाबिीि सवलि चमळि नाही. 
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इचजप्िमध्ये म लीिे १२ व्या ककवा १३ व्या वषी लग्न करण्यािी रूढी आहे. १६ व्या वषानंिर अचववाचहि 

राहणाऱ्या म ली फार थोड्या असिाि; आचण १९ हे वय िर िेथे ‘म्हािारीिे वय’ समजले जािे. इराण व िीनी 
मध्य आचशयामध्ये १२ िे १४ हे म लीच्या लग्नािे वय समजले जाि होिे. आचण चलचबयन वाळवटंी प्रदेशािील 
बबयर लोकािं हीि वयोमयाद सरसहा प्रिचलि आहे. त्यािप्रमाणे स दानमधील कबाचबश लोकािं म लगी ९ िे 
११ वषांिी झाली की चििा वाङ्चनिय होिो व नंिर ३–४ वषांनी चििे लग्न केले जािे. वर बह धा नेहमीि 
वधूपेक्षा वयाने मोठा असिो. सहारामधील ि आरेग जमािीमध्ये चस्त्रयािंी लग्नािी वयोमयादा इिर पौवात्य 
देशािील चस्त्रयाचं्या मानाने अचधक असावी. िथाचप सवयसाधारणपणे म लीच्या लग्नाच्या वाटाघाटी होिाि िेव्हा 
चिच्या वयापेक्षा लग्नासाठी िी शारीचरकदृष्ट्ट्या योग्य आहे की नाही यािाि चविार केला जािो आचण त्यावरि 
चनणयय अवलंबून असिो. 

 
प्रथम–चववाहाच्या वळेिी वधूपरीके्षिी पद्धि काही अपवाद वगळिा बह िेक म स्स्लम देशािं समान 

आहे. या पद्धिीमध्ये क ट ंबप्रम ख आपल्या घरािील चस्त्रयानंा गोषामध्ये ठेविो. उदाहरणाथय, बगदादमध्ये 
आध चनक व स चशचक्षि क ट ंबािंील िरुण आपल्या पत्नीिी चनवड स्विःि करिो. िथाचप सवयसामान्यपणे 
कोणाही िावी वराने आपल्या आईला ककवा द सऱ्या एखाद्या जवळच्या स्त्री–नािेवाइकाला आपली लग्नािी 
इच्छा बोलून दाखवायिी असिे. मग आई ककवा नािेवाईक स्त्री आप्िेष्टानंा व मचैत्रणींना बरोबर घेऊन आपणास 
अन रूप वाटणाऱ्या म लीच्या आईकडे जािे आचण चिला आपल्या नवऱ्याशी चनयोचजि लग्नाचवषयी बोलण्यािी 
चवनंिी करिे. म लीच्या आईला काही कारणासाठी िो चववाहसंबधं पसंि नसेल िर िी उडवाउडवीिी उत्तरे 
देिे. त्यावरून चिला काय म्हणावयािे आहे िे समजिे. िसे नसेल िर आपल्या नवऱ्याशी त्याबाबि बोलायला 
िी होकार देिे. प ढे सवय काही स रळीि झाले िर म लीिी आई म लाच्या आईला चनरोप पाठवनू वाङ्चनियािा 
चवधी करावयास हरकि नसल्यािे कळचविे. म लीिे िे पचहलेि लग्न असेल िर चिला चिच्या लग्नाच्या 
वाटाघाटीिी कल्पना चदली जाि नाही आचण चिने कधीही ज्यािे िोंड पाचहलेले नसिे अशा म लाशी चििे लग्न 
लावनू देण्यािे विन चििे आईबाप देि असिाि. िागंल्या संस्कारािं वाढलेली कोणीही म लगी आपल्या 
आईबापानंी पसंि केलेली चनवड बह धा कधीि नाकारीि नाही. नंिर एक चदवस चनचिि करून त्या चदवशी 
चनयोचजि वर आपल्या िागािील इमामाला व चमत्रानंा घेऊन म लीच्या बापाकडे जािो व त्याला त्यािी म लगी 
लग्नाि देण्यािी औपिाचरक चवनंिी करिो. या वळेी ‘महर’ संबंधी वाटाघाटी होऊन त्यािी रक्कम चनचिि केली 
[मोरोको व ट्य चनचशयामधील काही जमािीमध्ये ‘महर’िी रक्कम परंपरेने ठरवनू चदलेली असिे. त्याम ळे त्याबद्दल वाटाघाटी होि नाहीि.] जािे. मग 
इमाम प्राथयना म्हणिो; आचण काझीिी चनयोचजि चववाहास परवानगी मागिो. मगि वधू–वरािंा वाङ्चनिय 
कायदेशीर समजला जािो. 

 
इचजप्ि आचण इिर देशािंील रूढींमध्ये प ष्ट्कळि साम्य आहे; परंि  इिर पारंपचरक प्रथानंा जसे काही 

अपवाद असिाि िसे याही रूढीला अपवाद आहेि. चलचबयामधील वाळवटंी प्रदेशािंील बदवी जमािीिील 
वचरष्ठ वगािील म ले–म ली सोडून बाकीिी एकमेकािं मोकळेपणाने चमसळिाि. वचरष्ठ वगांिील चस्त्रयानंा 
एकािंवासाि ठेवले जािे. “सामान्यिः म लगा आपली पे्रयसी चनवडिो. िो चिच्या चनवासस्थानी जािो. चिला 
कचविा गाऊन दाखविो. कचविा बह धा त्यािी स्विःिीि असिे. म लीला म लगा पसंि असेल िर िी बाहेर येिे 
आचण त्याच्या कचविेला उत्तर देिे. पे्रयसीस द्धा प ष्ट्कळदा स्विःि रिलेल्या कचविेि उत्तर देिे.” मग िो म लगा 
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जािो आचण म लीकडच्या लोकानंा िेटून चििी मागणी घालिो. िी मान्य झाली िर ह ंडा देिो. पे्रयसी 
चप्रयकराबरोबर पळून गेल्याम ळे रक्िमय कलहही कधीकधी घडिाि. 

 
िीनी ि कीस्िानमध्येदेखील म लाला आपल्या वाङ्चनिचयि पत्नीला लग्नाआधी िेटू न देण्यािा प्रघाि 

पाळला जाि नाही. कारण म ले–म ली लहानपणापासून एकमेकानंा ओळखि असिाि. शजेारीि राहणाऱ्या 
अरबािं होिाि िशी ि आरेग जमािीि म लींिी लग्ने ठरवनू होि नाहीि. िेथे म ली आपला नवरा आपणि 
चनवडिाि; कारण त्या जमािीि चस्त्रयानंा इिरत्र आढळणार नाही इिके स्वािंत्र्य आहे. प्रािीन काळी यासंबधंी 
काय रुढी होिी यािी कल्पना मदीनामधील एका िरुणाचवषयीच्या कथेवरून येऊ शकिे. त्याच्या एका म लीशी 
िेटी होि. िो चिच्या पे्रमाि पडला. त्याने आपल्या बापाला व घरािील काही वचडलधाऱ्या माणसानंा म लीच्या 
बापाकडे लग्नािी मागणी घालण्याकचरिा पाठचवले. पण म लीच्या बापाने त्या लग्नास नकार चदला. 

 
म लाने आपल्या िावी वधूिा िेहरा व हाि पाहावयास चशया कायद्याि परवानगी आहे. परंि  शहा रझा 

याने कायद्याने गोषापद्धिी रद्द करीपयंि हा अचधकार क्वचििि प्रत्यक्षाि चमळि असे. शहाच्या मृत्यनंूिर या 
बाबिीिील ज ने चनबधं परि लाग ूकरण्याि आलेले चदसिाि. याला फक्ि य रोपीयीकरण झालेल्या क ट ंबािंा 
अपवाद आहे. 

 
लग्नासबंंधीच्या शिी ठरचवण्याच्या कामाि म लीच्या वलीला चवशषे स्थान असिे. वराने वधूच्या 

जवळच्या आप्िेष्टाला वधूिी ककमि म्हणून ‘महर’ देण्यािा चरवाज रूढ ज्या काळी होिा, िेव्हापासून वलीला हे 
स्थान प्राप्ि झालेले आहे. म हम्मदाचं्या काळािही वलीच्या या कायाला बाजारी ककमि होिी. वलीिे काम 
कोणी कराव ेयासंबधंी कायद्याच्या चवचिन्न संप्रदायािंी चवचिन्न मिे आहेि. शाफी संप्रदायान सार वली हा म लीिा 
बाप, आजा ककवा त्याि माचलकेिील त्याआधीच्या चपढीिील कोणीही नािेवाईक असला पाचहजे. म लीला िसा 
कोणी आप्िेष्ट नसेल िर मग चििा िाऊ, िािा, ि लिा ककवा ि लििाऊ यानंा अन क्रमे वलीिे काम करिा येई. 
आचण यापंैकी कोणीही प रुष नािेवाईक नसेल िर िे काम काझीने करावयािे असिे. हनफी परंपरेप्रमाणे वली 
हा चजिा चववाह होणार असेल, त्या स्त्रीिा बाप नाही िर चििा म लगा ककवा मग द सरा कोणीही त्याि 
माचलकेिील त्याप ढील चपढीिा प रुष नािेवाईक असला पाचहजे. िसा कोणी नािेवाईक नसेल िर मग द सऱ्या 
कोणीही प रुष आप्िेष्टाने वलीिे काम करावयािे असिे. आचण यापैकी कोणीि नसेल िर खचलफाने ककवा 
स लिानाने वली म्हणून काम कराव.े म हम्मद स्विःि वलीिे काम करीि असि. चनयोचजि वधूशी वलीिे 
कोणिेही नािे असो, कायद्याप्रमाणे (अ) िो म हम्मदी धमािा असला [चििन व्यक्िीच्या म लीने म हम्मदी धमय स्वीकारला 
असेल िर त्याला वली या नात्याने आपली म लगी कायद्याने लग्नासाठी देिा येि नाही. उलटपक्षी ज्यू ककवा चििन स्त्रीच्या बाबिीि ज्यू ककवा चििन 
प रुषाला वली म्हणून काम करिा येिे.] पाचहजे. (आ) वयाि आलेला असला पाचहजे, (इ) प रुष असला पाचहजे. (ई) 
स्विंत्र माणूस असला पाचहजे. (उ) चनरोगी मनािा असला पाचहजे. (ऊ) आचण चनष्ट्कलंक िाचरत्र्यािा [वधू ग लाम 
असेल िेव्हा शवेटिी अट लाग ूकेली जाि नाही.] असला पाचहजे. वलीिे म ख्य काम वधू व वर पक्ष समान दजािे असाविे 
[चशराझीच्या Tanbih मध्ये कोणाही वलीने त्याच्याकडे सोपवलेल्या म लीिे चिच्या ककवा अन्य वलीच्या समंिीचशवाय चिच्यापेक्षा गरीब क ळािील म लाशी 
लग्न ठरव ूनये असे म्हटले आहे. “क ळ, धमय, व्यवसाय व व्यस्क्िस्वािंत्र्य या बाबिींि समानिा असली पाचहजे. आचण कोणाही अरब स्त्रीिा इराण्याशी, 
क रेशी स्त्रीिा चबगर क रेशीशी, हाचशमी स्त्रीिा चबगर हाचशमीशी, शीलसपंन्न बाईिा स्वैरािाऱ्याशी, व्यापाऱ्याच्या म लीिा चवणकराशी वगैरे चववाह लावला 
जाऊ नये.” लेन पूल म्हणिो, “समान दजा असावा या गोष्टीला फार महत्त्व चदलेले आहे. कोणाही प रुषाला आपल्यापेक्षा चिन्न उद्योगव्यवसाय 
करणाऱ्यािी म लगी पत्नी म्हणून बह धा चमळू शकि नाही. िसेि थोरली बहीण अचववाचहि असेल िर चििी धाकटी बहीण लग्नाि चमळि नाही.”] या 
ित्त्वािे पालन होईल यािी काळजी घेणे हे असिे. िसेि त्याच्याकडे सोपवलेली चनयोचजि वधू चनयोचजि 
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वराला िापदायक व अयोग्य आहे की काय, आचण चिच्याम ळे जमािीिी अप्रचिष्ठा िर होणार नाही यािी त्याला 
काळजी घ्यावी लागिे. ‘महर’पैकी ठरलेला िाग वलीला चमळाला की िो म लीला नवऱ्याच्या स्वाधीन करिो. 
आचण त्यानंिर मग इच्छा असेल िर नवरा चिला आपल्या घरी घेऊन जाऊ शकिो. कोणाही स्त्रीिे चिच्या 
संमिीचशवाय लग्न करू नये अशा अथािे एक हचदस आहे. परंि  हनफी संचहिेन सार “मागणी घालणारा आला 
आहे” असे सागंून वली अल्पवयीन क माचरकेिे लग्न लावनू देऊ शकिो. मग मागणी घालणारा प रुष ग लाम 
असला िरी त्यािा चविार केला जाि नाही. चििे मौन ही संमिी समजली जािे आचण चिने अशा लग्नाला 
संमिी चदलेली नसली िरी िे लग्न कायदेशीर मानले जािे [मात्र वली हा त्या पदावर अचधकार असलेला नािेवाईक असला 

पाचहजे. द सऱ्या कोणी लावनू चदलेल्या लग्नास म लीने नकार चदला िर योग्य समजले जािे व िे लग्न रद्द ठरिे.]. 
 
शाफींच्या संचहिेप्रमाणे कोणाही क माचरकेच्या चववाहाच्या वळेी चििा बाप ककवा आजा वली म्हणून काम 

करीि नसेल िर चििा चववाह होऊि शकि नाही. िथाचप इस्लाममध्ये चववाहाला अचिशय महत्त्व असल्याम ळे 
म लगी ज्या धार्ममक चवधीच्या परंपरेि वाढलेली असेल, त्याऐवजी द सऱ्या चवधीच्या आधारे वलीसंबधंीिी 
अडिण दूर करण्यािी सवलि आहे. अशी सवलि असल्याम ळे अनेक प्रकारच्या नािेवाइकािंा वलींच्या 
यादीि समावशे करिा येिो आचण त्यािूंन एकािी चनवड करिा येिे. हनफींच्या धार्ममक चनयमाप्रमाणे संपूणय 
वयाि आलेल्या स्विंत्र क माचरकेिादेखील चिच्या संमिीचशवाय कधीही चववाह लाविा येि नाही. 
इस्लाममधील इिर सवय धार्ममक चवचधपरंपरानं सार एखाद्या स्त्रीिी कौमायावस्था कायदेशीरपणे ककवा अन्यथा 
संपलेली असेल िर चिच्या चववाहासाठी चिच्या संमिीिी गरज असिे. एकदा वलीिे काम संपले की 
कायद्याप्रमाणे त्यािा त्या चववाहाशी ककवा चववाचहि स्त्रीशी प न्हा त्या स्त्रीच्या लग्नािा प्रश्न येईपयंि संबंध राहाि 
नाही. 

 
इस्लाममधील इिर बाबींि सवयसाधारण चनयमाला सोडून जसे वियन होऊ शकिे िसेि वलीच्या 

बाबिीिील कायद्यािे चनयमही सवयसाधारण व्यवहाराि नेहमीि अमलाि आणले जािाि असे नाही. 
उदाहरणाथय, चसस्िानमधील काझी इश्िखी यािी वली म्हणून नेमणूक झाली आचण िो आपले काम करावयास 
गेला िेव्हा वलीिे काम आधीि कोणीिरी करून टाकल्यािे त्याच्या चनदशयनास आले. सापं्रिच्या इराणी 
संचहिेप्रमाणे अठरा वषांखालील कोणाही स्त्रीला आपल्या कायदेशीर पालकाच्या समंिीचशवाय आपले लग्न 
ठरविा येि नाही; आचण िी अठरा वषांपेक्षा मोठी असली िरीही आपल्या पचहल्या लग्नाच्या वळेी चिला 
आपल्या वचडलािंी (ककवा वडील नसिील िर आजािी) संमिी घ्यावी लागिे. वचडलानंी संमिी चदली नाही 
िर एका खास स्थापन करण्याि आलेल्या खात्याच्या मध्यस्थीने चिला आपले लग्न ठरचविा येिे. 

 
याअगोदर द सऱ्या एका सदंिाि साचंगिल्याप्रमाणे ग लाम स्त्रीच्या मालकाला चििे लग्न चिच्या 

संमिीचशवाय त्याला योग्य वाटेल त्याच्याशी लावनू देिा येिे. स्विः मालकालाि चिच्याशी चववाह करावयािा 
असेल िर प्रथम चिला ग लामीिून म क्ि कराव ेलागिे; आचण मग चिच्या संमिीनेि चिच्याशी लग्न करिा येिे. 
इब्राचहम इब्लन अल ् माहदी यािी ग लाम स्त्री शाचरया चहच्याचवषयीच्या एका कथेवरून ही गोष्ट स्पष्ट होिे. 
चिच्याशी लग्न कराव ेअसे त्याला िीव्रिेने वाटू लागले. िेव्हा त्याने आपल्या अनेक चमत्रानंा बोलावले. आचण 
त्याचं्यासमोर शाचरयाला आपला ब रखा काढायला साचंगिले. मग त्याने आपल्या चमत्रानंा आपले नाव 
सागंावयास चिला साचंगिले. त्यावर िी म्हणाली, “मी शाचरया, ि मिी ग लाम.” मग त्याने उपस्स्थिानंा चिच्या 
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िेहऱ्याकडे पहावयास सागंनू म्हटले, “परमेश्वराशपथ मी चिला स्विंत्र केले आहे आचण मी चिच्याशी चववाह 
करणार आहे, आचण दहा हजार चदहाम ह ंडा देणार आहे. याला ि म्ही साक्षी रहा.” 

 
नंिर शाचरयाकडे वळून त्याने चविारले, “शाचरया, इब्राचहम इब्लने अल ्माहदीच्या म क्ि केलेल्या चस्त्रये, 

ि झी संमिी आहे का?” 
 
शाचरयाने उत्तर चदले, “होय स्वामी. परमेश्वराने मला चदलेल्या देणगीबद्दल त्याला धन्यवाद.” मग 

त्याने चिला आि जाऊन पाह ण्यासंाठी जेवण आणावयास साचंगिले. 
 
 प्रत्यक्ष चववाहप्रसंगीच्या चवधींना सवय चठकाणच्या म स्स्लम समाजाि अचिशय महत्त्व आहे. 

सवयसामान्यपणे वाङ्चनियानंिर काही चदवसानंी चववाहसमारंि एका ठराचवक पद्धिीन सार केला जािो. 
उदाहरणाथय, बगदादमध्ये असा चरवाज आहे की आपल्या वाङ्चनचिि वधूच्या घरी चकिी चस्त्रया आहेि यािी 
माचहिी चमळवनू वराने प्रत्येक स्त्रीला पादत्राणािंा एक जोड ककवा द सरी एखादी वस्िू देणगी म्हणून िसेि 
चमठाई व बरेिसे रेशमी हािरुमाल पाठवावयािे असिाि. लग्नसमारंिाला येणाऱ्या पाह ण्यानंा हे हािरुमाल 
चदले जािाि. वरपक्षाच्या सामाचजक दजान सार कमीजास्ि थाटाि हा आहेर िाटाि िरून अनेक लोक 
डोक्यावर घेऊन चमरवण कीने िो नेिाि. चमरवण कीच्या अग्रिागी अरबी पद्धिीिा क्लॅरोनेट व ढोल असलेला 
बँड असिो. बँडमागे अनेक चस्त्रया िालि असिाि. क त्र्याच्या ि कंण्यासारखा आवाज काढून आनंदाने ओरडि 
असिाि. त्याि चदवशी नवरा–म लगा साक्षीदारानंा आपल्या लग्न कराराला साक्षीदार म्हणून सह्या 
करण्यासाठी आमंत्रण देिो. लग्नसमारंिािील हा एक अचिशय महत्त्वािा िाग असिो.  

 
लग्नाच्या चदवशी आमचंत्रि पाह णे वधूच्या बापाच्या घरी जमिाि. चस्त्रया जनानखान्याि बसिाि िर 

प रुष त्याचं्यासाठी राखून ठेवलेल्या दालनाि बसिाि. सगळी मंडळी जमली की चववाह लावण्यासाठी 
बोलाचवलेला इमाम वध  व वर पक्षाचं्या क ट ंबािील एकेका प्रचिचनधीला बोलाचविो. हे दोन प्रचिचनधी त्या 
लग्नािे साक्षीदार समजले जािाि. लग्नाच्या वळेी त्यािंी उपस्स्थिी प्रथेन सार अत्यावश्यक मानली जािे. 
इमाम हास द्धा धार्ममक चवधी करण्यासाठी केवळ प्रथा म्हणून उपस्स्थि असिो. एरवी म स्स्लम चववाह हा एक 
इहलौचकक करार असल्याम ळे इमामच्या उपस्स्थिीिी आवश्यकिा नाही. लग्नाच्या करारावर वधू−वराचं्या 
सह्या असि नाहीि. फक्ि साक्षीदाराचं्या सह्या असिाि. साक्षीदार होण्याकरिा ज्या अटी ठरवनू चदलेल्या 
आहेि त्यावरून साक्षीदार या पदािे महत्त्व चनदशयनास येिे. वधूच्या वलीप्रमाणे साक्षीदारही प रुष, स्विंत्र 
व्यक्िी, प्रौढ, म स्स्लम व पूणय सज्ञान असे असाव ेलागिाि. असे दोन प रुष–साक्षीदार उपलब्लध नसिील आचण 
एकि उपलब्लध असेल िर एका प रुष साक्षीदारािे काम दोन म स्स्लम चस्त्रया चमळून करू शकिाि. मात्र 
साक्षीदारापंैकी एकजण िरी प रुष असावाि लागिो. [वधू ज्या धमािी असेल त्या धमाच्या दोन चस्त्रयाचं्या उपस्स्थिीि एखाद्या 
प रुषाने ज्यू ककवा चििन स्त्रीशी लग्न केले असेल िर िे लग्न कायदेशीर ठरिे. (क द री याचं्या Mukhtsar या प स्िकाि पृष्ठ १५० मध्ये साचंगिल्याप्रमाणे 
अब  हनीफा यािे असे मि आहे.)] 

 
लग्न–करारावर सह्या झाल्या की मग इमाम वधू व वर पक्षाच्या प्रचिचनधींना करारािील अटी मान्य 

आहेि की नाही िे औपिाचरकपणे चविारिो. आचण मग उियिािें अंगठे एकमेकानंा चिकटिील अशा पद्धिीने 
वधू व वरािे हाि एकमेकाचं्या हािािं देिो. त्यानंिर मग इमाम प्राथयना म्हणिो. आचण िी संपेपयंि त्या 
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अवस्थेि िो त्यािें हाि िसेि धरून ठेविो. सवय उपस्स्थि लोक मग फाचिहा (क राणािील प्रारंिीिा खंड) 
म्हणिाि आचण अशा रीिीने लग्नािंील औपिाचरक चवधीिा िाग संपिो. त्यानंिर मेजवानी होिे. मेजवानी हा 
लग्नचवधीिा एक अचविाज्य िाग आहे. इस्लामपूवय काळापासून मेजवानीिी प्रथा प्रिचलि आहे आचण चििा 
उगम बह िेक प्रािीन बळीिोजनािून झाला असावा. या मेजवानीला कोणीही चनमंचत्रि व्यक्िीने योग्य व प रेसे 
कारण असल्याचशवाय गैरहजर राहिा कामा नये, आचण यजमानाने–वधूच्या बापाने ककवा वलीने या मेजवानीस 
फक्ि श्रीमिं व प्रचिचष्ठि मंडळींना न बोलाविा चवद्वान व धमयशील व्यक्िींनाही बोलवाव ेअसे साचंगिलेले आहे. 
शक्य असेल िर यजमानाने या प्रसंगी बकरा बळी देणे प्रशसंनीय मानले जािे. िसेि शास्त्राने चवचधप्रसंगी 
चनचषद्ध ठरवलेले अन्न मेजवानीिे प्रसंगी पाह ण्यानंा चदले जाणार नाही आचण मनाई असलेला थाटमाट 
(उदाहरण : सोन्या–िादंीिी िाडंी वापरणे) केला जाणार नाही यािी यजमानाने काळजी घ्यावयािी असिे. 

 
एक करार हे इस्लामी लग्नपद्धिीिे मध्यविी लक्षण आहे. लग्न [एफ. एि. रक्स्टन याचं्या 'Maliki Law (London 

1916) मध्ये पान ९४ वर खाली चदलेला एक चलचखि करार उद्घृि केला आहे. िो या सदंिाि नम न्यादाखल मानिा येईल : “सवय चवश्वािंा स्वामी जो 
परमेश्वर त्यािा जयजयकार असो. 

 
“सन्माननीय कादीर, पूणय वयाि आलेला व अल्जीयसयमध्ये राहणारा, व्यवसायाने व्यापारी, स लेमान यािा प त्र याने, परमेश्वराच्या कृपेने 

क लीन क माचरका फाचिमा, यौवनावस्था प्राप्ि झालेली, १८ वषांिी, अल्जीयसयमध्ये राहणाऱ्या म हमद चबन असी या चवणकरािी म लगी चहच्याशी 
श िशक न म्हणून ३० दौराज ह ंडा घ्यावयास ियार असल्यािे लक्षाि घेऊन लग्न–करार केला आहे. या ह ंड्यापैकी अधी रक्कम ित्काळ, लग्न 
सपंण्यापूवी आचण बाकीिी अधी रक्कम िार वषांि द्यावयािी आहे. ही रक्कम देण्याच्या जबाबदारीिून नवऱ्याला फक्ि कायदेशीर मागानेि आपली म क्ििा 
करून घेिा येईल. परमेश्वराने चदलेल्या अचधकाराम ळे आचण वधूिी मूक संमिी चमळवनू वधू चपत्याने चिच्या विीने हा करार केला आहे. नवरा स्विः 
उपस्स्थि आहे. त्याने करारास व चववाहाच्या सूिनेस मान्यिा चदली आहे. अशा रीिीने कायद्याप्रमाणे आवश्यक अशी त्यािी समंिी चमळाली आहे.” या 
आधी नमूद केलेल्या सवय गोष्टींना साक्षीदार आहेि (दोन साक्षीदाराचं्या साक्षी).] करारािील अचिशय महत्त्वािे कलम, ‘महर’ चकिी 
व कसा असावा यासबंंधी असिे. जास्िीि–जास्ि चकिी महर द्यावा याचवषयी कायद्यामध्ये सामान्यिः चनदेश 
नसिो. आचण शाफींनी महरिी चकमान रक्कमही चनचिि साचंगिलेली नाही. ज्या लग्नाि वधूला एक चदनारपेक्षा 
कमी (ककवा दहा [प्रिारािं नसलेल्या अगदी ज न्या नाण्यािं ही रक्कम साचंगिली आहे. या नाण्यािंी ककमि कधीही स्स्थर नसे. बगदादमध्ये 
आब्लबासी चखलाफिीच्या प्रारंिीच्या काळािील चदहाम हे एक िादंीिे नाणे होिे. त्यािी ककमि स मारे पाि पेन्स होिी.] चदहाम) महर देण्यािे 
ठरले असेल अशा लग्नाला हनफींिी संमिी चमळि नाही. महरिी ही क्ष ल्लक रक्कम एका पारंपचरक 
समज िीन सार चदली जाई. कारण ख द्द म हम्मदानंीही आपल्या अनेक बायकानंा लग्नाच्या वळेी फक्ि दहा 
चदहाम ह ंडा आचण जािे, पाण्यािा ख जा व इिर लाकडी सामान इत्यादी घरग िी आवश्यक वस्िू चदलेल्या 
होत्या. [ही ‘पारंपचरक’ समजूि फारि अचवश्वासाहय वाटिे. इब्लने हशाम यानंी चलचहलेला पैगंबराचं्या िचरत्रािं पैगंबरानंी बह िेक वेळा ४०० चदहाम 
‘सादक’ चदल्यािी नोंद आहे. जे लाकडी सामान वगैरे चदल्यािा उल्लेख आहे िे त्यानंी उम्म सलमा या आपल्या बायकोला चदले होिे.] 

 
वधू स्विंत्र स्त्री असेल [रखेलीच्या बाबिीि ‘महर’िी मागणी केली जाि नाही.] िरि चिला महरिी रक्कम चदली जािे. 

वधू ग लाम असेल िर चििा नवरा ग लाम असो की स्विंत्र माणूस असो ‘महर’िी रक्कम त्याच्या मालकािी होिे. 
वधू क माचरका असेल िर चिला चमळणारी ‘महर’िी रक्कम घटस्फोचटि ककवा चवधवा स्त्रीला चमळणाऱ्या ‘महर’ 
पेक्षा प ष्ट्कळि जास्ि असिे. मके्कमध्ये काय ककवा चिनी ि कीस्िानाि काय, आधीच्या लग्नािा अन िव 
असलेल्या, िारिौघापेंक्षा चदसायला जास्ि िागंल्या, ह शार स्त्रीला फार मागणी असिे. चिला िागंला ‘महर’ 
चमळिो. 

 



 अनुक्रमणिका 

बह िेक वळेी ‘महर’िी रक्कम एकदम चदली जाि नाही. चनयोचजि वधूच्या वलीशी बोलून त्याबाबिीि 
ठरचवले जािे. लग्नाअगोदर महरपैकी चकिी रक्कम द्यावयािी यासबंंधी चिन्न देशाि चिन्न चरवाज आहेि. िी कधी 
अधी िर कधी दोन िृिीयाशं असिे. बाकीिी रक्कम नवरा मेला ककवा त्याने िलाक चदला िर बायकोला 
देण्यासाठी राखून ठेवली जािे. महरिा ठरलेला पचहला हप्िा चमळेपयंि बायको नवऱ्याला नाकारू शकिे 
ककवा त्याच्याबरोबर प्रवासाला जायला नकार देऊ शकिे. महरिी रक्कम अगदी माम ली असली िरी चििा 
उल्लेख लग्न–कराराि केलेला नसेल िर िे लग्न रद्द ठरवणारी एक अचिशय मान्यिा–प्राप्ि अशी प्रथा रुढ 
आहे. उत्तर आचफ्रकेिील काही जमािींमध्ये नवऱ्याने आपल्या बायकोला िलाक चदला िरि िो चिला ‘महर’ 
देिो. िथाचप िेथेही सवयसाधारणपणे लग्नाच्या द सऱ्या चदवशी सकाळी ही रक्कम चदली जािे. 

 
वधू ही लग्नाच्या अगोदर क माचरका आहे की नाही यािा उल्लेख लग्न कराराि प ष्ट्कळदा केलेला 

असिो. वधू क माचरका आहे असे साचंगिलेले असेल आचण वास्िवाि िी िशी नसेल िर अनेकदा नवराम लगा 
चिला चिच्या घरी परि पाठचविो अशी मोरोक्कोि पद्धि आहे. काही जमािींि िर अशा वधूला चििा बाप ककवा 
िाऊि ठार मारून टाकिो. 

 
ज्या लग्नपद्धिीसंबधंीिे चनयम क राणाि साचंगिलेले आहेि आचण ज्या लग्नाद्वारे बायकोला नवऱ्याच्या 

पूणय स्वाचमत्वाखाली स पूदय केले जािे अशा लग्नािंी आिापयंि ििा [अशा लग्नानंा रॉबटंसन् स्स्मथने ‘ब अल’ चववाह असे 
म्हटले आहे. ब अल या चहब्र  शब्लदािा अथय ‘स्वामी’, ‘मालक’ ककवा ‘िाबा ठेवणारा’ असा आहे. ज न्या कराराि ‘नवरा’ या अथाने हा शब्लदप्रयोग केलेला 
आहे.] केली. म लीला चवकि घेऊन चिच्याशी चववाह करण्यािी जी ज नी पद्धि होिी चििी काही लक्षणे या 
लग्नपद्धिीम ळे चिरस्थायी झाली. या ज न्या चववाहपद्धिीमध्ये ‘महर’िी रक्कम म लीच्या नािेवाईकाला ककवा 
वचडलानंा चदली जाि असे. आचण स्त्री ही नवऱ्यािी जंगम मालमत्ता समजली जाई. पूवी साचंगिल्याप्रमाणे 
इस्लामच्या स्थापनेनंिर ‘महर’ हा स्त्रीला ह ंडा म्हणून चमळू लागला. िथाचप अन्यथा ज न्या पद्धिीिील चिच्या 
दजाि फारसा अन कूल बदल झाला नाही. ज न्या ‘ब अल’ चववाह प्रकाराच्या जोडीला इस्लामपूवय काळाि 
अरेचबयामध्ये ‘म ट् आ’ या नावाने ओळखला जाणारा द सरा एक लग्नप्रकार अस्स्ित्वाि होिा. क राणाि (४²⁸) 
[‘परंि  ज्यािंा िू उपिोग घेिला आहेस अशा (चस्त्रयानंा) कायदेशीर मोबदला दे. हा कायदेशीर मोबदला चदल्यानंिर ि म्ही जे आपसाि ठरवाल 
त्यान सार ि झ्याकडून काही ग न्हा झाला असे म्हणिा येणार नाही.’] लग्नाशी संबंचधि असा जो एक अरबी शब्लद वापरला आहे, 
त्यािून ‘म ट् आ’ शब्लद चनघालेला आहे. या शब्लदािा अथय ‘उपिोग’ ककवा ‘उपिोग्य बक्षीस’ ‘म ट् आ’ हा 
लग्नप्रकार ‘ब अल’ या लग्नप्रकारापेक्षा चिन्न होिा. कारण ‘म ट् आ’ पद्धिीने लग्न करण्यामागे संसार करून 
राहण्यािा ककवा प्रजाचनर्ममिीिा हेिू नसे. लष्ट्करािील िाकरीम ळे अथवा अन्य काही कारणाम ळे आपल्या 
घरापासून एखादा प रुष लाबं असेल िेव्हा त्याला एक (िात्प रिी) बायको चमळवनू देणे एवढाि त्या लग्नािा 
हेिू असे. या िात्प रत्या चववाहािे वैचशष्ट्ट्य असे की त्यासबंंधीच्या कराराि त्या चववाहािी म दि चनचिि 
साचंगिलेली असे. एका प रुषाने व एका स्त्रीने परस्परािं केलेली व्यवस्था एवढेि त्या लग्नािे मयाचदि स्वरूप 
होिे.या लग्नािील बायकोच्या नािेवाईकानंा त्याि ढवळाढवळ करिा येि नसे. त्यािप्रमाणे वलीिीही 
आवश्यकिा नसे. ठरलेल्या म दिीनंिर कोणिाही चवधी न करिा नवरा–बायको एकमेकानंा सोडण्यास स्विंत्र 
असि. मात्र बायकोला त्या वळेी चििा ह ंडा ककवा मोबदला चमळालेला असला पाचहजे. या प्रथेिा द रुपयोग 
होण्यािा संिव होिा. कारण वशे्यापद्धिीि व या पद्धिीि फारि थोडा फरक होिा. म्हणूनि म हम्मदानंी ही 
पद्धि बेकायदेशीर ठरचवली होिी असे ‘परंपरा’ंद्वारे साचंगिले गेले आहे. िथाचप ख द्द क राणाि त्यासंबधंीिा 
प रावा सापडि नाही. उलट अशा काही ‘परंपरा’ आहेि की ज्याम ळे या प्रथेला अन मिी असावी असे वाटिे. 
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म हम्मदानंी वशे्या ठेवण्यास बह दा नाख षीने परवानगी चदली होिी असे चदसिे. कारण वशे्यािंा एक वगय सदैव 
समाजाि अस्स्ित्वाि होिा. आचण शब्लदाच्या एका फटकाऱ्याने िो नाहीसा करिा येणे शक्य नव्हिे. 

 
“चहमयाराईट सय्यद” याच्यासंबधंीच्या एका कथेद्वारे सनानिी इस्लामिा ‘म ट् आ’ या 

लग्नाप्रकाराकडे पाहण्यािा दृचष्टकोण व या लग्नप्रकारािे स्वरूप चदसून येिे. एकदा या गृहस्थाला रस्त्याि 
एक स्त्री िेटली. चिने त्याच्याशी िेथल्या िेथे लग्न लावण्यािी इच्छा व्यक्ि केली. िेव्हा िो चिला म्हणाला, 
“वलीच्या व साक्षीदाराच्या अन पस्स्थिींि केलेले आचण उम्म खाचदजाच्या [अगदी सहजपणे एकामागून एक चववाह 

करण्याचवषयी िी प्रचसद्ध होिी.] लग्नासारखे िे लग्न होईल.” मग चिने त्याला “िू कोण आहेस?” असे चविारले. या 
बरामिे आत्मप्रौढीपूणय कचविेि त्याने चदलेले उत्तर ऐकून आपले लग्न होणे शक्य नाही असे चिने सागंून टाकले 
“कारण िू येमेनचनवासी आहेस; रचफई (पाखंडी) पंथािा आहेस. आचण मी िर ि झ्या प्रचिस्पधी िाचमनी 
जमािीिली आचण धमाने खाचरजी आहे.” त्यावर िो म्हणाला, “जरा चववकेाने बोल. माझ्या बाबिीि मन जरा 
उदार कर. आपण कोणीि आपल्या पूवयजािंा व धमािा चविार करू नये असे मला वाटिे.” िेव्हा चिने उलट 
चविारले, “परंि  लग्न झाल्यािे लोकानंा कळले की खाजगी गोष्टी जाहीर होि नाहीि काय?” त्यावर िो 
म्हणाला, “मला ि ला वगेळेि सागंावयािे आहे. आपण ‘मट् आ’ करू या. कोणालाि काही कळणार नाही.” 
िेव्हा चिने उत्तर चदले, “(म ट् आ) हा प्रकार म्हणजे वशे्या–व्यवसायािी बहीणि आहे.” याला हरकि घेऊन 
िो म्हणाला, “परमेश्वरािी शपथ मी ि ला कळकळीने सागंिो, एकदा क राणावर चवश्वास ठेवल्यावर आिा िू 
त्याच्यावर अचवश्वास दाखव ूनकोस.” [हा उल्लेख क राणािील ४²⁸ यापूवी उल्लेचखलेल्या पचरच्छेदाचवषयी बह िेक असावा.] अखेर त्या 
स्त्रीने लग्नास संमिी चदली. िेव्हा चिच्या जमािीच्या लोकानंी चिला ठार मारले. कारण िे ‘म ट् आ’ लग्न होिे 
यािी त्यानंा कल्पना नव्हिी. त्याम ळे एका पाखंड्याशी लग्न केल्यािा त्यािंा चिच्यावर आरोप होिा. 

 
स न्नी पंथीयाचं्या मिाप्रमाणे हा लग्नप्रकार बेकायदेशीर आहे. िो बंद करण्यािा खलीफा उमरने प्रयत्न 

केला [खचलफा मामूनने हा लग्नप्रकार कायदेशीर असल्यािा ह क म काढला. पण लोकमिाच्या दडपणाम ळे िो त्याला मागे घ्यावा लागला.]. परंि  
क राणािील विनान सार अशा िात्प रत्या लग्नास पूणयपणे संमिी आहे असे चशयापथंीयािें मि आहे. त्याम ळे 
इराण आदी चशयापंथीय देशामंध्ये म स्स्लम प रुषाला आपल्या धमािील ककवा ज्य ूअथवा चििन ककवा मचॅगअन 
[पचरचिि स्त्रीशी केलेले ‘म ट् आ’ लग्नि कायदेशीर आहे असे काही चशयापंथीय कायदेपंचडिािें आग्रहपूणय मि आहे.] (पण याबद्दल काहींिा 
मििेद आहे.) स्त्रीशी चनचिि ठरचवलेल्या म दिीप रिे लग्न करिा येिे. ही म दि काही िासापंासून एक ककवा 
अनेक वषांपयंि असू शकिे. मात्र प्रचिचष्ठि लोक अशा पद्धिीच्या लग्न–कराराि नव्वद वषांिी म दि घालिाि 
आचण त्या लग्नाला कायमच्या लग्नािे स्वरूप देिाि. इराणमध्ये ‘म ट् आ’ पद्धिीने लग्न झालेल्या बायकोला 
‘चसघा’ असे म्हणिाि. खरे िर या लग्नप्रकाराि म ल्लाच्या देखरेखीखाली जो करार केला [सवयसाधारण 

लग्नासबंंधीच्या कराराला ‘अक्द’ असे म्हणिाि.] जािो त्या कराराला ‘चसघा’ म्हणिाि. खरे म्हणजे या लग्नािं महरिी 
चनचिि रक्कम (कधी कधी मूठिर धान्यस द्धा ‘महर’ म्हणून देण्याि येिे) आचण लग्नािी चनचिि म दि यािा 
उल्लेख करावा लागिो. िथाचप पैशाच्या मोबदल्याि चवकण्यासाठी ककवा मज रीने देण्यासाठी प रुषाला िी स्त्री 
देणगी म्हणून चदली आहे असा अथय अचिपे्रि असेल असा कोणिाही शब्लदप्रयोग ककवा वाक्यरिना त्या कराराि 
असिा कामा नये. िसे असेल िर िो करार रद्द ठरिो. या मागाने, अशा प्रकारच्या लग्नािील स्त्री सोडून 
देण्यािे अचनबधं स्वािंत्र्य प रुषाला चमळू नये अशी व्यवस्था केलेली असिे. िथाचप ठरलेली म दि 
संपण्यापूवीदेखील परस्पराचं्या संमिीने लग्न रद्द करिा येिे. बायकोच्या संमिीचशवाय नवऱ्याला चिच्याशी 
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फारकि घेिा येि नाही. [वैवाचहक जीवनाि शरीरसबंंध ठेवण्यास अशाप्रकारे लग्न झालेल्या नवऱ्याला नकार देिा येिो. खरे िर सवयसाधारण 
लग्नािील बायको या कारणासाठी फारकि माग ूशकिे. लग्न करारािी म दि सपंण्यापूवी लग्न रद्द करण्याि आले िर कराराि ठरचवलेल्या ‘महर’ 
मधील अधी रक्कम मागण्यािा बायकोला अचधकार असिो.] या लग्नाम ळे झालेली म ले कायदेशीर ठरिाि आचण त्यानंा आपल्या 
बापाच्या मालमते्तिील चहस्सा वारशाने चमळण्यािा हक्क असिो. परंि  नेहमीच्या प्रकारािील लग्नाच्या 
बायकोप्रमाणे या लग्नप्रकारािील बायकोला (‘चसघा’ला) पोटगीिी मागणी करण्यािा ककवा कराराि 
ठरलेल्या देणगीपेक्षा अचधक मागण्यािा अचधकार नसिो. आचण चिला आपल्या नवऱ्याकडून वारशाने काही 
चमळि नाही. िसेि नवऱ्यालाही चिच्याकडून वारसाहक्काने काही चमळि नाही. 

 
स्त्रीला रखेली म्हणून ठेवणे आचण चिच्याशी लग्न करणे याि इस्लामने स्पष्टपणे फरक केलेला आहे. 

कारण इस्लाममध्ये फक्ि ग लाम चस्त्रयानंाि रखेली म्हणनू ठेविा येिे, स्विंत्र चस्त्रयानंा नाही. मागे एके चठकाणी 
साचंगिल्याप्रमाणे ग लाम स्त्रीशी, चिला म क्ि केल्यावरि मालकाला लग्न करिा येिे. एखाद्या प रुषाला 
लग्नािी बायको ककवा बायका नसिील ककवा त्याला त्या असल्या िरी त्याचशवाय चकिी रखेल्या ठेविा येिील 
यासबंंधी कायद्यािा कोणिाही चनबंध नाही. परंि  या बाबिीिील प रुषाच्या अचनबधं अचधकारावर अन्य काही 
मयादा घािलेल्या चदसिाि. अचववाचहि म स्स्लम ककवा ज्यू अथवा चििन चस्त्रयानंा रखेल्या म्हणून ठेविा येिे. 
बचहणी–बचहणी असलेल्या दोन अथवा जास्ि चस्त्रयानंा िसेि ज्याचं्याशी एकाि वळेी लग्न करिा येि नाही अशा 
प्रकारे ज्यािें परस्पराशंी नािे आहे अशा स्विंत्र चस्त्रयानंा रखेल्या म्हणून ठेविा कामा नये. त्यािप्रमाणे ग लाम 
म्हणून नवीनि आणलेली स्त्री गियविी आहे की नाही यासंबंधीिी खात्री होईपयंि चिच्याबरोबर राहू [या चनयमािे 
पालन नेहमी केले जाि नाही असे अनेक प राव्यावंरून चदसिे.] नये. ग लाम स्त्रीवरील मालकाच्या सवांगीण अचधकारावर 
आणखी एक चनबधं घािलेला आहे. िो असा की, स्विः मालकाला त्या स्त्रीला रखेली म्हणून ठेविा येईल 
अथवा रखेली म्हणून चिला िो द सऱ्यालाही देऊ शकेल ककवा चवकू शकेल परंि  “जर िी ब्रह्मियय व्रिािे पालन 
करू इस्च्छि असेल िर [क राण २४³³]” पैशाच्या लोिाने वशे्याव्यवसाय करण्यािी मालकाला चिच्यावर सक्िी 
करिा येणार नाही. 

 
ग लाम स्त्रीला वशे्याव्यवसाय करावयास लावनू त्यावर चमळालेल्या पैशावर मालकाला जगिा येणार 

नाही, अशा अथािे एक हचदस आहे. परंि  वशे्याव्यवसायासंबधंींच्या चनणययाच्या बाबिीि क राणाि ज्या मयादा 
घािलेल्या चदसून येिाि त्यावरून स्विः म हम्मदानंा आपल्या मिाच्या योग्यिेचवषयी एक िर शकंा असावी 
ककवा वशे्यापद्धिी इिकी दृढमूल झालेली असावी की िी एकदम नाहीशी करणे अशक्यि असाव.े द सरीि 
शक्यिा अचधक खरी चदसिे. म हम्मदापूंवीच्या काळी वशे्याव्यवसाय प्रिचलि होिा यािं शकंा असायिे कारण 
नाही. आचण वशे्येकडे जाणे हे म स्स्लमपूवय काळािील अरब लज्जास्पद मानीि नसि असे दाखचवण्यािाही प्रयत्न 
झाला आहे. वस्ि स्स्थिी खरोखरि िशी असेल िर इस्लामने त्यािं बदल घडवनू आणला असे चदसिे. उमय्या 
खचलफा मारवान चबन अल ् हक्म या अल्पकाल सते्तवर राचहलेल्या खचलफाच्या राजवटीच्या इचिहासाि 
इचिहासकारानंी म्हटले आहे की या खचलफािा अपमान करू पाहणारी माणसे त्याला “अल ्झरकािा पोर” 
असे म्हणि. अल ्झरका खचलफािी पूवयज होिी. िसेि जाचहचलयामध्ये वशे्याचं्या घरािे चनदशयक असलेले 
चनशाण आपल्या घरावर लावणाऱ्या चस्त्रयापंकैी िी एक [al–Fakhri (अहलवार्डटय सपंाचदि) मध्ये असेही म्हटले आहे की चझयाद इने 
अबीही हा स माया या बाजारी वेश्येिा म लगा होिा. चििाही ‘झरका’ याि नावाने उल्लखे केलेला आहे. रॉबटयसन स्स्मथ याच्या मिान सार इस्लामच्या 
आगमनानंिरही ज्या चस्त्रया ज न्या बह पचित्वाच्या नैचिकदृष्ट्ट्या चढल्या प्रथेला चिकटून राचहल्या होत्या त्यापैकी या ‘झरका’ चस्त्रया होत्या. आचण 
त्याचं्याकडे जाणे अप्रचिचष्ठिपणािे मानले जाि नसे. याचवरुद्ध प रावा त्यामानाने फार अल्प आहे. परंि  म आचवआने वशे्येिा म लगा असलेला चझयाद हा 
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आपला सावत्र बाप असल्यािे साचंगिले िेव्हा म आचवआच्या समकाचलनानंी चिटकाराि व्यक्ि केला होिा, याि म ळीि सशंय नाही. चनदान िबरीने 
स माया ही वेश्या होिी असेि म्हटले आहे.] स्त्री होिी. 

 
स्विःच्या जमािबाधंवामंध्ये वशे्या कधीही राहि नसि. कारण वशे्या व्यवसाय बदनामीकारक समजला 

जाि असे. ज्या गावी त्यािंी स्विंत्र घरे नसि िेथे त्या बाजारपेठेि, याते्रच्या चठकाणी आचण माणसािंी सिि 
ये–जा आहे अशा िागाि राहाि. बान  अमीर जमािीमधील खरका ही या वशे्यापंैकी अशीि एक वशे्या होिी. 
चिच्याचवषयी अनेक गोष्टी प्रिचलि आहेि. िी स्विःला याते्रकरंूिी वशे्या समजि असे आचण चिच्याकडे जाणे 
“हा एक याते्रमधला चवधी” आहे असे िी माने. परकी प रुषासमोर िी आपल्या िेहऱ्यावरिा ब रखा उिरवी 
आचण उलट ओळखीच्या माणसासमोर ब रखा िढवी. 

 
इस्लामिा वशे्याव्यवसायाला अचधकृिपणे चवरोध असूनही िी पद्धि कधीि बंद झाली नाही एवढे 

साचंगिले की प रे. िसेि बाजारी चस्त्रया व त्यािें दलाल हे कायद्यािे उल्लंघन करणारे लोक आहेि असे समजले 
जाि असले िरी बह िेक सवय म स्स्लम देशाि असे लोक आढळिाि. 

 
लग्नसंबधंाि स्त्रीिे व प रुषािे जे सापेक्ष स्थान आहे त्यािे स्वरूप लक्षाि घेिा चववाचहि चस्त्रयानंा 

व्यचििार करण्यासाठी प्रोत्साहन चमळेल असे चदसि नाही. पण बायकोवर व्यचििारािा आरोप असेल िर 
त्यासाठी क राणाप्रमाणे जो प रावा त्याला द्यावा लागिो िो चमळचवणे जवळपास अशक्यि आहे. यासंबधंीिा 
क राणािील मूळ उिारा असा आहे : “ज्यानंी िाचरत्र्यवान चस्त्रयावर व्यचििारािा आरोप केलेला आहे त्यानंी िो 
आरोप चसद्ध करण्यासाठी िार साक्षीदार [क राणाि ४¹⁹ मध्ये असे स्पष्टपणे साचंगिले आहे की, “ि मच्या बायकापंैकी एखादीिे वियन 
अनैचिक आहे असा ि मिा आरोप असेल िर ि मच्यािील िार साक्षीदार आणा.”] आणले नाहीि िर त्यानंा िाबकािे ऐशी फटके 
मारा.” यासबधंी बैदावी याने केलेल्या िाष्ट्यािा संबंचधि िाग असा आहे : “येथे श द्ध िाचरत्र्यािी, यािा अथय 
स्विंत्र, वयाि आलेली व चनदोष मनािी, इस्लामवर चनष्ठा असलेली व व्यचििारापासून अचलप्ि अशी व्यक्िी 
असा आहे. प रुष व स्त्री असा िेद या संदिाि अचिपे्रि नाही. एक उदाहरण म्हणून ककवा चस्त्रयावंर आरोप करणे 
अचधक गंिीर स्वरूपािे व दोषास्पद असिे म्हणूनि या संदिाि श द्ध िाचरत्र्याच्या चस्त्रयािंा त्यास उल्लेख 
करण्याि आला आहे.” 

 
व्यचििाराचवषयीच्या आरोपाबद्दलिे प राव,े क्वचिि एखाद्याला दाखचविा आलेि, िर दोषी व्यक्िीला 

क राणाने कडक स्वरूपािी सजा साचंगिलेली आहे. पण िी दोन चिन्न प्रकारािंी आहे. स रा २४² हा या 
प्रश्नासंबधंीिा क राणािील अगोदरिा स रा असावा. त्यामध्ये व्यचििारी प रुष व व्यचििारी स्त्री या दोघानंाही 
प्रत्येकी शिंर िाबकाचं्या फटक्यािंी चशक्षा ठरवनू चदलेली आहे. स रा ४¹⁹ या नंिरच्या प्रत्येक स रामध्ये फक्ि 
व्यचििारी बायकािंा उल्लेख आहे. त्याि त्यानंा मरेपयंि ‘घराि कोंडून’ ठेवण्यािी सजा साचंगिली आहे. 

 
या स राचं्या समीक्षकाचं्या म्हणण्याप्रमाणे ज्या चस्त्रयावंर बदफैलीपणािा आरोप असेल त्यानंा 

इस्लामच्या प्रारंिीक काळाि अक्षरशः ि रंुगाि डाबंले जाि असे. त्या नंिरच्या काळाि दगडाने मारण्यािी 
[चहजरीच्या द सऱ्या शिकासबंंधीच्या एका अभ्यासक िज्ज्ञाने एका स्त्रीिी कथा साचंगिली आहे. चिच्यावर व्यचििारािा आरोप होिा. चिने िो कबूल 
केला. म हम्मदािंा जावई व त्यािा एक उत्तराचधकारी (खचलफा) अली याने चिला प्रसूि होईपयंि ि रंुगािं ठेवले. मग त्याने चिला एका खर्डड्याि 
छािीपयंि प रले. चिच्यावर एक दगड ठेवला. मग बाजूला उभ्या असलेल्यानंा चिला दगड मारण्यास फमाचवले.] चशक्षा देण्याि येऊ लागली. 
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क राणािील या दोन स रामंधील चवसंगिी दूर करण्यासाठी कायद्याच्या िाष्ट्यकारानंी व्यचििारासबंंधीच्या 
अपराध्यािें दोन वगय पाडले आहेि. (अ) जे म हसना आहेि व (आ) जे म हसना नाहीि. म हसना म्हणजे वयाि 
आलेले सज्ञान, स्विंत्र स्त्री ककवा प रुष; स्विंत्र असल्याम ळे ज्यानंा कायदेशीर वैवाचहक जीवन जगिा येिे, असे 
लोक. [बैदावी यािे क राण २४² वरील िाष्ट्य पहा. बैदावीने याला अशी प रिी जोडली की शाफीच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘म हसना’ होण्यासाठी या 
अटीव्यचिचरक्ि िी व्यक्िी इस्लामवर श्रद्धा असलेली असणे जरूर आहे अशी अट आहे. या चवधानाला अशी हरकि घेण्याि आली आहे की ख द्द 
म हम्मदानंी व्यचििारािा आरोप असलेल्या ज्यूंना दगडाने मारले असल्याने अशाप्रकारे ‘म हसना’च्या पात्रिेसबंंधीिी आणखी अट नमूद करण्यािे कारण 
नाही.] या ‘म हसना’ लोकासंाठी व्यचििाराबद्दल दगड मारून ठार करण्यािी चशक्षा आहे. जे ‘म हसना’सबंंधीच्या 
वर उल्लेचखि अटी पूणय करीि नाहीि त्यािंा द सऱ्या वगाि समावशे [कोणत्या िकाने हा फरक करण्याि आला आहे िे स्पष्ट 
होि नाही. स्नौक हरगोन्ज म्हणिो त्याप्रमाणे धमयचनष्ठ माणसाने ज्या गोष्टीच्या अथािी अचधक खोल िौकशी न करिा जी गोष्ट मानली पाचहजे अशी ही 
बाब (िा अब्लब दी) असावी.] होिो. अशा लोकापंकैी जे स्विंत्र स्त्री–प रुष असिील त्यानंा शिंर फटके आचण ग लाम 
असिील त्यानंा त्याच्या चनम्मे फटके अशी चशक्षा साचंगिलेली आहे. 

 
ज्याला आपल्या बायकोवरील व्यचििाराच्या आरोपाबद्दल आवश्यक िो सवय प रावा देिा येि नसेल 

त्याने क राणा [४⁶–⁹.] प्रमाणे “परमेश्वरािी शपथ घेऊन आपण खरे बोलि आहोि असे िार वळेा साचंगिले 
पाचहजे. आचण आपण खोटे बोलि असलो िर परमेश्वरािा आपल्यावर कोप होईल असे पािव्या वळेी म्हटले 
पाचहजे.” या प्रसंगी बायको काही न बोलिा स्वस्थ राचहली िर चिला चिच्यावरील आरोप मंजूर आहे असे 
समजून सजा चदली जािे. िथाचप क राणामध्ये “चिने परमेश्वराशपथ िो खोटे बोलिो आहे असे साचंगिले िर 
चशके्षिून चििी स टका होऊ शकिे. आचण िो बोलला िे खरे आहे असे चसद्ध झाले िर चिच्यावर परमेश्वरािा 
कोप होईल” असेही म्हटले आहे. [व्यचििारासबंंधीच्या या चवचशष्ट शपथेला ‘ल आन’ म्हणिाि. यािा शब्लदशः अथय, “कोणाला िरी शाप 
देणे” असा आहे. ही पचवत्र शपथ घेण्याच्या चवचशष्ट जागा कायद्याने ठरवनू चदल्या आहेि. एखाद्याने पचवत्र जागी शपथ घेिली िर िी बह सखं्य म सलमान 
आजदेखील मानिाि ही गोष्ट लक्षाि घेिा शपथ घेण्यािी ही कसोटी एकंदरीि िागंली आहे.] बायकोने अशी पािवळेा शपथ घेऊन 
साचंगिले िरी त्यािें लग्न रद्द होिे. आचण चिला कायमिा िलाक चमळून चिच्या नवऱ्यापासून चििी फारकि 
केली जािे. नवरा नंिर कोणत्याही पचरस्स्थिीि चिच्याबरोबर प न्हा संसार करीि [असे शाफींिे मि आहे. िथाचप 

हचनफींिे असे मि आहे की कोटाने िलाक देऊन हाकलून देण्यािा सवयसाधारण चनकाल देणे जरूर आहे अशा प्रकारिे हे प्रकरण आहे.] नाही. 
 
घटस्फोटाच्या एकूण प्रश्नाचवषयी क राणाि बरेि साचंगिलेले आहे. िथाचप घटस्फोटाच्या कारणापेंक्षा 

घटस्फोटािी पद्धिी व घटस्फोचटि बायको व चििी म ले याचं्यासबंंधीिीि ििा त्याि जास्ि आहे. 
घटस्फोटाच्या कारणासंंबधंी इस्लामी िाष्ट्यकारानंी केलेली िाष्ट्ये म स्स्लम जीवनावर फार खोल पचरणाम 
करणारी आहेि. बायकोशी फारकि घेण्यासंबधंीिी कारणे सागंण्यािी कोणिीही जबाबदारी क राणाने 
नवऱ्यावर टाकलेली नसल्याम ळे नवऱ्यािी मजी ककवा लहर लागेल िेव्हा िो आपल्या बायकोशी िलाक घेऊ 
शकिो. िो अचधकार बायकोला मात्र चदलेला नाही. पचरणामी या चवषमिापूणय दृचष्टकोणाम ळे इस्लाममधील 
चस्त्रयािंा दजा आणखीनि कचनष्ठ झाला आहे. नवऱ्याला चमळालेली फारकिीिी सवलि काही बाबिीि 
इस्लामपूवय काळािील चरवाजािून आलेली आहे. त्या काळाि नवरा बायकोला चवकि घेि असे. त्याम ळे चिच्या 
बापाला ककवा वलीला ‘महर’िी उरलेली रक्कम देऊन टाकून चिच्यासंबधंीच्या आपल्या संपूणय जबाबदारीिून 
त्याला आपली सोडवणूक करून घेिा येि असे आचण फारकिीिी ठरवनू चदलेली घोषणा करून बायकोपासून 
म क्ि होिा येि [“ि ला काढून टाकले आहे” यावरून फारकिीच्या या योजनेला ‘िलाक’– काढून टाकणे हा शब्लद पडला आहे.] असे. 
फारकि देण्यािा आपला चनिय झाला आहे यािे चिन्ह म्हणून नवऱ्याने ही घोषणा एकािवळेी ककवा काही 
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चदवसाचं्या अंिराने िीनदा करावयािी असिे. फारकिीिी ही साधी पद्धि इस्लामने िशीि ठेवली. एवढाि 
फरक करण्याि आला की अशा प्रकारे आपल्या बायकोला टाकण्याधी पचहली व द सरी घोषणा केल्यावरस द्धा 
इच्छा असेल िर नवऱ्याला चिच्याशी परि लग्न करिा येिे. [क राण २²²⁸, ²³². रॅचबचनकल (यह दी) कायद्याने आपल्या 
घटस्फोचटि बायकोशी अन्यथा आवश्यक असिे त्याप्रमाणे ९० चदवस न थाबंिा लग्न करण्यािी परवानगी चदली आहे.] त्यासाठी कोणिाही 
समारंि करावा लागि नाही की बायकोच्या संमिीिीही त्याला आवश्यकिा नसिे. मात्र त्या स्त्रीिा द सऱ्या 
माणसाशी चववाह ठरलेला असेल िर कायद्याने त्या माणसाशी चववाह करण्यासाठी थाबंण्यािी जी म दि ठरवनू 
चदली असिे िी संपण्याच्या आि पचहल्या नवऱ्याला चिच्याशी चववाह करावा लागिो. परंि  नवऱ्याने चिसऱ्यादंा 
व शवेटच्या वळेी फारकिीिी घोषणा घोचषि केली असेल आचण त्याद्वारे चिच्यावरील आपले अन्य सवय हक्क 
संपले असल्यािे जाहीर केले असेल िर त्या स्त्रीिे प्रथम द सऱ्याशी लग्न होऊन त्याने चिला फारकि देईपयंि 
चिच्याशी चिच्या पूवींच्या नवऱ्याला परि लग्नसंबधं जोडिा येि [क राण २²³⁰. कधी कधी असेही घडिे की रागाच्या िराि ककवा 
अन्य कारणाम ळे नवरा िलाकिी घोषणा एकदम िीनदा करून टाकिो आचण मग प न्हा नवरा–बायकोला लग्न करावयािी इच्छा होिे. अशा प्रकरणी 
त्या स्त्रीिे प्रथम द सऱ्याशी लग्न लावनू चदले जािे (िे व्हावेि लागिे–बैदावी–क राण २²³⁰.) आचण प न्हा फारकि घेिली जािे. या दोन गोष्टींना ियार 
असलेला माणूस मोबदला देऊन चमळवला जािो. आचण अशा रीिीने कायद्यािील िरिूद प री केली जािे. या प्रचक्रयेला ‘िहलील’ (कायदेशीरपणा 
आणणे, असे म्हणिाि.)] नाहीि. द सरा नवरा ग लाम असेल िर चिला िो बक्षीस म्हणून देऊन लग्न रद्द झाले असे 
समजले जािे. कारण कोणाही स्विंत्र स्त्रीला स्विःच्या ग लामाशी कायद्याने लग्न करिा येि नाही. 

 
घटस्फोचटि स्त्रीने परि लग्न करण्याआधी काही काळ थाबंले पाचहजे हा इस्लामने घडवनू आणलेला 

नवा बदल होय. “िीन माचसक पाळ्या होईपयंि [क राण २²²⁸. नवऱ्याने लग्नािा चविार बोलून दाखचवल्यानंिर लग्नासाठी िार 

मचहन्यािंी म दि इस्लामी कायद्याने घालून चदली आहे.] घटस्फोचटि चस्त्रयानंी द सरा नवरा करिा कामा नये.” [‘जाचहचलया’मध्ये 
घटस्फोचटि स्त्रीला िी गरोदर असली िरी घटस्फोटानंिर लागलीि परि लग्न करिा येि असे आचण चििे मूल नव्या नवऱ्याच्या मालकीिे होि असे.] 
स्थचगि घटस्फोटाच्या काळाि घटस्फोचटि स्त्री आपल्या पूवीच्या नवऱ्यािीि बायको समजली जािे आचण 
त्याला आधीच्या िार बायका असिील िर आणखी लग्न करिा येि नाही. स्थचगि घटस्फोटाच्या या काळाि 
कोणिाही चवधी न करिा नवरा आपल्या िात्प रत्या घटस्फोचटि बायकोला आपल्याकडे िात्प रिे परि नेऊ 
शकिो. घटस्फोट अंचिमचरत्या चनचिि झाल्यावर जर असे चदसून आले की मध्यंिरीच्या काळाि बायकोला गिय 
राचहला आहे िर नवऱ्याने चिला प न्हा आपल्यापाशी ठेवनू घ्याव ेआचण िी प्रसूि होईपिंि चिला िागंली 
वागणूक द्यावी [क राण २²²⁸] असे साचंगिलेले आहे. असे मूल व्यचििारािून झालेले नसेल िर िे चिच्या नवऱ्याच्या 
मालकीिे होिे. प्रसूि होईपयंि घटस्फोटीि स्त्रीला द सऱ्याशी लग्न करिा येि नाही. 

 
फारकिीच्या िहकूबीच्या काळाि नवऱ्याने जर बायकोला परि नेले िर फारकिीसंबंधीच्या आधीच्या 

सवय घोषणा रद्द समजल्या जािाि आचण नवरा–बायको परि एकत्र राहू लागिाि. अशारीिीने बायकोशी 
अधयवट फारकि घ्यावयािी व मागून परि चिला घराि घ्यावयािे या पद्धिीम ळे बायकोकडून काही िरी 
जबरदस्िीने कबूल करून घेऊ इस्च्छणाऱ्या नवऱ्याला आपल्या बायकोला आपले म्हणणे िी कबलू करीपयंि 
धड लग्न नाही व धड फारकिही नाही अशा अवस्थेि ठेविा येणे शक्य असिे. म्हणून पैगंबरानंी या पद्धिीला 
स्पष्टपणे बंदी केली. [क राणािील आयि २३१.] नवऱ्याने दोन वळेा बायकोला सोडण्यािी ठरलेली घोषणा केली 
असेल िेव्हा नवऱ्याकडून उियमान्य रक्कम घेऊन त्यािा त्याग करण्यािी स द्धा परवानगी म हम्मदानंी 
बायकोला [क राणािील आयि २२९.] चदली आहे. इस्लामपूवय काळाि महरिी रक्कम नवऱ्याला परि करून बायकोला 
त्याच्यापासून स टका करून घेिा येि असे. [घटस्फोटाच्या या प्रकाराला ‘ख ल’् (म क्ििा) असे म्हणिाि.] या पद्धिीिा उघडि 
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द रुपयोग होण्यािी शक्यिा असल्याम ळे चिच्यावर म हम्मदानंी चनबधं घािले. [क राण ४²⁴ आचण २²²⁹ (पचहला िाग) पहा.] 
परंि  िी प्रथा इिकी पक्की रुढ झाली होिी की म हम्मदानंा िी नष्ट करिा येणे शक्य नव्हिे. म्हणून जेव्हा “उिय 
पक्षानंा परमेश्वराने ठरवनू चदलेल्या मयादामंध्ये राहणे अशक्य” असेल अशा बाबिींिि फक्ि वरील सवलि 
देण्याि आली. एकदा नवऱ्याला ‘महर’िी रक्कम परि चमळाली की त्यािे आपल्या बायकोवरील सवय हक्क संपले 
असे समजले जाई. िथाचप नेहमीिी ठरलेली म दि संपेपयंि त्या स्त्रीने परि लग्न करिा कामा नये. नवऱ्याला 
बायकोिा परि स्वीकार करावयािी इच्छा असेल िर त्याला चिच्याशी प न्हा नव्याने लग्न कराव ेलागिे. 

 
नवरा–बायको हे दोघेही मूळ चबगर म सलमान असिील आचण बायकोने इस्लामिा स्वीकार केलेला 

आहे पण नवऱ्याने मात्र चिच्याबरोबर धमांिर केलेले नाही अशी पचरस्स्थिी असेल िर त्या पचरस्स्थिीि 
बायकोला नवऱ्याशी फारकि मागिा [याला ‘िलाक’–म क्ि करणे असे म्हणिाि.] येिे. उलट नवऱ्याने इस्लाम पत्करला 
आहे पण बायको चबगर म सलमानि राचहली आहे अशा वळेी काझीने त्या दोघानंी काय कराव ेयािा चनणयय 
करावयािा असिो. अशा पचरस्स्थिीि फारकि झालीि पाचहजे असे नाही. िथाचप पचि–पत्नी लग्नानंिर एकत्र 
राचहलेले नसिील आचण घटस्फोट चमळालेला असेल िर नवऱ्याने बायकोला ‘महर’िी रक्कम देण्यािी गरज 
नसिे. 

 
पचि ककवा पत्नी याचं्यापैकी कोणािही शारीचरक दोष असेल िेव्हा त्यािंा चववाह रद्द कण्यािी िरिूद 

कायद्याि आहे. उदाहरणाथय पचि पत्नीपैकी कोणीही लैं चगकदृष्ट्ट्या अपात्र असेल िर द सऱ्याला फारकिीिी 
मागणी करिा येिे. िसेि लग्न–करारािील अटी नवरा ककवा बायको याचं्यापैकी कोणीही एकाने प ऱ्या केल्या 
नसिील िर त्यािंा चववाह रद्द होऊ शकिो. कराराच्या वळेी वधूने आपण क माचरका असल्यािे साचंगिलेले 
असिे परंि  वस्ि स्स्थिी िशी नाही हे वराच्यामागून लक्षाि येिे अशी प्रकरणेि या संदिाि सवयसाधारणपणे 
आढळिाि. वधू क माचरका आहे की नाही हे चसद्ध करण्याच्या प्रथेने लादलेल्या कसोट्या अनेकदा ि कीच्या 
असिाि. लोकमि या प्रश्नासंबधंी प्रखर असिे. त्याम ळे क माचरका वधूच्या मचैत्रणी चिला आपण क माचरका 
असल्यािे चसद्ध करण्याि अडिण पडू नये म्हणून काही कृचत्रम उपाय सागंिाि. ॲचबसीनीया व स दानमधील 
काही जमािींमध्ये वधू लग्नपूवय काळाि श द्ध राचहली होिी यािी खािरजमा करून घेण्यासाठी चिला वराला 
आकलगन द्यावयास लावले जािे. फ्रें ि डॉक्टर क्लॉट बे याने चदलेली माचहिी खरी मानली िर असे चदसिे की 
गेल्या शिकाि इचजप्िमध्ये जाचहरचरत्या क माचरका वधूिा कौमाययिगं करण्यािीही पद्धि रूढ होिी. 

 
लग्न–कराराि ठरलेली महरिी रक्कम देण्यािी ककवा चनवाहासाठी लागणाऱ्या गोष्टी प रचवण्यािी 

नवऱ्यािी शक्िी नाही असे काझीप ढे साचंगिले गेले िर त्यािें लग्न रद्द होऊ शकिे. िसेि करारािील अन्य 
अटी प ऱ्या झाल्या नसिील िरीही लग्न रद्द होऊ शकिे. अलीकडेि इराणमध्ये झालेल्या कायद्याप्रमाणे 
नवऱ्याने द सरी बायको न करण्यािी अट मोडली ककवा एका ठरलेल्या म दिीपेक्षा नवरा बायकोला सोडून 
राचहला ककवा चिच्या उदरचनवाहािी व्यवस्था करू शकला नाही अथवा बायकोला िो िागंली वागणूक देि 
नसेल, िर बायकोला कोटाच्या संमिीने नवऱ्यापासून फारकि घेिा येिे. ि की राष्ट्रीय नागरी कायद्याप्रमाणे 
लग्न व फारकि या दोन्ही बाबिीि चस्त्रयानंा प रुषाइंिकेि हक्क चदले आहेि. या कायद्यान सार न्यायालयाकडून 
घटस्फोटापूवी चविक्ि राहण्यािी परवानगी चमळचवण्यािीही िरिूद आहे. स्स्वस कायद्यािून ही कल्पना 



 अनुक्रमणिका 

उिललेली आहे आचण यावर अशी टीका झालेली आहे की चववाहपाचवत्र्याच्या कॅथॉचलक कल्पनेि या कल्पनेिा 
उगम आहे. चववाहपाचवत्र्यािी ही कल्पना म स्लीम कायद्याने कधीही मान्य केलेली नाही. 

 
शवेटिी बाब म्हणजे आपल्या मालकाच्या संमिीचशवाय ग लामाने आपले लग्न ठरवले िर िे लग्न रद्द 

ठरिे. िसेि म क्ि असलेल्या ग लाम पचि–पत्नींपैकी कोणीही परि ग लाम झाले िर त्यािेंही लग्न रद्द ठरिे. 
 
इस्लाममधील चववाहपद्धिीशी चनकटिा संबधं असलेली द सरी बाब म्हणजे गोषापद्धिी व चस्त्रयानंा 

एकान्िवासािं ठेवण्यािी प्रथा. प्रािीन अरबस्िानमध्ये गोषाचवषयी चवचवध प्रथा होत्या असे चदसिे. वाळवटंी 
प्रदेशाि राहणाऱ्या समाजािील चस्त्रया गोषा न करिा प रुषामंध्ये मोकळेपणाने वावरि असि. िर शहराि 
राहणाऱ्या चस्त्रया गोषा करीि असि. ख द्द पैगंबराचं्या क रेशी जमािीिील सवय चस्त्रया गोषा करीि असि. फकी 
या इचिहासकाराच्या कथनान सार प्रािीन मक्कानगरवासी आपल्या अचववाचहि म लींना व स्त्री–ग लामानंा 
िपकेबाज कपडे घालून आचण ब रखा न घालिा त्यािें काबाच्या िोविी प्रदशयन िरवीि असि. त्यानंा मागणी 
घालण्यासाठी ककवा चवकि घेण्यासाठी कोणी प ढे याव ेअशी अपेक्षा असे. िी प री झाली की मग त्या चस्त्रया परि 
ब रखा िढवीि िो कायमिा. म हम्मदानंी आपल्या घरािंल्या बायकानंा रानटीपणाच्या काळािल्याप्रमाणे नटून–
थटून सावयजचनक चठकाणी न चफरण्यािी आचण घरािि राहण्यािी आज्ञा क राणािील [३३³³.] एका पचरच्छेदाि 
केली आहे, िी वर उल्लेचखलेल्या ‘अधार्ममक’ प्रथेच्या संदिािि असावी. [बैदावी (याचवषयासबंंधी अचधकारवाणीने बैदावी 
वास्िचवक फारि थोडे ककवा म ळीि सागंू शकि नाही.) म्हणिो की म हम्मदपूवय काळाि दागदाचगने घालून सावयजचनक हमरस्त्यावर चफरण्यािी व 
लोकामंध्ये चमरवण्यािी चस्त्रयानंा सवंय होिी.] म हम्मदाचं्या हािाि सत्ता येण्यापूवी आचण ज्या काळाि त्याचं्या 
पाचठराख्यावंर अत्यािार होण्यािी व त्यािंी अप्रचिष्ठा केली जाण्यािी िीिी होिी, त्या स रूवािीच्या काळाि 
म हम्मदानंी एका साक्षात्काराद्वारे आपल्या स्विःच्या व इिर इस्लामचनष्ठ लोकाचं्या बायका–म लींनी िोंडावर 
लाबं ब रखा घेऊन बाहेर पडाव ेअशी आज्ञा केली होिी. [क राण ३३⁵⁹. िबरीच्या ‘िफसीर’मध्ये या आजे्ञसबंंधी असे म्हटले आहे : 
आपल्या पे्रचषिाला अल्ला म्हणिो “ि झ्या बायकानंा व म लींना िसेि धमयचनष्ठाचं्या बायकानंा असे सागं की, ग लामाप्रमाणे पोषाख करून केस व िेहरा 
उघडा ठेवनू त्यानंी घराबाहेर पडू नये. त्यानंी आपल्या अंगावरच्या खमीसािा काही िाग खाली सोडावा म्हणजे त्या स्विंत्र क ट ंबाि जन्मलेल्या चस्त्रया 
आहेि हे कळेल व मग एखादा उनाड माणूस घाणेरड्या शब्लदाि जी टवाळी करिो िी त्यानंा ऐकावी लागणार नाही.” “काही िाग खाली सोडावा 
(ब रखा)” या वाक्याच्या अथाचवषयी िाष्ट्यकारािं मििेद आहेि. काहींिे म्हणणे असे कीं चस्त्रयानंी आपले कपाळ व िेहरा झाकला पाचहजे व फक्ि एकि 
डोळा उघडा ठेवला पाचहजे असा त्यािा अथय आहे (िर काहींिे म्हणणे आहे की फक्ि कपाळि झाकून घ्याव.े).] वर उल्लेचखलेल्या 
पचरच्छेदाि म हम्मदानंी आपल्या अन यायानंी वारंवार आपल्या घरी येऊ नये आचण आपल्या परवानगीचशवाय 
घराि प्रवशे करू नये अशी चवनंिी केली आहे. कोणाला आपल्या बायकानंा काही सागंावयािे असेल िर िे 
त्यानंी ‘पडद्याआडूनि’ साचंगिले [यावर बैदावीिी टीका अशी : उमरने असे म्हटल्यािे साचंगिले जािे की, “हे परमेश्वराच्या दूिा, ि झ्या 
घरी येणारी माणस ेसाधीिोळी ककवा द ष्टही असू शकिील. म्हणून धमयचनष्ठाचं्या आयानंी ब रखा घ्यावा अशी िू आज्ञा करणे योग्य होईल.” िेव्हा मग 
पैगंबरानंा या विनािा साक्षात्कार झाला.] पाचहजे. 

 
आपल्या घरािील चस्त्रयानंी िरी आपल्या जमािीिी ज नी प्रथा पाळावी असे म हम्मदािें मि असाव ेअसे 

यावरून स्पष्ट चदसिे. परंि  म हम्मदाचं्या क ट ंबािंील एक स्त्री मात्र ज ना प्रघाि ककवा म हम्मदािंी ही इच्छा 
बंधनकारक मानण्यास ियार नव्हिी. त्याचं्या बायकोच्या िािीने– आयेषाने– या बाबिीि आपण स्विंत्र 
असल्यािा आग्रह धरला. नवऱ्यािा चवरोध न ज मानिा ब रखा न घालिा िी लोकामंध्ये वावरि असे. 
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ब रख्यासंबंधी पैगंबरानंी प्रकट केलेल्या साक्षात्कारानंिर काही काळाने त्यानंी स्त्री व प रुष या 
दोघानंाही वियण कीिे व श द्ध िाचरत्र्यासंबधंीिे काही चनयम घालून चदले. मागाहून चस्त्रयासंाठी त्याि आणखी 
चनयमािंी िर घालण्याि आली. त्यान सार रक्िसंबंध असलेल्या जवळच्या नात्यािील ज्या प रुषाशंी लग्न 
करिा येि नाही. असे प रुष ककवा त्याचं्या बायका, अथवा आपले नवरे सोडून अन्य कोणाही परप रुषासमोर 
आपल्या सौंदयािे प्रदशयन करू नये अशी आज्ञा [क राण २४³⁰. अशा अपवाद केलेल्या लोकािं, ग लामािंा (चवशषेिः नप ंसक) व ज्या 

लहान म लानंा स्त्री–प रुषािंील िेदािी जाणीव नसिे अशा अगदी लहान म लािंा समावेश करण्याि आला आहे.] देण्याि आली. यासंबधंीिा 
पचरच्छेद असा आहे : “धमयश्रद्ध (प रुषानंा) सागं की त्यानंी आपली नजर खाली ठेवावी व आपल्या शरीरािे 
ग प्ि िाग झाकून ठेवाव.े.. धमयश्रद्ध चस्त्रयानंाही सागं की त्यानंी आपली नजर खाली ठेवावी व आपल्या शरीरािी 
ग ह्यागें झाकून ठेवावीि. (शरीरावरिे) बाहेरिे दाचगने सोडून इिर दागदाचगन्यािें प्रदशयन करू नये. आपल्या 
वक्षःस्थलावरील वस्त्राच्या उघड्या िागापयंि ब रखा घ्यावा आचण पिी ककवा वडील वगळून अन्य लोकानंा 
आपले दाचगने चदसू देऊ नयेि” इत्यादी. बैदावी याने या पचरच्छेदावंर केलेले िाष्ट्य त्याच्या स्विःच्या 
काळािील (१३ व े शिक) आचण त्यानंिरच्या काळािील चरवाजावर प्रकाश टाकणारे आहे. बैदावीने 
(शरीरािा) ग प्ि िाग झाकण्यासंबधंीच्या आजे्ञचवषयी असे स्पष्टीकरण केले आहे की िी आज्ञा म्हणजे लैं चगक 
पाचवत्र्यासंबधंी केलेल्या उपदेशासारखी आहे ककवा ग प्ि िाग नीट झाकाव ेयासबधंीिा िो आदेश आहे. अगदी 
अलीकडच्या काळापयंि या आजे्ञिा शब्लदशः अथय लावला जाि होिा, आचण त्याम ळे य रोपीय आिारपद्धिीिी 
नक्कल करणारे ककवा त्या पद्धिीि वाढलेले मूठिर म सलमान प रुष सोडले िर इिर कोणीही सभ्य म सलमान 
प रुष पािात्य पद्धिीिा आखूड कोट व पँट घालीि नसि. कारण िो फारसा सभ्य पोषाख समजला जाि नसे. 
“बाह्य दाचगने सोडून बाकीच्या दाचगन्यािें प्रदशयन करू नये” या चस्त्रयासंाठी चदलेल्या आजे्ञिा “िेहरा व दोन्ही 
हाि सोडून” असा अथय बैदावीने लावला आहे. कारण हे अवयव जननेंचद्रयाशी संबचंधि नसिाि. बैदावी प ढे 
म्हणिो, “परंि  ही आज्ञा नमाजाच्या वळेेप रिी आचण त्यावळेी (लोकािें) लक्ष जाऊ नये यासाठी असण्यािे 
जास्ि शक्यिा आहे.” अथाि स्विंत्र स्त्रीिे सवयि शरीर हे ग प्िेंचद्रयाप्रमाणे मानले पाचहजे. आचण म्हणूनि पिी 
आचण अगदी जवळिे अंिेवासी याचं्याचशवाय चिच्या शरीरािा कोणिाही िाग द सऱ्या कोणाला चदसिा कामा 
नये. स्त्रीवर वैद्यकीय उपिार होि असिील ककवा िी साक्षीसाठी उिी असेल िर त्यावळेेप रिाि काय िो 
अपवाद करिा येईल. 

 
चहजरीच्या चिसऱ्या शिकापयंि आचण त्यानंिर देखील मचशदीि जास्ि प रुषाबंरोबर नमाज पडण्यािा 

चस्त्रयानंा अचधकार होिा. उमरने सावयजचनक नमाजाच्या वळेी चस्त्रयानंा क राण वािून दाखचवण्यासाठी एक खास 
माणूस नेमला होिा असे सागंिाि. त्यावळेी चस्त्रयानंी ब रखा घेिला नाही िरी िालि असे. परंि  सावयजचनक 
नमाजाच्या वळेी चस्त्रयानंी करावयाच्या पोषाखाचवषयी कायद्याि सूिना आहेि. छािीवर िोळी व कपाळाच्या 
वरच्या बाजूस ब रखा आचण शरीरावर अंगरखा असा हा पोषाख असावा. िेहरा, हाि व पावलाचं्या नचजकिा 
वरिा िाग आच्छादून घेण्यािी गरज नाही. यापैकी पायाचं्या वरिा िाग झाकून घ्यावा की नाही याबद्दल 
मििेद आहेि. पेंटॅटू्यकच्या (बायबलिी पचहली पाि प स्िके) यह दी िाष्ट्यकारानंी बायबलमधील आज्ञािें 
पूणयपणे पालन व्हाव ेयािी सावधचगरी म्हणून ज्याप्रमाणे ‘आज्ञािें िोविी क ं पण’ चनमाण केले होिे, त्यािप्रमाणे 
क राणाच्या िाष्ट्यकारािंी क राणािील आदेशािं म ळाि साचंगिले आहे त्यापेक्षाही अचधक केले जाव ेअशी अपेक्षा 
होिी. पैगंबरानंी म ळाि आपल्या स्विःच्या घरािील बायकाम लींना ब रख्यासंबंधी जे आदेश चदले िे क राणाच्या 
िाष्ट्यकारानंी सवय चस्त्रयानंा लाग ू केले. ज्याप्रमाणे प रुषानंी पैगंबराचं्या सवय प्रघािािें (स न्ना) अन करण करणे 
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स्ि त्य समजलेले आहे त्यािप्रमाणे चस्त्रयानंीदेखील पैगंबराचं्या घरािंील चस्त्रयाचं्या पद्धिीिे अन करण करणे 
योग्य आहे असा बह धा क राणाचं्या िाष्ट्यकारािंा य स्क्िवाद असावा. वैद्याव्यचिचरक्ि नािेसबंंध नसलेल्या 
कोणाही परप रुषाला ब रखा न घेिलेल्या कोणाही स्त्रीकडे फक्ि वाङ्चनियाच्या [क राण ३३⁵⁹] वळेीि कायद्याने 
पाहिा येि असे. पण ही परवानगीदेखील प्रत्यक्ष व्यवहाराि काढून घेण्याि आली होिी. 

 
जनानखान्यािी आचण चस्त्रयानंा एकान्िवासाि ठेवण्यािी िाल सवयत्र कशी पसरली हे सागंणे कठीण 

आहे. प्रारंिीच्या काळािील क राणािे िाष्ट्यकार इराणी होिे आचण इराणाि फार पूवीपासून चस्त्रयानंा 
एकान्िवासाि ठेवण्यािी पद्धि रूढ होिी. दमास्कसच्या उमय्या खचलफािंी [उमय्या खचलफानंीि जनानखान्यािी प्रथा 
आणली असे इब्लने िाचिबादी यािे मि आहे. पण िे शक्य वाटि नाही. कारण हे लोक बह िाशंी मूर्मिपूजक अरबाचं्या कल्पना व समज िी मानणारे होिे.] 
सत्ता संप ष्टाि आल्यानंिरच्या काळाि क राणाच्या इराणी िाष्ट्यकारािंा इस्लाममधील अचधकार वाढू लागला, 
त्यािा हा पचरपाक असावा. हरून–अल–्रशीदच्या काळाि, म्हणजे पैगंबराचं्या चनधनानंिर दीडश ेवषांनी, 
चस्त्रयानंा एकािंवासाि ठेवण्यािी िाल पके्कपणी रुजली होिी. जनानखाना व त्याच्याशी चनगडीि असलेल्या 
सवय गोष्टी या िालींि अंििूयि होत्या. या िालीन सार श्रीमंि वगािील चस्त्रयानंा घरािील बाकीच्या लोकापंासून 
वगेळ्या जागी ठेवण्याि येि असे, आचण चहजड्यािंी त्याचं्यावर नेमणूक करण्यािं येि असे. मध्यय गाच्या 
स मारास काही म स्स्लम देशािं ही प्रथा सवयसाधारणपणे इिकी दृढमूल झालेली होिी की िी पाहून धमयपरायण 
प्रवासी याते्रकरंूना धक्का बसे. कारण एके काळी याि देशाि स्त्री–प रुष मोकळेपणाने एकमेकािं चमसळि 
असि. मूर प्रवासी इब्लने बिूिा यािा या बाबिीिील अन िव बोलका आहे. सहारा प्रदेशािंील इवालािान िागाि 
िो गेला होिा, त्यावळेी िेथील मसूफा जमािीमधील चस्त्रया, म स्लीम असूनही प रुषासंमोर मयादेने वागि 
असल्यािे त्याला चदसले नाही. त्यानंी ब रखा घेिलेला नव्हिा. परंि  त्या नमाज वगैरे मात्र व्यवस्स्थिपणे 
म्हणि. कोणाशीही त्यािंा चववाह होऊ शकि असे. पण नवऱ्याबरोबर त्या प्रवासाला मात्र जाि नसि. एखाद्या 
स्त्रीला प्रवासाला जावसेे वाटले िरी चििे नािलग चिला जाऊ देि नसि. नात्यािल्या प रुषाशंी त्यािंी मतै्री 
असे. प रुषानंाही नात्याच्या बाहेरच्या स्त्री मचैत्रणी असि. एखादा माणसू आपल्या घराि आला आचण बायकोिा 
चमत्र (प रुष) त्याला िेथे चदसला िरी िो त्याबद्दल नापसिंी दाखवीि नसे. 

 
इब्लने बिूिा याने उल्लेचखलेल्या चस्त्रया बह धा ि आरेग जमािींिील असाव्याि. आजही या चस्त्रया पूणयपणे 

मोकळेपणाने वावरू शकिाि. त्या ब रखा घालीि नाहीि. अन्य काही चठकाणच्या चस्त्रयाही गोषा न करिा 
कहडिाि, कारण आर्मथक पचरस्स्थिीम ळे गोषासंबधंीच्या चनयमािें त्यानंा कसोशीने पालन करणे शक्य नसिे. 
ज्या चस्त्रयानंा घरािंील ककवा घराबाहेरील कठीण शारीचरक श्रमािे काम कराव ेलागिे त्यानंा िोंडावर ब रखा 
घेणे गैरसोयीिे असिे हे स्पष्टि आहे म्हणूनि अरबस्िानािंील बदवी चस्त्रयािं, क दय चस्त्रयािं व अन्य चस्त्रयािं 
साधारणपणे अपवादात्मकरीत्याि ब रखा आढळिो. इचजप्िमध्ये फेलाचहन चस्त्रया ब रखा घालिाि, पण िो 
प्राम ख्याने फॅशन म्हणून. मध्य आचशयामधील िटक्या जमािींिील चस्त्रयास द्धा प रुषामंध्ये म क्िपणे वावरिाि. 
ब रख्यािी त्यासं आडकाठी येि नाही. िेथे जनानखान्यािी िाल नाही. मात्र चकधीज चस्त्रया लग्नानंिर ब रखा 
घालिाि. िथाचप ज्या प्रदेशािंा आिा म स्लीम सोस्व्हएट चरपस्ब्ललक्समध्ये समावशे होिो, िेथे वसाहि करून 
राचहलेले म स्लीम जनसमूह फार पूवीपासून अचिशय सनािन पद्धिीिे जीवन जगि आले आहेि. चस्त्रयानंा 
एकान्िवासाि ठेवण्याच्या प्रािीन पारंपचरक प्रथेिे िे कठोरपणे पालन करीि असिाि. चस्त्रयानंा संपूणयपणे म क्ि 
करण्याच्या धोरणाला सोस्व्हएट य चनयन विनबद्ध असले, िरी त्या देशाि ब रखा व जनानखान्याच्या प्रथा 
िालूि आहेि. अगदी मोठाल्या शहरािंल्या चस्त्रयास द्धा ब रखा घालूनि बाहेर पडिाि. नेहमीच्या ब रख्याऐवजी 
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त्या जाळीिे कापड वापरिाि, एवढाि फरक. कारण अलीकडे ब रख्यािे कापड रचशयामध्ये ियार केले जाि 
नाही आचण त्यािी आयािही करिा येि नाही. 

 
इराणमधील कॅस्स्पयन प्रािंािंील खेड ि चस्त्रया कधीि ब रखा घालीि नाहीि, उलट इराणािील ज्या 

शहरािं इस्लामी धमाचधकाऱ्यािें वियस्व आहे अशा शहरामधील उदाहरणाथय क्य ममधील, गरीब वगािील 
चस्त्रयादेखील नीट ब रखा घेऊन बाहेर पडिाि. िसेि चववाचहि ककवा चववाहयोग्य चस्त्रयानंा सक्िपणे 
एकान्िवासाि ठेवले जािे. पूवेकडील देशािं– मलाया, पूवीिा डि ईस्ट इंचडज प्रदेश व िीन या देशािं–
गोषासंबधंीच्या चनयमािंी सामान्यिः उपेक्षा होि असिे. मलायामधील म स्स्लम स्त्री ब रखा न घेिा बाहेर कहडिे. 
“आपल्या नवऱ्याच्या कामाि िाग घेिे आचण उत्सव–समारंि वगैरे प्रसंगी आपल्या दागदाचगन्यािें प्रदशयनही 
करिे.” 

 
डि प्रवासी स्नौक हरग्रोन्ज मके्कमध्ये गेला होिा, िेव्हा त्याला चस्त्रयास द्धा नमाजासाठी मचशदीि जाि 

असल्यािे आढळले. हरग्रोन्जने म्हटले आहे, की मचशदीि स्त्री व प रुष याचं्यामध्ये फक्ि एक कठडा असे. 
चस्त्रयािें िेहरे क्वचिि कधी अनाच्छाचदि चदसि असले, िरी केसािी एक बटदेखील बाहेर चदसणार नाही अशा 
रीिीने त्या आपले केस मात्र कडव्या रूढीचनष्ठाचं्या िीिीने काळजीपूवयक आच्छादून घेि. कारण कपाळावर 
केस ि रि रि ठेवणे हा अचिशय कनद्य असा नखरा समजला जाई. याते्रिील चवधींच्या प्रसंगी म्हणजे 
इहरामसाठी पोषाख करिाना कायद्याि साचंगिल्याप्रमाणे प रुष आपले मस्िक व चस्त्रया फक्ि आपले हाि व 
िेहरा उघडा ठेवीि. [इहरामच्या वेळी प रुषानंा मस्िक व चस्त्रयानंा िेहरा उघडा ठेवावा लागिो.] परंि  िरीदेखील वचरष्ठ वगांिील 
चकत्येक चस्त्रयानंा ब रखा न घेिा आपला िेहरा उघडा ठेवणे अडिणीिे वाटे. म्हणून त्या आपल्या िेहऱ्यावर एक 
प्रकारिे आच्छादन घालीि व मग त्यावर ब रखा िढवीि आचण अशा रीिीने कायद्यािे िाचंत्रकपणे पालन 
करीि. 

 
य रोपीयकरणाच्या आपल्या काययक्रमान सार म स्िफा कमाल अिाि कय ने सावयजचनक चठकाणी ब रखा 

घ्यावयास ि की चस्त्रयानंा बंदी केली. त्यािे अन करण करून १९३६ मध्ये इराणािही िसाि कायदा शाह रेझाने 
केला. य गोस्लाव्ह सरकारने एक ह कूमनामा काढून ही प्रथा अलीकडेि बंद केली आहे. इचजप्ि, इराक आचण 
मध्यपूवेिील देशानंी या बाबिीि कोणिाही कायदा केलेला नाही. िरीस द्धा त्या देशािील मोठ्या शहरामंधील 
चस्त्रया गेली पंिवीस वष ेब रखा न घेिा आचण य रोचपयन पद्धिीिा पोषाख करून कहडिाना चदसिाि. याउलट 
१९२६ मध्ये सौदी अरेचबयाच्या वहाबी उलेमाने सावयजचनक चठकाणी ब रख्याचशवाय जाण्यास चस्त्रयानंा मनाई 
केली. 

 
ब रखा घालण्याच्या व चस्त्रयानंा एकािंवासाि ठेवण्याच्या व्यापक प्रथेला एकंदरीि ि लनेने फारि थोडे 

अपवाद आहेि. क राणाने प रुषािें चस्त्रयावंरील वियस्व गृहीि धरलेले आहे. त्याच्याशी ही प्रथा पूणयपणे स संगिि 
आहे. िथाचप क राणािील त्या संबंधीिे चनयम संचदग्ध असल्याम ळे स्वािाचवकि म स्स्लम चवचधज्ञाचं्या हािी 
त्यािंा अथय लावण्यािा बरािसा अचधकार आला. चवशषेिः ज्या चनयमाच्या बाबिीि एखादे ‘हचदस’ अस्स्ित्वाि 
नाही अशा चनयमािा त्यानंी स्थाचनक रीचिचरवाजानं सार [बॅचबलोचनया, ॲचसचरया व इराण या देशािं प्रािीनकाळी आपल्या 
लहरीप्रमाणे नवरा आपल्या बायकोला टाकून देऊ शकि असे. प्रािीन अरबी परंपरा या प्रथेिे अन करण करणारी होिी. वरीलपैकी बाकीच्या दोन देशािं 
नसली िरी इराणमध्ये फार प्रािीन काळापासून जनानखान्यािी िाल अस्स्ित्वाि होिी.] अथय लावला. िथाचप एखाद्या चनयमाच्या 
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चवचशष्ट अथाला प ष्टी चमळावी म्हणून म द्दाम एखादे हचदस ियार केले गेले असण्यािीही शक्यिा आहे. अशा 
हचदसादं्वारे प्रिचलि झालेल्या ‘परंपरा’ंपैकी प ष्ट्कळशा ‘परंपरा’ क राणािंील चवधानाचं्या चवरोधी ककवा त्या 
चवधानािंील गर्मििाथािा चवपयास करणाऱ्या आहेि असे चदसून येिे. धार्ममक चवधी करण्याच्या अचधकारापासून 
चस्त्रयानंा वगळण्यािी क राणािी कल्पना नव्हिी, असे स्पष्ट चदसिे. चस्त्रयाही उत्तम धमयश्रद्ध असिाि असे 
क राणाने मानलेले असल्याम ळे क राणाने चस्त्रयानंा प रुषाचं्या बरोबरीिे स्थान चदलेले आहे. आचण प रुषापं्रमाणेि 
चस्त्रयानंाही खऱ्या धमयश्रदे्धिे फळ म्हणून स्वगयप्राप्िीिे आश्वासन चदलेले आहे. [क राण ९⁷³ आचण ४८⁵, ३¹⁹³. : “ि मच्यापैकी 
कोणािेही, मग िी स्त्री असो अगर प रुष असो, (सत्) कमय मी वाया जाऊ देणार नाही.”] ज्याचं्याि धमयश्रद्ध माणसािे ग ण आहेि असे 
पैगंबर मानीि अशा लोकािंी एक यादी क राणािील एका वैचशष्ट्ट्यपूणे पचरच्छेदाि [३३³⁵] आहे. असे लोक 
म्हणजे “अल्लाला शरण जाणारे, धमयश्रद्ध, िाचवक, सत्यचप्रय, सहनशील, दानधमय करणारे, उपवास करणारे, 
श द्धिचरि, चनत्य परमेश्वरािे नामस्मरण करणारे आचण ज्यानंा परमेश्वर क्षमा करणार आहे आचण ज्यानंा िो 
मोठे बक्षीस (प्रसाद) देणार आहे असे स्त्री–प रुष.” चवश्वासाहय ऐचिहाचसक परंपरेवरून असे चदसिे, की 
पैगंबराचं्या काळानंिरही इस्लामी धमयसते्ति स्त्री व प रुष असा िेद न करिा धमाच्या बाबिीि सवांना समान 
मानलेले होिे. म्हणूनि पैगंबरानंी ‘जागा घेणारा’ (खचलफा) अब  बकर याने य द्धाि चमळालेली लूट िरुण 
ककवा वृद्ध, ग लाम अथवा स्विंत्र, स्त्री ककवा प रुष अशा इस्लामी समाजाच्या सवय लोकानंा सारखी वाटून चदली. 

 
परंि  त्यानंिरच्या काळाि, प्राम ख्याने क राणाच्या इराणी व ि की िाष्ट्यकारानंी, क राणाच्या स्पष्टपणे 

ग्रचथि केलेल्या उचद्दष्टाचंवरुद्ध जाऊन स्विःिी मिे व परंपरा साऱ्या म स्स्लम जगावर लादल्या. कारण प रुषािें 
उघड उघड वियस्व असलेल्या वािावरणाि हे िाष्ट्यकार वाढलेले होिे. आचण म्हणूनि ‘परंपरा’च्या बह िेक 
प्रमाणििू संग्रहाि “नरकाि राहणाऱ्यािं बह िाशं चस्त्रयाि असिाि,” कारण “त्या धमयश्रद्ध नसिाि,” अशा 
अथािे एक हचदस आढळिे. क राणाच्या सनािनी िाष्ट्यकारानंी, [बदैावी [यािी क राणावरील (६६¹¹) टीका पाहा.] हा 
असाि एक नम नेदार िाष्ट्यकार आहे.] चस्त्रयानंा पैगंबरानंी चदलेल्या स्वगयप्राप्िीच्या आश्वासनािी स्विःच्या 
मिाशी सागंड घालाण्याच्या हेिूने एक हचदस जोडले आहे. िे हचदस असे की, अगचणि प रुषानंी धार्ममक पूणयिा 
चमळचवली आहे आचण त्यािे फळ म्हणून स्वगय प्राप्ि केला आहे; पण अशा चस्त्रयािंी संख्या मात्र फक्ि िारि 
आहे. 

 
इस्लाममधील चस्त्रयाचं्या दजाच्या संदिाि त्याचं्या अचधकारापेक्षा त्यानंी पार पाडावयािी कियव्ये 

महत्त्वािी समजलेली आहेि. क राणािील ज्या पचरच्छेदािा न किाि उल्लेख येऊन गेलेला आहे, त्यािा चविार 
करिा कायद्याने ठरवनू चदलेली कियव्ये पार पाडणे एवढेि चस्त्रयािें स्थान आहे असे चनःसंशयपणे मानले गेले 
आहे. ही कियव्ये पार पाडण्यासाठी जनानखान्यािून बाहेर पडण्यािा प्रश्न आला, की धमयपचंडिाचं्या चवरोधाला 
चस्त्रयानंा िोंड द्याव ेलागिे. सावयजचनक जागी नमाज पढणे, हा कोणालाही आपण खरे धमयश्रद्ध आहोि हे 
दाखचवण्यािा सोपा व उघड उपाय आहे. प्रारंिीच्या काळािील एका ज न्या परंपरेप्रमाणे चस्त्रयानंा आपल्या 
बरोबर प्राथयना करू देण्यास स्विः म हम्मदािंा चवरोध नव्हिा. िसेि नवऱ्यािी संमिी असेल िर चस्त्रयानंा 
चनयचमिपणे मचशदीि जावयास आपली हरकि नसल्यािे त्यानंी साचंगिले होिे. या परंपरेला द सऱ्या एका 
परंपरेद्वारे प ष्टी चमळि असल्यािे चदसिे. ‘परमेश्वराच्या ज्या दासी’ना मचशदीि जाऊन प्राथयना करावयािी 
इच्छा असेल, त्याचं्या मागांि कोणिीही अडिण आणणे म हम्मदानंा नापसंि असल्यािे त्याि म्हटले आहे. 
चहजरीनंिरच्या द सऱ्या शिकाि चलचहलेल्या (हे प स्िक झैद इब्लने सैद यािे आहे असे ि कीने साचंगिले जािे) 
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एका प स्िकाि असे म्हटले आहे, की चस्त्रयानंा िारिौघािं प्राथयना करण्यास बंदी होिी आचण खरे म्हणजे 
मचशदीि जाणे हा नंिर लौकरि प रुषािंा चवशषेाचधकार होऊन बसला होिा. अथाि या गोष्टीला प ष्ट्कळदा 
अपवाद आढळिाि. अगदी अचलकडच्या काळाि चवसाव्या शिकाि मूर प्रवासी इब्लने ज बायर याला बगदादमध्ये 
एका प्रचसद्ध धमोपदेशकािे प्रविन ऐकण्यासाठी स्त्री व प रुष एकत्र जमल्यािे आढळले होिे. प्रविनाला 
जमलेल्या चस्त्रया, त्याि खचलफािी आईही होिी, राजवाड्याि एका जाळीदार चखडकीमागे बसल्या होत्या 
आचण बाकीिे सवयसाधारण लोक खालच्या आवाराि बसले होिे. राजमािा उपस्स्थि असल्यािी कल्पना 
धमोपदेशकास असावी. कारण त्याने चिला आशीवाद चदले, आचण पडदा घेिलेली ‘महान िव्य व्यक्िी’ आचण 
उपस्स्थि असलेली ‘थोर दयाळू व्यक्िी’ असे चििे स्ि चिपर वणयनही त्याने केले. 

 
काही देशािं फक्ि सणावारीि चस्त्रया मचशदीि प्राथयनेला जािाि. िथाचप मके्कमध्ये मात्र चस्त्रया नेहमीि 

मचशदीि जािाि; पण िेथेही प रुष व चस्त्रया याचं्याि एक कठडा असिो. अगादसमध्ये ि आरेग प रुष प्राथयना 
करीि असिील (बह िेक उघड्या जागी) िेव्हा चस्त्रया एका बाजूला उभ्या राहून िी ऐकिाि. इस्लामी 
जगािील इिरही अनेक देशाि हीि पद्धि आहे. 

 
िथाचप बह िेक देशािं इस्लामी धमयपचंडिाचं्या िीव्र चवरोधाम ळे चस्त्रया मचशदीि जाऊ शकि नाहीि. 

आपले लोक काय म्हणिील याचवषयी म सलमान माणूस अचिशय जागरूक असिो. चस्त्रयाचं्या वावग्या 
वागण कीम ळे आपली अप्रचिष्ठा होईल अशी म सलमान आई–बापानंा व नवऱ्यानंा िीिी वाटि असिे. मचशदीि 
जाऊन नमाज पढण्याच्या बाबिीि चस्त्रयावंर जी बंधने पडलेली आहेि त्यािे हे आणखी एक कारण आहे. 

 
एक गोष्ट मात्र लक्षाि ठेवण्यासारखी आहे. धमयपंचडिािंा चवरोध नव्हिा त्या काळाि अनेक अडिणी 

असूनही म स्लीम चस्त्रयामंध्ये साध संि झालेले आहेि. “बाराखडीिील प्रत्येक अक्षरान सार पचवत्र चस्त्रयािंी नोंद 
नाही असे फारि थोडे िचरत्रकोश सापडिील. या स्त्री साध संिानंी केलेले िमत्कार, त्याि िचरत्रकोशाि 
शजेारीि ज्यािंी नोंद केलेली आहे, अशा प रुष साध सिंाचं्या िमत्कारापेंक्षा कोणत्याही दृष्टीने कमी महत्वािे 
नाहीि.” इस्लाममध्ये संघचटि असा धमोपदेशकािंा वगय ककवा जमाि नाही. त्याम ळेि कदाचिि स्त्री 
साध संिानंा प ढे येणे स कर झाले असाव.े परंि  या स्त्री संिापंैकी बह िेक संि स फी अथवा अन्य गूढवादी 
पंथािंील होत्या असे चदसिे. कारण या पंथािं बाह्य िेदानंा फारसे महत्त्व नाही. राचबया या स्त्री–संिाचवषयी 
फरीद अल ् चदन अत्तार हा सूफी संिािंा िचरत्रकार म्हणिो, “मला कोणी चविारले की ि म्ही चिला प रुष 
संिाचं्या बरोबरीने का बसचविा? िर मी सागेंन, की सवयश्रेष्ठ पे्रचषिानेि असे म्हटले आहे की परमेश्वर ि मच्या 
बाह्य स्वरूपािा चविार करीि नसिो. देवत्वािी प्राप्िी बाह्य स्वरूपावर अवलंबून नाही, िर ध्येयासंबधंीच्या 
श्रदे्धवर अवलंबनू आहे. थोर सदािारी आयेषा (म हम्मदािंी पस्त्न) चहच्यापासून जर इस्लाम धमािी 
दोनिृचियाशं चशकवण चमळचविा येि असेल, िर धमयसत्यािा काही अंश चिच्या एखाद्या दासीकडूनही चशकिा 
येणे शक्य आहे. परमेश्वराकडे नेणाऱ्या (सेवचे्या) मागावरून जाणारी स्त्री ही प रुषि असिे; चिला स्त्री म्हणिा 
येणार नाही.” िचवष्ट्यकथन, सावयजचनक प्राथयनेिे नेिृत्व आचण साध त्व ही फक्ि प रुषािंी चमरास आहे या बैदावी 
याचं्या वर एके चठकाणी उल्लेचखलेल्या मिाच्या संदिांि हे चविार महत्त्वािे आहेि. 
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राचबयािा संि म्हणून उल्लेख केल्याबद्दल आपल्यावर टीका होणार यािी स्विः फरीद अल ्चदन अत्तार 
याला ज्याअथी कल्पना होिी त्यावरून इस्लामी इचिहासाच्या नंिरच्या काळाि लोकािें लक्ष वधूेन घेईल अशा 
प्रकारिा कोणिाही जीवनक्रम चस्त्रयानंी स्वीकारण्याच्या बाबिीि इस्लामिा सवयसाधारण दृचष्टकोण काय होिा 
यािी कल्पना येिे. प्रत्येक स्त्री–प रुषाने धमािे चशक्षण घेिलेि पाचहजे अशा अथािे एक हचदस सागंण्याि 
इस्लामच्या प्रारंचिक काळाि अडिण वाटली नव्हिी. या हचदसमधील आजे्ञिे पालन करून एखाद्या स्त्रीने 
धार्ममक ज्ञानाि प्राचवण्य प्राप्ि केले, की साहचजकि पाचंडत्य हा जण ू आपलाि चवशषेाचधकार आहे असे 
वाटणाऱ्या प रुष चवद्वानािें त्या स्त्रीकडे लक्ष वधेले जाि असाव,े आचण खरोखर िसेि झाले आहे. त्या काळाि 
चनचििि अनेक स्त्री साध सिं होऊन गेल्या. त्यानंा प्राप्ि झालेले श्रेष्ठत्व साध सिंाचंवषयी सवयसामान्य जनाि जी 
आदरिावना असिे त्याम ळे चमळाले असे कदाचिि म्हणिा येईल; परंि  त्या काळाि अनेक म स्लीम पचंडिाही 
झाल्या आहेि. त्यानंी नेहमीच्या साधनानंी ज्ञान चमळचवले आचण त्याम ळे आपापल्या प रुष सहाध्यायािंी वाहवा 
चमळचवली. उदाहरणाथय, प्रख्याि “लेचखका” आचण ‘स्त्री जािीिा गौरव’ म्हणून ओळखली जाणारी श हदा चबन 
अल ्इबारी, चहने आपल्या पाचंडत्याने फार मोठी ख्यािी चमळवली. चिच्या काळािील िी प्रथम श्रेणीिी पंचडिा 
[५७४–११७८ मध्ये बगदाद येथे िी चनधन पावली.] होिी. 

 
श हदाने हचदसािंा सखोल अभ्यास केलेला होिा हे चिला लािलेल्या ख्यािीिे काही अंशी कारण होिे. 

हचदस ही म स्लीम शास्त्रािी एक शाखा समजली जाि होिी आचण त्या शास्त्रािा अभ्यास हा केवळ प रुषानंी 
करावयािा उद्योग आहे अशी बह धा त्याकाळी समजूि असावी. पण वस्ि स्स्थिी िशी नव्हिी. पैगंबराचं्या चवचिन्न 
हचदसाचं्या अस्सलपणासंबधंी अचधकाराने चनणयय देणारी पंचडिािंी जी माचलका होिी चिच्यामधील चस्त्रया हा 
एक समथय असा द वा होिा, ही गोष्ट इस्लामच्या प्रारंचिक काळाि त्यानंी स्विःि दाखवनू चदलेली आहे. काही 
हचदस–संग्रहािं, उदाहरणाथय ब खारी याच्या, चस्त्रयाचं्या मिानंा–प्रम ख स्थाने देण्याि आले आहे. चहजरीच्या 
दहाव्या शिकापयंि अशा अचधकारी चस्त्रया अधूनमधून होऊन गेल्या आहेि. 

 
घराबाहेरच्या के्षत्रािंील चस्त्रयािें किृयत्व उघडपणे फारसे मान्य केले जाि नसले िरी 

राजकसहासनामागील त्यािें किृयत्व नाकारिा येणार नाही. पण या त्याचं्या किृयत्वाला मान्यिा नव्हिी. िथाचप 
अब्लबासी चखलाफिीच्या अमदानीि राजघराण्यािील चकत्येक चस्त्रयािंा राजकसहासनाबाहेरही प्रिाव होिा यािी 
अनेक उदाहरणे आढळिाि. उदाहरणाथय, हरून अल ् रशीदिी पत्नी सीट्टा झ बैद चहने बगदादमध्ये एवढी 
ख्यािी प्राप्ि केली होिी, की अद्याप चिच्या कबरीला मोठे आदरािे स्थान आहे (मात्र ही कबर चििीि आहे असे 
खात्रीपूवयक सागंिा येि नाही). या कबरीि चििे अवशषे आहेि असे म्हणिाि. चिच्यानंिर एका शिकाने 
झालेली खचलफा म क्िाचदनिी आई ही िर इस्लामी साम्राज्यािी सत्ताधीश बनली होिी. कारण स्विः खचलफा 
द बयल होिा. अथाि त्या वळेी इस्लामी साम्राज्यािा चवस्िार काहीसा कमी झाला होिा. चिनेि जनिा दरबार 
िरवनू लोकािें अजय घेण्यािी व त्यािंी गाऱ्हाणी दूर करण्यािी पद्धि स रू केली. िी आपल्या प्रािंाचधकाऱ्यानंा 
व काझींना बोलावनू त्यानंा आपल्या कामािे अहवाल द्यावयास लावीि असे आचण स्विःच्या सहीने ह कूम 
काढीि असे. 

 
िथाचप म स्स्लम इचिहासाि अशा चवख्याि चस्त्रया क्वचििि आढळिाि. आचण ज्या क्वचिि झालेल्या 

आहेि त्यानंाही टीका सोसावी लागलेली आहे. इचिहासाि सवयत्रि असे घडले आहे. परंि  इस्लामी 
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जगिाबाहेरील चस्त्रयाचं्या मागाि मात्र असे जाणूनब जून चनमाण केलेले अडथळे एवढे ियंकर नाहीि. या 
बाबिीि बाहेरच्या घटनािंा प्रिाव इस्लामी जगिाि चदसून येि असला, िरी अद्यापही हे अडथळे अस्स्ित्वाि 
आहेिि. आचण इस्लामी धमयपंचडि आपला कडवा दृचष्टकोण जोवर सोडून देि नाहीि ककवा धार्ममक सते्तिा 
ऱ्हास होऊन धमयपचंडिाचं्या मिािंा सवयसाधारण म स्स्लम समाजावरील प्रिाव कमी होि नाही िोपयंि हे 
अडथळे कायम राहणारि. [अचधक माचहिीसाठी Islamic Review (August, 1952) मधील “Al–Azhar, Islam & the Role of Women in 
Islamic Society” हा लेख पाहा.] 

 
❒ ❒ 

❒ ❒ 
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प्रकरि ३ 
 

मुलाांचे इस्लाममधील स्थान 
 

 
 
अरबस्िानािील जमािींच्या संघटनेिील सवाि लहान घटक म्हणजे अहल,् ‘िंबू’ म्हणजेि घर. या 

घराि एकि क ट ंब राहिे. बाप हा क ट ंबप्रम ख व बाकीिे क ट ंबीय हे त्यािेि वशंज असिाि. स्विः क ट ंबीयाचं्या 
आचण िे ज्या समाजाि राहिाि त्या समाजाच्या चहिाच्या दृष्टीने त्यानंा, क ट ंबप्रम ख ज्या वशंाि जन्मला असेल 
त्या वशंािे मानले जािे. चपत्यािे प्रत्यक्ष चपिृत्वािे नािे फार महत्त्वािे असिे. म हम्मदाचं्या उदयापूवी एके काळी 
म स्स्लम परंपरेन सार म लाच्या जन्माच्या वळेी त्याच्या आईिा जो कोणी नवरा असेल त्याच्याकडे त्या म लािे 
चपिृत्व जाि असे. इस्लामने या चनयमाि स धारणा केली आचण गियविी चवधवलेा ककवा घटस्फोटीि गियविी 
स्त्रीला प्रसूि होईपयंि परि लग्न करण्यास मनाई केली. अशा स्त्रीिे मूल चिच्या मृि ककवा घटस्फोटापूवीच्या 
नवऱ्यापासून झालेले आचण कायदेशीर आहे असे म हम्मदी कायद्याि मानले गेले आहे. 

 
सवयसाधारण चसद्धान्ि म्हणून चववाचहि पचिपत्नीला झालेले मूल हे कायदेशीर [म लाच्या आई–बापापैकी 

कोणीही एकाने आपण इस्लामधमािे आहोि असे साचंगिले असेल अथवा त्या धमािा स्वीकार केलेला असेल िर िे मूल म स्स्लम समजले जािे.] 
िसेि त्या पिीपासून झालेले आहे असे समजले जािे. मात्र िे दोघे एकत्र राहू लागल्याला सहा मचहने 
होण्याच्या आि िे मूल जन्मलेले असिा कामा नये. [ही कालमयादा क राणािील ३१¹³ व ४६¹⁴ या दोन आयिािंा एकत्र चविार 
करून ठरवलेली आहे. ३१¹³ या आयिाि म लाला आईच्या अंगावरिे दूध िोडण्यािी कालमयादा दोन वष ेसाचंगिलेली आहे. आचण ४६¹⁴ या आयिाि 
म लाला अंगावर दूध पाजण्यािी व िे िोडण्यािी कालमयादा ३० मचहन्यािंी साचंगिलेली आहे. (४६¹⁴ या आयिावरील बैदावी यािे िाष्ट्य पाहा.)] 
िथाचप त्या म दिीच्या आि जन्मलेल्या म लास त्यािा बाप पत्करावयास ियार असला िर िे मूल कायदेशीर 
समजले जािे. शाफी व माचलकी चवचधसचंहिेन सार नवराबायकोच्या वैवाचहक जीवनाला िार वष ेझालेली 
असिील (ही या बाबिीिील कमाल मयादा समजली जािे) आचण या काळाि बायकोने द सऱ्याशी लग्न केलेले 
नसेल [(या िार वषांच्या अवधीिील नवराबायको याचं्या एकत्र सहवासाच्या शवेटच्या प्रसगंानंिरच्या काळाि) बायको द सऱ्या कोणाबरोबर राचहली 
असल्यािा सशंय असला िरीस द्धा चिला होणारे मूल कायदेशीर समजले जािे.] िर बायकोला झालेले मूल कायदेशीर समजले 
जािे. हनफी कायद्याने ही म दि दोन वषांिी ठेवलेली आहे. िथाचप नवराबायकोिा शवेटिा संबंध येऊन दहा 
मचहने उलटल्यानंिर झालेले मूल चशयापंथीय कायदेशीर मानीि नाहीि. 

 
“म लाच्या आईिा त्याच्या जन्माच्या वळेी” जो कोणी नवरा असेल िोि म लािा बाप होय या चनयमाशी 

“व्यचििार करणाऱ्याला काहीि चमळणार नाही” हे हचदस चनगचडि केले आहे. म्हणजेि म लाच्या जन्मावळेिा 
त्याच्या आईिा नवरा त्या म लािा जनक बाप नसला, िरी त्यािी त्या म लावर मालकी राहील. चशथापंथीयािंा 
कायदा याचहप ढे जास्ि असे सागंिो, की स्त्रीला व्यचििारािून झालेल्या म लािे चपिृत्व चिच्या नवऱ्याने आपल्या 
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बायकोचवरुद्ध ‘ल आन’ घोचषि करून िे औपिाचरकपणे नाकारलेले नसेल, िर चिच्या नवऱ्याकडेि जािे. त्या 
म लािे चपिृत्व स्वीकारण्यास प्रारंिी नकार देऊन मागाहून पिािाप झाल्यावर त्याने िे मान्य केले िर िे 
िालिे. िथाचप कोणत्याही पचरस्स्थिीि त्याच्या बायकोशी व्यचििार करणाऱ्या प रुषाला ल्या म लाच्या 
चपिृत्वावर अचधकार सागंिा येि नाही. 

 
म लाच्या चपिृत्वाचवषयी शकंा असेल त्यावळेी काइफकडे जाण्यािी ‘जाचहलीया’ मध्ये पद्धि होिी. 

‘काइफ’ ही इस्लामी चसद्धप रुषाचं्या वगािील एक व्यक्िी होय. त्याने म लाच्या शारीचरक खाणाख णा पाहून 
म लािे चपिृत्व कोणाकडे िे ठरवायिे असिे. [इस्लामपूवय काळाि वेश्येला आपल्या म लािा बाप कोण हे सागंण्यािी परवानगी होिी. 
बह िेक वेळा म लािा बाप चपिृत्व मान्य करीि असे.] परंपरावादी मिािा प रस्किा ब खारी यािे असे म्हणणे आहे, की ज्या 
प रुषाकडे ‘काइफ’ म लािे चपिृत्व देिो, त्या प रुषाला त्यािे चपिृत्व मान्य कराविे लागिे. परंि  याचवषयी 
मििेद आहे. म लािी आई (िी स्विंत्र असो की ग लाम असो) व आपण एकत्र राहाि होिो एवढे जरी म लाच्या 
बापाने साचंगिले िरी इस्लामी कायद्यान सार त्याने म लािा कायदेशीरपणा चसद्ध केला असे समजले जािे. 
वारसा हक्कासारखे प्रश्न उपस्स्थि होिाि िेव्हा म लाच्या आईला मूल आपले असल्यािे चसद्ध करणे जरूर 
झाले, िर चिला आपला दावा चसद्ध करण्यासाठी म लाच्या जन्माच्या वळेी हजर असलेली एखादी म स्स्लम 
प्रचिचष्ठि बाई ककवा दाई यािंी साक्ष काढावी लागिे. रखेली ठेवणे हे इस्लाममध्ये कायदेशीर मानलेले 
असल्याकारणाने म लािा कायदेशीरपणा चसद्ध होण्यासाठी म लाच्या आईिे त्याच्या बापाशी लग्न झालेले 
असण्यािी आवश्यकिा नसिे. 

 
एखादे लग्न चनयमबाह्य ठरण्यापूवी झालेली म ले नंिरही कायदेशीर समजली जािाि. मात्र अशा 

बाबिीि त्या म लाचं्या आईबापानंी आपला परस्परावर चवश्वास होिा आचण आपणास लग्न करण्यािा अचधकार 
होिा या समज िीने लग्न केले हे चसद्ध करून दाखचवले पाचहजे. त्यािप्रमाणे एखाद्या ग लाम स्त्रीला झालेल्या 
म लािी गियधारणा िी चिच्या मालकाच्या कायदेशीर स्वाचमत्वाखाली असिाना झाली की नवऱ्याशी लग्न 
झाल्यावर झाली याचवषयी शकंा असेल ककवा अन्य काही ि कीिी समज ि असेल अशा पचरस्स्थिीि देखील िे 
मूल कायदेशीर समजले जािे. 

 
आपल्या म लानंा आईबाप क्वचििि टाकीि. कारण चवशषेिः म लगे ही मूल्यवान संपत्ती समजली [क राण 

१८⁴⁴ “सपंत्ती व प त्र ही या जीवनािी िषूणे होि.” िसेि ८²⁵ व ६३⁹. ए. व्हॉन के्रमर याने म लींचवषयी खऱ्या चपत्याला चकिी अचिमान असिो हे दाखवनू 
चदले आहे.] जाई. िथाचप आपल्या बायकोला झालेले मूल आपले नाही असा नवऱ्याला संशय असेल आचण म्हणून 
त्या म लािा स्वीकार करावयास िो ियार नसेल िर िे मूल जन्मिाि त्याने चधक्कारले पाचहजे आचण त्या 
मागोमाग व्यचििाराच्या कलमाखालील ‘ल आन’मधील चनयमान सार आपल्या बायकोवर व्यचििारािा आरोप 
ठेवला पाचहजे. आपल्यासारखे ‘आपले’ मूल चदसि नाही एवढ्या कारणासाठी अथाि त्याला िे मूल नाकारिा 
येि नाही. या बाबिीि एक अचिशय टोकािे उदाहरण चदले जािे. कदाचिि िे ियार करून साचंगिलेले 
असाव.े एकदा पैगंबराकंडे एक बदवी अरब आला व आपल्या बायकोला झालेले मूल चनग्रो आहे असे सागं ू
लागला. िे मूल टाकून देण्यािा आपला चविार आहे असे त्याला स िवावयािे होिे. िथाचप म हम्मदानंी त्याला 
िसे करण्यािी परवानगी चदली नाही. यासबंंधीच्या ‘परंपरे’ वर एका िाष्ट्यकाराने असे म्हटले आहे, “रंगािील 
फरकाम ळे (देखील) व्यचििार चसद्ध होि नाही आचण या कारणासाठी बाईच्या नवऱ्याला चिच्याशी फारकि 
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घेिा येणार नाही.” द सऱ्या एका हचदसद्वारे आपल्याला झालेल्या कोणत्याही म लािा प रुषाने प रेसे कारण न 
देिा स्वीकार न करणे चनःसचंदग्धपणे बेकायदेशीर ठरचवले आहे. 

 
इस्लाम धमय दृढमूल झाल्यानंिर म लाच्या कायदेशीरपणाला मान्यिा चमळण्याच्या बाबिीि कायद्याच्या 

फारशा अडिणी राचहल्या नाहीि िरीही काही प्रम ख अडिणींिा उल्लखे केलेला आढळिो. एखाद्या बाईला 
लग्नानंिर सहा मचहन्याच्या आि मूल झाले िर िे चिला चिच्या नवऱ्यापासून कायदेशीर चववाहाच्या काळाि 
झालेले आहे असे समजले जाि नाही. त्यािप्रमाणे नवरा–बायको एकत्र राहू लागल्यानंिर चवचशष्ट काळापेक्षा 
जास्ि चदवसानंी झालेले मूलही कायदेशीर मानले जाि नाही. याव्यचिचरक्ि आणखी फक्ि एकाि कारणासाठी 
कायद्याप्रमाणे मूल अनौरस ठरिे. िे म्हणजे म स्स्लम या नात्याने आपला ज्या स्त्रीवर लग्नािी बायको म्हणून 
अथवा आपल्या मालकीिी रखेली म्हणून ककचििही अचधकार नाही हे माहीि असूनही चिला त्याच्यापासून 
झालेले मूल. म हाम्मदी कायद्यान सार कोणाही म स्स्लम स्त्रीला चबगर म स्स्लम प रुषाशी चववाह करण्यास सवयत्र 
बंदी आहे. त्याम ळे अपचरहाययपणे अशा लग्नसबंंधािूंन जन्माला आलेली म ले स्वािाचवकपणेि बेकायदेशीर 
समजली जािाि. खरे म्हणजे म स्स्लम देशाि अवैध म लाला चिकटलेला कलंक कायद्याच्या दृष्टीने समथयनीय 
आहे असे फारि थोड्या प्रकरणाि म्हणिा येिे. कारण एखादे चवचशष्ठ लग्न कायदेशीर ठरचवण्यासाठी जरूर 
असलेला य स्क्िवाद म ळीि सापडि नाही असे क्वचििि घडिे. आज म स्स्लम देशाि “वशे्येिे काटे” ही चशवी 
सरसहा वापरली जाि असली िरी इराण सोडून इिर कोणत्याही देशाि ‘हरामजादा’ (अनौरस) ही चशवी 
कोठेही ऐकू येि नाही. इराणमध्ये व्यचििारी स्त्रीला व व्यचििारािून जन्मलेल्या चिच्या म लाला मृत्य दण्ड चदला 
जािो. यािा अथय ‘हरामजाद्या’ला िेथे कायदेशीर मान्यिा नाही. [‘हाजी बाबा ऑफ इस्पहान’ या मोचरयरच्या प स्िकामध्ये 

क दीश ग लाम झीनाबिी एक कथा आहे. त्या कथेिा िेथील वस्ि स्स्थिीशी सबंध असला पाचहजे. त्याम ळे चििा दाखला द्यावयास हरकि नाही.] डि 
ईस्ट इंडीजमध्ये संशयास्पद पचरस्स्थिीि एखादे मूल जन्मण्यािी िीिी असिे िेव्हा िे औरस असल्यािा 
देखावा करिा यावा यासाठी बह धा काही ना काही कायदेशीर ककवा बेकायदेशीर य क्त्या योजल्या जािाि. 

 
म लाच्या आईच्या नवऱ्याने त्यािे चपिृत्व नाकारले ककवा नवऱ्याच्या नािलगानंी िसे प राव्याचनशी चसद्ध 

केले िर िे मूल फक्ि आईच्या वशंािे समजले जािे. सवयसाधारणपणे म लग्यािा कायदेशीरपणा ही त्याच्या 
बापाच्या ककवा त्याच्या जमािीच्या [अन्य बाबिीि जसा ि आरेग जमािीिा अपवाद आहे िसा याचहबाबि आहे. त्या लोकाि कोणाही स्त्रीिी 
म ले चिच्याि जमािीिी समजली जािाि, मग त्यािंा बाप कोणीही असो. नवरा व बायको ही चवचमन्न जमािीिील असल्यास नवरा मेल्यावर त्यािी 
बायको म लासह परि आपल्या जमािीि सामील होिे. जमािी–जमािींि लढाई स रू झाली िर िी म ले आपल्या आईच्या आप्िेष्टाचं्या बाजूने लढिाि. 
मात्र सवयसामान्यपणे आपल्या बापाच्या चनधनापयंि ककवा त्याने त्याच्या आईशी फारकि येईपयंि म ले बापापाशीि राहिाि. म ले आपल्या आईच्याि 
जमािीिी समजली गेली पाचहजेि, बापािी नाहीि असा ि आरेग लोकािं कायदाि आहे. परंि  एखाद्या खानदान बापाने ग लाम बायको केली असेल 
आचण िो जबरदस्ि असामी असेल िर िो आपली म ले उच्च खानदानािंील आहेि असे मान्य करून घेण्याि यशस्वी होिो.] दृष्टीने काहीशी 
कििेिी बाब असिे. आचण क ट ंबाच्या पाचवत्र्यािी चवशषेिः जरूरी असिे िेव्हा िे मूल त्या क ट ंबािे असल्यािा 
दावा काहीसा अचधक काळजीपूवयक िपासून पाचहला जािो. चकिाब अल ्अघानीमध्ये इस्लामच्या प्रारंचिक 
काळािील प ढील उदाहरण या संदिाि चदले जािे. खचलफा म िावक्कील याच्या दरबाराि अली इब्लने जाम अल ्
सामी या नावािा एक कवी होिा. त्याच्या क ट ंबीयािंा असा दावा होिा की आपण सामा नावाच्या क रेशी 
जमािीिे वशंज आहोि. परंि  क रेशी जमािीिल्या वशंावळ अभ्यासकानंी या कवीिे क ट ंब आपल्यािील आहे हे 
मान्य करण्यास नकार चदला. कारण त्यािें म्हणणे असे की सामाच्या (सामा जमािीिा मूळ प रुष) मृत्यूनंिर 
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त्याच्या चवधवा बायकोने द सऱ्या जमािीमधील एका प रुषाशी चववाह केला होिा आचण कवीिे क ट ंब ज्या 
प रुषािे आपण वशंज असल्यािा दावा करीि आहे िो प रुष या द सऱ्या लग्नािून जन्मलेला होिा. 

 
म लाच्या आईच्या नवऱ्याने म लाला नाकारले असेल िर द सऱ्या कोणत्याही प रुषाला म लाच्या 

चपिृत्वािा कायद्याने दावा करिा येि नाही. अशा प्रकरणी म लािे चपिृत्व सागंणाऱ्या प रुषािे व त्या म लािे 
रक्िािे नािे असले िरी त्याला कायद्याि मान्यिा नाही. त्याम ळे काही कायदेपंचडिािंी, बाप व त्यािी–अवैध 
म लगी याचं्या चववाहाला संमिी आहे. परंि  इिर पंचडिािंा (चवशषेिः चशयापंथीय) या गोष्टीला चवरोध आहे. 

 
 म लाच्या संगोपनाच्या जबाबदारीच्या बाबिीि क राणाने काही चनयम घालून चदले आहेि. आई–बाप 

एकत्र नादंिाि आचण चवशषेिः आपली म ले ही मौल्यवान संपत्ती आहे असे आई बाप मानिाि िोवर अशा 
प्रकारच्या चनयमािंी गरज नसिे असे मानिा येईल. परंि  नवऱ्याने बायकोला घटस्फोट चदल्यावर ग ंिाग िं 
चनमाण होिे िेव्हा अशा चनयमािंी गरज िासिे. बाप आपल्या म लाकंडे द लयक्ष करील असे क राणाि कोठेही 
मानलेले नाही. पण आईच्या बाबिीि संशयाला जागा असल्यािे मान्य केले गेले आहे. क राणामध्ये यासंबधंी 
दोन कलमे, फारकिीसंबधंीच्या पचरच्छेदानंिर लगेि आढळिाि. आपल्या म लाला आईने चकमान संपूणय दोन 
[क राण ३१¹³.] वषे अंगावर पाजले पाचहजे; या काळाि म लाच्या बापाने आईच्या उदरचनवाहािी जबाबदारी घेिली 
पाचहजे. परंि  आई ककवा बापावर म लाचं्या संगोपनासाठी अप्रस्ि ि असे दडपण आणिा येणार नाही असा 
आदेश या कलमाि देण्याि आला आहे. [क राण २²³³, ६५⁶.] मात्र म लाचं्या संगोपनाचवषयींच्या आधीच्या 
पचरच्छेदामध्ये [६५⁶.] आपल्या म लाला आईने अंगावर दूध पाजले पाचहजे याबाबिीि घटस्फोटीि स्त्रीवर 
चनचििि सक्िी करण्याि आलेली नाही. चिने िी जबाबदारी घ्यावयािे कबूल केले िर आपल्या अंगावर दूध 
पाजून म लाला वाढचवणाऱ्या इिर कोणत्याही दासीला चदला जािो िेवढा मोबदला चिला चमळाला पाचहजे असे 
म्हटले आहे असे काही कायदेपंचडिािें मि आहे. नंिरच्या [२²³³, या आयिावरील बैदावीिे िाष्ट्य.] पचरच्छेदाच्या 
आधाराने द सऱ्या काहीजणािें असे मि आहे, की आई चवधवा असो की घटस्फोटीि असो, आपल्या म लानंा 
अंगावरिे दूध पाजण्यािी जबाबदारी चििीि आहे. आणखी काहीजण, उदाहरणाथय माचलकी असे मानिाि की 
चववाचहि स्त्रीवर चवचशष्ट काळाप रिी ही जबाबदारी आहे, परंि  घटस्फोटीि स्त्रीवर नाही. मात्र म ले द सऱ्या 
कोणाही बाईकडे जावयास ियार नसिील िर त्यानंा पाजण्यािी जबाबदारी या दोन्ही वगांिील आयानंी 
घेिली पाचहजे. या बाबिीि चवचिन्न पंथीय लोक इिर पंथाचं्या या बाबिीिील चनयमािंा चविार न करिा 
स्विःच्या चनयमाप्रमाणेि िालू असिाि. आईने आपल्या अंगावर म लाला दूध पाजण्यासबधंींिी जी दोन वषांिी 
कालमयादा क राणाने ठरवनू चदलेली आहे िी आईबापाचं्या परस्पर संमिीने कमी होऊ [क राण २²³³ प्रमाणे. 
इचजप्िमध्ये ही म दि १ ककवा १।। वषांिी ठरचवण्याि आली आहे. चशयापंथीय कायदा यािी योग्य म दि २१ मचहन्यािंी असावी असे मानिो.] शकिे. 

 
आईबाप चववाचहि असिील आचण एकत्र राहि असिील, िर आपला म लानंा वाढचवण्यािी जबाबदारी 

त्यानंी संय क्िपणे घ्यावयािी असिे. बापाने जीवनािील त्याचं्या िौचिक गरजा िागवावयाच्या असिाि; आचण 
आईने त्याचं्या शरीरस्वास्र्थयािी आचण मानचसक व धार्ममक चशक्षणािी काळजी घ्यावयािी असिे. [या प्रकारिा 
जबाबदारीला िाचंत्रक िाषेि ‘हदाना’ म्हणिाि.] आई–बापािं िंटा उद्िवला िर म ले लहान असेपयंि िी आपल्याजवळ 
ठेवण्यािा आईला अचधकार असिो. यासंबधंींिी कालमयादा क राणाि चनचिि साचंगिलेली नाही. कायद्याच्या 
वगेवगेळ्या पंथानंी आपआपल्या कल्पनापं्रमाणे यािी म दि ठरवनू चदलेली आहे. चशयापंथीयाचं्या मिान सार 
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म लािी आई स्विंत्र स्त्री आचण म स्स्लम असेल िर मूल अंगावर पीि असेपयंि म्हणजे त्याच्या वयाच्या पचहल्या 
दोन वषांपयंि चिला आपल्याजवळ आपले मूल ठेविा येिे. अंगावरिे दूध पाजणे बंद झाले की म लग्याला 
त्याच्या बापाच्या संपूणयपणे हवाली कराव ेलागिे आचण म लगी वयाच्या सािव्या वषांपयंि आईजवळ राहिे. 
त्यानंिर म लीलाचह बाप आपल्याकडे नेिो. म लगा दोन वषांिा आचण म लगी साि वषांिी होण्यापूवी त्यािंी आई 
मरण पावली िर बाप त्यािंी जबाबदारी घेिो. म लाचं्या आईशी त्याने फारकि घेिलेली असली िरीस द्धा िो 
म लािंी जबाबदारी पत्करिो. म लािंा बाप वारला िर आई म लािंी जबाबदारी घेिे. 

 
आपले मूल साि वषांिे होईपयंि त्याला आपल्यापाशी ठेवण्याच्या आईच्या अग्र अचधकारास 

चशथापंथीयािंी संमिी आहे. या वयाि म लाला सारासार [वयाच्या सािव्या वषीि म लग्याने नमाज पढावयास प्रारंि करावा लागिो. 
आपल्या कियव्याि त्याने कसूर केली िर दहाव्या वषांि त्याला मार देिा येिो.] चविार करिा येिो आचण िचवष्ट्य कालाि आईकडे 
राहावयािे की बापाकडे राहावयािे हे िो ठरव ू शकिो. परंि  ‘स्विंत्र’ म स्स्लम स्त्रीलाि आपले मूल 
आपल्यापाशी साि वषांपयंि ठेवण्यािा अचधकार आहे. मात्र िी स्त्री मानचसकदृष्ट्ट्या शाबूि असली पाचहजे. 
चिच्या हािून कोणिाही गंिीर ग न्हा घडलेला असिा कामा नये; िी चवश्वासू असली पाचहजे; चिच्यापाशी 
राहावयासाठी चनचिि घर असले पाचहजे आचण त्या म लाच्या बापाचशवाय द सऱ्या प रुषाशी चििे लग्न झालेले 
असिा कामा नये. 

 
माचलकींच्या कायद्याप्रमाणे म लगा वयाि येईपयंि त्यािे पालकत्व त्याच्या आईकडे असिे आचण 

म लीिे पालकत्व चिला सािंाळण्यािी जबाबदारी संपेपयंि म्हणजेि चििे लग्न होईपयंि आईकडे असिे. 
म लािी आई नास्स्िक अथवा घटस्फोटीि स्त्री ककवा चवधवा असली िरी त्यािी याबाबिीि अडिण येि नाही. 

 
अनाथ म लािंी जबाबदारी ज्या नािेवाईकानंी घ्यावयािी असिे अशा लोकािंी एक लाबंलिक यादी 

कायद्याि चदलेली आहे. ख द्द क राणाि मात्र या प्रश्नाचवषयी फारि थोडे साचंगिले आहे. परंि  आपल्या 
बायको–म लाचं्या चनवाहािी नीट िरिूद करण्यापूवी नवरा चनधन पावला म्हणजे अनाथ म लािंा प्रश्न 
चनकडीिा होि असावा. आपल्या जमािीबाहेर चववाहसबंंध जोडण्यास इस्लामने परवानगी चदली होिी, िरी 
काही जमािीि जमाि–अंिगयि चववाह करण्यािी पद्धि रुढ होिी. त्याम ळे चवधवा स्त्रीिी चनराधार ककवा आधार 
असलेली म ले जमािीिीि घटक म्हणून स्वीकारली जाि. परंि  म ले मोठी होऊन आपला उदरचनवाह 
करीपयंि आचण त्यािंा जमािीला उपयोग होऊ लागेपयंि जमािीने त्यािंी जबाबदारी घेिली पाचहजे असे 
बंधन फारसे नसाव.े चवधवा ककवा घटस्फोटीि स्त्रीने प न्हा द सऱ्याशी लग्न केले असेल, पण चिच्या नव्या 
नवऱ्यािी इच्छा नसेल, िर त्याच्यावर आणखी म लानंा पोसण्यािी सक्िी करिा येि नाही. ज्या चठकाणी 
आपल्या जमािीबाहेर लग्न करण्यािी प्रथा होिी िेथे पिीच्या मृत्यूनंिर चवधवा स्त्री आपल्या म लासंह परि 
आपल्या जमािीि चनचििि जाऊ शकि असे. अशा चवधविेा नवरा ज्या जमािीमधील असेल िी जमाि म ले 
वयाि येऊन िी उपयोगी होईपयंि त्याचं्या पोषणािी जबाबदारी घेि नसे. 

 
आईबाप ककवा जवळिे कोणीही नािलग नसलेल्या म लािंी जबाबदारी कोणाकडे असावी यासंबधंी 

पैगंबरानंी काहीि चनयम साचंगिलेले नाहीि. परंि  धमादाय संस्था (अवक्फ ’ – ‘वक्फ’िे अनेकविन) गरीब 
म लािंी सोय करिाि. बेवारशी म लािंी जबाबदारी सवय समाजावर स्पष्टपणे टाकण्याि आली आहे. 
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क राणामध्ये म हम्मदानंी म लािे यौवनावस्थाप्राप्िीिे चनचिि वय साचंगिलेले नाही. िथाचप रात्री झोपेि 

म लािा वीययपाि होऊ लागला की त्याला पौरुषत्व प्राप्ि झाले असे मानाव,े असे त्यानंी सूचिि केले. (२४⁵⁶) 
आहे. पंधराव्या वषी म लगा वयाि येिो याचवषयी इस्लामी कायद्याच्या बह िेक सवय पंथािें एकमि आहे. या 
प्रश्नासंबधंीिे चनणायक मि देण्याच्या हेिूने एक हचदस सागंण्याि आले आहे. या हचदसाि या संदिाि एक 
प्रसंग साचंगिला आहे. खचलफा उमर (पचहला) िा म लगा अब्लद ल्ला, आपल्या स्विंत्र केलेल्या ग लामाला एकदा 
म्हणाला, की पैगंबरानंी उह्दच्या लढाईनंिर लढाईिील ल टीिा वाटा आपणास चदला नाही. कारण आपण 
त्यावळेी १४ वषांिे असल्याने लढाईि िाग घेण्याच्या दृष्टीने फारि लहान होिो. पण त्यानंिर एक वषाने रेन्ि 
येथे लढाई झाली, त्यािला ल टीिा वाटा मात्र पैगंबरानंी आपणास चदला. 

 
म लामधील यौवनप्राप्िीच्या शारीचरक लक्षणाचवषयी शकंा असिे िेव्हा त्यािे पंधराव ेवषय िालू असेल 

िर िो कायदेशीरचरत्या वयाि आला आहे असे समजले जािे. १५ व्या वषांआधीि यौवनािी लक्षणे एखाद्या 
म लाि आहेि असे चसद्ध करून देिा आले िर त्या वयािही िो म लगा यौवनप्राप्ि आहे असे मानण्यास हरकि 
नाही. परंि  नवव ेवषय ही या बाबिीिील चकमान वयोमयादा मानलेली आहे. िसेि म लीला पंधराव ेवषय लागले 
असेल ककच्या चिच्याठायी ऋि प्राप्िीिी लक्षणे चदसू लागली असिील, िर चिला चनचििपणे स्त्रीत्व प्राप्ि झाले 
आहे असे समजले जािे. [क राण ४⁵ वरील बैदावी यािे िाष्ट्य. (हाि ककवा पाय िोडण्यािी) िोरीसाठी ठरलेली सजा पंधरा–वषांखालील 
म लास चदली जाि नाही. ‘मेजेले’ (१८७६ िे १९२६ मधील ि कय स्थानिे चसस्व्हलकोड) ने १५, वषय हे म लािे सपूंणय यौवनप्राप्िीिे वय ठरचवले. िथाचप 
बाराव्या वषीि यौवनािी सवय शारीचरक लक्षणे म लाि चदसि असिील िर बाराव्या वषीदेखील म लगा वयाि आला आहे असे समजण्यास हरकि 
नव्हिी.] अबू हनीफा हा म लाच्या बाबिीि १८ व ेवषय हे प्रौढत्व प्राप्िीिे कायदेशीर वय आहे असे मानिो. [माचलकी 
हाही याच्याशी सहमि आहे. ि कय स्िानाि १८ वे वषय हे म लािे सज्ञानिेिे कायदेशीर वय मानलेले आहे. इराणमध्येही चववाह व घटस्फोट सोडून इिर 
बाबिीि १८ वे वषय हेि म लािे सज्ञानिेिे कायदेशीर वय मानले जािे. १० ज लै १९५३ मध्ये जाहीर झालेल्या सीचरयन प्रजासत्ताकाच्या घटनेने ज्या वषी 
चनवडणूक असेल त्या वषीच्या १ जानेवारी रोजी ज्या स्त्रीप रुषािंी वयािी १८ वष ेझाली असिील त्यानंा मिदानािा अचधकार चदला आहे.] हनीफाने 
असेही साचंगिले आहे, की पालकाच्या देखरेखीखाली असलेल्या एखाद्या म लाला आपण आपल्या मालमते्तिी 
व्यवस्था लावण्यास समथय आहोि असे जर आपल्या पालकाला पटवनू देिा आले नाही िर आणखी ७ वष े
म्हणजे िो म लगा २५ वषांिा होईपयंि [बैदावी यािे क राण ४⁵ वरील िाष्ट्य पाहा. व्हॉन के्रमर याच्या मिाप्रमाणे इस्लामी कायद्यावर रोमन 
कायद्याच्या प्रिावािे हे चिन्ह आहे.] िो अज्ञान आहे असे समजले जाव.े 

 
अज्ञान म लानंा स्विःसंबंधीिा ककवा आपल्या संपत्तीबाबििा कोणिाही व्यवहार करण्यािा हक्क नाही 

त्याम ळे या वयाि म ले ही आपल्या क ट ंबािंील एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्िीच्या नाममात्र पालकत्वाखाली असिाि. 
पालकत्वािे काम िीन प्रकारिे असू शकिे. पचहला प्रकार अज्ञान म लाचं्या संगोपनािा व िरणपोषणािा. 
त्याचवषयी मागे साचंगिलेि आहे. ही आई–बापािंी संय क्ि जबाबदारी समजली जािे. आई घटस्फोटीि 
असेल, िर मागे साचंगिले त्याप्रमाणे म ले चवचशष्ट वयािी [चनरचनराळ्या पंथीयानंीं ठरवनू चदलेल्या वयािी 
म्हणजे दोन ककवा िार वषांिी] होईपयंि त्यािंी काळजी घेणे हे चििेि काम समजले जािे. मूळ साि वषांिे 
होण्याआधीि त्यािी आई मरण पावली िर म लाचं्या आजीने (आईच्या आईने) अचण िीही नसेल िर पणजीने 
(आजीच्या आईने) म लािी जबाबदारी घ्यावयािी असिे. यापंकैी कोणीही नािेवाईक नसिील िेव्हाि फक्ि 
मूल साि वषांिे होईपयंि त्यािी जबाबदारी म लाच्या बापावर सोपचवली जािे. सािव्या वषी म लाला सारासार 
चविारशक्िी प्राप्ि होिे, असे इस्लामी कायद्याच्या ज्या चविारपंथािें मि आहे अशा पंथीयानंी ज्यािे आईबाप 
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चजविं आहेि पण घटस्फोटीि आहेि अशा साि वषांच्या म लानंा आईकडे राहावयािे की बापाकडे राहावयािे 
हे ठरचवण्यािे स्वािंत्र्य चदले आहे. म लाने आपल्या आई–बापापंैकी ज्यािी पालक म्हणून चनवड केली असेल 
िी व्यक्िी पूणय वयाि आलेली, स्विंत्र व म स्स्लम असली िरि त्या व्यक्िीला म लािे पालकत्व करिा येिे. 
म लाच्या आईने त्या म लाच्या नािलगाबंाहेरच्या माणसाशी परि लग्न केले िर चिला म लािे पालकत्व 
करण्यास अपात्र ठरचवण्याि आले आहे. 

 
म लािें िरणपोषण करण्याच्या पालकत्वाच्या पचहल्या प्रकाराच्या कामाशी म ले योग्य वयािी झाली, 

की त्यानंा स योग्य पिी अथवा पत्नी चमळवनू देण्यािी जबाबदारी चनकटिेने चनगडीि आहे. [आचण म्हणूनि अशा 
जबाबदारीला ‘चवलायि अल् चनका’ असे (लग्नचवषयक मागयदशयकत्व) म्हटले आहे.] या दृष्टीने पालकाला त्या म लािंा वली समजले 
जािे. त्याने पार पाडावयाच्या वलीच्या जबाबदाऱ्या व अचधकार यासंबधंी या प स्िकाच्या लग्नाचवषयी ििा 
असलेल्या िागाि याअगोदर साचंगिलेि आहे. वली म्हणून काम करण्यािा पचहला हक्क म लाच्या बापाकडे 
आचण बाप नसेल िर जवळच्या प रुष नािलगाकडे जािो. वली या नात्याने पालक व्यक्िी पूणय वयाि आलेली 
व म सलमान असावी लागिे. 

 
म लगी म स्स्लम व बाप चििन अशी पचरस्स्थिी असेल िर बापाला आपल्या म लीिे लग्न करिा येि 

नाही. 
 
पालकत्वाच्या चिसऱ्या प्रकारािं अज्ञान पाल्याचं्या संपत्तीिी व्यवस्था पाहणे व काळजी वाहणे ही कामे 

समाचवष्ट आहेि. या बाबिीिस द्धा म लाच्या बापालाि पालक म्हणून काम करण्यािा अचधकार [याला ‘चवलायि अल् 
माल’ (म्हणजे मालमत्तिेे पालकत्व) म्हणिाि.] आहे. बाप नसेल िर िो अचधकार म लाच्या आजाकडे ककवा आजाने 
मृत्य पत्राद्वारे चनय क्ि केलेल्या व्यक्िीकडे जािो. म लािा पालक म्हणून काम करण्यािा हक्क फक्ि प रुषालाि 
असिो; परंि  काही कायदेपचंडिाचं्या मिे म लाचं्या आईिा याबाबिींिील अचधकारही चविाराि घेिा येईल. 

 
यापकैी कोणत्याही प्रकारच्या पालकत्वामध्ये बापाला आपल्या म लािें बाबिीि अचिशय अचधकार 

आहेि. बाप आपल्या म लानंा ग लाम म्हणून चवकू शकि नाही. िथाचप बह िेक सवय पंथीयाचं्या चवचधसचंहिेप्रमाणे 
बाप आपल्या क माचरका, अचववाचहि म लीिे आपल्या इच्छेप्रमाणे कोणाशीही लग्न लावनू देऊ शकिो. वयाि न 
आलेल्या आपल्या म लाच्या लग्नािा करारही करू शकिो. चववाचहि परंि  स्विःिे स्विंत्र घर न केलेल्या व 
बापािे न ऐकणाऱ्या म लाला बाप आपल्या घरािून हाकलून लाव ूशकिो आचण त्याद्वारे म लािा क ट ंबाच्या 
मालमते्तिील वाटा नाकारू शकिो. कारण क ट ंबप्रम ख या नात्याने बापािा क ट ंबाच्या मालमते्तवर संपूणय हक्क 
असिो. िथाचप आपल्या क ट ंबाबाहेरील व्यक्िीला क ट ंबाच्या संपत्तीमधील चकिी चहस्सा मृत्य पत्राद्वारे द्यावा 
याबद्दल क ट ंबप्रम खावर परंपरागि प्रथेन सार काही मयादा घािलेल्या आहेि. सवयसाधारणपणे आईबापानंा या 
संबंधाि अचधकार िालचवण्याि क्वचिि अडिण येिे. कारण त्यािंी चववाचहि म लेदेखील त्यानंा अचिशय मानाने 
वागचविाि. क राणाने नेहमीि िशी चशकवण चदलेली [उदाहरणाथय, १७²⁰, २९⁷; ३१¹³.] आहे. 

 
अनाथ म लाच्या पालकाला बापासारखेि पण थोडे कमी व्यापक असे अचधकार असिाि. म लािे 

लग्नािे वय झाले नसिाना त्याच्या बापाने त्याच्या लग्नािा करार केला िरी म लगा लग्नाच्या वयाि आल्यावर 
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त्याच्यावर िो बंधनकारक समजला जािो. परंि  द सऱ्या कोणी वलीने पाल्य म लािा अशा प्रकारे लग्नािा 
करार केलेला असेल िर पाल्य म लगा वयाि आल्यावर िो रद्द करू शकिो. पालकाच्या परवानगीचशवाय 
अज्ञान म लाला आपली मालमत्ता द सऱ्याला देिा येि नाही. िसेि पालकालाही आपल्या देखरेखीखाली 
असलेल्या पाल्याच्या मालमते्तबाबि त्याच्या चहिािा नसलेला कोणिाही व्यवहार करिा येि [क राण ६¹⁵³, १७³⁶.] 
नाही. िथाचप अडिणीच्या प्रसंगी आपल्या पाल्याच्या संपत्तीिा काही चहस्सा वापरण्यास क राणाि पालकाला 
परवानगी [क राण ४⁶.] आहे. अनाथ म लािे लग्नािे वय झाले की आपली मालमत्ता सािंाळण्यास िो लायक 
झाला आहे की नाही, यािी िपासणी करून त्याि िो योग्य ठरला िर त्याला त्यािी मालमत्ता चदली जावी. 
[क राण ४⁵.] अब  हनीफािे असे मि आहे, की अशा िपासणीिा चनणयय काहींही होवो, अनाथ म लगा २५ वषांिा 
झाला असेल व िो मानचसकदृष्ट्ट्या द बयल नसेल, िर त्यािी संपत्ती पालकाने आपल्याकडे ठेविा कामा [क राण 
४⁵ वरील बैदावीिे िाष्ट्य.] नये. 

 
आिापयंि पाचहले त्यावरून इस्लामधमांिील म लािें स्थान पािात्य समाजािील म लाचं्या दजापेक्षा 

फारसे चिन्न नाही असे चदसिे. िथाचप वारसा हक्काच्या बाबिीि मात्र स्पष्ट फरक चदसिो. वारसा हक्कासंबधंी 
चनमाण होणाऱ्या सवय संिाव्य प्रश्नाचं्या सोडवण कीिी िरिूद क राणाने केलेली नाही. िथाचप चस्त्रयानंा आपल्या 
नािलगाचं्या संपत्तीबाबि वारसा हक्क देऊन क राणािील कायद्यानंी एक नावीन्यपूणय व महत्त्वािी स धारणा 
केली. अथात् वारशासंबधंीच्या इस्लामपूवय काळािील प्रथापंैकी काही गोष्टी क राणाने िशाि कायम ठेवल्या. िे 
अपचरहाययही होिे. छाप्याि अथवा लढाईि चमळवलेली लूट सोडून इिर कोणिीही संपत्ती सवय जमािीने ककवा 
टोळीिील सवय लोकानंी चमळवलेली आहे असे ‘जाचहचलया’ च्या काळाि मानीि नसि. टोळीच्या शखेला 
ल टीमधील त्याच्या हक्कािा वाटा (एक िि थांश) चदला, की उरलेली मालमत्ता िी चमळवण्याि सहिागी 
असलेल्या सवय लोकािं सारख्या प्रमाणाि वाटून घेिली जाई. त्याम ळे टोळीिील कोणाही व्यक्िीच्या मृत्य नंिर 
त्याच्या मालमते्तवर त्याच्या टोळीला काहंी प्रमाणाि हक्क सागंिा येि असे. वारसासबंधंीच्या आपल्या कायद्याि 
म हम्मदानंी या गोष्टीस ित्त्विः मान्यिा चदलेली [क राण ४⁸–¹², ¹⁵, ¹⁷⁵.] आहे. परंि  एखाद्या व्यक्िीने आपल्या 
संपत्तीिी वाटणी करिेवळेी आपल्या आई बापानंा आचण म लानंा चकिी प्रमाणाि चहस्सा द्यावा याचवषयीं 
यासबंंधींिे कायदे सागंिाना म हम्मदािें मन साशकं होिे. त्याचं्या मनािील शकेंला त्यानंी बनचवलेल्या नव्या 
कायद्याद्वारे प ष्टीि चमळिे. म हम्मदाचं्या कायद्याप्रमाणे सवय म लानंा, िी चकिी वयािी आहेि यािा चविार न 
करिा वारशािा वाटा देण्याि आला आहे. त्यािप्रमाणे मृि व्यक्िीिा बाप, िाऊ, आया, बायका आचण म ली 
यानंाही वाटा देण्याि आला आहे. वारसाहक्काने म लाला संपत्तीिा चकिी वाटा चमळावा हे क राणाने साचंगिलेले 
नाही. िथाचप मृि व्यक्िीिे म लगे सोडून त्या व्यक्िीच्या क ट ंबािील इिर लोकानंा जंगम ककवा स्थावर असा 
फरक न करिा, संपत्तीिा चकिी चहस्सा [या चहश्शानंा ‘फराइद’ म्हणजे ‘बंधनकारक चहस्से’ असे म्हणिाि. या सबंंधीिे चनयम असलेल्या 

िागाला ‘इल्म अल फराइद’ म्हणजे ‘फराइदिे शास्त्र’ असे नाव आहे.] देण्याि यावा हे मात्र क राणाने चनचिि ठरवनू चदलेले आहे. 
मृि माणसाने मृत्य पत्राने चदलेल्या देणग्या अथवा त्यािी कजे देऊन झाल्यावर क राणाने ठरवनू चदलेल्या या 
‘चहश्या’िा, त्याच्या संपत्तीिी चवल्हेवाट लाविाना अग्रक्रमाने चविार करावा लागिो. या संबंधीच्या 
क राणामधील कायद्याचं्या आधाराने म स्स्लम कायदेपचंडिानंी कोणाला चकिी चहस्से द्याविे यािा एक िक्िा 
ियार करून चदलेला आहे. म स्स्लम कायद्याच्या बह िेक प स्िकािं िो पाहावयास चमळिो. येथे फक्ि म लगे व 
म ली याचं्या वारसा चहश्श्याप रिा आपणाला चविार करावयािा आहे. परंपरेवर आधारलेल्या प्रथेन सार 
मृत्य पत्राद्वारे कोणाही स्त्रीला ककवा प रुषाला, सवय कजे वगैरे देऊन चशल्लक राचहलेल्या आपल्या संपत्तीच्या 
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चिसरा चहस्सा संपत्तीपेक्षा जास्ि संपत्ती दान म्हणून देि येि नाही. त्यािी बाकीिी संपत्ती, िी व्यक्िी मृत्य पत्र न 
करिा मरण पावली असेल िर त्या व्यक्िीिी सवय कजे देऊन उरलेली संपत्ती, ज्या व्यक्िींना ‘चहस्सा’ 
चमळण्यािा हक्क क राणाने चदलेला आहे अशा व्यक्िींना चमळिे; या सवांना त्याचं्या वाट्यािा चहस्सा देऊन 
संपत्ती उरली आचण त्या माणसाला म लगे असिील िर त्यानंा िी चदली [माचलकाचं्या कायद्याप्रमाणे अज्ञान व्यक्िीने 
मृत्य पत्राद्वारे केलेली सपंत्तीिी व्यवस्था कायदेशीर मानलेली आहे. मात्र त्याि इस्लामी कायद्याच्या चवरुद्ध असे काहीही असिा कामा नये. शाफींच्या 
कायद्यान सार अल्पवयीन व्यक्िीिे मृत्य पत्र बेकायदेशीर ठरिे.] जािे. सवांि थोरल्या म लाला वारसासंबधंी काही चवशषे 
अचधकार असल्यािा उल्लेख क राणाने केलेला नाही. त्याम ळे म स्स्लम कायद्याप्रमाणे सवय म लानंा बापाच्या 
इस्टेटीिील समान िाग वारशाने चमळिो. एखाद्या माणसाला म लापं्रमाणे म लीही असल्या िर त्यानंा 
क राणाप्रमाणे, म लानंा दोन चहस्से िर म लींना एक चहस्सा या प्रमाणाि बापाच्या संपत्तीिा वाटा चमळिो. 

 
ज्या व्यक्िींना वाटा चमळाला पाचहजे अशािंी खास नोंद क राणाि केलेली आहे. त्याि म लींिाही 

समावशे आहे. एखाद्या व्यक्िीला म लगे नसिील आचण फक्ि एक लिी एक म लगी असेल, िर चिला कजे वगैरे 
देऊन उरलेल्या इस्टेटीिा अधा चहस्सा चमळिो. आचण दोन ककवा जास्ि म ली असिील िर त्या सवांना चमळून 
दोन िृिीयाशं चहस्सा चमळिो आचण उरलेली इस्टेट, द सरा कोणी कायदेशीर वारस नसेल िर काही 
चवचधसचंहिापं्रमाणे म लीला ककवा म लींना चमळिे. मात्र इिर काहंी चवचधसंचहिानंीं म लींना हा अचधकार चदलेला 
नाही. चहश्श्याचं्या रकमेिी मोजदाद करिाना मृत्य पत्र करणाऱ्यािी ककवा कायद्यािी काही िूक झाली असेल, 
िर त्यासाठी कोणाही म लग्याला ककवा म लीला वारसा संपत्ती चमळण्यापासून कायद्याप्रमाणे वचंिि करिा येि 
नाही. हे सवय खरे असले िरी प्रत्यक्ष व्यवहाराि मात्र आपल्या बापाच्या इस्टेटीिला वाटा म लींना क्वचििि 
चमळिो. मोरोक्कोमधील काही जमािींमध्ये फक्ि म लानंा बापाकडून वारसा संपत्ती चमळिे आचण चववाचहि स्त्रीिी 
संपत्ती चिच्या म लाऐंवजी चिच्या नवऱ्याला चमळिे. कबाचबश जमािींि म लाला बापािी मालमत्ता चमळिे आचण 
म लगा नसेल िर िावाकडे अथवा अशाि इिर नािलगाकंडे िी जािे; पण क राणािील चनदेशाप्रमाणे म लींना 
ककवा इिर कोणाही स्त्री नािेवाईकानंा संपत्तीमधील चहस्सा चमळि नाही. िथाचप आपणाला हव्या असलेल्या 
मालमते्तिा काही िाग आपणास चमळावा अशी त्यानंा अपेक्षा धरिा येिे. पॅलेस्टाईनमधील बदवी जमािींमध्येही 
म लींना वारसा हक्काने संपत्ती चमळि नव्हिी. िथाचप ि की लोकानंी मात्र धमयशास्त्राने साचंगिलेल्या कायद्यािी 
अंमलबजावणी करण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

 
धमयशास्त्राने साचंगिलेल्या कायद्यािा जेथे आदर केला जािो िेथे धमाने केवळ ज्येष्ठत्वािा अचधकार 

मानलेला नाही हे लक्षाि घेऊन मृिव्यक्िीिा म लगा चकिीही लहान असला िरी त्याला मृिव्यक्िीच्या 
नािवाऐवजी (नाि  सवाि वचडल म लािा थोरला म लगा असला िरी) वारशाच्या बाबिीि अग्रक्रम चदलेला 
आहे. [प्रत्यक्षाि मात्र सवाि थोरल्या म लाला आपल्या बापािे घर चमळिे. चवशषेिः बदवी जमािीि ही सवलि आहे.] म्हणूनि चखलाफिीिा 
वारस म्हणून एका िावामागून द सरा िाऊ अचधकारपदावर आला आहे असेि प ष्ट्कळदा वशंावळ्यावंरून 
चदसिे. हरून अल रशीद यािा सवाि थोरला म लगा व सहावा खचलफा अमीन याच्यानंिर त्याच्या म लाऐवजी 
हरूनिे द सरे दोन धाकटे म लगे मामून व म िाचसम हे अन क्रमे सािवा व आठवा खचलफा म्हणून 
चखलाफिपदावर आरूढ झाले. मामूनऐवजी आपल्या म लाला खचलफा करण्यािा अमीन याने खूप प्रयत्न 
केला, पण त्याि त्याला यश आले नाही. याउलट त्यानंिरच्या काळाि बापामागनू खचलफापदावर त्यािा 
म लगा न ि किा आलेला चदसिो. चिसऱ्या म हम्मदापयंिच्या (मृत्य ू१५९५) कोणत्याही ऑटोमन स लिानाला 
आपल्या म लाला आपली गादी चमळवनू देण्याि अडिण आली नाही. मात्र चिसऱ्या म हम्मदानंिर त्याच्याि 
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घराण्यािील सवाि ज्येष्ठ प रुष व्यक्िीकडे स लिानपद गेले आहे. काही बाबिींमधील सवाि वचरष्ठ म लाच्या 
हक्कानंा चशयापंथीयािंी मान्यिा आहे. उदाहरणाथय, इराणािील कजर राजवशंािील प्रत्येक शाहिे पद त्याच्या 
म लाकडेि वारशाने गेलेले आहे. 

 
या चरवाजाला प ढे एक िमत्काचरक फाटा फ टला असे इब्लने बिूिाने चलहून ठेवले आहे. िो म्हणिो की, 

िक्कादािे स लिानपद स लिानाच्या बचहणीच्या म लाला बह दा चमळि असे. द सऱ्या काही बाबिींि जी एक प्रथा 
ि आरेग जमािीि अस्स्ित्वाि होिी असे आपण ऐकिो त्याच्याशी ही प्रथा ज ळणारी आहे. अथाि ि आरेग 
जमािीि आज वशंपरंपरेने क्वचििि कोणाकडे अचधकारपद जाि असिे. 

 
अवाचंछि लोकानंा वारसा चमळू नये यासाठी कायदेपचंडिानंी व क राणाच्या िाष्ट्यकारानंी काही 

अपात्रिेिे चनयम घालून चदलेले आहेि. त्यान सार एखाद्या माणसाने एखाद्या माणसाला हेि प रस्सर ककवा 
ि कून ठार मारले असेल िर त्या माणसािा वारसा त्याला चमळू शकि नाही. [िथाचप चशयापंथीय कायद्याप्रमाणे अशा 

माणसाला वारसा हक्क नाकारण्यापूवी त्याने खून केल्यािे चसद्ध व्हावे लागिे. अपघािी मृत्य ूहा या बाबिीि बाधक ठरि नाही.] धमयत्याग केलेल्या 
वारस व्यक्िीला कोणिाही वारसा चमळि नाही. िसेि वारस व्यक्िी ग लाम ककवा नास्स्िक असेल िरीही चिला 
वारसा चमळि नाही. [िथाचप नास्स्िकानंा एकमेकापंासून वारसा हक्क चमळू शकिो. म स्स्लमानंा मात्र नास्स्िकापासून वारसा घेिा येि नाही.] 
अनौरस म लाला बापापासून वारसा चमळि नाही परंि  आईपासून चमळिो. अशा अनौरस म लािे आईबाप व 
त्यािंी कोणिीही म ले याचं्याबाबिीि नािलगासबंंधीिे नेहमीिे चनयम लाग ू केले जािाि. त्याम ळे म लाला 
आईच्या नािलगाकडूनही वारसा चमळू शकिो असा स न्नीपंथीयाचं्या मिाप्रमाणे कायदा आहे. चशयापंथीयाचं्या 
मिान सार अनौरस म लाला आपल्या आईकडून ककवा चिच्या नािलगाकडून वारसा चमळि नाही. ककवा अशा 
म लाकडून आईला व चिच्या नािलगानंाही वारसा चमळि नाही. परंि  नवरा–बायको वैवाचहक जीवन जगि 
असिाना जे मूल जन्मले असेल परंि  त्याच्या आईच्या नवऱ्याने ‘ल आन’द्वारे त्यािे चपिृत्व नाकारले असेल 
अशा म लाला आईकडून वारसा मागण्यािा हक्क आहे. 

 
इस्लाममध्ये दत्तकाला वारसा हक्क चदलेला नाही. जमािीमधील ककवा क ट ंबािील दत्तक व्यक्िीस 

(देई) इस्लामपूवय काळाि त्या क ट ंबाि जन्मलेल्या व्यक्िीच्या बरोबरीने हक्क प्राप्ि होि असि. त्याला 
लढाईिील ल टीि व वारशाि चहस्सा चमळि असे. िसेि त्याला छापे घालण्याच्या कामािील आपली 
जबाबदारी उिलावी लागि असे. इिर वारसािंा चवरोध पत्करूनदेखील चस्त्रयानंा [या सदंिाि स रायमच्या ग लाम म लीिी 
कथा प्रचसद्ध आहे.] स द्धा क्वचििप्रसंगी कायद्याने दत्तक घेिा येि असे व वारशाि वाटा देिा येई. दत्तक घेिलेल्या 
व्यक्िीकडून वारसा चमळण्यािा हक्क जमािीला होिा. त्याम ळे सामाचजक प्रचिष्ठेच्या दृष्टीने हीन समजल्या 
जाणाऱ्या परंि  मालमत्ता असलेल्या व्यक्िीला कधीकधी दत्तकासाठी आमचंत्रि केले जाई. परंि  प्रसंगी 
आमंचत्रि व्यक्िी अशा आमतं्रणामागील हेिू लक्षाि घेऊन आमंत्रणास नकारही देि असे. न सायब या गवयाने 
असा नकार चदला होिा. 

 
पैगंबर म हम्मदानंी इस्लामिी चशकवण देण्यास प्रारंि करण्यापूवी ख द्द त्याचं्यापाशी झैद इब्लने हाचरसा 

या नावािा एक ग लाम होिा. त्याच्याचवषयी असे साचंगिले जािे की एक चदवस त्या ग लामािे वडील व ि लिे 
त्याला म क्ि करून घेऊन जाण्यासाठी मके्कला म हम्मदाकंडे आले. त्या वळेी आपल्यापाशी रहावयािे की 
आपल्या आप्िेष्टाकंडे परि जावयािे, यािा चनणयय आपल्या ग लामाने स्विःि करावा असे म हम्मदानंी 
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साचंगिले. िेव्हा त्या ग लामाने आपण म हम्मदापंाशीि राहू असे साचंगिले. त्यावर म हम्मद आजूबाजूस 
असलेल्या माणसानंा म्हणाले, “झैद हा आिा माझा म लगा झाला याला ि म्ही साक्षी आहाि. मी त्यािा वारस 
आहे आचण िो माझा वारस आहे.” इस्लामच्या उदयापयंि िो िरुण ग लाम ‘म हम्मदािंा प त्र’ म्हणून ओळखला 
जाि असे. परंि  त्यानंिर काही चदवसानंी असा एक प्रसंग घडला की त्याम ळे म हम्मदाचं्या या दत्तक प त्राच्या 
दजांि पार बदल झाला. झैदच्या बायकोकडे म हम्मद आकर्मषि झाले. िेव्हा चिच्याशी आपणास चववाह करिा 
यावा म्हणून म हम्मदानंी झैदला आपल्या बायकोशी फारकि घ्यावयास राजी केले. स्विःच्या म लाच्या 
बायकोशी लग्न करण्यास पैगंबरानंी इिरानंा बंदी केली होिी. पण स्विः मात्र झैद या आपल्याि म लाच्या 
बायकोशी म हम्मदानंी चववाह केला यावरून बरीि बदनामीकारक ििा स रू झाली. ही ििा बंद व्हावी म्हणून 
म हम्मदानंी आपल्या कृत्याच्या समथयनाथय दोन प्रकटीकरणे प्रसिृ केली. त्यापकैी पचहले [क राण ३३⁴.] 
प्रकटीकरण असे की पैगंबर हा कोणा एका व्यक्िीिा चपिा नाही. आचण द सरे [क राण ३०⁴.] असे की दत्तक म लगे 
हे सख्खे म लगे होि असे परमेश्वराने साचंगिलेले नाही. आचण म्हणून दत्तक म लानंा त्याचं्या जन्मदात्या 
बापाच्या नाव ेओळखले जाव.े या प्रकरणानंिर झैद हा “म हम्मदािंा म लगा” या ऐवजी “हाचरसािा म लगा” 
(हाचरसा हे त्याच्या बापािे नाव होिे) या नावाने ओळखला जाऊ लागला. 

 
दत्तक म लानंा (बह दा िे म लगेि असिाि) कोणत्याही प्रकारिा वारसा हक्क चमळू नये आचण सख्ख्या 

म लािी कोणिीही कियव्ये त्याला करावी लाग ू नयेि अशा पद्धिीने हनफी कायदेपंचडिानंी क राणािील या 
कथेिा अथय लावला आहे. दत्तक घेणाऱ्या आईबापानंा दत्तक म लाशी अथवा म लीशी चववाह करण्यास प्रचिबंध 
केलेला आहे हीि िेवढी त्या दोघािं चनराळ्या प्रकारिे नािेसंबधं आहेि या गोष्टीस मान्यिा दशयवणारी बाब 
आहे. हा चनबधं सोडिा, पूणय वयाि आलेला कोणीही म स्स्लम प रुष आचण (आपल्या पिीच्या संमिीने) कोणीही 
म स्स्लम स्त्री, कोणाही म लाला (सज्ञान असेल िर त्याच्या संमिीने) दत्तक घेण्यास स्विंत्र आहे. मात्र दत्तक 
घ्यावयाच्या म लािे आई–बाप ककवा त्यापैकी कोणीही एकजण पूवयपचरचिि असेल िर त्या म लाच्या 
पालनपोषणािी जबाबदारी दत्तक घेणाऱ्या आई–बापावंर कायद्याने येि नाही. अथात् नैचिक जबाबदारी असिे. 

 
हनफींच्या उलट माचलकींनी दत्तक म लाला दत्तक घेणाऱ्या आईबापािंा वारसा चदलेला आहे. परंि  

ज्यानंा अन्यथा वारशािंील चहस्सा चमळण्यािा अचधकार नाही अशा व्यक्िींनाि दत्तक घेिा येईल. कोणत्याही 
एकाि नािलगास कायद्याप्रमाणे इिर सख्ख्या माणसानंा चमळावयाच्या संपत्तीच्या नेहमीच्या चहश्श्यापेक्षा जास्ि 
चहस्सा चमळू नये हा या चनबधंामागील हेिू असावा. 

 
दचक्षण पॅलेस्टाईनमधील काही जमािींि आंचशक दत्तकपद्धिी रूढ आहे. या पद्धिीन सार 

क ट ंबाबाहेरील एखादी व्यक्िी एखाद्या क ट ंबाि काही काळापासून रहाि असेल िर िी व्यक्िी ‘त्या’ क ट ंबािाि 
घटक समजली जािे व चिला क ट ंबाच्या सामाचयक मालमते्तिा काही अंश चमळण्यािा हक्क असिो. िथाचप 
क ट ंबािंील व्यस्क्िगि घटकाकडून त्यानंा वारसा हक्काने मात्र काही चमळि नाही. आणखीही एक खऱ्याख ऱ्या 
दत्तकपद्धिीिा प्रकार आहे. त्यान सार दत्तक म लगा हे क ट ंबािीलि एक रक्िाच्या नात्यािे अपत्य समजले 
जािे आचण दत्तक बाप िो म लगा आपल्या रक्िािा म लगा म्हणजे ‘दमावी’ आहे आचण नावानेही आपला म लगा 
म्हणजे ‘समावी’ आहे असे मानिो. त्या म लाला दत्तक बापाच्या जमािीच्या पूवयसंमिीने त्याि जमािींि 
लग्नसंबधंही ज ळचविा येिो. 

❒ ❒ 
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❒ ❒ 
 
 

प्रकरि ४ 
 

इस्लामी न्यायशास्त्र 
 
 
 
इस्लाममधील सवांि प्रबल मिाप्रमाणे “चफकाह्” ककवा “न्यायशास्त्र” यािी व्याख्या अशी : “धमाच्या 

व्यावहाचरक चनयमािें ज्ञान” ककवा अचधक पूणयत्वाने व्याख्या करावयािी िर िी अशी : “ज्यानंी स्विःला 
कायद्यािे पालन करण्यास बाधूंन घेिले आहे अशा व्यक्िींनी कोणिे काम करणे योग्य (वाचजब) आहे; कोणिे 
काम करणे अयोग्य (महझरू) आहे, कोणिे काम कराव े (मंदूब) आचण कोणिे काम करू नये (मकू्रह) ककवा 
कोणिे काम करावयास हरकि नाही (म िा) या संबंधी परमेश्वराने घालून चदलेल्या चनयमािें ज्ञान. हे ज्ञान 
क राणािूंन, स न्नादं्वारे आचण या दोन्हींमधील कायदे साकल्याने सागंण्यासाठी कायदेपंचडिानंी केलेले शास्त्राथय 
याचं्यािून चमळिे.” कायदेपचंडिानंी केलेल्या या शास्त्राथांिून उद्भवणाऱ्या चनयमाचं्या संग्रहाला ‘चफकाह् ’ असे 
म्हणिाि. हे शास्त्र आचण कलाम ककवा (इंग्रजीि डॉग्मचॅटक्स व स्कोलॅस्स्टक चथऑलॉजी) ही दोन्ही चमळून जे 
शास्त्र बनिे त्याला ‘शारे’ ककवा ‘शरीयि’ म्हणिाि. शरीयि यािा शब्लदशः अथय ‘मागय’ ककवा ‘पथ’ [इस्लामी 
धमयसते्तिा मागय. अल्ला हा या सते्तिा प्रम ख व स्फूर्मिस्थान आहे.] आचण म्हणूनि इस्लामी “कायदा” असा आहे. 
परंि  इस्लामी धमाचधचष्ठि कायदा चििन धमाचधचष्ठि कायद्यासारखाि आहे असे नाही. कारण धमयचनयम 
बनचवण्यािा अचधकार असलेल्या इस्लाममधील व्यक्िींनी केलेल्या सवय चनयमािंा इस्लामी कायद्यािं समावशे 
केलेला आहे. 

 
क राण (ककवा अचधक काटेकोरपणे म्हणावयािे िर क र्आन्) या नावाने ओळखला जाणारा गं्रथ हा 

इस्लामिा सैद्धास्न्िक आधारस्िंि आहे. ‘क र्आन्’ म्हणजे “पठण.” ‘कराऽ’ हे क राणािे अरबी मूळ होय. 
कराऽ यािा अथय ‘त्याने कथन केले’ ककवा ‘त्याने पठण केले.’ ख द्द क राणाि या शब्लदािा उपयोग एक ‘पठण’ 
ककवा ‘पचरच्छेद [उदाहरणाथय क राण ७२¹, १०⁶².]’ अथवा त्यािंा संग्रह [क राण १५⁸⁷, १७⁸⁴.] या अथाने केलेला आहे. 
कमीअचधक अंिराने आचण पचरस्स्थिीच्या गरजेन सार झालेल्या व स्वगाि जिन करून ठेवलेल्या व आद्यसचंहिा 
असलेल्या ‘क राणाच्या [उम्म अल चकिाब] जननी’ मधून ज्यािंी पे्ररणा चमळाली अशा अनेक प्रकटी [िास्न्झल : “खाली 
पाठचवणे”] करणािंा संग्रह म्हणजे क राण असे पैगंबर मानीि असाविे असे अन मान काढिा येिे. स्वगािून [क राण 

४३³, १३³⁹, ३⁵, ८५²².] ज्याने हे संदेश पृर्थवीवर आणले िो दूि ही एक चवश्वसनीय [क राण २६, ¹⁹³.] शक्िी होिी. या 
शक्िीला चजब्रीईल [क राण २⁹¹.] देवदूि असे नाव चदले गेले. 

 
क राणामध्ये पैगंबरानंा ‘कथन करण्या’िे ककवा ‘सागंण्या’िे आदेश चमळाले असा वारंवार उल्लखे आहे. 

म द्दाम असा उल्लखे करण्यािा गर्मिि हेिू, हे स्वगीय संदेश परमेश्वराने चदलेले संदेश होि आचण हे संदेश म्हणजे 
“माणसाला सदािारासाठी केलेले मागयदशयन” व “सवय बाबींसंबधंींिा चनणयय” होि [६¹⁵⁵. “धमाचवषयी उपस्स्थि होणाऱ्या 
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प्रत्येक प्रश्नािे िपशीलवार स्पष्टीकरण” (बैदावी). वस्ि िः िाष्ट्यकाराचं्या चनकषान सारदेखील हे म्हणणे खरे नाही. उदाहरणाथय क राणामध्ये ‘स िंा’ या 
प्रश्नासबंंधी एक शब्लदही आढळि नाही. ‘स िंा’िी पद्धि सवय इस्लामी देशािं प्रिचलि नाही. िथाचप स िंा हे म सलमानािें सवय साधारणपणे चिन्ह समजले 
जािे.] हे सागंणे हा आहे. आजवरच्या ििूकाळाि जे जे सत्य म्हणून अस्स्ित्वाि होिे त्यािे सार क राणाि आहे 
असाही एक दावा केला गेला आहे. आचण असेही म्हटले आहे की क राणाच्या आधींिा ि–ूिलावरील धमयगं्रथ 
म्हणजे मोझेसला चमळालेले प स्िक. त्यािीि प ष्टी क राणामध्ये जरूर िेथे केली आहे. [क राण ४६¹¹ आचण ६¹⁵⁵.] 

 
क राण हे अरबी िाषेि अथवा पैगंबराचं्या मािृिाषेि कथन केले गेले आहे असे क राणािंि अनेकदा 

साचंगिले [क राण १९²⁷.] आहे. आचण गर्मििाथाने म्हणूनि िे स गम व स बोध [क राण ४२⁵, २०¹¹², २६¹⁹⁵,१३³⁷, ४१².] आहे. 
“आम्ही क राण परकी िाषेि साचंगिले असिे िर िे [क राणािे चवरोधक ककवा कदाचिि िे स्वीकारणारे] 
म्हणाले असिे की त्यािंील शब्लदािंा अथय साचंगिला जाि नाही िोपयंि [आम्ही िे स्वीकारणार नाही]... काय? 
अरबी माणसाठी परकीय िाषेि [४१⁴⁴. अरबीचशवाय द सऱ्या िाषेि क राणािे पठण करणे हे कायदेशीर आचण योग्य आहे काय असा म द्दा 
यािून उपस्स्थि होिो. क राणावरील (१, ५) आपल्या िाष्ट्यािं िबरी म्हणिो, “परमेश्वर त्याच्या धमयदूिाचं्या िाषेिून प्रकटीकरण पाठवीि असिो. 
म हम्मदािंी िाषा अरबी असल्याम ळे क राण अरबीि आहे.” क राण अरबी िाषेि का आहे यािे चववेिन करिाना झमाखशारी हा द सरा एक िाष्ट्यकार 
म्हणिो, “म्हणून अब  हनीफा याने असा चनणयय चदला की, प्राथयनेच्या प्रसगंी इराणी िाषेिून क राणािे पठण करावयास हरकि नाही. कारण परकी िाषेि 
क राणािा अन वाद केला िरी क राण हे क राणि राहिे. कारण त्यािंील चवषय िेि असिाि; बदलि नाहीि.”] क राण?” 

 
आजच्या स्वरूपािंील क राण हा ‘स रा’ंिा म्हणजे प्रकरणािंा एक संग्रह होय. या ‘स रा’ंमध्ये अचिशय 

संचमश्र स्वरूपािे साचहत्य आहे. एकंदर हे सवय स रा म्हणजे पैगंबरानंी आपल्या जीवनकालाि जी अनेक प्रविने 
चदली त्या प्रविनाचं्या वृत्तािंािंी माचलका होय. हे वृत्तािं साररूपाने म ळाबरह क म आहेि. पैगंबरानंीं प्रविने 
करण्यापूवी ककवा नंिर स्विः िी चलचहली असण्यािा संिव नाही. कारण पारंपचरक म स्स्लम समज िीप्रमाणे 
पैगंबर चनरक्षर होिे. [क राणािंील ७¹⁵⁶, ¹⁵⁸ आचण २९⁴⁷ या आयिावंरून हे अन मान काढले आहे.] पैगंबरानंीं वळेोवळेी नेमलेल्या 
आपल्या खाजगी चिटणीसाचं्या नावािंी नोंद इचिहासकारानंी करून ठेवलेली आहे. िथाचप क राणाच्या 
प्रारंिीच्या प्रकरणािं असणारी पैगंबरािी प्रविने त्यानंी अगोदर ियार करून कथन केली होिी असे चदसि 
नाही. कारण िी म क्ि व उत्स्फूियपणे केल्यासारखी वाटिाि. आकडेवारी असलेल्या कायदाचवषयक म द्यािें 
कदाचिि अगोदर चटपण केले असण्यािी शक्यिा आहे. कारण अशा प्रकारिी आकडेवारी लक्षाि ठेवणे कचठण 
असिे. परंि  क राणािंील बह संख्य प्रकटीकरणे ही पैगबंरानंी ज्या प्रविनािं िी साचंगिली त्या प्रविनानंा 
उपस्स्थि असलेल्या श्रोत्यानंी आपल्या आठवणीि साठवनू ठेवलेली असली पाचहजेि. या प्रविनािें ऐकीव 
वृत्तािं आचण त्यािंी काही उपलब्लध चटपणे याचं्या आधारावर पैगंबराचं्या देहावसानानंिर क राणािी अचधकृिपणे 
रिना केली गेली. 

 
‘स रा’ंच्या कमीजास्ि लाबंीप्रमाणे क राणािील ‘स रा’ंिा क्रम लावण्याि आला आहे. क राणािील 

पचहल्या ककवा उपोद्घािाच्या ‘स राला’ ‘फािेहा’ म्हणिाि. साम दाचयक प्राथयनेच्या दृष्टीने हा स रा महत्त्वािा 
समजला जािो. या पचहल्या ‘स रा’नंिर त्या स राखालोखाल द सरा दीघय स रा आचण त्यानंिर छोटे छोटे अनेक 
स रा अशी एकूण रिना आहे. क राणािंील प्रत्येक प्रविन हे एकािवळेी पैगंबरानंी चदलेले संपूणय प्रविन आहे की 
अनेक प्रविने एकत्र करून प्रकरणािंी रिना केली आहे हे चनचिि सागंिा येि नाही. क राणािील काही प्रविने 
खूपि दीघय आहेि. त्यामंध्ये चवचिन्न चवषयािंी ििा आहे. िथाचप िी प्रविने म हम्मदानंी एकाि प्राथयनासिेि 
चदली असण्यािीही शक्यिा आहे. [म स्स्लम देशािं आचण इिरत्र बरीि लाबंलिक िाषणे केली जाि याि नव ेकाही नाही. चहब्र  पे्रचषिाचं्या 

प्रविनाप्रमाणे पैगंबराचं्या प्रविनाि चवचवध चवषयावंर ििा आहे.] पैगंबरानंी चवचशष्ट स रािंील प्रविन कधी चदले यािी कल्पना 
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नसल्याम ळे स रािंी रिना त्याचं्या कालक्रमान सार न करिा त्याचं्या कमीजास्ि लाबंीन सार करण्याि आली 
आहे असे म्हणिा येि नाही. कारण पैगंबरानंी आपल्या मके्कमधील वास्िव्याि कोणिे स रा साचंगिले आचण 
मचदना येथील वास्िव्याि कोणिे साचंगिले यािी नोंद क राणाि आहे आचण िी अिूक असण्यािी शक्यिा आहे. 
[एकाि स रामध्ये केलेला चवचिन्न कालािंा चनदेशही म स्स्लम पंचडिानंी जशाच्या िसा ठेवलेला आढळिो. म्हणूनि बैदावी याने क राणािील २²⁴¹ यावरील 
आपल्या िाष्ट्यािं असे म्हटले आहे की यािे प्रकटीकरण सबंंचधि स रािील द सऱ्या आयिाच्या अगोदर झालेले होिे.] 

 
फार पूवी आचण िेस द्धा कदाचिि फक्ि एकदाि जे प्रविन ऐकले त्यािील चवषयाचं्या िपशीलािे 

अिूक स्मरण अगदी उत्तम स्मरणशक्िी असलेल्या श्रोत्यानंादेखील राहण्यािी शक्यिा नाही. त्याम ळे क राणाि 
बऱ्याि मोठ्या प्रमाणाि अस्पष्टिा आढळिे. याि आणखी िर म्हणून प्रदत्त क राणाच्या प्रिीमध्येही काही 
िफाविी आहेि. यािे कारण अरबी चलपीिी अपूणयिा. अरबी चलपी ही स रुवािीला अरबी चलचहण्याच्या दृष्टीने 
अपूणय होिी. चिच्यामध्ये ऱ्हस्व स्वर नव्हिे. ऱ्हस्व स्वरावंरि नामािंी व चक्रयापदािंी चविक्िीरूपे आधारलेली 
असिाि. चशवाय अरबी चलपीि अशी काही अक्षरे होिी की त्यािील चिन्हात्मक फरक नीट समजून घेिला 
नाही िर त्यािंी एकमेकाशंी गल्लि होण्यािी सहज शक्यिा होिी. िसेि पैगंबरािंी िाषणे ऐकून त्यािंा वृत्तान्ि 
ज्यानंी कथन केला त्याचं्या िाषेिील प्रादेचशक चिन्निेम ळे क राणाि काही विनािें चववादास्पद पाठ आढळिाि. 

 
िथाचप अनेकदा क राणामधील चविारदेखील संचदग्ध वाटिाि. यािे कारण महत्त्वाच्या प्रश्नाबंाबि 

आपले चनवाडे देण्यािे ककवा (वारसाहक्कासारख्या) ग ंिाग ंिीच्या कठीण व दूरगामी पचरणाम करणाऱ्या 
बाबींसंबधंीिे चनयम फारशी पूवयकल्पना नसिाना आयत्यावळेी सागंण्यािे प्रसंग पैगंबराचं्यावर वरिेवर आले 
असाविे. चशवाय आपली प्रकटीकरणे काव्यात्मकपद्धिीि व काव्यात्म िाषेि सागंण्यावर पैगंबरािंा जोर होिा. 
उत्तराय ष्ट्याि कायद्यासारख्या गद्य चवषयासंबधंी त्यानंा बोलायिा प्रसंग आला िेव्हादेखील सरळ व स्वच्छ 
िाषेऐवजी त्यानंी काव्यात्मक िाषेिा वापर केलेला आहे. 

 
क राणाि समाचवष्ट केलेल्या मके्कमधील प्रारंिीच्या स रामंध्ये िसेि त्याआधीच्या मचदनािील स रामंध्ये 

पैगंबरानंी आपल्या नवीन अन यायापं ढे केलेल्या िावनापूणय व आवशेपूणय िाषणािंा समावशे आहे. आपल्या 
अन यायािंील धमयश्रद्धा बळकट करण्याकरिा या िाषणाि पैगंबरानंी जळजळीि शब्लदािं आपल्या शत्रूंिा 
चधक्कार केलेला आहे. त्यासाठी त्या िाषणाि नरकािी व स्वगािी िसेि ‘कयामि’च्या चदवशींच्या चनवाड्यािी 
वणयने केली आहेि. [यासाठी ५२ व ५६ हे स रा चवशषेिः पहाव.े] याव्यचिचरक्ि आपल्या नव्या अन यायािंी धमयश्रद्धा अचधक 
प्रखर व्हावी या हेिूनेि पैगंबरानंी ज्य ईश व चििन धमयगं्रथािील ककवा ज न्या करारािंील नकली िागामधील 
कथाही साचंगिल्या आहेि. परंि  या कथामंध्ये ज्या िफाविी व चवसंगिी चदसिाि त्यावरून त्या ऐकीव कथा 
असल्यािे स्पष्ट चदसिे. [यापंैकी काही प्रदीघय कथा जोसेफ (स रा १२), जोनाह (स रा १०) व मोझेस (स रा ७¹⁰¹–⁶⁰) याचं्याचवषयी आहेि.] 
त्यािप्रमाणे या सवय स रामंध्ये संयम [७०²⁹, २६¹⁶⁵.] करावा, केलेल्या करारािें व चदलेल्या शब्लदािें पालन कराव,े 
इमानदारीने साक्ष द्यावी [७०³².], माल चवकिाना वजन [५५⁸, २६¹, ११⁸⁶.] खरे व सढळ ठेवाव,े आई [२९⁷, ४६¹⁴, ३१¹³.] 
बापाचंवषयी ममिा व कृिज्ञिा असावी इत्यादी ग णािंा उपदेशही इिस्ििः केलेला आढळिो. व्यस्क्िगि 
वियण कीिे पाठही न चवसरिा चदलेले आहेि. [३१¹⁶–¹⁹.] परमेश्वरी सामर्थयािे व चवश्वसते्तिे उदाहरण म्हणून 
अनेकदा (चवश्वािी) चनर्ममिी कशी झाली हे वारंवार साचंगिले आहे. पैगंबरानंी स्विःच्य त्यासंबधंीच्या कल्पना 
साचंगिल्या आहेि. बह धा ित्कालीन चवद्वानामंध्ये जगद त्पत्ती व चवश्वरिना यासबंंधी ज्या कल्पना प्रिचलि 
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होत्या त्याि कल्पना पैगंबरानंी साचंगिल्या असाव्याि. [उदाहरणाथय – २१³¹–³⁴, २५⁵⁵, ३८¹⁹, ४१⁸–¹¹, ११९, ५४⁴⁷, १५¹⁶, ¹⁹, 
²², २६.] 

 
खऱ्या आस्स्िकािी धार्ममक कियव्ये, धार्ममक चवधी आचण सामाचजक कियव्ये व जबाबदाऱ्या यासबंंधी 

क राणाि प्रासचंगक सूिना चदलेल्या आहेि, पण स्पष्ट शब्लदािं मागयदशयन केलेले नाही. उदाहरणाथय ७० व्या 
स रािील हा चवषय; ‘मेअराज’ (उत्कषय) “मन ष्ट्य जन्मिःि लोिी आहे. द ष्टप्रवृत्तीच्या स्पशाने (िो) उिावीळ 
बनिो, आचण सत्प्रवृत्तीच्या स्पशाने िो नाराज होिो. परंि  प्राथयनाशील माणसािे िसे होि नाही. जी माणसे 
प्राथयनेि सदैव मग्न असिाि, चिकारी व गरीब लोकानंा आपल्या संपत्तीिा ठरलेला व योग्य वाटा देिाि, 
ज्यािंी ‘कयामि’च्या चनवाड्यावर श्रद्धा असिे, अथवा जे लोक परमेश्वर शासन करणार नाही अशा रीिीने 
वागिाि, (खरे िर परमेश्वरीशासन कोणालाि ि कि नाही) ककवा जे आपल्या स्विःच्या बायका अथवा ग लाम 
चस्त्रया वगळून इिर चस्त्रयापं ढे आपली ग प्िेंचद्रये झाकून घेिाि [ग लाम चस्त्रया व स्विःच्या बायकापं ढे ग प्िेंचद्रयािें 
प्रदशयन करणे दोषास्पद नाही पण याप ढे जाऊन वियन करणे दोषास्पद आहे.], चदलेला शब्लद व केलेले 
करारमदार जे प्रामाचणकपणे पाळिाि, जे इमानदारीने साक्ष देिाि, ककवा प्राथयनेच्या बाबिीि जे काळजीपूवयक 
वागिाि– त्यािें िसे [क राण ७०¹⁹–³⁴] होि नाही.” 

 
पैगंबर मचदनामध्ये वास्िव्य करून राचहले होिे त्या काळाि संपूणय अरबस्िानाि इस्लामिा प्रसार 

झाला होिा. िसेि इस्लामच्या अन यायािंी संख्याही खूप वाढली होिी. अशा वळेी िरी आपल्या अन यायासंाठी 
एखादी चवचधसचंहिा ियार करण्यािे काम पैगंबरानंी हािी घेिले असेल असे वाटेल, परंि  त्या वळेीही 
कायद्याच्या बाबिीि त्यानंी स्पष्टपणे मागयदशयन केलेले नाही. मचदना येथील ‘स रा’ंमध्ये मके्कमधील ‘स रा’ंपेक्षा 
काव्यात्मकिा कमी आहे. िे बरेिसे गद्य आहेि. परंि  त्या ‘स रा’ंमध्येही प न्हा ज न्याि चवषयािंी ििा केलेली 
आहे. मचदना येथील प्रविनािंस द्धा पैगंबराचं्या धमयचवषयक मिािें स्पष्ट दशयन होि नाही. त्या प्रविनामंध्येही 
धमयश्रद्ध मन ष्ट्याने चनयचमिपणे प्राथयना केली पाचहजे, गरीबासाठी कर (जकाि) चदला पाचहजे, आचण 
परलोकावर चवश्वास ठेवला पाचहजे इत्यादी पूवी साचंगिलेली कियव्येि पैगंबरानंी प नि साचंगिली आहेि. परंि  
प ढे पचरस्स्थिीच्या गरजेपोटी पैगंबरानंा चवचधचनयम बनचवणे िाग पडले पण िी चवचधसचंहिादेखील फारि 
माम ली स्वरूपािी होिी. 

 
ग लामीिी प्रथा, चववाह आचण वारसा यासबंंधीं क राणाि जे चनयम आहेि िे प्रसंगान रूप या प स्िकाि 

याअगोदर साचंगिलेि आहेि. हे जवळपास सवय चनयम पैगंबरानंी मचदना येथील आपल्या वास्िव्याि साचंगिले 
होिे. 

 
आिा क राणाि कायदेकानूचवषयक िाग कसेकसे चवकचसि होि गेले; इस्लामच्या प्रसाराबरोबर त्याि 

वळेोवळेी कसकशी िर घािली गेली आचण त्यािें चवशाल म स्स्लम न्यायशास्त्राच्या रिनेि कोणिे स्थान आहे िे 
पहावयािे आहे. प्राथयना, गरीबासाठी कर देणे, उपवास व यात्रा या धमयश्रद्धाचं्या प्रत्येक प्रम ख कियव्यासबंंधी 
क राणाि साचंगिलेले चनयम हे या संदिािील एक िागंले उदाहरण म्हणून घेिा येईल. यापैकी िीन 
कियव्याचं्या बाबिीि क राणाने आपल्यापरीने बरेि मागयदशयन केलेले आहे. या कियव्यानंा “परमेश्वरी शब्लदा”ंच्या 
अचधकारािे अचधष्ठान आहे. त्याम ळे या कियव्यासंंबधंींिे चनयम सवय म स्स्लमचवश्वाि प्रमाण मानले गेले आहेि. 
आचण म स्स्लम न्यायशास्त्राच्या प्रत्येक गं्रथािं त्यानंा गौरवािे स्थान प्राप्ि झालेले आहे. ‘फजय–अल–्ऐन’ म्हणजे 
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‘व्यक्िीवर बंधनकारक असलेले कियव्य’ या शब्लदानंी यापैकी प्रत्येक कियव्य ओळखले जािे. द सऱ्या प्रकारिे 
कियव्य म्हणजे ‘फजय–अल–्चकफाया’ म्हणजे ‘समाजावर बंधनकारक असलेले कियव्य.’ उदाहरणाथय, 
स लिानािी चनवड करण्यािी जबाबदारी. खाली जे ि लनात्मक चवविेन केले आहे त्यावरून क राणामंध्ये [या 
चठकाणी क राणािंील पचरच्छेद कालान क्रमािा चविार न करिा उद्धृि केले आहेि.] व कियव्याबंाबििे पायाििू चनयम कशाप्रकारे 
चवशद करून साचंगिले आहेि िे लक्षाि येईल. 

 
(१) प्राथगनेच्या णनदेणशत वेळा 

 
सूयोदय व सूयास्ि होण्यापूवी आपल्या परमेश्वरािी स्ि चिस्िोत्रें म्हणावी. रात्रीही काही वळेा म्हणावी 

[५०³⁸]. 
 
सूयास्िापासून रात्रीिा काळोख होईपयंि प्राथयना करावी आचण पहाटे (क राणािे) पठण कराव.े.. 

इच्छा [१७⁸⁰] असेल िर रात्री काही वळे जागून प्राथयना करावी.  
 
चदवसाच्या प्रारंिी व शवेटी अशी दोनदा आचण रात्र पडल्यानंिर प्रारंिीिा काही वळे प्राथयना [११¹¹⁶] 

करावी. 
 
प्राथयनेसबंंधीच्या कियव्यािी व मधल्यावळेच्या प्राथयनेिी काळजी घ्यावी. [२²³⁹] 

 
या आयिावंरून असा समज होण्यािी शक्यिा आहे की प्राथयनेच्या फक्ि िीन वळेा ठरवनू चदलेल्या 

आहेि, परंि  िसे चनचिि समजिा येि नाही. कारण त्याि त्याि शब्लदािंा प न्हा प न्हा उपयोग केलेला आहे 
याकडे द लयक्ष करिा येणार नाही. चशवाय या शब्लदानंा ख द्द ‘अल्लािे शब्लद’ म्हणून अत्यंि मान आहे. पण प ढे 
म स्स्लम न्यायपंचडिाकंडून असेही सागंण्याि आले की प्रत्येक वळेी प न्हा चनयम सागंिाना शब्लदािं फरक 
करण्याि आला आहे. यािा अथय प्रत्येक वळेी नवी िर घालण्याि आली आहे. पैगंबराचं्या मृत्यलूा एक शिक 
ककवा त्याहीपेक्षा जास्ि काळ लोटल्यावरदेखील चकिीदा व कोणत्या वळेी प्राथयना करायिी हे चनचिि झालेले 
नव्हिे ककवा त्यासंबधंी चनणयय झालेला नव्हिा. 

 
प्राथयनेसबंंधीिे चनयम ज्याप्रमाणे चनचिि नव्हिे िसेि इिर बाबिींिील चनयमािंही इस्लामी 

इचिहासाच्या पचहल्या शिंर वषांि अचनचिििा चदसून येिे. उदाहरणाथय, कोणिी वस्िू खावी ककवा खाऊ नये, 
वारसािी वाटणी कशी करावी यासंारख्या चनकडीच्या व व्यावहाचरक बाबीसंबंधीस द्धा अगदी याचवषयीच्या 
अचधकारी व्यक्िींिी मिेदेखील चनचिि झालेली नव्हिी. म्हणूनि एकदा द सऱ्या उमर खचलफाच्या म लाला 
जेव्हा चविारले की, ‘सम द्रािून बाहेर फेकला गेलेला मासा खाणे योग्य आहे काय?’ िेव्हा त्याने ‘नाही’ असे 
उत्तर चदले. िथाचप ‘सम द्रािून [५⁹⁷.] आणलेल्या वस्िू’ खाणे कायदेशीर आहे असे सागंणारा क राणािील 
उल्लेख त्याला दाखचवण्याि आला िेव्हा त्याने आपले मि बदलले आचण सम द्रािील मासा खाणे चनचषद्ध नाही 
असे त्याने साचंगिले. िसेि घोड्यािे मासं खाव ेकी नाही याहीबाबिीि व्यापक मि चिन्निा असल्यािे चदसिे. 
इस्लाममध्ये कधीही व कोठेही या प्रश्नासंबधंी अचधकृि चनणयय झालेला नाही. 
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मृि व्यक्िीच्या संपत्तीिी चिच्या नािलगािं कशा रीिीने वाटणी करावी यासारख्या व्यावहाचरक 

महत्त्वाच्या बाबींचवषयीस द्धा चकिी चवचिन्न मिे अस्स्ित्वाि होिी यािे वणयन मसूदी या इचिहासकाराने केलेले 
आहे. या संदिाि त्याने एका प्रसंगािा उल्लखे केला आहे. श बी नावाच्या एका चवद्वान पंचडिाला हज्जाज या 
इराकच्या प्रख्याि गव्हनयराने एकदा चविारले, “एखाद्या व्यक्िीच्या इस्टेटीिी आई, बहीण व आजी याचं्यामध्ये 
कोणत्या प्रमाणाि वाटणी करावी?” िेव्हा श बीने उत्तर चदले की पैगंबराचं्या पाि सहकाऱ्यानंी याबद्दल चिन्नचिन्न 
चनवाडे चदलेले आहेि. 

 
पैगंबरािंी राजधानी आचण पारंपचरक चवदे्यिे पीठ असलेल्या मचदना या शहरािंील सत्ताधाऱ्यािंी 

इस्लामच्या अन यायावंर काही प्रमाणाि सत्ता प्रस्थाचपि होण्यास प्रारंि झाला िेव्हाि क राणामधील 
प्राथयनेसबंंधीच्या सवय आयिािंा एकत्र चविार करून अखेर असे अन मान काढण्याि आले की, क राणाि 
प्राथयनेच्या िीन नव्हे िर पाि वळेा स िचवलेल्या आहेि. िेराव्या शिकािील क राणािा इराणी िाष्ट्यकार बैदावी 
याने क राणामधील ५०³⁸ या आयिावर िाष्ट्य करिाना वर उल्लेचखलेले अन मान कसे काढले गेले िे अचिशय 
स्पष्ट शब्लदािं साचंगिले आहे. िो म्हणिो, “परमेश्वरािी स्ि चिस्िोते्र म्हणणे म्हणजे प्राथयना.सूयोदयापूवी केलेली 
प्राथयना म्हणजे ‘सकाळिी (स बह) प्राथयना’ आचण सूयास्िापूवी करावयािी प्राथयना म्हणजे द पारिी (जोहोर) 
आचण मध्यान्हींिी (अस्त्र) या दोन प्राथयना होि. आचण ‘रात्रीच्या काही वळेी’ यािा अथय ‘संध्याकाळ’ व ‘रात्र’ या 
दोन [अल् इशान म्हणजे मगचरब व ‘ईषा.’] वळेा असा आहे.” स्विः बैदावीच्या काळाि प्राथयनेच्या ज्या वळेा रूढ होत्या 
(आचण आजही ज्या योग्य समजल्या जािाि) त्यानंा क राणाि द जोरा आहे हे दाखवनू देण्यािा बैदावी यािा हा 
प्रयत्न आहे हे उघड आहे. 

 
प्राथयनेचवषयीिे इिर चनयम प्राथयनेवळेच्या श चििूयििेसंबधंींिे आहेि. क राणाि याचवषयी प ढील चनयम 

साचंगिले आहेि : 
 
“धमावर श्रद्धा असलेल्यानंो, दारू चपऊन प्राथयनेला जाऊ नका. आपण काय बोलिो आहोि हे 

आपणाला समजेपयंि (थाबंा), ि म्ही रस्त्यावरून प्रवास करीि असाल िी वळे सोडून इिर वळेी अस्वच्छ 
अवस्थेि प्राथयनेला जाऊ नका. अंग स्वच्छ ध वनू जा. आजारी असाल ककवा प्रवासाि असाल अथवा 
ि मच्यापैकी कोणी अंिःप रािूंन ककवा स्त्रीला स्पशय करून आले असेल अथवा पाणी न चमळाल्याम ळे अंग ध िले 
नसेल िर त्याने जचमनीवरच्या स्वच्छ मािीने िेहरा व हाि साफ करून प्राथयनेस जाव.े [४¹⁶.] 

 
“धमावर चवश्वास असलेल्यानंो, प्राथयनेपूवी िोंड व हाि कोपरापयंि आचण पाय ग डघ्यापयंि ध वा 

[५⁸.].” 
 
प्राथयनेच्या वळेी कोणत्या चदशलेा िोंड असाव ेयासंबधंी स रुवािीला कोणिीही खास सूिना केलेली 

नव्हिी [“पूवय आचण पचिम या दोन्ही चदशा परमेश्वरचनर्ममि आहेि. त्याम ळे कोणत्याही चदशलेा ि म्ही िोंड 
केलेि िरी िेथे परमेश्वरािी म द्रा चदसेल.” [२¹⁰⁹.]]. प ढे जरूसलेमकडे िोंड करून प्राथयना करावी असे ठरले 
अशी सावयचत्रक पारंपचरक समजूि आहे. बह धा ज्य ूपद्धिीशी ज ळवनू घेण्यासाठी हा चनणयय घेिला असावा. 
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वास्िचवक जरूसलेमिा क राणाि उल्लेख नाही. “प्राथयनेिे अत्यंि पचवत्र स्थान” (२¹⁴⁵) ककवा “प्राथयनेिे अत्यंि 
दूरिे स्थळ” (१७¹) हे क राणािील उल्लेख जरूसलेमचवषयीि आहेि असा नंिरच्या काळाि चनष्ट्कषय काढण्याि 
आला. िे काहीही असो, प ढे लवकरि मक्का येथील मचशदीकडे िोंड करून म हमदीधमीय प्राथयना करू लागले. 

 
कायदेपंचडिासंमोर िचवष्ट्यकाळाि उभ्या राहणाऱ्या शक्यिो सवय प्रश्नानंा उत्तरे चमळिील अशा रीिीने 

‘चफकाह्’च्या प स्िकामंध्ये क राणािंील सवय चनयमािंी व्याप्िी वाढचवण्याि येऊन त्याि िर घालण्याि आली. 
यापकैी काही प्रश्न िर केवळ नैचिकिा–अनैचिकिा यासबंंधािील आहेि. 

 
याप ढील मजकूरािं कायद्याच्या चवचिन्न गं्रथाचं्या प्रम ख िागािंील चवषयािंाि उल्लखे केला आहे. 

उदाहरणाथय, ‘धार्ममक चवधीच्या वळेी पाळावयािी श चििूयििा’ [हा िाग स्वािाचवकपणे ‘प्राथयना’ या चविागाच्या 
अगोदर आहे]. या शीषयकाखाली ‘मजम  अल ्[मूलिः चशयापंथीयािंा ककवा फ टीर धार्ममक गटािा समजला जाणारा कायदेचवषयक 
हचदसािंा हा सगं्रह आहे. सैद चबन अली (चहजरीनंिर २ रे शिक) या कोणा व्यक्िीने हा सगं्रह ियार केला अशी पारंपचरक समजूि आहे. परंि  त्याबद्दल 
शकंा असल्यािे चसद्ध झाले आहे.] चफकाह्’ या गं्रथामंध्ये प ढील चवषयािंी ििा आहे. 

 
प्राथयनेपूवी करावयािी स्वच्छिा, अस्वच्छिा झाली िर चवचधपूवयक करावयािी स्वच्छिा, पाणी नसेल 

िेव्हा वाळूने अंग स्वच्छ करणे (ियम्म म), ऋि स्त्राव झालेला असेल िर–इत्यादी. 
 
“प्राथयना” या चवषयासंबधंीच्या िागाि प ढील शीषयके आहेि : 
 
प्राथयनेिे आवाहन (अझान), प्राथयनेच्या वळेा, प्राथयनेसाठी जमलेल्या समाजाला कोणी प्राथयना सागंावी, 

प्रवासािील प्राथयना इत्यादी. 
 
याि स मारािा ‘जामी–अल–सघीर’ या नावािा एक गं्रथ आहे. त्यािं न्यायशास्त्रािी अचधक पद्धिशीर 

माडंणी केलेली आहे. म हम्मद इब्लने हसन अल शबेानी या हनफी पंथाच्या पंचडिाने या गं्रथािी रिना केली आहे. 
या गं्रथाि ‘प्राथयना’ या चविागाि प ढील चवषयािंी नोंद आहे : 

 
कशाम ळे स्वच्छिा बाद झाली असे समजाव;े स्वच्छिेसाठी कशािा उपयोग करावा; कशाम ळे कपडे 

अस्वच्छ होिाि (पायमोजे की जोडे?) माडंीिा काही िाग (अनवधानाने) उघडा ठेवनू एखाद्या स्त्रीने प्राथयना 
केली िर (चिने प न्हा प्रथमपासून प्राथयना करणे जरूर आहे काय?); अझान ककवा प्राथयनेिे आवाहन; ‘अल्ला हो 
अकबर’ कसे म्हणाव;े प्राथयनेिा काही िाग खाजगीरीत्या प रा केल्यानंिर एखाद्याला सावयजचनक प्राथयनेस जाव े
लागले िर; प्राथयना बाद कधी ठरिे; प्राथयनाप्रसंगीिे क राण पठण; प्राथयनेच्या वळेी कोणिे अंगचवके्षप करू नयेि; 
प्राथयनेच्या प्रसंगी होणाऱ्या ि का व त्या कशा स धाराव्या; बसून प्राथयना करणारा अपंग; सणाच्या वळेिी प्राथयना; 
शवयात्रा व त्या वळेिी प्राथयना; ि कून मारलेल्या व्यक्िीिे शव ध ण्यािी गरज आहे काय? मचशदींच्या 
(मालकीसंबधंीिा) कायदा. 
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या संदिांि चशराझी याच्या ‘िनबीह’ [४५२ (१०६१) मध्ये या गं्रथािी रिना केलेली आहे. सदर लेखक शाफी आिार पंथािा 
होिा.] या आणखी एका गं्रथािा उल्लखे करिा येईल. या गं्रथामधील “धार्ममक चवधीच्या वळेी करावयािी 
स्वच्छिा” या चविागामध्ये प ढील चवषय आहेि : 

 
स्वच्छिेसाठी वापरावयािे पाणी; स्वच्छिेसाठी वापरावयािी िाडंी; ‘व झ’ू (प्राथयनेवळेिी स्वच्छिा) िी 

माचहिी; काय केले असिा ‘व झ’ू चनरथयक ठरिे; औपिाचरक स्वच्छिा (ियम्म म); ऋि स्त्राव ही अवस्था कधी 
संपिे? 

 
या प स्िकामधील ‘प्राथयना’ या संबधंींच्या िागािील चवषय ‘मजम ूअल ् चफकाह्’मधील चवषयासंारखेि 

आहेि. त्याचशवाय त्याि प ढील चवषय आहेि : 
 
शरीरािा ग प्ि िाग झाकणे, प्राथयनास्थळ, प्राथयनेच्या वळेिी शरीरािी व कपड्यािंी स्वच्छिा, 

प्राथयनेच्या वळेी कोणत्या चदशकेडे (चकबला) पाहून प्राथयना करावी, प्राथयनेच्या वळेी पाळावयािी बंधने आचण 
प्रथेप्रमाणे काय केले पाचहजे, चनयमापेक्षा जास्ि वळेा प्राथयना करणे, क राणपठणाच्या वळेी जचमनीवर वाकणे, 
प्राथयना कशाम ळे चनरथयक ठरिे, प्राथयनेच्या वळेी खाली वाकण्याि हयगय करणे, कोणकोणत्या वळेी प्राथयना 
करू नये, साम दाचयक प्राथयना, इमामामंध्ये आवश्यक असलेली पात्रिा, प्राथयनेच्या वळेी प्राथयना सागंणाऱ्याने 
(इमामाने) व प्राथयना करणाऱ्यानंी (मा’म म) कोठे बसाव,े अपंग व्यक्िीने कशी प्राथयना करावी, प्रवासकाळािील 
प्राथयना, ियिीि अवस्थेिील प्राथयना, प्राथयनेच्यावळेी वज्यय असलेले व नसलेले कपडे, श क्रवारिी प्राथयना, 
श क्रवारच्या प्राथयनेच्या वळेिी व्यवस्था, दोन सणाचं्या (बकरीद, रमझान) वळेिी प्राथयना, सूययग्रहणाच्यावळेिी 
प्राथयना आचण पावसासाठी करावयािी प्राथयना. 

 
(२) दानधमग ककवा र्रीबाांसाठी द्यावयाचा कर 

 
धमयश्रद्ध व्यक्िीने दानधमय करावा [(अ) जकाि, ४१⁶, १९⁵⁶, ३०³⁸ इत्यादी ककवा (ब) सदाक २²⁸⁰, ४¹¹⁴, ९⁵⁸ आदी.] असा 

उपदेश क राणािील अनेक आयिािं केलेला आहे. िथाचप कोणाला चकिी व कसे दान कराव ेयासंबधंी चनचिि 
असे मागयदशयन एकाही आयिाि केलेले नाही. ज्यामध्ये बरीिशी चनचिििा आहे असे म्हणिा येईल असा फक्ि 
एकि चनयम एका आयिाि साचंगिला आहे. [८⁴².] या आयिाप्रमाणे ल टीिील एकपंिमाशं चहस्सा “परमेश्वर व 
त्यािा पे्रचषि, जवळिे नािेवाईक, चनराधार म ले आचण गरीब व पायी प्रवास करणारे यानंा द्यावा.” परंि  यापंैकी 
कोणाकोणाला चकिी द्याव ेयािा स्पष्ट चनदेश केलेला नाही. अथाि यािे आियय वाटण्यािे कारण नाही. कारण 
म हम्मदाचं्या हयािीि इस्लामी साम्राज्य ही एक स संघचटि राज्यसत्ता म्हणून चवकचसि झालेली नव्हिी. अशी 
स संघचटि राज्यसत्ता चनमाण झाल्यानंिरि कायद्याच्या चवचिन्न प स्िकािं कोणाला चकिी जकाि द्यावी 
यासबंंधीिे आकडे कायदेशीर ठरू शकिाि. अरबस्िानच्या वगेवगेळ्या िागािील जनिेकडून आपल्या 
प्रचिचनधींनी चकिी महसूल घ्यावा याचवषयी ख द्द पैगंबरानंी चनयम ठरवनू चदलेले होिे असे सागंणाऱ्या अनेक 
‘परंपरा’ अस्स्ित्वाि आहेि. या ‘परंपरा’ कदाचिि म द्दाम बनचवलेल्या असाव्याि. िरीही यासंबधंींच्या काही 
कायदेशीर िरि दी म स्स्लम साम्राज्याच्या प्रारंचिक काळापासून अस्स्ित्वाि होत्या याचवषयी शकंा घेण्यािे 
कारण नाही. 
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यापूवी उल्लेचखलेल्या ‘चफकाह्’च्या चिन्ही प स्िकामंध्ये ‘जकाि’ या शीषयकाखाली प ढील चवषय घेिलेले 

आहेि : 
 
(अ) उंट, बैल व शळे्यामेंढ्यावंरील व िादंी−सोन्यावरील कर आकारणी, दानधमासाठी व करापोटी 

द्यावयािी जमीन, कजय देण्यासबंंधींिी पात्रिा, दानधमास पात्र असलेल्या व्यक्िी, दानधमय करण्यास व 
त्याबाबि चवलंब लावणाऱ्यानंा पैगंबरानंी साचंगिलेली सजा. 

 
(आ) मालमते्तवरील दानधमय−कर, (दानधमय म्हणून संपत्तीिा) ‘पािवा चहस्सा’ (खूम्स) व गरीबासंाठी 

कर देणे, दानधमासाठी जचमनीच्या उत्पन्नािील चहस्सा देण्याि टाळाटाळ करणारी व्यक्िी, जचमनीच्या 
(उत्पन्नािील) दानधमासाठी खिय करावयािा िाग, इिर ि−ूकर, ‘संरचक्षि’ समाजावरील (उदा. ज्य ू व 
चििन) डोईकर, खनीज संपत्तीवरील कर आचण रमझानच्या उपवासाच्या शवेटी करावयािा दानधमय 
कोणाकोणाला करावा इत्यादी. 

 
उपवास 

 
उपवासाबाबि बरेि व्यापक चनयम केले आहेि. त्यािें मूळ चनचििि इस्लामपूवय चरवाजािं आहे. िसेि 

उपवासासंबधंीच्या आजच्या चरवाजाशंी त्यािंा असलेला संबधं सहज लक्षाि येिो. म ख्य बाबी एकाि 
पचरच्छेदाि समाचवष्ट केलेल्या आहेि : 

 
“धमयश्रद्धानंो, ि मच्या अगोदर होऊन गेलेल्या लोकापं्रमाणेि ि म्हीही (काही) चनचिि चदवशी उपवास 

करावा असे साचंगिलेले आहे. िथाचप ि मच्यापैकी आजारी असलेल्या ककवा प्रवासािं असलेल्या माणसाकंचरिा 
इिर चदवस [काही लोकाचं्या मिे अशी सवलि आहे िर इिराचं्या मिे नाही.] (ठरवनू चदलेले आहेि.) रमजानच्या मचहन्यािंील 
(िंद्रोदयािे) दशयन झाल्यानंिर उपवासास प्रारंि करावा परंि  आजारी माणसाने व प्रवासाि असलेल्या 
माणसाने इिर ठरलेल्या चदवशी उपवास करावा. [२¹⁷⁹−¹⁸¹.]” 

 
याला प ढील प स्िी जोडण्याि आली आहे : 
 
“उपवासाच्या रात्री, दोरा पाढंरा आहे की काळा आहे हे ओळखू येईल इिका पहाटेिा प्रकाश पडेपयंि 

आपल्या बायकाशंी संिोग करायला आचण खायला–प्यायला हरकि नाही. त्यानंिर प ढील रात्रीपयंि कडक 
उपवास करावा. (बायकाशंी) कसलाही संबंध ठेव ूनये. आचण मचशदीि एकािंाि (एिेकाफ) जाऊन बसाव.े 
[२¹⁸³]” 

 
या अगोदर उल्लचेखलेल्या ‘चफकाह्’च्या िीन गं्रथािं ‘उपवास’ या सदरामध्ये प ढील चवषय आहेि : 
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(अ) उपवासािे महत्त्व, उपोषणािी समाप्िी, कोणत्या गोष्टीम ळे उपवास चनरुपयोगी ठरिो; उपवास 
कोणी मोडावा; जाणूनब जून उपवास मोडला िर त्यासाठी घ्यावयािे प्रायचित्त, (रमजानच्या मचहन्यािा) 
िंद्रोदय पाचहला असल्याचवषयीिा प रावा; खोट्या शपथा घेण्याबद्दल चशक्षा. 

 
(आ) जो चदवस रमजानमधील आहे की नाही याचवषयी शकंा आहे अशा चदवशी केलेला उपवास; श द्ध 

हरपलेल्या अथवा भ्रचमष्ट अवस्थेिील व्यक्िी, िसेि न किेि वयाि आलेले िरुण, इस्लाम धमािा स्वीकार 
करण्यास ियार असलेले चििन, ठरलेल्या वळेेआधी उपवास संपचवला आहे असे प्रवासी– या लोकानंी संपूणय 
मचहना उपवास करणे जरूर आहे काय; ज्यानंी मचहनािर उपवास केलाि पाचहजे आचण प्रायचित्त घेिलेि 
पाचहजे असे लोक आचण ज्यानंी मचहनािर उपवास केला नाही व ज्यानंी प्रायचित्त घेिले नाही िरी िालेल असे 
लोक कोणिे. 

 
(इ) रमजानमध्ये कोणी उपवास केला पाचहजे ककवा कोणी केला नाही िरी िालेल (उपवास या 

एकंदर शीषयकाखाली यासंबधंी मागयदशयन केलेले आहे); ठरलेल्या काळापेक्षा अचधक चदवस उपोषण करणे; 
रमजानमधील प्राथयनेच्या वळेी करावयािा एकािंवास (एिेकाफ). 

 
यात्रा 

 
क राणाि, िार धार्ममक कियव्यापंकैी ‘यात्रा’ या कियव्यािी सवांि जास्ि ििा आहे. याते्रिा स चनचिि 

असा चवधी क राणाने साचंगिला आहे. इस्लामपूवय काळािील मूर्मिपूजक अरबािंाि यात्रा−चवधी थोडाफार फरक 
करून घेिलेला आहे असे स्पष्ट चदसिे. यासंबधंींिी आयिे प ढीलप्रमाणे आहेि : 

 
बक्का [म्हणजे मक्का.] येथील मंचदर हे मानवासाठी बाधंलेले पचहले मंचदर होय... िेथे स्पष्ट ख णा चदसिाि. 

अब्राहम उिा रहाि होिा त्या जागेिी खूणदेखील िेथे आहे त्या मंचदराि जाणाऱ्याला िय नाही. ज्यानंा शक्य 
आहे त्यानंी त्या मंचदरापयंि जाऊन यात्रा करणे हे सवय मानवािें परमेश्वराचवषयीिे कियव्य [३⁹⁰; २२²⁷−³⁰.] आहे. 

 
सफा व मरवा ही परमेश्वरप्राथयनेिी आणखी दोन स्थळे आहेि. िथाचप मके्कच्या मंचदरािी यात्रा 

करण्यासाठी गेलेले ककवा त्या मंचदराला चवचधपूवयक िेट देणारे लोक या दोन्ही चठकाणी गेले नाहीि िर िो 
ग न्हा ठरि [२¹⁵³ या आयिच्या शवेटच्या िागािे िात्पयय असे की मूर्मिपूजकािंी प्रथा कायम ठेवण्याि आली असून फक्ि त्यास समंिी चदली गेली 
आहे.] नाही. 

 
ही यात्रा व परमेश्वरदशयनािा उत्सव पार पाडा, आचण िे शक्य होणार नाही िेव्हा ि मच्याजवळ असेल 

िे खैराि म्हणून चिकडे पाठवा. हा खैराि इस्च्छि चठकाणी पोिेपयंि डोक्यािे केस कापू नका. [म्हणजे याते्रच्या 

सपूंणय काळाि शरीराच्या सवय िागावरील केस िसेि नखे वाढवावी असा यािा प्रत्यक्षाि अथय आहे.] यात्रा कोणत्या मचहन्याि करावी हे 
सवयश्र िि आहे. आपले याते्रिे कियव्य पार पाडीि असिाना मथै न ककवा अश द्ध आिरण अथवा िाडंण–िंडण 
करू नका [२¹⁹².]. 
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‘चफकाह्’ च्या चिन्ही प स्िकामंध्ये ‘यात्रा’ या शीषयकाखाली प ढील कलमे आहेि : 
 
(अ) याते्रिे कियव्य; याते्रकरंूच्या जर्थर्थयानंी कोठे एकत्र जमाव;े (मके्कमध्ये पार पाडावयािे चवचिन्न 

धमयचवधी); यात्रा करीि असिाना चशकार करणे; िरूण, ग लाम व बदवी यानंी करावयािी यात्रा; आपल्याऐवजी 
आपला प्रचिचनधी पाठवनू यात्रा करणे; पश ूबळी देिाना करावयािी प्राथयना; बळी चदलेल्या पशूच्या मासािे 
िक्षण; (बळी देण्यासाठी) चशकारयोग्य प्राण्यािंा वापर इत्यादी. 

 
(आ) ठरवनू चदलेल्या काळाि यात्रा न करणाऱ्या ककवा याते्रच्या वळेिा (एहराम) पोशाख न करिा 

मके्कमध्ये जाणाऱ्या व्यक्िींनी [घ्यावयािे प्रायचित्त]; याते्रच्या वळेी चशकारयोग्य प्राण्यािी चशकार करणाऱ्या 
इसमाला द्यावयािी सजा; याते्रच्या काळाि आपली नखे व केस कापणारी व्यक्िी; [यात्राचवधी सदोष पद्धिीने 
व अचनयचमिपणे करण्याशी संबंचधि अनेक बाबी.] आपल्याऐवजी प्रचिचनधी पाठवनू यात्रा करणे इत्यादी. 

 
(इ) [यात्रा करणे कोणावर बंधनकारक आहे]; याते्रकरंूच्या जर्थर्थयानंी एकत्र जमण्यािी जागा, 

मके्कमध्ये करावयािा पोशाख; ि कीिा पोशाख करण्याबद्दलिे प्रायचित्त; हजच्यावळेिे चवधी; बळी देणे; 
(खाण्यासाठी) चशकारयोग्य व अन्य प्राण्यािंी हत्त्या. (यात्रा काळाि चनचषद्ध नसलेले) अन्न; शपथा. 

 
ज न्या करारािील लेस्व्हचटक्स ककवा चड्य टेरोनोमी याचं्या प स्िकाि जशी चवचवध चवषयािंी ििा 

केलेली आहे िशीि क राणामध्येही अनेक चवषयािंी ििा आहे. 
 
िथाचप पािात्य चविारपद्धिीन सार ज्यानंा धमयशास्त्र, नीचिशास्त्र, नागरी व ग न्हेगारी कायदा याचं्याशी 

संबंचधि असे चवषय म्हणिा येिील अशा चवषयासंबधंीिे फारि थोडे चनयम क राणाि आढळिाि. द सऱ्या 
एखाद्या चवषयावरील लाबंलिक िाषणाच्या ओघाि सहज जािा जािा एखादद सरे वाक्य बोलून महत्त्वाच्या 
चवषयािी बोळवण केलेली आहे. चशवाय साचंगिलेला एखादा चनयमदेखील नेहमीि अंचिम स्वरूपािा आहे असे 
म्हणिा येि नाही. कारण कधी कधी आपली मिे म हम्मदानंा बदलावी लागि असि आचण िे स्वािाचवकही 
होिे. म हम्मदाचं्या प्रत्येक बदलत्या मिाबरोबर एक नवीन प्रकटीकरण जन्म घेि असे आचण िे अगोदरपासून 
अस्स्ित्वाि असलेल्या प्रकटीकरणाला काट देि असे. अशाप्रकारे प्रकटीकरणाद्वारे अचनचिि स्वरूपाि चनयम 
व कायदे साचंगिले जाि असल्याम ळे िात्काचलक गरजेपोटी पैगंबर हव े िे बदल करिाि असा त्याचं्यावर 
आरोप केला जाि असे आचण मग हा आरोप खोडून काढण्यासाठी प न्हा खास नवीन प्रकटीकरणे प्रिाराि 
आणावी लागि. उदाहरणाथय— 

 
“आम्ही एका आयिाऐवजी द सरे आयि साचंगिले (आचण िे बरोबर आहे की नाही हे ज्या परमेश्वराने 

िे आयि साचंगिले आहे त्यालाि कळिे) की लागलीि हे लोक म्हणिाि की ि म्ही काहीिरी खोटे बनवनू 
[१६¹⁰³.] सागंि आहाि. हे (लोक) लक्षपूवयक कारण िपासून पाहणार नाहीि काय? (कारण) परमेश्वराचशवाय 
अन्य कोणाकडून िे आलेले असिे िर त्याि अनेक परस्परचवसंगि गोष्टी चदसल्या असत्या. [४¹⁸⁴.]” 
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(पूवीिे चनयम) रद्द (नस्ख) करण्यािे ित्त्व चनयमामंध्ये करण्याि येणाऱ्या बदलामंागे होिे. खाली 
चदलेल्या क राणािील काही आयिामंध्ये यािे स्पष्टीकरण आढळिे : 

 
“परमेश्वराला जे हव े असेल िे िो कायम ठेविो ककवा रद्द करिो. आचण त्याला या बाबिीि 

‘(क राणाच्या) मािे’िा द जोरा असिो. [१३³⁹.] 
 
“आम्ही एखादे आयि रद्द करिो ककवा आपोआप (व्यवहाराि) िे नाहीसे होऊ देिो िेव्हा त्या जागी 

द सरे त्यापेक्षा योग्य ककवा चििकेि योग्य असे आयि सागंिो.” [२¹⁰⁰.] 
 
वर उल्लेचखलेल्या आयिापंैकी द सऱ्या आयिावर बैदावीने जे िाष्ट्य केले आहे त्यावरून इस्लाममध्ये रद्द 

(नस्ख) करण्याच्या ित्त्वाला चकिी महत्त्व आहे िे लक्षाि येिे. बैदावी म्हणिो, “एखादे प्रकटीकरण रद्द करणे 
अथवा िहकूब ठेवणे (कारण मूळ प्रकटीकरणािं ‘जर’ म्हटलेले असिे.) आचण त्या जागी नव्या आजे्ञिा 
समावशे करणे कसे कायदेशीर समजले जािे हे या आयिावरून चदसिे. कारण मानवी चहिाच्या दृष्टीनेि 
कायदे केले जािाि आचण आयिे प्रकट होिाि. हे कायदे व प्रकटीकरणे व्यक्िी आचण पचरस्स्थिीप्रमाणे बदलि 
असिाि. उदाहरणाथय, जीवनािील आवश्यक गोष्टी. या गोष्टी एखाद्या काळाि मानवी चहिाच्या असिील िर 
अन्य वळेी त्या घािक असू शकिील [याि पचरच्छेदाच्या प्रारंिी बैदावी म्हणिो, “एखादे आयि रद्द केल्यानंिर चििे पठण करणे हे 
धार्ममकदृष्ट्ट्या उचिि समजले जाि नाही. िसेि अशा आयिावर आधारलेला कायदा कायदेशीर राहाि नाही अथवा धार्ममकदृष्ट्ट्या योग्य आहे व 
कायदेशीरही असे ठरि नाही.”].” 

 
पैगंबराचं्या देहावसानानंिर क राणािे संकलन करण्याि आले, िेव्हा त्याि (परस्परानंा) ‘काट 

देणाऱ्या [नाचसख.]’ व ‘रद्द करण्याि [मनस ख.] आलेल्या’ अशा दोन्ही प्रकारच्या आयिािंा समावशे करण्याि 
आला. कारण यापकैी कोणिी आयिे ठेवावयािी आचण कोणिी नाहीि हे म हम्मदाचंशवाय अन्य कोणीि ठरव,ू 
शकले नसिे. त्याम ळेि कोणत्याही चदशलेा िोंड करून प्राथयना करावयास हरकि नाही असे मूळ क राणामध्ये 
ज्या आयिाि साचंगिले आहे, त्याप ढील आयिाि लगेि मके्ककडे िोंड करून प्राथयना करावी असे म्हटल्यािे 
चदसून येिे. ‘जीवनािंील आवश्यक गोष्टीं’िा उल्लेख करिाना उदाहरण म्हणून कदाचिि बैदावीच्या मनाि 
‘दारू चपण्यास क राणाि केलेली मनाई [क राण २²¹⁶, ५⁹².]’ या गोष्टीिा चविार असावा. कारण एके काळी 
खज रीच्या [१६⁶⁹.] झाडापासून चमळणारे “एक आरोग्यदायक पेय” एवढेि दारूिे महत्त्व नव्हिे, िर दारू 
म्हणजे मद्य हे श द्ध पाणी, दूध, मध याचं्यापासून चमळणारे स्वगयस ख [७८³⁵, ८३²⁵.] प्राप्ि करू देणारे साधन मानले 
जाि असे [४७¹⁶.]. 

 
यापेक्षा रद्द केलेले अचधक महत्वािे चनयम म्हणजे वारसाहक्क, व्यचििाराबद्दल सजा इत्यादी सामाचजक 

महत्त्वाच्या प्रश्नासंंबधंींिे चनयम होि. एकदा पैगंबरानंी एका ‘प्रकटीकरणा’द्वारे जाहीर केले की नवऱ्याने 
आपल्या मृत्य नंिर आपल्या बायकासंाठी एक वषांच्या [२⁴¹.] उदरचनवाहाप रिी संपत्ती मृत्य पत्रािं चलहून 
ठेवलीि पाचहजे. परंि  नंिर हा चनयम द सऱ्या एका ‘प्रकटीकरणा’द्वारे रद्दबािल करण्याि आला. आचण 
यानंिरच्या नव्या प्रकटीकरणान सार अपत्यहीन व्यक्िीने आपल्या बायकासंाठी आपल्या इस्टेटीिा िौथा 
चहस्सा व ज्याला मूल असेल त्या माणसाने आठवा चहस्सा ठेवावा असे सागंण्याि आले. [४¹⁴.] 
वारसासपंत्तीसंबधंींच्या या चनयमािंही चवसंगिी चदसून येिे. एके जागी माणसाने मृत्य पूवी आपले आईबाप व 
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इिर नािेवाईक यानंा सारख्या प्रमाणाि संपत्ती वाटून द्यावी अशी मोघम चशफारस करण्याि आली आहे िर या 
चशफारसीला चवरोधी असे वारसासपंत्तीच्या वाटणीिे चनचिि स्वरूपािे चनयम नंिरच्या एका पचरच्छेदाि 
साचंगिले आहेि. [२¹⁷⁶.] 

 
व्यचििाराबद्दलच्या सजेचवषयी याआधी साचंगिलेि आहे. या संबंधाि क राणामध्ये दोन आयिे आहेि. 

एका आयिाि व्यचििाराच्या ग न्ह्यासाठी मृत्य दण्डािी [४¹⁹.] चशक्षा साचंगिली आहे, िर नंिरच्या द सऱ्या एका 
आयिामध्ये ही चशक्षा कमी करून शिंर [२४⁴.] फटके ठरचवण्याि आली आहे. म स्स्लम िाष्ट्यकारानंी या दोन 
आयिािंा मेळ घालण्यािा कसा प्रयत्न केला आहे िे आधी साचंगिलेि आहे. 

 
पचवत्र क राणािील प्रकटीकरणामंध्ये अशा प्रकारच्या ज्या िफाविी व चवसंगिी आहेि त्यािें 

स्पष्टीकरण करण्याच्या कामी इस्लामी कायदेपचंडिानंा व िाष्ट्यकारानंा आपल्यापाशी असलेल्या सवय 
कल्पनाशक्िीिा व िकय ज्ञानािा उपयोग करून दैनंचदन जीवन स कर होईल अशा रीिीने त्यािंा अथय लावनू 
सागंावा लागला आहे. नंिरच्या काळािील काही न्यायपंचडिानंी असे एक मि माडंले आहे की एखादे 
प्रकटीकरण ‘रद्द होणे’ यािा अथय एकिर रद्द केलेल्या चनयमािी जागा द सऱ्या चनयमाने घेिली आहे अथवा मूळ 
चनयमि अचधक व्यापक व स्पष्ट शब्लदािं साचंगिला गेला आहे असा आहे. 

 
परंि  म स्स्लम शासकानंी मात्र क राणािंील परस्परचवरोधी चनदेशानंा फारसे महत्त्व चदले नाही. प्रत्यक्ष 

शासन करिाना उद्िवणाऱ्या आकस्स्मक प्रश्नािंी सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने क राणािील कायदे अत्यिं 
अप रे होिे. त्यािूंन कसा मागय काढावयािा हाि त्याचं्याप ढील महत्त्वािा प्रश्न होिा. पैगंबराचं्या मृत्य नंिर वीस 
वषांि कसधू नदीपासून अटलाचंटक महासागरापयंिच्या प्रदेशािंील प्रिंड ििूाग अरबानंी आपल्या 
स्वाचमत्वाखाली आणला होिा. सवयसामान्य अरब आक्रमकानंा या म ल खचगरीि आपणाला चकिी लूट चमळिे 
यािंि द सऱ्या कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्ि रस होिा. कजकलेल्या प्रत्येक नव्या देशाि म स्स्लम चवजेत्यािंी 
त्याचं्यापेक्षा अत्यिं सरस अशा संस्कृिींशी गाठ पडि होिी. पचवत्र क राणाि या संस्कृिीचवषयी फारि थोडी 
माचहिी होिी (ककबह ना नव्हिीि). त्याम ळे इराणी व रोमन प्रदेश िाब्लयाि आल्यानंिर िेथल्या संस्कृिींनी अरब 
नेत्यानंा िचकि केले आचण त्या समजून घेिाना त्यानंा आपल्या कल्पनाशक्िीला िाण द्यावा लागला. अरब 
चवजेत्यानंा क राणािे ज्ञान असले आचण त्यानंी त्यािा अभ्यास केलेला असला िरी ख द्द क राणािि आकस्स्मक 
उद्िवणाऱ्या राजकीय ककवा सामाचजक अथवा कायदाचवषयक प्रश्नािें बाबिीि काय कराव ेयाबाबि व्यापक 
मागयदशयन केलेले नव्हिे. त्याम ळे नव्याने कजकलेल्या देशाचं्या म स्स्लम प्रशासकानंा एक िर िदे्दशीय 
रीचिचरवाजाचं्या आधाराने कारिार िालवावा लागला ककवा आपल्या चववकेब द्धीिा अथवा व्यवहारज्ञानािा 
उपयोग करून आपल्याप ढील अडिणीिून मागय काढावा लागला. चवजयानंिर प्रारंिीिी काही वष े अरब 
सेनाचधकारी व प्रशासक जरूर िेव्हा आपल्या िारिम्य ब द्धीिा चनःशकंपणे उपयोग करून चनणयय घेि असाविे 
असे चदसिे. याला काहीसा ऐचिहाचसक आधारही आहे. उदाहरणाथय, द सऱ्या खचलफा उमर (७१७–२०) कडे 
एकदा इचजप्िमधील एका काझीने एका प्रकरणी काय कराव ेयासबंंधी चविारणा केली. प्रकरण असे होिे की 
एका म लीवर एका िरुणाने चवचशष्ट प्रकारे हल्ला केला होिा. िेव्हा खचलफाने असे साचंगिले की अशा प्रकारिे 
एखादे पूवी घडलेले प्रकरण आपल्याला माहीि नाही, म्हणून काझीने स्विःच्या िारिम्यािा उपयोग करून 
चनणयय द्यावा.¹ अशाप्रकारे आपल्या िारिम्यािा वापर ककवा आपले मि याला अरबी िाषेि ‘राय’ म्हणिाि. 
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म स्स्लम न्यायशास्त्राि ‘राय’ हा एक पाचरिाचषक शब्लद बनला आहे. नंिरच्या काळाि ‘राय’ पद्धिीला एका 
परंपरेिा आधार शोधून काढण्याि आला. अशी एक ¹ परंपरा असल्यािे सागंण्याि आले की, एका चववादास्पद 
प्रश्नाच्या बाबिीि प्रकटीकरण चमळाले नाही िेव्हा स्विः पैगंबरानंीदेखील आपल्या (राय) मिाप्रमाणे चनणयय 
केला होिा. 

 
इस्लामी इचिहासाच्या द सऱ्या शिकाि अरबस्िानाबाहेरील लोक मोठ्या संख्येने इस्लाम धमाि येऊ 

लागले. त्यानंी मोठ्या उत्साहाने इस्लामिा अभ्यास स रू केला. िेव्हा मग आपल्या धमािील सवय कायद्यािें 
उगमस्थान व स्फूर्मिस्थान म्हणून क राणालाि आपण आधारििू मानले पाचहजे ही गोष्ट त्यानंा पटू लागली. 
धमावरील त्यािंी श्रद्धा या गोष्टीला कारणीििू होिी. िेव्हा मग ‘राय’ पद्धिीिा मोकाट व अचनबंध वापर करून 
स्विःच्या लहरी मिान सार मि देण्याच्या पद्धिीवर चनयंत्रण घालण्याि आले आचण कोणत्याही ‘राय’ला 
क राणािा आधार असलाि पाचहजे असा दंडक घालण्याि आला. एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवण कीिे बाबिीि 
क राणाि अगोदरिा दाखला सापडि नसेल िेव्हा ित्सम द सऱ्या एखाद्या प्रश्नासंबधंी जो दाखला क राणाि 
चमळेल (असा दाखला क राणाि चमळू शकिो असे मानले जािे) त्याआधारे योग्य िो चनष्ट्कषय काढला जावा असे 
साचंगिले जाऊ लागले. या पद्धिीिूनि ‘चकयास’िे ‘चनकषा’िे म्हणजेि ‘सदृश पचरस्स्थिी’िून िकाने अन मान 
काढण्यािे ित्त्व–चवकचसि झाले. म स्स्लम न्यायशास्त्रािे जे िार मूलाधार आहेि त्यापंैकी हे ित्त्व हा द सऱ्या 
क्रमाकंािा महत्त्वािा मूलाधार समजला जािो. अथाि ख द्द क राण हा पचहल्या क्रमाकंािा मूलाधार होय. 

 
वर उल्लचेखलेली ‘चकयास’िी िकय पद्धिी इराणी पंचडि अब  हनीफा (मृत्य ू७६७) याने चवकचसि केली 

असे मानले जािे. इराकमधील क फा या गावी त्यािा जन्म झाला. उमाय्यद घराण्याच्या ऱ्हासानंिर 
चखलाफिीसाठी झालेल्या संघषाि म हम्मद पैगंबराचं्या अपयशी वशंजािंी–अलीिी–बाजू त्याने घेिली होिी. 
कारण इराणी माणसाच्या वारसाच्या न्याय्यिेिी त्याच्या मनाि जाणीव होिी. आपल्या हयािीि त्याने अनेक 
अन यायी चमळचवले. हेि लोक कालािंराने म स्स्लम न्यायशास्त्राच्या एका सवाि प्रािीन आिार पंथािे [मजहब] 
कें द्रकबदू बनले. हनीफाच्या मृत्य नंिर हा पंथ हचनफी पंथ या नावाने ओळखला जाऊ लागला. स्विः अब  
हनीफाने कोणिीही पद्धिशीर अशी चवचधसचंहिा ककवा न्यायशास्त्रावर एखादा पद्धिशीर गं्रथ अथवा 
कायदाचवषयक क्रचमकसचंहिा चलचहलेली नाही. त्याने इस्लामच्या एकंदर ित्त्वािंी फारशी चिचकत्सा करीि न 
बसिा आपल्याप ढे आलेल्या प्रश्नासंंबधंीिे आपले चनणयय फक्ि साचंगिले असे चदसिे. त्याच्या चशष्ट्यानंी त्याच्या 
विनािंा जो संचक्षप्ि संग्रह ियार केला आहे िो पाहिा असे चदसिे की कायद्याच्या व्यावहाचरक बाजंूचवषयी 
हनीफाला चवशषे रुिी नव्हिी. हनीफािा िचरत्रकार इब्लने खाचलकन याने त्यािे जे िचरत्र चलचहले आहे 
त्यावरून असे चदसिे की हनीफा क्वचििि बोलि असे. परंि  जेव्हा बोले िेव्हा त्याच्या म खािून शब्लदािंा न सिा 
धबधबा बाहेर पडि असे. 

 
‘चकयास’िे ककवा ‘सदृश पचरस्स्थिी’िे ित्त्व लाग ूकरिाना अब  हनीफा, आपण सागंिो आहोि िे चनयम 

व क राणािील चलचखि [नूसूस (एक विन−नास).] चनयम यामध्ये शास्ब्लदक साम्य आहे की नाही एवढेि पाहून थाबंि 
नसे िर क राणािील चनयमाचं्या शब्लदरिनेमागे कोणिा हेिू आहे हेही खोलवर जाऊन पाहाि असे. हनीफाच्या 
मिे क राणािील चनयमािंा नवीन अथय ककवा त्यािून काढलेला कायदा [याला ‘फार’ म्हणजे ‘शाखा’ असे म्हणिाि.] 
यािील हेिू (इल्लि) क राणािील प्रकटीकरणामागे ककवा पारंपचरक प्रथेमागे जो मूळ हेिू असेल िसाि असला 
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पाचहजे. उदाहरणाथय दारूम ळे नशा िढिे या कारणाने (इल्लि) िी चपण्यास क राणाने मनाई केलेली आहे. हा 
सदृश दाखला देऊन आंबचवलेला खज रीिा रस घेण्यास मनाई करावयािी असेल िर िी त्याि कारणासाठी 
करिा येईल. 

 
क राणािून काढलेला प्रत्येक कायदा हा क राणाि अचिपे्रि असिोि असा अब  हनीफाच्या काही वारस 

चशष्ट्यानंी दावा केला आचण त्यायोगे ‘राय’ ककवा ‘चकयास’ पद्धिीच्या उपयोगाला क राणािा द जोरा 
चमळचवण्यािा प्रयत्न केला. त्यािें म्हणणे असे की, आपण फक्ि य स्क्िवादाच्या मागाने जे क राणाि अगोदरि 
साचंगिले आहे िे दाखवनू देि आहोि. द सऱ्या काही चशष्ट्यानंी या िचूमकेि द रुस्िी केली. त्यािें म्हणणे असे की 
अशाप्रकारे य स्क्िवादाच्या मागाने फक्ि ऐचहक जीवनाचवषयीिे कायदेि क राणािूंन काढून दाखचविा येिाि. 
क राणािील धमयशास्त्रचवषयक कायदे पूणयिः स्वच्छ व स्पष्ट असल्याम ळे त्यािंा अथय अन मानपद्विीने ककवा ‘सदृश 
पचरस्स्थिी’च्या पद्धिीने लावण्यािी आवश्यकिाि नाही. परंि  स्विः अब  हनीफाला यापंैकी कोणिेि मि ग्राह्य 
वाटले नसिे. कारण त्याच्या मिे समाजाला आवश्यक असलेले काही कायदे व चनयम क राणाि असले िरी 
सवयि कायदे व चनयम क राणाि आहेि असे म ळीि नाही. म्हणून मूळ राण ककवा त्यािील कायदे याचं्या 
सहाय्याने ‘चकयास’ पद्धिीने नव्या आज्ञा ियार करणे जरूर आहे. उदाहरणाथय क राणाि [५⁴².] िोरीना 
ग न्ह्याला (म्हणजे द सऱ्याच्या वस्िू त्याला नकळि घेणे) सजा साचंगिलेली आहे. परंि  िोरी करण्याच्या हेिूने 
केलेल्या घरफोडीसाठी सजा साचंगिलेली नाही. ‘चकयास’ पद्धिीने असे दाखवनू चदले आहे की घरफोडीच्या 
अपराधाला िोरीच्या अपराधाइिकीि म्हणजे हाि िोडण्यािी सजा आहे. 

 
एक अचधकारी अभ्यासक म्हणिो, “वस्ि स्स्थिी अशी आहे की, दैनंचदन व्यवहारािं (पैगंबरािें) सोबिी 

ज्या चरिीने वागले त्याला य स्क्िवादािा व िकािा आधार देण्यािे काम ‘चकयास’ने केले आहे... िथाचप 
‘चकयास’िे ित्त्व माणसाच्या नैसर्मगक चक्रयानंा ककवा प्रािीन रीचिचरवाजानंा लाग ू करिा येणार नाही. 
उदाहरणाथय, चस्त्रयाचं्या माचसक ऋि स्रावािा चकमान काळ चकिी, मूल होण्यािा काळ कोणिा, गिावस्थेिा 
काळ चकिी या बाबिीि ‘चकयास’ पद्धिीिा उपयोग होऊ शकणार नाही. कारण क राणािूंन अशा बाबीिी 
माचहिी चमळचविा येि नाही. िसेि जे कायदे दीघयकाळापासून िालू आलेले आहेि त्यानंा ‘चकयास’द्वारे समथयन 
चमळविा येणार नाही. कारण क राणाि त्यािंी माचहिी असू शकि नाही. कारण त्यापंकैी काही कायदे असे 
आहेि की त्यािें संय स्क्िकपणे स्पष्टीकरण करिा येि नाही. उदाहरणाथय, ख नी माणसाच्या नािलगाने खून 
झालेल्या व्यक्िीिा बदला द सऱ्या व्यक्िीच्या रक्िाने घेिला पाचहजे हा कायदा. त्यािप्रमाणे क राणािील रद्द 
केलेल्या आयिाचं्या आधारानेदेखील ‘चकयास’ करिा येणार नाही.” 

 
‘राय’ पद्धिीच्या उपयोगािून मििेद उद्िवले. अब  हनीफाच्या अगदी चनकटच्या चशष्ट्यानंीदेखील 

काही प्रसंगी ‘राय’ व ‘चकयास’ पद्धिीिा चबनिक्रारपणे उपिोग करण्यास नकार चदला होिा. यासंबधंीिी 
अनेक उदाहरणे अब  य स फ याने चलचहलेल्या ‘चकिाब अल ्खराज’ या करचवषयक गं्रथाि आढळिाि. अब  
य स फने हा गं्रथ खचलफा हरून अल रशीद या आपल्या आश्रयदात्यासाठी चलचहला होिा. नम न्यादाखल 
यापकैी एक उदाहरण सागंिा येण्यासारखे आहे. एका प्रकरणी अब  य स फ याने असा य स्क्िवाद केला होिा की 
एखादी ‘मृि’ म्हणजे पडीक ककवा बेवारशी जमीन एखाद्या माणसाने लागवडीखाली आणली असेल िर त्या 
जचमनीवर त्या माणसाला मालकीहक्क सागंिा येईल. अब  हनीफानेस द्धा या बाबिीि असेि मि चदलेले आहे. 
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िथाचप या संदिाि असा आके्षप घेण्याि आला की, इस्लामच्या (म्हणजे खलीफाच्या) पूवयसंमिीने सदर जमीन 
त्या इसमाने लागवडीला आणली असेल िरि त्यािा त्या जचमनीवरिा मालकीहक्क कायदेशीर मानिा येईल 
अशीही एक अट अब  हनीफाने घालून चदलेली आहे. चशवाय अशाि अथािे एक हचदसही अस्स्ित्वाि आहे. या 
आके्षपाला अब  य स फने असे उत्तर चदले की, त्या जचमनीच्या मालकीबद्दल कदाचिि परस्परचवरोधी दाव ेकेले 
जाऊ लागले िर चनणयय करण्यास स लि जाव ेम्हणूनि केवळ अब  हनीफा यानंी खलीफाच्या पूवय−परवानगीिी 
अट घािली आहे. अशा प्रकारे अब  य स फने आपल्या मिािा आग्रह कायम ठेवला. 

 
न्यायाधीश आपल्या व्यस्क्िगि मिािा, ‘राय’िा अचनबंधपणे वापर करू लागले िर त्या पद्धिीिा 

द रुपयोग होण्यािी शक्यिा होिी हे उघडि होिे. त्यावर इलाज म्हणून त्या त्या काळािील चवद्वज्जनाचं्या 
मिाचं्या िात्पयािे (याला ‘इज्मा’ असे म्हणिाि) सहाय्य घेऊनि अखेर ‘चकयास’ पद्धिीने साचंगिलेल्या 
कायद्यािा संय चत्तकपणा ठरचवला पाचहजे असे सागंण्याि आले. क राण व हचदसाचं्या बरोबरींने म स्स्लम 
कायद्यािे एक उगमस्थान म्हणून मान्यिा चमळचवण्यासाठी प्रदीघय सघंषय केल्यानंिरि ‘चकयास’ पद्धिीला 
म स्स्लम न्यायशास्त्राच्या िार ‘मूलाधारा’ंमध्ये स्थान प्राप्ि करिा आले. 

 
‘चकयास’ पद्धिीिील एक धोका असा होिा की चिच्याम ळे धमाधमय ठरचविाना शब्लदािें खेळ करावयास 

उते्तजन चमळि असे. उदाहरणाथय, आपल्या सोयीन सार कायद्यािा हवा िसा चवपयास करण्याच्या बाबिीि अब  
य स फ क प्रचसद्ध होिा. इिका की त्याने चदलेले चनणयय व िो सागंि असलेले हचदस याचंवषयी त्याच्याि 
पंथािंील त्याच्या सहधमीयानंादेखील चवश्वास वाटि नसे. इब्लने खाचलकन याने इचिहासकार िबरीने असे 
म्हटल्यािे साचंगिले आहे की परंपरावादी लोक अब  य स फने साचंगिलेल्या कोणत्याही हचदससंबधंी साशकं 
असि. कारण ‘राय’पद्धिीिा सिि वापर करण्यािी त्याला फारि संवय होिी; िसेि िो कायद्यािे नव ेनव े
अथय ज ळवनू सागंि असे. अब  हनीफा या आपल्या ग रूने, चवकचसि केलेल्या ‘इस्स्िहसान’ ककवा ‘ि लनेने 
िागंले समजणे’ या चसद्धािंािा अब  य स फ याने चवशषे उपयोग केला. या चसद्धान्िाम ळे त्याला कायद्यािा हवा 
िसा अथय लावण्यािी िर मोकळीक चमळाली आचण स्थाचनक रीिीचरवाज व समज िी यािंा एकंदर इस्लामी 
कायदेकानू म्हणून स्वीकार करिा आला. चशवाय ‘चकयास’पद्धिी लाग ू केल्याम ळे एखाद्या प्रश्नाच्या 
सोडवण कीि अडिण व गैरसोय चनमाण झाली की त्यािूंन पळवाटा काढण्यासाठीही अब  य स फला या 
चसद्धान्िािा सोयीस्करपणे उपयोग करिा आला. याबाबििे एक उदाहरण असे : 

 
“समजा, ‘य द्धािे माहेरघर’ असलेल्या [म्हणजे चबगरम स्स्लम] देशािंील एखादा इसम आपल्या 

जीचविाच्या संरक्षणािी हमी चमळाल्याम ळे आपल्याकडे आला ककवा एखादा परराष्ट्रीय राजदूि येथे आला 
आचण त्याने िोरीिा अथवा व्यचििारािा ग न्हा केला िर... काही न्यायपचंडि त्याला नेहमीच्या पद्धिीने सजा 
झाली पाचहजे असे म्हणिील. परंि  प्रस्ि ि लेखकािे असे मि आहे की ज्या समाजािे अस्स्ित्व आपण खपवनू 
घेिलेले आहे त्याच्यािील िो इसम नसल्याम ळे त्याला आपले कायदेकानू लाग ूहोि नाहीि. काही लोकाचं्या 
मिे त्याला नेहमीच्या पद्धिीने चशक्षा चदली पाचहजे... आचण गैरवियनाबद्दल त्याला रीिसर दण्ड चदला पाचहजे. 
या लोकािें असे म्हणणे आहे की, एखाद्या म सलमान माणसाने या इसमािी िोरी केली िर ज्याप्रमाणे त्या 
म सलमान माणसाला हाि िोडण्यािी सजा चदली जािे, त्यािप्रमाणे ‘चकयास’ पद्धिीन सार त्या 
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(चबगरम स्स्लम) इसमालाही िोरीच्या ग न्ह्यासाठी िशीि सजा चदली पाचहजे. परंि  मला मात्र माझेि मि 
अचधक योग्य वाटिे.” 

 
यानंिरच्या काळािील ‘चकयास’िे एक उदाहरण उपलब्लध आहे. या ‘चकयास’साठी क राणाबाहेरच्या 

ित्त्वािा आधार घेण्याि आला आहे. अब  हनीफाच्या आवडीिा सैद्धास्न्िक पद्धिीिा िो आधार आहे. हे प्रकरण 
असे; दोन इसम एका चवचहरीि पडले. त्यापंैकी एक िागंले डोळे असलेला व द सरा आधंळा होिा. डोळस 
माणसाच्या अंगावर आंधळा माणूस पडला आचण डोळस माणूस मेला. हे प्रकरण खचलफा उमरप ढे गेले. मृि 
माणसाला न कसानिरपाई चमळावी अशी मागणी करण्याि आली. खचलफाने असा चनवाडा चदला की आंधळ्या 
माणसाने मन ष्ट्यवधािा अपराध केला असल्याम ळे त्याने न कसानिरपाई चदली पाचहजे. या चनवाड्यावर 
आंधळ्याने अपील केले. बरीि उलटस लट ििा झाली. काहींनी असा य स्क्िवाद केला की डोळस माणसाच्या 
मृत्य बद्दल आंधळ्याला जबाबदार धरिा येणार नाही. कारण आंधळ्याला चदसि नसल्याम ळे डोळस माणसाने 
त्याला चवचहरीवर नेले म्हणनू डोळस माणूसि िे दोघे चवचहरीि पडले या घटनेस जबाबदार आहे. आपणही 
चवचहरीि पडायिे आचण आधंळ्यालाही चवचहरीि ढकलावयािे असा चनचिि हेिू मनाि बाळगून जर डोळस 
माणूस चवचहरीवर गेला असिा आचण मग आधंळा मेला असिा िर डोळस माणसाला आंधळ्याच्या मृत्य बाबि 
जबाबदार धरिा आले असिे. परंि  िशा चनचिि हेिूने िो चवचहरीवर गेला नसेल िर आंधळ्याच्या मृत्य ला िो 
जबाबदार आहे असे म्हणिा येणार नाही. [म्हणजेि ‘सदृश उदाहरण’च्या ित्त्वान सार यामधून असा चनष्ट्कषय 
चनघिो की डोळस माणसाच्या सहाय्यानेि स्विः आंधळ्याला चवचहरीवर जाव ेलागले आचण अपघाि घडवनू 
आणण्यासाठी म द्दाम िो िेथे गेला नाही. त्याम ळे त्या डोळस माणसाच्या वधाबद्दल जबाबदार धरिा येणार 
नाही.] याउलट द सऱ्या काही मंडळींनी खचलफा उमरने चदलेला चनवाडाि योग्य आहे असे साचंगिले. कारण 
डोळस माणसाने आंधळ्याला त्याच्या संमिीनेि चवचहरीवर नेले होिे. आचण ज्या माणसाने त्याला नेले त्याने 
आपले कियव्यि बजावले होिे. म्हणून एखाद्याला एखादी गोष्ट करावयाला साचंगिली असिा त्याने िी केली 
िर त्यािून उद्भवलेल्या घटनेबद्दल त्या माणसाला जबाबदार धरिा येणार नाही. आिा या आंधळ्या 
माणसाचवषयी सागंायिे िर िो त्या डोळस माणसावर पडला व त्याने त्याला ठार मारले (याि शकंा नाही) 
म्हणून या हत्येिी जबाबदारी अंध माणसावरि पडिे. सदृश उदाहरण सागंायिे िर छपरावरून द सऱ्याच्या 
अंगावर पडलेल्या माणसािे देिा येईल. 

 
अब  हनीफा यािे अन यायी हे प्राम ख्याने एका चवचशष्ट प्रदेशािील (चवशषेिः इराकमधील) इस्लामी 

कायदाचवषयक दृचष्टकोणािे प्रचिचनचधत्व करीि असि. अरबस्िानािील ज्या पचवत्र शहराि म हम्मद पैगंबराचं्या 
जीवनािील अनेक घटना घडल्या आचण त्याचं्या कथादं्वारे [यापंैकी काही चवश्वसनीय आहेि िर काही चनचििि 
िशा नाहीि] त्यािंी स्मिृी चिरंिन झाली अशा शहरािील धमयपचंडिाचं्या दृचष्टकोनाहून अबू हनीफाच्या चशष्ट्यािंा 
दृचष्टकोन चिन्न होिा. चवशषेिः ज्या मचदना शहराि पैगबंरानंी आपल्या उत्तराय ष्ट्यािील अचधकिर प्रिावशाली 
काळ घालचवला त्या शहराि स्थाचनक रीचिचरवाजाचं्या समथयनाथय ‘परंपरा’ंिाि प्राम ख्याने आधार घेिला जाि 
असे. खरे िर मचदनाच्या धमयपंचडिानंा पचरस्स्थिीच्या गरजेपोटी क राणािील कायदाचवषयक िरि दींना प स्िी 
जोडणे जरूर झाले िेव्हा त्यानंी अन्य प्रािंािील म स्स्लम पंचडिापं्रमाणे य स्क्िवादािा आधार घेिला नाही, िर 
आपल्या नवीन कायद्याचं्या समथयनासाठी ककवा क राणािलेि कायदे नवीन रीिीने लाग ूकरण्याच्या प्रयत्नाि 
या पंचडिानंी पैगंबरािंी हचदसे म द्दाम शोधून काढली. 
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काटेखोर अथाने सागंावयािे िर एखादे चवचशष्ट ‘हचदस’ म्हणजे एखाद्या चवचशष्ट प्रसंगािा ककवा 

प्रश्नासंबधंीिा पैगंबरािंा ‘स न्ना’ अथवा त्यािंी कृिी आचण त्यािें विन. एखाद्या प्रश्नािे बाबिीि जेव्हा 
क राणािील एखाद्या संदेहास्पद चवधानािा अथवा क राणाचवरुद्ध असलेल्या एखाद्या परस्परचवरोधी व घट्ट 
रुजलेल्या चरवाजािा क राणािील ित्त्वाशी मेळ घालावा लागल्याम ळे पेि चनमाण होि असे िेव्हा एकि मागय 
मोकळा असे. आचण िो म्हणजे ित्सम पचरस्स्थिीि ख द्द पैगंबरानंी काय केले िे पाहणे. त्याम ळे जवळपास 
प्रत्यक्ष ‘स न्ना’ला क राणाइिकाि अचधकार प्राप्ि झाला आहे. प ढे िर मूळ स्त्रोि व कायदेशीरपणा या दृष्टीने 
स न्नानंा इस्लामी धमयशास्त्राि क राणाच्याबरोबरीिे स्थान प्राप्ि झाले. म्हणूनि “ि मच्यावरील परमेश्वरीकृपेिे 
आचण ि मच्यासाठी (पृर्थवीवर) त्याने जे प स्िक व ज्ञान पाठचवले आहे त्यािे स्मरण ठेवा, [क राण २²³¹] “हा 
क राणािील पचरच्छेद चवशद करून सागंिाना क राणािा टीकाकार बैदावी याने ‘प स्िक व ज्ञान’ म्हणजे, क राण 
व स न्नाि होय असे म्हटले आहे. प्रत्येक हचदसमध्ये प्रथम पैगंबरािंी (प्रविने) ज्यानंी ऐकली व त्यािंा वृत्तािं 
कथन केला त्या अनेक अचधकारी व्यक्िींच्या नावािी माचलका (इस्नाद) व त्यानंिर त्या वृत्तािंािे सार ककवा 
मूळ वृत्तािं (मत्न) चदलेला असिो. सवयसाधारणपणे ‘हचदस’िे रूप प ढीलप्रमाणे असिे : कथन करणारा 
म्हणिो, ‘क’ ने साचंगिले (त्याला िे ‘ख’ कडून समजले, त्याला ‘ग’ कडून कळले, ‘ग’ ला ‘घ’ ने साचंगिले.) 
की पैगंबर [त्यानंा शािंी लािो] असे म्हणाले, (ककवा पैगंबरानंी असे केले.) [...यानंिर संबंचधि वृत्तान्िािे 
सार ककवा मूळ वृत्तान्ि (मत्न) चदलेला असिो]. बह संख्य म स्स्लम समाजाने पैगंबराचं्या स न्नािा वृत्तान्ि कथन 
करू शकि अशा अनेक व्यक्िी मानलेल्या आहेि. पैगंबरािंा ि लिा व त्यािंा एक ‘सोबिी’ अब्लद ल्ला इब्लने 
अब्लबास, इब्लने उमर, पैगंबरािंी पत्नी व (पैगंबरािंा पचहला उत्तराचधकारी अब  बकर यािी कन्या) आयेषा आचण 
पैगंबरािंा एक स्नेही अब  ह रेयरा या त्यापैकी काही व्यक्िी होि. या व्यक्िींनी साचंगिलेला ‘स न्ना’ जे मानिाि 
त्यानंा ‘स न्नी’ म्हणिाि आचण जे मानीि नाहीि त्यानंा ‘चशया’ म्हणिाि. प्रारंिी चशयािंा एक राजकीय पक्ष 
होिा. प ढे िो एक धार्ममक समाजही बनला. चशयाचं्या मिे म स्स्लम समाजाला आपला प्रम ख चनवडण्यािा 
अचधकार नाही. कारण इमाम हाि त्यािंा कायमिा प्रम ख असिो आचण परमेश्वरि म हम्मदाचं्या वशंािील ककवा 
त्याचं्या सवांि नजीकच्या नािलगाच्या क ट ंबामधील कोणािी िरी त्या पदावर चनय क्िी करीि असिो. 
पैगंबराचं्यामागे त्यािंा कोणी म लगा चजविं नव्हिा; म्हणून त्याचं्या जावयाकडेि–अलीकडे–त्यािंा वारसा हक्क 
पोििो. म्हणून म ह म्मदामंागनू जे िीन ‘खचलफा’ ककवा ‘उत्तराचधकारी’ इस्लामी धमयसते्तवर आले िे आचण अन्य 
सवय ‘खचलफा’ हे सवय बळजबरीने पद बळकावणारे िोिये होि. त्यािप्रमाणे इब्लने अब्लबास, आयेषा, अब  ह रेयरा 
इत्यादी मंडळींनी ज्या हचदसामं ळे स्विः पैगंबरानंी अली यािी इस्लामी धमयसते्तवरच्या प्रम ख पदावर नेमणूक 
केली होिी असे चसद्ध होऊ शकिे िी हचदसे कधीि उजेडाि येऊ चदली नाहीि. त्याम ळे या मंडळींनी कथन 
केलेली सवयच्या सवय हचदसे चशयापंथीय अस्वीकाराहय समजिाि. कारण त्याचं्या मिाने िी कलंचकि आहेि. 
चशया लोक फक्ि अली याने साचंगिलेली हचदसेि खरी मानिाि. त्याम ळे चशयापंथीयािंी मान्यिा असलेल्या 
‘चफक’मध्ये स न्नीपंथीयाचं्या हचदसानंा न्यायशास्त्रािा एक मूळ आधार म्हणून स्थान नाही. 

 
खरे िर कोणाही एकाि व्यक्िीला, अगदी पैगंबरानंादेखील (अथात् पैगंबर ईश्वरीप रुष होिे असे 

इस्लाममध्ये कधीही म्हटलेले नाही हे येथे स्पष्ट केले पाचहजे), चिच्या जीवनकालाि जे अन िव आले त्यािंा 
पूवीिा दाखला म्हणून मयाचदि प्रमाणािंि उपयोग होऊ शकिो. ही वस्ि स्स्थिी, म हम्मदाचं्या मृत्य नंिर 
अल्पावधीिि आचण म हम्मदािें मन ष्ट्यरूप पूणयपणे सपूंन त्याचं्या व्यस्क्िमत्त्वािे आख्याचयकेि रूपािंर 
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होण्याअगोदर, इस्लाममध्ये मानली गेली असावी असे चदसिे. म्हणूनि खचलफा अलीच्या अमदानीच्या प्रारंिी 
यादवी य द्ध पेटले आचण अलीिे चवरोधक िलहा व झ बयेर संकटमय पचरस्स्थिीि सापडले िेव्हा त्यािून कसे 
बाहेर पडिा येईल यािा चविार करीि असिा िे दोघे असे म्हणाल्यािे सागंिाि की, “आम्ही व िे दोघेही 
म स्स्लम आहोि. यापूवी अशी संकटमय पचरस्स्थिी कधी उद्भवली नव्हिी. त्याम ळे क राणाि त्याचवषयीिे 
प्रकटीकरण करणे जरूर नव्हिे ककवा त्यासंबधंीिी पैगंबरािंी ‘परंपरा’ क राणाि असणे शक्य नव्हिे. ही एक 
नवी पचरस्स्थिी आहे.” 

 
हचदसाचं्या अस्सलपणािी शहाचनशा करण्यािा प्रयत्न येथे प्रस्ि ि नाही. िर म स्स्लम धमयशास्त्राच्या 

“मूलधारा”ि हचदसानंा काय स्थान आहे िे येथे पाहावयािे आहे. िथाचप प्रिचलि हचदसािंी प्रिंड संख्या 
लक्षाि घेिा िी सागंणाऱ्या अचधकारी व्यक्िींिी लाबंलिक यादी देण्याि येि असली िरी त्यापंैकी बरीिशी 
हचदसे बनावट आहेि हे उघड आहे. फार पूवीपासून म स्स्लमाचं्याही ही गोष्ट लक्षाि आली आहे. म स्स्लम 
परंपरािंी माचहिी, पैगंबरािें क ट ंबीय व त्यािें सोबिी याचं्याकडून चदली गेली होिी. म्हणून खरे म्हणजे या 
व्यक्िींपासून दूर राहाि असलेल्या आचण नंिरच्या काळािील लोकानंा अडिणींच्या प्रसंगी सोयीस्कर अशी 
हचदसे ियार करण्यािा मोह होणे स्वािाचवक होिे. अनेक बनावट धार्ममक ‘परंपरा’ अस्स्ित्वाि आहेि यािी 
म स्स्लम धमयपचंडिानंा कल्पना होिी. िरीही कालािंराने इस्लामी कायद्यािंा चवश्वासाहय “मूलाधार” या 
स्वरूपाि हचदसािंा चवकास होि राचहला. या म द्दाम बनचवलेल्या हचदसानंी अगोदरपासून अस्स्ित्वाि असलेल्या 
स्थानीय रुढी ककवा म स्स्लमेिर अथवा प्रािीन समाजाकडून इस्लामने घेिलेले कायदेकानू यानंा केवळ 
इस्लामला उपय क्ि असे मूिय स्वरूप देण्यािे ककवा त्यानंा मंज री देण्यािे काम केले. 

 
‘हचदसा’ंिा बालेचकल्ला असलेल्या मचदनानगरीिि ‘राय’ व ‘चकयास’ या पद्धिींच्या अचनयंचत्रि आचण 

मनसोक्ि वापराचवरुद्ध माचलक इब्लने अनस (मृत्य ू ७९५) या मचदनावासीयाने नंिरच्या काळाि बंड केले. 
चकत्येक लोकाचं्या मिािंा िो प्रवक्िा बनला. या लोकािंा एक पंथ ियार झाला. माचलकी पंथ (मजहब) या 
नावाने िो ओळखला जाऊ लागला. माचलक इब्लने अनस व अब  हनीफा यािें उदे्दश सारखेि होिे आचण त्याचं्या 
चनणययािंील फरकही िपशीलाप रिाि मयाचदि होिा. िथाचप मचदनािा धमयपचंडि माचलक हा पैगंबराने 
साचंगिलेल्या ककवा स्थाचनक प्रथेने ठरवनू चदलेल्या ‘परंपरा’ंिा क राणाखालोखाल अचधकार आहे असे 
मानणारा होिा. एकाि बरामसंबंधी परस्पर चिन्न हचदसे असिील िेव्हा िो स्थाचनक प्रथेला (अमल) प्राधान्य 
देि असे. आचण एखाद्या म द्यासंबधंी चनणयय करिाना कोणिेही हचदस उपयोगी पडि नसेल ककवा मचदनाप्राप्ि 
चवद्वते्तिा आपला अचधकारस द्धा कामी येि नसे िेव्हाि माचलक आपल्या ‘राय’िा आधार घेि असे आचण या 
प्रयत्नाि त्याने ‘संशयास्पद’ हचदसािंादेखील उपयोग केलेला चदसिो. त्याने अवलंचबलेल्या पद्धिीिी कल्पना 
त्याच्या ‘मौव्िा’ म्हणजे ‘िागंला रुळलेला ककवा चनर्मवघ्न मागय’ या प स्िकावरून येिे. कायदेशीर चनणयय 
देण्यास मागयदशयन होईल अशा चरिीने या प स्िकाि हचदसे, स्थाचनक परंपरा व िालीरीिी यािंा चवषयवार संग्रह 
केलेला आहे. स रुवािीस शास्त्राथासाठी उपस्स्थि झालेल्या चवषयािी माचहिी, त्यानंिर त्यासंबधंीिा 
क राणािील पचरच्छेद आचण त्याप ढे संबचंधि हचदस अशी माचलकच्या या गं्रथािी सवयसाधारणपणे रिना आहे. 
ज्या चवषयासंबधंी क राणािाि अचधकार मानलेला आहे अशा चवषयाबाबििी हचदसे चदलेली नाहीि. 
उदाहरणाथय, ‘घराि पाळलेले काही प्राणी खाणे कायदेशीर आहे की नाही’ या चवषयािी ििा करिाना माचलक 
म्हणिो, “घोडे, खेिरे व गाढव ेमारून खावीि की नाही यािे सवांि योग्य उत्तर म्हणजे िी खाऊ नयेि हेि 
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होय. कारण परमेश्वराने (क राणाि) साचंगिले आहे : ‘घोडे, खेिरे व गाढव ेि म्ही त्याचं्यावर बसाव ेयासाठी 
आहेि.’ [क राण १६⁸.] अशा चरिीने घोडे, खेिर व गाढव े बसण्याकरिा आचण इिर ग रे बसण्यासाठी अथवा 
खाण्याकचरिा असे ठरवनू चदले आहे.” [क राण १६⁵–⁷.] एखाद्या चवषयाच्या बाबिीि क राणाि पूवीिे उदाहरण 
नसेल िेव्हा माचलकने हचदसिा उपयोग केला आहे. उदाहरणाथय मासंिक्षक प्राणी खाणे कायदेशीर आहे ककवा 
काय याचवषयी क राणामध्ये स्पष्ट मागयदशयन केलेले नाही. या चवषयासंबधंी माचलक म्हणिो, “परमेश्वराच्या 
दूिाने साचंगिले आहे की स ळे असलेला कोणिाही प्राणी खाण्यास बंदी आहे.” या हचदसिे मूळ कशाि आहे हे 
समजून घेण्याच्या दृष्टीने मूळ ‘मौव्िा’च्या टीकाकाराने साचंगिलेली एक गोष्ट महत्त्वािी आहे. त्यािे म्हणणे 
असे की स्विः ‘मौव्िा’िा रिनाकार माचलक यालाि िरस, कोल्हे, लाडंगे, जंगली माजंरे इत्यादी स्विः मासं 
खाणारे प्राणी माणसाने खाणे पसंि नव्हिे हे त्याने स्विःि कबूल केले होिे. या संदिांि प्रख्याि इचिहासकार 
व टीकाकार िबरी यािे एक चवधान नमूद करण्यासारखे आहे. “घोडे, खेिरे व गाढव ेही ि म्ही त्याचं्यावर 
बसाव ेयासाठी व शोिेिे प्राणी आहेि” या क राणामधील विनािे स्पष्टीकरण करिाना िबरी म्हणिो, “काही 
चवद्वान पंचडिाचं्यामिे घोड्यािे मासं खाण्यास (क राणाने) बंदी केली आहे यािा हे विन हा प रावा आहे. स्विः 
इब्लने अब्लबास [अब्लद ल्ला इब्लने अब्लबास हा पैगंबरािंा ि लिा. यानेि अचधकाशं हचदसे कथन केली असे साधारणपणे समजले जािे.] याला घोडे, 
खेिरे व गाढव ेया प्राण्यािें मासं खाणे पसंि नव्हिे. म्हणून िो असे म्हणि असे की परमेश्वरािे असे म्हणणे 
आहे, की ‘त्याने चनमाण केलेली ग रेढोरे ि म्हास खाण्याकरिा आहेि.’ म्हणून ग रेढोरे खावयास हरकि नाही. 
(आचण परमेश्वराने असे म्हटले आहे की) ‘आचण घोडे, खेिरे, व गाढव ेबसण्याकचरिा आहेि.’ म्हणून हे पाणी 
बसण्याकचरिाि आहेि. िथाचप इिर काही पंचडिािंा या मिाला चवरोध आहे. त्यािें म्हणणे असे, की (वर 
उल्लेचखलेली क राणािंील) ही दोन विने एकमेकाचं्या शजेारी असली िरी त्याि बंदी अचिपे्रि नाही. आपण 
आपल्या सेवकावंर कोणत्या गोष्टी देऊन मेहरबानी केली आहे, हेि फक्ि परमेश्वराला त्यानंा दाखवनू 
द्यावयािे आहे. 

 
जेव्हा एखाद्या चवषयासंबधंीिे पैगंबरािें हचदस अस्स्ित्वाि नसिे िेव्हा स्थाचनक रीचिचरवाज व प्रथा 

यानंा माचलकने आपल्या पद्धिीि महत्वािे स्थान चदले िर िे समजण्याजोगे होिे. परंि  एखाद्या चवषयासंबधींिे 
सकृत्दशयनी चनणायक स्वरूपािे हचदस अस्स्ित्वाि असिानास द्धा रीचिचरवाज व प्रथा यािंाि वरिष्ट्मा 
माचलकच्या पद्धिीि असल्यािे चदसून येिे. अशा प्रकारिे ‘म वाट्टा’मधील प ढील उदाहरण माचलकच्या 
पद्धिीवर प्रकाश टाकणारे आहे. अरब जमािीमध्ये जन्मलेल्या चबगर–अरब म लाला वारसाहक्क आहे की नाही, 
याचवषयी आपले मि सागंिाना माचलकने प्रथम एक परंपरा नमूद केली आहे. या ‘परंपरे’ प्रमाणे ज्या म लािा 
जन्म अरब मािा–चपत्यापासून झालेला नाही अशा कोणाही म लाला वारसा हक्क देण्यास खचलफा उमरने नकार 
चदला होिा. ही प्रथा साचंगिल्यानंिर माचलकने स्विःिे मि नमूद केले आहे िे असे, की शत्र ूदेशािील एखादी 
स्त्री म लासह अरब जमािीि आली असेल आचण चििे मूल त्या जमािीिि राचहले असेल िर अशा म लाला त्या 
बाईिा वारसा चमळू शकेल. माचलक प ढे म्हणिो, “मचदनामधील चवद्वानाशंी ििा केल्यावर मला असे आढळून 
आले, की आमच्यामध्ये ज्याचवषयी एकमि आहे आचण ज्याचवषयींिा स न्ना वादािीि आहे अशी बाब म्हणजे 
इस्लामवर श्रद्धा नसलेल्या कोणाही व्यक्िीला कोणीही म स्स्लम आपला वारस नेम ूशकि नाही.” 

 
काहीही बदल न करिा इस्लामपूवय काळािील प्रथाि माचलकने साचंगिली आहे अशी उदाहरणे 

सापडिाि. उदाहरणाथय, महसूलाच्या संदिाि खचलफा उमरने केलेल्या एका चनणययािा माचलकने केलेला 
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उल्लेख. नव्याने बाधंलेल्या चवचहरीच्या पचहल्या पाण्यावर खचलफा उमरने कर बसचवला. ही इस्लामपूवय ज नीि 
प्रथा होिी. अशा प्रकारच्या प्रश्नासंबधंीिी प्रथास द्धा हचदसशी चवसंगि असू शकिे. या संदिाि ‘उम्रा’िा उल्लेख 
केला जािो. ‘उम्रा’ म्हणजे एखाद्या माणसाला त्याच्या हयािीप रिी चदलेली देणगी. िो माणूस मेल्यावर िी 
देणगी दात्याला ककवा त्याच्या वारसाला परि चमळिे. अशा प्रकारिी देणगी देण्यािी िाल इस्लामपूवय काळाि 
बरीि प्रिचलि असावी असे चदसिे. ही देणगी देिाना घािल्या जाणाऱ्या अटींचवरुद्ध अनेक हचदसे अस्स्ित्वाि 
होिी. स्विः माचलकनेि आपल्या ‘म वाट्टा’ या गं्रथाि अशा हचदसािंा उल्लखे केला आहे. िथाचप ही दानप्रथा 
कायदेशीर आहे असेि त्यािे मि आहे. काहीवळेा एखादी प्रिचलि प्रथा ककवा स्थाचनक लोकमिािे िात्पयय 
(इज्मा) हचदसशी चवसंवादी असल्यािे आचण हचदसऐवजी िी प्रथाि मानली जाि असल्यािे आढळिे. 
अशावळेी एक चसद्धान्ि लाग ूकेला जाऊ लागला. िो असा, की प्रिचलि हचदस रद्द करणारे पैगंबरािें द सरे 
एखादे हचदस कोठेिरी अस्स्ित्वाि असले पाचहजे आचण त्या आधारेि लोकानंी आपले मि (इज्मा) बनवले 
असले पाचहजे. कारण मत्यय मन ष्ट्याचं्या शब्लदानंी पैगंबरािें विन रद्द झाले आहे, असे मानिाि येणार नाही. 

 
ज्या काळाि म स्स्लम न्यायशास्त्र बरेि चवकचसि अवस्थेि होिे त्या काळाि परंपरा व रीचिचरवाज यािंा 

त्यामध्ये कसा प्रवशे झाला यािी आणखी उदाहरणे ‘हयाि अल ् हैवान’ अथाि ‘प्राण्यािें जीवन’ या दाचमरी 
याच्या प स्िकाि सापडिाि. दाचमरी हा १९ व्या शिकािील एक इचजस्प्शयन चनसगयशास्त्रज्ञ होिा. या गं्रथाि 
प्राण्याचं्या संवयी व वैचशष्ट्टे्य याचंवषयींिी ऐकीव माचहिी जशी आहे, त्यािप्रमाणे प्राण्याचंवषयी माणसाने 
पाळावयािे चनयम व कायदे यािंीदेखील ििा आहे. ‘वराल’ या पालीच्या जािींिील एका सरपटणाऱ्या 
प्राण्याचवषयी गं्रथकार म्हणिो, ‘सपय खाणे चनचषद्ध आहे हा चनणयय पूवीि झालेला आहे. आधीच्या काळािील 
न्यायशास्त्र्याचं्या मिान सार हा चनणयय झालेला होिा हे स्पष्टि आहे. िथाचप रफी याने त्याचहपूवीच्या काळाि 
जाऊन अरबानंा सपय खाणे आवडि होिे ककवा काय यािा शोध घेिला आहे. त्यािा हा प्रयत्न, “कोणिी गोष्ट 
कायदेशीर आहे असे (लोक) ि म्हाला चविारिील िेव्हा िागंल्या गोष्टी करणे कायदेशीर आहे असे त्यानंा सागंा 
[क राण ५⁶]” या क राणािील आयिाशी मेळ घालण्यासाठी असावा. या चवषयासबंंधी कोणिाही चविार करिाना 
अरब लोकािंी मिे सवाि अचधकृि मानली जािाि. कारण इस्लाम धमय हा अरबी धमय आहे आचण पैगंबर हे अरब 
होिे. परंि  या चवषयािा चविार शहरे व खेड्यािं वस्िी करून राहणाऱ्या लोकाचं्या संदिािि झाला पाचहजे. 
केवळ वाळवटंी प्रदेशािं राहणाऱ्या असंस्कृि लोकाचं्या दृष्टीने चविार करून िालणार नाही. कारण हे लोक 
कोणिाही सरपटणारा प्राणी िेदािेद न करिा खाि असिाि... परंि  काही लोकाचं्या मिे पैगंबरकालीन 
अरबि या बाबिीि अचधकारवाणीने सागं ू शकिाि. कारण त्यानंा नजरेसमोर ठेवनूि (क राण) साचंगिले 
होिे.” 

 
याि शीषयकाखाली थोडे प ढे “एका महत्त्वाच्या चटपणी”मध्ये दाचमरी म्हणिो, “जे प्राणी (अन्न म्हणून) 

खाणे कायदेशीर आहे ककवा काय यासंबधंी (पैगंबराचं्या) सहकाऱ्यानंी कोणिेही मि चदलेले नाही अशा 
प्राण्यािंाि या प स्िकाि उल्लेख केलेला आहे, हे लक्षाि घेणे जरूर आहे. परंि  (पैगंबराचं्या सहकाऱ्यानंी) 
सवयि बाबिीि लाग ू होणारे काही सवयसाधारण चनयम आचण काही चवचशष्ट बाबींना लाग ू होणारे चनयम 
साचंगिलेले आहेि. या चनयमािूंनि ‘वराल’ संबंधीिा चनयम काढलेला आहे.” दाचमरी प ढे अशी माचहिी 
सागंिो, की एखादा प्राणी खावा की नाही याचवषयी बदावींिा सल्ला चविारला आचण या बाबिीि त्याचं्याकडून 
परस्परचवरोधी मिे चमळाली, िर जी गोष्ट बह मिाने साचंगिलेली असेल िी गोष्ट करावयािी असिे. दोन्ही 
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बाजंूिी मिे समप्रमाण असिील िेव्हा त्यापंकैी जे क रेशी लोकािें मि असेल िे काही धमयशास्त्रज्ञ ग्राह्य मानीि. 
कारण क रेशी हा बदावी अरबािंा ‘कणा’ होय असे मानले जाि असे आचण क रेशीपैकींि कोणाकडे िरी 
पैगबंरािें वारसापद जाि असिे. क रेशींिि जेव्हा या चवषयाबाबि मििेद असि ककवा त्याबाबि कोणिाही 
चनणयय द्यावयास िे ियार नसि िेव्हा चववाद्य प्राण्याशी चनकटिे साम्य असलेले इिर प्राणी खाणे योग्य आहे की 
नाही यािा चविार केला जाि असे. आचण या पद्धिीने कोणिाही चनणयय घेिा येि नसे िेव्हा मग यासंबधंी चिन्न 
चिन्न मिे आहेि, असे समजले जाि असे. 

 
कालािंराने ग लामी कायद्यािा चनचिि अथय ठरचवण्याच्या आचण कायद्यािी कक्षा चवस्िृि करण्याच्या 

बाबिीिील चवचिन्न पद्धिींमधील मििेद स्पष्ट होि गेले आचण या चवचिन्न पद्धिींना सचंहिािें स्वरुप प्राप्ि होऊन 
त्या पद्धिीच्या समथयकािें वगेवगेळे पंथ [बग्यस्रासंर याने ‘Islam’ या प स्िकाि ‘मजहबा’ंच्या प्रारंिीच्या इचिहासािे मोठे सडेिोड वणयन 

केले आहे. त्याम ळे या ‘मजहबा’ंच्या जन्माचवषयी जी परंपरागि माचहिी उपलब्लध आहे िी पार बदलून टाकली आहे.] जन्मास आले. 
त्यापूवीच्या काळाि जे लोक इस्लामी न्यायशास्त्रािा (‘चफकाह’िा) मूलाधार म्हणून प्राम ख्याने ‘राय’ पद्धिीला 
महत्त्व देि होिे त्याचं्यामध्ये आचण जे लोक क राणाखालोखाल ‘हचदसा’ंना मूलाधार म्हणून प्रम ख स्थान देि 
होिे त्याचं्यामध्ये चनचिि व कडक असा फरक केला जाि [इब्लने क िैब (मृत्य ू: इ. स. ८८९) याने असे म्हटले आहे की अब  हनीफ, 
माचलक चबन अनस, अब  य स फ अल काझी व अल्–आवझाई (मृत्य ू: इ. स. ७७४–एका अल्पजीवी हचदसचवषयक पंथािा ससं्थापक) हे सवय ‘अशाब अल ्
राय’ म्हणजे ‘राय’च्या पद्धिीिा वापर करणारे होिे.] नसे. जसजसा काळ लोटला आचण धमयसते्तिा अचधकार वाढि गेला 
िसिसे ‘राय’ व ‘चकयास’ पद्धिींना अचधक सामर्थयय चमळवनू देण्यासाठी हचदसिा उपयोग केला जाऊ लागला. 
इचिहासकार िर असे म्हणिाि, की परमेश्वराने एखाद्या प्रश्नावर प्रकटीकरण देण्यािी कृपा केली नसेल िेव्हा 
आपण आपल्या ‘राय’िा– आपल्या मिािा उपयोग केलेला आहे असे ख द्द पैगंबरानंी म्हटले होिे. याला 
समािंर अशा एका हचदसिा उललेख करिा येईल, एकदा एका काझीला पैगंबरानंी काही प्रकरणी चनवाडा 
देण्यासाठी येमेनला पाठचवले. त्या वळेी पैगंबरानंी काझीला प्रश्न केला, “िू ि झ्याप ढील प्रकरणािंा चनवाडा 
कशाच्या आधाराने देणार आहेस?” काझीने उत्तर चदले, “क राणाि जे साचंगिलले आहे त्यािा मला उपयोग 
होईल. आचण माझ्याप ढील प्रकरणाचवषयी क राणाि काही सापडल नाही िर मी ‘स न्ना’िा (पैगंबरानंी घालून 
चदलेल्या पद्धिीिा) आधार घेईन. आचण त्यािाही उपयोग झाला नाही िर शवेटी मी माझ्या स्विःच्या 
मिाप्रमाणे, ‘राय’प्रमाणे चनवाडा देईन.” 

 
खचलफा उमरचवषयीस द्धा अनेकदा असे साचंगिलेले आढळिे की, पूवीिे दाखले नसिील िर काझींनी 

आपल्या स्विःच्या मिािा वापर करून चनवाडे द्याव ेअशा त्याने सूिना चदल्या होत्या. परंि  हे म्हणणे अनचधकृि 
वाटिे. कायदाचवषयक प्रश्नासंबंंधी सूिना देण्याइिकी उमरला कायद्यािी माचहिी असणे ककवा िसे 
करण्याच्या मनःस्स्थिीि िो असणे संिवनीय चदसि नाही. कारण िो लष्ट्करी सेनानी होिा आचण इस्लामी 
साम्राज्याि कजकून आणलेल्या नव्यानव्या प्रदेशावंर आपली सत्ता स्थापन करण्याच्या कायाि आचण आपल्या 
मोचहमामंध्ये िो सिि ग ंिलेला असे. िथाचप त्याने ज्या “सूिना” चदल्या असे साचंगिले जािे त्या एका 
कारणासाठी उपय क्ि आहेि. िे असे की, त्या ‘सूिना’ शोधून काढणारे लोक न्यायशास्त्रािा योग्य ‘मूलाधार’ 
म्हणून कोणत्या गोष्टी मानीि होिे यािी िरी कल्पना येिे. या संबंधाि आणखी एक उदाहरण चदले जािे. अबू 
मूसा अल ्अशारी नावाच्या एका प्रचसद्ध काझीला आचण पैगंबराचं्या सोबत्याला उमरने एक पत्र चलचहले होिे. 
असे साचंगिले जािे, की त्या पत्रािं उमरने काझीला प ढील सूिना चदली होिी, “ि मच्या प ढील ज्या 
प्रकरणासबंंधी” चलचखि गं्रथािं (म्हणजे क राणाि) ककवा “परंपरा”ंि पूवीिे दाखले नसिील अशा प्रकरणािंा 
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चविार करिाना पूवीिी ित्सम प्रकरणे पाहावीि आचण त्याआधारे अन मान काढाव.े मात्र परमेश्वराने जे 
साचंगिलेले असेल त्याच्याशी आचण सत्याशी जास्िीि जास्ि स संगि असे िे अन मान असले पाचहजे.” द सऱ्या 
एका काझीला प ढील स्वरूपािी सूिना देण्याि आली होिी, “ज्या प्रश्नाचवषयी ि ला परमेश्वराने चदलेल्या 
गं्रथाकडून (क राणाकडून) मागयदशयन होईल त्याबाबि द सऱ्या कोणािाही सल्ला घेऊ नको. ज्याचवषयी ि ला 
परमेश्वरी गं्रथािून मागयदशयन होणार नाही त्याबाबि ‘स न्ना’िा आधार घे; आचण ‘स न्ना’मध्येही ि ला काही चमळाले 
नाही िर मग ि झ्या स्विःच्या चववके ब द्धीिा उपयोग कर.” 

 
हचदसिे एकूण स्वरूपि लवचिक असल्याम ळे अनेक परस्परचवरोधी मिे व गोंधळ चनमाण झाला आचण 

त्यािून आणखी आिारपंथ (मजहब) जन्मास आले. हचदसािंा चवकास ज्या स्वरूपाि झाला त्याम ळे त्याि 
अनेक परस्परचवसंगि ‘परंपरा’ंना थारा चमळि गेला. िे अपचरहायय होिे. इस्लामी साम्राज्यािील चवचिन्न 
प्रदेशामंध्ये कायद्यासंबधंींच्या अगदी प्रारंचिक स्वरूपाच्या म द्याचंवषयी जी वगेवगेळी मिे होिी त्याम ळे आचण 
म स्स्लम साम्राज्यािील चवचिन्न घटक प्रदेशािील परस्परचिन्न गरजानं सार अशा प्रकारच्या परस्परचवसंगि 
‘परंपरा’ चनमाण झाल्या होत्या. यािे एक उदाहरण देिा येईल. एकदा पैगंबरानंा चविारण्याि आले, की 
“एखाद्या न कत्याि इस्लामधमय स्वीकारलेल्या माणसाला िारपेक्षा जास्ि बायका असिील, िर त्याने काय 
कराव?े” पैगंबरानंी उत्तर चदले, “िसे असेल िर त्याने िार बायका सोडून बाकीच्याशंी घटस्फोट घ्यावा.” या 
संबंधीच्या हचदसच्या अथाबाबि इराकी व चहझाझीप्रदेशीय लोकािें दृचष्टकोण चिन्नचिन्न होिे. या हचदसमध्ये 
साचंगिलेल्या ‘परंपरे’िा शब्लदशः अथय घेऊन चहझाझी म्हणि, की कोणत्या बायकाशंी फारकि घ्यावयािी हे 
फारसे महत्त्वािे नाही. फक्ि िार बायकाशंी संसार करण्यािा कायदा पाळला की झाले. याउलट इराकी 
म्हणि, की या हचदसामागील हेिू लक्षाि घेिला पाचहजे. त्यान सार पचहल्या िार बायकाशंी प्रपंि करणेि 
कायदेशीर आहे. कारण िारापेक्षा जास्ि बायकाशंी झालेले चववाह इस्लाममध्ये कधीि कायदेशीर ठरि नाहीि. 
इस्लामी इचिहासाच्या द सऱ्या शिकाि हचदसानंा इस्लाम धमाि क राणाच्या बरोबरीने अचधकार प्राप्ि झाला 
िेव्हा मात्र गंिीर स्वरूपािी अडिण उद्िवली. कारण काही हचदसे क राणािंील चनयमाशंी चवसंगि होिी. 
क राण व स न्ना, दोन्ही परमेश्वराने चदलेले आहेि असे मानले, िर क राणािील एखादा चनयम नंिरच्या 
स न्नामधील एखाद्या चनयमाम ळे रद्द होऊ शकिो, हे िकय प्राप्ि मानले पाचहजे. चशवाय म स्स्लम साम्राज्याि सवयत्र 
हचदसाशंी चवसंगि अशा अनेक प्रािीन प्रथा अस्स्ित्वाि होत्या. आचण त्या प्रथा इिक्या प्रमाणाि समाजाच्या 
अचिन्न अंग बनलेल्या होत्या, की त्या नाहीशा करणे शक्यि नव्हिे. त्याम ळे चनमाण झालेल्या अडिणीिून काही 
िरी मागय काढणे जरुर होिे. इस्लामच्या द सऱ्या शिकाच्या अखेरीस एका व्यक्िीने ही चबकट जबाबदारी 
अंगावर घेिली. त्यािें नाव म हम्मद अल ्शाफी. [मृत्यू : २०८–८२०.] िो जन्माने अरब होिा आचण ‘राय’ ‘हचदस’ या 
दोन्ही पद्धिींिा त्याने अभ्यास केलेला होिा. त्याने माचलक इब्लने अनसबरोबर मचदनामध्ये आपल्या अध्ययनास 
प्रारंि केला. त्यानंिर त्याने अब ूहनीफ यािा चशष्ट्य व िरुण सहाध्यायी अल ्शबेानी याच्याकडून हनीफच्या 
पद्धिीिी माचहिी चमळवली. माचलक व हनीफ या दोघाचं्या पद्धिींिे पचरशीलन केल्यानंिर त्या दोन्ही पद्धिींनी 
त्यािी चनराशाि केली. माचलकिी पद्धिी त्याला समाधानकारक वाटली नाही. यािे कारण माचलकिी पद्धिी 
परंपराशंी पक्की जखडलेली होिी. आणखीही एक कारण कदाचिि असे असाव,े की त्या पद्धिीमध्ये कायदे व 
प्रथा याचं्या वास्िचवक स्वरूपािा म हम्मदाचं्या स न्नाशी मेळ घालण्यािा प्रयत्न केल्याम ळे त्यापद्धिीिील काही 
िरि दी संदेहास्पद बनल्या होत्या. िसेि अबू हनीफिी पद्धिी म हम्मद अल ्शाफीला समाधानकारक वाटली 
नाही; यािे आणखी एक कारण हनीफच्या पद्धिीमध्ये ‘राय’िा उपयोग करण्यािी परवानगी असल्याम ळे 
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व्यस्क्िगि पूवयग्रहानंा अचिशय वाव होिा आचण पचरणामिः व्यस्क्िगि लहरीन सार ‘न्यायपचंडिाकंडून चनणयय 
चदले जाण्यािी शक्यिा असे. म्हणून म हम्मद अल ्शाफी याने पूवीपासून अस्स्ित्वाि असलेल्या पद्धिींमधील 
दोष टाळून एक नवीनि पद्धिी चवकचसि करण्यािे काम हािी घेिले. एका हेि पूवयक केलेल्या प्रयत्नािी साक्ष 
त्याच्या या कायांि चमळिे. त्याम ळेि म हम्मद अल ्शाफी हा म स्स्लम न्यायशास्त्र पद्धिी कशी असली पाचहजे 
आचण चििे ‘मूलाधार’ कोणिे यािी स्पष्ट माडंणी करणारा पचहला चवचधज्ञ ठरिो. कोणिीही चवचधसचंहिा ियार 
करिाना दीघयकाळापासून िालि आलेले रीचिचरवाज व प्रथा चविाराि घेिल्या पाचहजेि, यािे महत्त्व त्यानेि 
पचहल्या प्रथम ओळखले आचण म्हणूनि त्याने इस्लामी न्यायशास्त्राच्या ‘मूलाधारा’ि रीचिचरवाजािंा व प्रथािंा 
ठामपणे समावशे केला. 

 
‘इज्मा’ (म्हणजे म स्स्लम धमयपस्ण्डिाचं्या धमयमिािें िात्पयय) हे ित्त्व म्हणजे परमेश्वरी इच्छेिी 

अचिव्यक्िी होय. या चसद्धान्िावर त्याने आपली माडंणी केली. माचलकनेही त्या ित्त्वािा आधार घेिला होिा. 
अथाि त्याने मचदनाचनवासी धमयपचंडिाचं्या धमयमिाप रिेि िे ित्त्व मान्य केले होिे. पण शाफीने ‘इज्मा’च्या कक्षा 
अचधक चवस्िृि केल्या. पैगंबरावं्यचिचरक्ि इिर अचधकारी प रुषाकंडून ज्या कल्पनािंी व चनणययािंी स व्यवस्स्थि 
रिना केली गेली होिी आचण ज्याचं्याचवषयी त्याचं्यामध्ये मििेद नव्हिे अशा चवप ल कल्पनािंा व चनणययािंा 
शाफीने ‘इज्मा’मध्ये समावशे केला. ‘इज्मा’ ही परमेश्वरी इच्छेिी अचिव्यक्िी होय, हा शाफीिा चसद्धान्ि 
अचिशय महत्त्वािा ठरला. कारण खरे िर एकूण इस्लामच्या दृचष्टकोणावर ज्यािंा पचरणाम होि असिो अशा 
सवय प्रश्नाचंवषयी आचण प्रत्येक अडिणीच्या प्रसंगी याि ित्त्वाच्या आधारे चनणयय घेिला जाऊ लागला. 
पैगंबराचं्या देहावसानानंिरिा काही काळ स्वािाचवकपणेि पैगंबराचं्या सहकाऱ्याचं्या धमयमिापं रिे ‘इज्मा’िे 
ित्त्व मयाचदि राचहले होिे. धमयमिे सागंणाऱ्या या श्रेष्ठींिा एक वगयि बनला होिा. या श्रेष्ठींच्या मृत्यूनंिर मक्का व 
मचदना या दोन्ही पचवत्र नगरींिील धमयपंचडिािंा अचधकार मानला जाऊ लागला आचण त्यािें ‘इज्मा’ चनणायक 
समजले जाऊ लागले. परंि  कालािंराने अरबस्िानबाहेरील म स्स्लमही इस्लामी कायद्यािा अभ्यास करू 
लागले. यािंा एकंदर राजकीय दजाही उंिावला. त्याम ळे अरबेिर धमयपचंडिाचं्या मिािंा अचधकार मान्य 
करावा लागला. आचण म्हणून त्या त्या काळािील इस्लामच्या सवय मान्यिाप्राप्ि न्यायपचंडिािें (फकींिे) 
सवयसाधारण मि म्हणजे ‘इज्मा’ असा अथय त्या चसद्धान्िाला प्राप्ि झाला. [“कायदाचवषयक चनणयय आचण धार्ममक महत्वािी 
कोणिीही बाब या चवषयींिी ज्यािंी मिे ‘उम्मा’मध्ये चविाराि घेिली जािाि अशा लोकािंील एकमि म्हणजे ‘इज्मा’ “ अशी व्याख्या अल् अमीली याने 
आपल्या Malim Al–din या गं्रथािं केली आहे. ‘चफकाह’च्या ित्त्वाचंवषयींिे हे चशयापंथीयाने चलचहलेले प स्िक आहे. ‘इज्मा’िा अचधकार नाकारिाना 
प्रारंिी हे चवधान केलेले आहे.] या फकी लोकानंाि इस्लामी कायदाचवषयक प स्िकािंा अथय लावण्यािे व संदेहास्पद 
म द्यावंर [कायदाचवषयक म द्यासंबंंधीच्या चनणययाला ‘फिवा’ म्हणिाि आचण फिवा सागंणाऱ्या व्यक्िीला ‘म स्फ्ि’ म्हणिाि.] चनणयय देण्यािे 
ज्ञान आहे आचण ख द्द क राणाद्वारे फक्ि त्यानंाि िो अचधकार चमळालेला आहे असे मानले जाि [उदाहरणाथय १६⁴⁵. 
“ज्या व्यक्िींना आदेश चमळाला आहे त्यानंा चविारा...” यािा अथय (पचवत्र) गं्रथाच्या ज्ञात्यानंा चविारा. अथवा “परंपरािें ज्ञान असलेल्या व्यक्िींना 
(उलेमानंा चविारा)” (बैदावी क राण ३⁵).] असे. 

 
झाचहरीसारखे काही प्रािीन पंथािें अन यायी इिर कोणत्याि ‘इज्मा’िा कायदेशीरपणा मानीि नसि, 

िे फक्ि पैगंबराचं्या सहाध्यायािंाि ‘इज्मा’ कायदेशीर आहे असे समजि. परंि  जसजसा काळ गेला िसिसे 
बह संख्य म स्स्लम न्यायपचंडिानंा, एका चवचशष्ट काळािील ‘इज्मा’म ळे त्या आधीच्या काळािील ‘इज्मा’ मध्ये 
बदल होि असिो [याला फक्ि पैगंबराचं्या सहाध्यायाचं्या ‘इज्मा’िा अपवाद मानलेला आहे.] या गोष्टीला 
मान्यिा द्यावी लागली. िसेि हीदेखील गोष्ट त्यानंा स्वीकारणे िाग पडले की ‘इज्मा’ हा कधीि ि कि नाही 



 अनुक्रमणिका 

असेि मानले पाचहजे; कारण नाहीिर मग इस्लाममध्ये कायद्याच्या बाबिीि कोणािाि शब्लद अंचिम नाही असे 
म्हणाव ेलागेल. मात्र यािा अथय असा नव्हे, की ‘सन् हेचिन’ ककवा कौस्न्सलसारखे सवय इस्लामच्या दृष्टीने 
योग्यायोग्य काय हे ठरचवणारे एखादे न्यायपीठ त्या काळाि अथवा कधीकाळी अस्स्ित्वाि होिे. या संदिाि 
एवढेि म्हणिा येईल, की रीचिचरवाज व प्रथा या मागोमाग मिाला (रायला) हळूहळू चनचिि आकार चमळि 
गेला आचण प्रत्येक काळाि त्याला चवचशष्ट चदशा चमळि गेली. 

 
साराशं क राण, पैगंबरािंा स न्ना व ‘इला’ हे शाफीप्रचणि न्यायशास्त्र पद्धिीच्या ‘मलूाधारा’ंपैकी िीन 

‘मूलाधार’ होिे. िथाचप कायदाचवषयक सवय गरजा िागचवण्याच्या दृष्टीने िे अप रे होि असे शाफीिे मि होिे. 
म्हणून त्याने ‘चकयास’ म्हणजे ‘सदृश उदाहरण’ या ित्त्वािा िौथा ‘मूलाधार’ म्हणून स्वीकार केला. इिर 
न्यायशास्त्री या ित्त्वािा उपयोग करण्याि अयशस्वी झाले; परंि  शाफीने िे ित्त्व यशस्वीपणाने उपयोगाि 
आणले.’ [‘इज्चिहाद’ म्हणजे मागयदशयन चमळचवण्यासाठी केलेले व्यस्क्िगि ‘प्रयत्न’. या ित्त्वाशी ‘चकयास’ या ित्त्वािे शाफीच्या मिान सार साम्य 
आहे.] 

 
‘राय’ ककवा ‘मि’ या पद्धिीच्या व चििीि उपशाखा असलेल्या ‘इस्स्िहसान’ पद्धिीच्या अचनबधं 

स्वािंत्र्यावर शाफीिा राग होिा. त्याच्या मिे ‘चकयास’ ही चनयचंत्रि करून वापरिा येईल अशी पद्धिी आहे. 
कारण एखाद्या म द्याचवषयी कोणिेही समपयक िकान मान काढिाना क राणाि पूवीि जे साचंगिले आहे, 
त्यामागील ‘इल्ला’ ककवा हेिू काय हे पाचहले पाचहजे. शाफी पंथाच्या पद्धिीि फार कमी लवचिकपणा आहे. 
त्याम ळे ‘चकयास’द्वारे त्या पद्धिीने काही प्रश्नाचंवषयीिी काढलेली िकान माने हनफींच्या िकान मानाशंी 
प ष्ट्कळदा ज ळि नाहीि. कारण हनफी पद्धि काहीशी अचधक उदार व लवचिक आहे. उदाहरणाथय, कायद्याने 
वयाि न आलेल्या परंि  क मारी न राचहलेल्या म लीच्या लग्नाच्या वळेिे पालकत्व कोणाकडे असाव ेहा प्रश्न. 
हनफी पंथीयाचं्या मिाप्रमाणे अशा म लीिे लग्नाच्या वळेिे पालकत्व (‘वली’पद) चिच्या मालमते्तिी व्यवस्था 
पाहणाऱ्या पालकाकडे असले पाचहजे. कारण िी अचववाचहि ‘क माचरका’ राचहली असिी, िर त्याच्याकडेि िे 
राचहले असिे. िथाचप शाफींना हा दृचष्टकोन मान्य नाही. त्यािें म्हणणे असे की वयाि न आलेल्या क माचरकेिी 
मालमत्ता कायद्यानेि पालकाकडे सोपचवलेली असिे. कारण िी म लगी त्याच्या िाब्लयाि चदलेली असिे, परंि  
याउलट पचरस्स्थिींि मात्र िसे होऊ शकि नाही. अल्पवयीन पण क माचरका नसलेल्या म लीिी मालमत्ता 
पालकाकडे सोपचवलेली असली, िरी प न्हा लग्न करण्याच्या बाबिीि होकार ककवा नकार देण्यािा चिला हक्क 
आहे. त्याम ळे चिच्या पूवयसंमिीचशवाय पालकाला ‘वली’ बनून चििे लग्न लावनू देिा येि नाही. 

 
एक ित्त्व म्हणून ‘चकयास’ला धमयपंचडिानंी स्पष्टपणे मान्यिा चदल्या क्षणापासून त्या ित्त्वाला चवरोध 

स रू झाला. त्यावर हल्ल े स रू झाले. अहमद इब्लने [मृत्यू : २४१/८५५.] हनबाल (इब्लने हनबाल या नावाने िो 
सवयसाधारणपणे ओळखला जािो.) हा ‘चकयास’िा एक मोठा टीकाकार होिा. ख द्द अल ्शाफीिा िो चशष्ट्य 
होिा. त्याच्या मिान सार क राणाि साचंगिलेल्या गोष्टींिा आचण ‘परंपरा’ंिा ब चद्धचनष्ठ अथय लावावयास हरकि 
नाही. म्हणून त्याने व त्याच्या चविाराच्या मंडळींनी ‘इज्मा’ हा एक बेकायदेशीरपणे केलेला ‘फेरबदल’ (चबदा) 
आहे असे सागंून त्यास मान्यिा देण्यास नकार चदला. िथाचप इब्लने हनबाल याला एकूण इस्लामी न्यायशास्त्रािा 
चविार चवशषेसा अचिपे्रि नव्हिा. त्याला हचदसच्या न्यायशास्त्रीय अंगापेक्षा त्यािे मूळ स्त्रोि कोणिे हे पाहण्याि 
म ख्यिः रस होिा. या िचूमकेिूनि त्याने ‘मसनद’ हा ‘परंपरा’ंिा महान् संग्रह ियार केला. त्याने ‘चफकाह’िी 
कोणिीही नवी पद्धिी स्थापन केले नाही. म्हणूनि िबरी हा इचिहासकार व न्यायशास्त्री इब्लने हनबाल हा 
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इस्लामी न्यायशास्त्रासंबधंीिा अचधकारी प रुष होिा असे मानीि नाही; िर िो त्याला एक ‘परंपरावादी’ि 
समजिो; परंि  हचदसासंबधंीच्या चवविेनाच्या ओघाि हनबालने कायदाचवषयक म द्याचंवषयीिी आपली मिे 
साचंगिलेली आहेि. इसवी सनाच्या अकराव्या शिकाि हनबालिी चविारपद्धिी मानणाऱ्यािंा पंथ शस्क्िशाली 
बनला िेव्हा म स्स्लम जगिामधील ‘इज्मा’कडून त्या पंथास इस्लामी न्यायशास्त्रािील एक सनािन चविारािा 
पंथ म्हणून आचण हनबाल यास त्या पंथािा संस्थापक म्हणून मान्यिा चमळाली. एकंदरीि हा एक सवांि जास्ि 
प्रचिगामी पंथ आहे. त्याम ळेि त्यानंिरच्या काही शिकािं त्यािा ऱ्हास होि गेला. आचण आिा िर त्या पंथाि 
फारि थोडे लोक राचहले आहेि. िो पंथ खरे म्हणजे जवळपास नष्टि झाला असिा; परंि  त्या पंथािी एक 
उपशाखा म्हणून उदयास आलेल्या व राजकीय सत्ता प्राप्ि केलेल्या अरबस्िानािील वहाबी पंथाने त्यािे 
प नरुज्जीवन केले. या पंथािा कहद स्थानािील काही िागािदेखील प्रसार झाला. त्यािप्रमाणे नेजद व चहजाज 
येथील वहाबी पंथािा राजा इब्लने सौद यािी राजकीय सत्ता िरिराटली, िेव्हा िो पंथ अरबस्िानािही 
शस्क्िसंपन्न बनला. 

 
हचदसच्या बाबिीमधील स न्नीपंथीयािंा अचधकार चशयापंथीय मानीि नसाविे असे चदसिे. 

चशयापंथीयािंा असा, दावा आहे, की त्याचं्या स्विःच्या हचदसाि व क राणाि इस्लामिे सवय कायदेकानू 
आहेिि; त्याम ळे ‘राय’ ककवा त्यािी ‘चकयास’ ही उपशाखा ककवा ‘इज्मा’यािंी काहीही आवश्यकिा नाही. 
चशयाचं्या मिे ‘चकयास’ कायदेशीर असिा, िर स्विः पैगंबरानंीि त्या पद्धिीिा उपयोग केला असिा; पण 
त्यानंा िे आवश्यक वाटले नाही. कारण धमयपरायण माणसािी कियव्ये क राणामध्ये स्पष्टपणे साचंगिलेलीि 
आहेि. क राणाि म्हटले आहे, की “आम्ही ि मच्यासाठी स्मरण करून देणारा गं्रथ (म्हणजे क राण) पाठचवला 
आहे. हेिू हा की त्याि जे साचंगिलेले आहे िे ि म्ही लोकानंा समजावनू सागंाव ेआचण त्यानंी त्यािे मनन 
कराव.े” म्हणून क राणाि न साचंगिलेले असे पैगंबरानंी काही साचंगिले असिे, िर िे चनचििि जगाि चशल्लक 
राचहलेि नसिे; परंि  कायद्यािा ‘सन्मागय’ अद्याप चटकून आहे आचण िो काय आले हे समजूनही घेिा येिे. 
चशयािंा स न्नी पंथीयावंर असा आरोप आहे, की त्यानंी आपणाला हव ेिसे काही पचरच्छेद क राणाि दडपून 
घािले आहेि आचण िे शक्य नसेल िेव्हा त्यानंी आपल्या स्विःच्या मिानंा अन कूल अशा प्रकारे ‘क राणा’िा 
चवपयास केला आहे. चशया पंथीयािें असेही म्हणणे आहे, की ‘चकयास’ पद्धिीने एखादा चनयम सागंणे म्हणजे 
जवळपास स्विः परमेश्वराने कथन केलेल्या ‘प्रकटीकरणा’ंसारखी प्रकटीकरणे माणसाने चनमाण करण्यािाि 
प्रकार होय. 

 
चशयापंथीयाचं्या म्हणण्याप्रमाणे पैगंबरानंंिर मन ष्ट्यजािीला सत्यािा मागय दाखचवण्यासाठी पैगंबराचं्या 

वशंािील बारा इमाम– म्हणजे दैवी साक्षात्कार झालेले नेिे–होऊन गेले. यापंकैी महदी हा शवेटिा इमाम 
इस्लामी इचिहासाच्या चिसऱ्या शिकाि रहस्यमय रीिीने अदृश्य झाला आचण िेव्हापासून जगाच्या नजरेआड 
होऊन िो एक ‘गूढ’ि होऊन बसला. िथाचप िो जीचवि आहे आचण शचरयिच्या बाबिीि सदैव त्यािाि 
अचधकार कायदेशीर म्हणून समजला जािो. शचरयििा रक्षक िोि आहे. कोणत्याही ‘इज्मा’ संबधंींिे त्यािे 
काय मि आहे, हे साचंगिले जाि नाही, िोवर िो ‘इज्मा’ पूणय होऊ शकि नाही आचण त्यािे मि लक्षाि न घेिा 
अगदी अब ू बकरपासून आिापयंिच्या इस्लामी धमयपंचडिािंी मिे एकत्र करून काढलेला ‘इज्मा’देखील 
(अथाि िसे कधी केले जाि नाही) रद्द ठरिो. 
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अशा प्रकारे शवेटिा इमाम हा अदृश्य व गूढावस्थेि वावरि असला, िरी त्यािे प्रचिचनधी–म ज्िाचहद 
प्रत्येक य गाि जन्म घेि असिाि. िे आपल्या ‘परमप्रयत्ना’ंच्या (म्हणजे ‘इस्ज्िहाद’) जोरावर क राण व 
‘परंपरा’ यािें संपूणय ज्ञान प्राप्ि करून घेऊ शकिाि. जोवर हा (शवेटिा) इमाम जगाि चजविं आहे िोवर 
‘इस्ज्िहादिा दरवाजा’ अन ग्रहप्राप्ि व्यक्िींना ख ला आहे अशी समजूि चशयामंध्ये दृढपणे अस्स्ित्वाि होिी. 
त्याम ळेि इराणमध्ये [१५०१ मध्ये इस्माईल सफावी हा इराणािं अचधकारावर आल्यानंिर चशयापंथाला सरकारी मान्यिा प्राप्ि झाली. हमदल्ला 

म स्िाफी याने आपला ‘नझहट अल क ल ब’ हा गं्रथ चलचहला (७४०–१३४०) त्या काळाि इराणािील अनेक शहराि स न्नी पंथीयािंी वस्िी होिी.] ज्या 
व्यक्िी आपल्या चवद्वते्तने व व्यस्क्िगि योग्यिेम ळे लोकचप्रय होत्या त्याि व्यक्िी धार्ममक के्षत्राि आचण 
पचरणामान्िी राजकीय के्षत्रािही जबरदस्ि प्रिाव गाजवीि होत्या असे आढळिे. 

 
‘इस्ज्िहादच्या दरवाजा’िा चसद्धान्ि स न्नीपंथीयदेखील स्वीकारिाि; परंि  त्यािें म्हणणे असे, की िार 

सनािन आिारपंथा ं (मजहब) पैकी अखेरच्या पंथािा संस्थापक हनबाल याच्या मृत्यूनंिर हा ‘दरवाजा’ बंद 
झालेला आहे. िथाचप इस्लामच्या चिसऱ्या व िौथा शिकापंयंि ‘इस्ज्िहाद’िी परंपरा अन सरणे शक्य होिे. 
कारण त्या काळाि इस्लाममधील िार पंथाचं्या बरोबरीने इिरही अनेक धार्ममक गट अस्स्ित्वाि होिे आचण 
त्याचं्या नेत्यािंी ख्यािी िे राहि असलेल्या देशाबाहेरही पसरलेली होिी असाही एक कालखंड होिा. यापंैकी 
काही धार्ममक गट नष्ट झाले. त्याला बह िाशाने राजकीय कारणे कारणीििू होिी. परंि  िगूोलकार मक्दीसी 
म्हणिो त्याप्रमाणे धमयशास्त्राच्या अभ्यासाकरिा बाहेर पडलेले चवद्याथी एखाद्या प्रचसद्ध ग रूच्या शोधाथय पचवत्र 
चहझाझ शहराचं्या प्रदेशािि बह धा जाि. त्याम ळे आडवळणाच्या गावाि वस्िी करून राचहलेल्या ग रंूना एखादा 
स्विंत्र ‘पंथ’ िालचवण्याइिके चशष्ट्य चमळि नसि. अनेक धार्ममक गट कालौघाि नष्ट झाले यािे हेही प ष्ट्कळदा 
एक कारण होिे. नाहीिर दाऊद अल ्जाचहरी, स फायन अल–्थॉरी आचण स फायन अल–्थॉरीिा चशष्ट्य अल–्
ऑझै याचं्यासारख्यािें धार्ममक पंथ चटकून राहण्यास हरकि नव्हिी. अल–्ऑझै याच्या पंथाला िर दहाव्या 
शिकाि हनफी व शाफी पंथाचं्या बरोबरीने मान्यिा चमळालेली होिी. 

 
अद्याप चटकून असलेले सवय आिारपंथ स न्नी लोकािं आढळिाि. प्रत्येक स न्नी यापंैकी कोणत्या ना 

कोणल्या पंथािा अन यायी असिो. शाफीपंथीय म स्स्लम प्राम ख्याने दचक्षण अरबस्िान, मलाया, पूवय 
आचफ्रकेिील टागंाचनका आचण मध्य आचशयािील काही िागाि आढळिाि. माचलकी पंथािे म सलमान उत्तर 
आचफ्रकेि मोठ्या सखं्येने (एके काळी म स्स्लम स्पेनमध्येही त्यािंी मोठी संख्या होिी) आहेि. िसेि पचिम 
आचफ्रका, स दान, इराणी आखािाच्या अरेचबयन चकनारपट्टीवरील अनेक िागामंध्येही माचलकी आहेि. हनफी 
म स्स्लम ििूपूवय ि की साम्राज्याि प्रिावशाली आहेि. चशवाय कहद स्थान व पाचकस्िान या उपखंडाि िे आहेिि. 
हनबालपंथीय म स्स्लम प्राम ख्याने मध्य आचशया आचण कहद स्थानािील काही चठकाणी आहेि. 

 
एखाद्या व्यक्िीिा ‘मजहब’ स रुवािीला बह धा योगायोगाने ठरि असावा; परंि  प ढे त्या व्यक्िीच्या 

वशंािंील लोक आपण त्याि ‘मजहब’ िे आहोि असे मानीि िे केवळ स्वािाचवक परंपरेने. चनदान गेली पाि 
शिके िरी िारही मजहब हे परंपरावादी धमयश्रद्धाचं्या बाबिीि सारखेि आहेि ही गोष्ट ‘इज्मा’ मानीि आला 
आहे. असे असले, िरी एक ‘आिारपंथ’ सोडून द सऱ्या आिारपंथािा स्वीकार क्वचििि कोणी करिे. चववाह 
करणे सोयीिे व्हाव ेयासाठी िसे कधी कधी केले जािे. चववाह हा इस्लाममध्ये एक गंिीर स्वरुपािा आिार 
मानलेला आहे. ि लनेने अगदी प्रारंचिक कालािदेखील व्यावहाचरक फायद्याकंचरिा आपला ‘मजहब’ एकदा 
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ककवा वारंवार बदलणाऱ्या व्यस्क्िचवषयी नाराजी व्यक्ि केली जाि असे. एक आिारपंथ सोडून द सरा पंथ 
जबरदस्िीने स्वीकारावयास लावण्यािे प्रकार मोठ्या प्रमाणािं कधी कधी घडलेले आहेि. यािी कारणे बह धा 
राजकीय असि. उदाहरणाथय, सोळाव्या शिकाि इराक व चहझाझमधील सत्ता हस्िगि केल्यानंिर ऑटोमन 
ि कांनी चशयापंथीय काझींना हनफी आिारपंथ (ि कय  या पंथािे होिे) स्वीकारण्यास अथवा आपले काझीपद 
सोडण्यास जबरदस्िीने िाग पाडले होिे. असेि आणखी एक उदाहरण आहे. इराणमध्ये सफावी हा 
चशयापंथीय वशं सते्तवर आला िेव्हा त्याने सवय इराणािील ‘प राणमिवादी’ अचधकाऱ्यानंा त्याचं्या पदावरून 
काढून टाकले होिे. 

 
इस्लाममधील िार आिार पंथािंील वादचववादािूंन अनेकदा रक्िपाि झाला असाही एक काळ 

इस्लामी इचिहासाि होऊन गेलेला आहे. चवशषेिः चहजरीच्या पािव्या व सहाव्या शिकाि बगदादच्या 
रस्त्यारस्त्याि शाफी व हनबाल पंथीय याचं्याि ियानक लढाया झालेल्या आहेि. िसेि इस्फाहानमध्ये 
हनफींनीं कत्तली केलेल्या आहे. या लढाया संपल्या िेव्हा या आिार पंथािें न्यायपंचडि शास्ब्लदक लढाया लढू 
लागले. कायदाचवषयक िार्मकक म द्यािंा वापर या लढायाि शस्त्रासारखा केला जाऊ लागला. त्या अगोदरच्या 
काळाि ‘इस्क्िलाफ’ ककवा ‘मििेदा’च्या चसद्धान्िाला महत्त्व प्राप्ि होऊन त्याला एखाद्या ित्त्वज्ञानशास्त्रािंील 
शाखेिे स्वरूप प्राप्ि झाले होिे. इस्क्िलाफमध्ये चवचिन्न ‘संप्रदाया’ंच्या ‘चफकाह’च्या चनणययािंी अगदी 
बारीकसारीक फरक लक्षाि घेऊन छाननी केली जाि असे. इस्लामच्या दृष्टीने स द्धा हे मििेद फारसे महत्त्वािे 
नसाविे असे चदसिे. कारण जसजसा काळ लोटला िसिसा म स्स्लमाचं्या मानचसक दृचष्टकोनाि फरक पडला 
आचण आिा अशा मििेदाचं्या बाबिीि िे सचहष्ट्ण ूबनलेले आहेि. पूवीच्या काळाि याि मििेदासंाठी त्यानंी 
रक्िपाि केला असावा. 

 
इस्लामच्या िार ‘आिार पंथा’ंिील मििेदाचं्या काही बाबींिी उदाहरणे ग लामीिी पद्धिी व चववाह 

यासबंंधीच्या िागाि अगोदरच्या प्रकरणाि आलीि आहेि. अचधकाशं मििेद अचिशय नैचिक स्वरूपाच्या 
म द्याचं्या अथासबंंधी असि. उदाहरणाथय क राणािील उपोद्घािाच्या कचविेमधील ‘चबस्स्मल्लाह’ – 
‘परमेश्वरासाठी’ हा उद्गारवािक शब्लद. प्राथयनाचवधी करिाना हा शब्लद त्यािा संदिय लक्षाि घेऊन वापरावा की 
नाही? अशा प्रकारे िो शब्लद उच्चारण्यास माचलकींिा चवरोध आहे, िर बाकीच्या पंथीयािंी त्यास हरकि नाही. 
काही अवास्िव प्रश्नासंंबंधीही मििेद आहेि. उदाहरणाथय, वस्ि िः ज्या प्राण्यािंा अन्नासाठी कधीि उपयोग 
केला जाि नाही अशा प्राण्यािें मासं खाव ेकी नाही? घोड्यािे मासं खाणे कायदेशीर आहे की नाही, याचवषयी 
चवचिन्न पंथािं असलेले मििेद पूवी साचंगिले आहेि. शाफींना व हनबाल पंथीयानंा घोड्यािे मासं चनचषद्ध 
वाटि नाही, िर हनफी व माचलकी िे वज्यय समजिाि. 

 
परंि  काही वळेा एखाद्या काहीशा व्यावहाचरक महत्त्वाच्या प्रश्नासंबधंीही मििेद असल्यािे चदसून येिे. 

उदाहरणाथय, अरबी िाषा येि नसलेल्या व्यक्िीने स्थाचनक िाषेि क राण वािाव ेकी नाही? या गोष्टीला नकार 
देणे यािा अथय इस्लाम धमय स्वीकारलेल्या अनेक चबगर–अरब समाजानंा प्राथयनाचवधी करण्यास प्रचिबधं असा 
होऊ शकिो. कारण प्राथयनाचवधीमध्ये क राणािील ‘फािीहा’ हा उपोद्घािािा िाग म्हणण्याला अचिशय महत्त्व 
असिे आचण सवय म स्स्लम िो िाग आपल्या रोजच्या प्राथयनेि म्हणि असिाि, फक्ि अबू हनीफच्या पंथाने 
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क राणािील या िागासह सवय प्राथयना आपल्या मािृिाषेि म्हणावयास चबगर–अरबानंा (उदाहरणाथय इराण्यानंा) 
कायदेशीर परवानगी चदलेली आहे. 

 
उपासचवधीच्या संबंधािंले मििेद हे अशाि प्रकारिे आहेि. नाइलाजाने ककवा आकस्स्मकपणे मध्येि 

उपवास सोडावा लागला िर काय कराव,े प्रश्नािी अब ूहनीफने दखल घेिलेली नाही. िथाचप माचलक व इब्लने 
हनबाल यानंी मात्र जेवढे चदवस उपास थाबंचवला असेल िेवढे चदवस प न्हा उपवास करून िरून काढले 
पाचहजेि असे साचंगिले आहे. 

 
ज्य ूककवा चििन यापंैकी कोणालाही इस्लामी देशािंील गावािं व शहरािं प्राथयना मंचदरे बाधंिा येणार 

नाहीि याबाबिीि मात्र िारही पंथािें एकमि आहे. इस्लामी वस्िी असलेल्या गावापंासून दूर अंिरावर या 
धर्ममयानंा मंचदरे बाधंिा येिील की नाही, यासंबधंी मात्र या पंथािं मििेद आहेि. माचलक, शाफी व इब्लने 
हनबाल यािंी या गोष्टीसही संमिी नाही; िर अब ूहनीफिी त्यास हरकि नाही. इिर अनेक बाबिीि अबू 
हनीफिा दृचष्टकोण जसा समजूिदारपणािा व मानवी सहान ििूीिा [हे मि ि कीिे आहे असेही म्हटले जािे; परंि  या बाबिीि 

चदल्या जाणाऱ्या प राव्याि चवशषे जोर नाही.] आहे िसा याही बाबिीि आहे. शहराच्या ककवा खेड्याच्या बाह्य िटबंदीपासून 
चकमान एक मलै अंिर ठेवनू ििस ककवा सायनॅगॉग्ज बाधंावयास त्यािी हरकि नाही. मोडकळीस आलेली 
ििेस व सायनॅगॉग्ज प न्हा उिारण्याच्या बाबिीि अब  हनीफच्या मिाशी माचलक व शाफी हे दोघेही सहमि 
आहेि. मात्र त्यानंी अशी अट घािलेली आहे, की ही वास्िू ज्या जागेवर उिी असेल िी जागा म स्स्लम 
शासकाने मोफि चदलेली असली पाचहजे. िी जागा इस्लामकडून बळकावलेली [अशा प्रकारच्या घटना स्पेनमध्ये ि की 

साम्राज्यािील प्रदेशाि घडल्या असाव्याि.] असेल िर त्यावरील वास्िूिा जीणोद्धार करणे कायद्याचवरुद्ध आहे. या 
बाबिीि इब्लने हनबालिी काय िचूमका होिी यासंबधंी चवचिन्न मिे आहेि. एक मि असे आहे (आचण त्याला 
बराि पाकठबा आहे), की अधयवट मोडकळीस आलेले ककवा पूणयपणे चवध्वसं झालेले कोणिेही म स्स्लमेिर प्राथयना 
मंचदर प न्हा उिारण्यास हनबालिी संमिी आहे. हनबालच्या िचूमकेसंबधंींच्या द सऱ्या एका मिान सार 
मोडकळीस आलेले मंचदर बाधंण्यास हनबालिी संमिी आहे; पण संपूणयपणे नष्ट झालेले मंचदर बाधंण्यास त्यािी 
परवानगी नाही. दोन्ही अवस्थेिील मंचदरे प न्हा बाधंण्यास हनबालिी संमिी होिी असेही एक मि आहे; पण िे 
फारसे चवश्वसनीय नसाव.े 

 
इस्लामवर श्रद्धा नसलेल्या लोकासंंबंधींच्या मििेदािें दशयन हनफी आिारपंथािंील दोन पंचडिाचं्या 

चवचिन्न िचूमकािं घडिे. कान्झ अल–्डाकाइक या गं्रथािा लेखक नसफी याच्या मिाप्रमाणे एखादे अन्न ककवा 
पेय खाणे अथवा चपणे म स्स्लमाचं्या दृष्टीने कायदेशीर आहे की नाही याबाबि अश्रद्धा (म स्स्लमेिर) माणसािे 
मि ग्राह्य धरावयास हरकि नसावी. वरील प स्िकाच्या टीकाकाराच्या मिे लेखकाने हे चवधान ि कून केले 
असाव.े कारण धार्ममक चसद्धान्ि इिके ग ंिाग ंिीिे असिाि, की त्याबाबि कोणाही म स्स्लमेिर व्यक्िीला 
अचधकारपूवयक चनणयय देिा येणे शक्य नाही. 

 
‘इज्मा’िी मान्यिा असलेल्या इमामानंी घालून चदलेल्या प्रथा व त्यािंी चशकवण याचं्या आधाराने 

चवचिन्न ‘मजहब’ आपले कायदे–कानू करिाि िोवर त्याचं्याि संघषय चनमाण होि नाही. मात्र अगदी इस्लामच्या 
जन्मापासून सवय म स्स्लमािंील मिैक्यािे मूलििू आधार बह िाशंाने अपचरवर्मिि राचहले आहेि. परमेश्वर एक 



 अनुक्रमणिका 

आहे आचण क राणािे प्रामाण्य शाश्वि आहे, यासंारख्या प्रश्नाचं्या बाबिीि कोणिाही वाद कधीही नव्हिा. 
पैगंबरािंा खरा वारस कोण, यासारख्या राजकीय स्वरुपाच्या गंिीर प्रश्नासंबधंीं चशयापंथीयािंा आपल्या 
‘सनािनी’ धमयबाधंवाशंी वाद आहे. परंि  स न्नीपंथािंील िारही ‘संप्रदाया’ंिे त्या बाबिींि एकमि आहे. 
त्याचं्यािील मििेदािे म दे्द क्वचििि व्यावहाचरकदृष्ट्ट्या महत्त्वािे असल्यािे चदसिे. एकंदर बरेिसे म स्स्लम 
न्यायशास्त्र (चफकाह) वास्िविेपासून दूर आहे. इस्लामी कायद्यािी सवय प स्िके म स्स्लम माणसािे व्यस्क्िगि 
आिरण अन शाचसि करण्यासाठी जशी चलचहली गेली आहेि. त्यािप्रमाणे राज्यसंस्थेिा कारिार आचण 
व्यवहार यािें चनयमन करणे हाही त्यािंा उदे्दश आहे. िथाचप असे चदसून येिे, की सत्ताधारी म स्स्लम राजानंी 
आचण लष्ट्करी चवजेत्यानंी धमयसते्तच्या आदेशापं्रमाणे नव्हे; िर पचरस्स्थिीच्या गरजेप्रमाणे जरूर त्या पद्धिीिा 
उपयोग करून कारिार केला. पचरणामान्िी इस्लामी न्यायशास्त्रािील धार्ममक चवधी व व्यस्क्िगि आिरण 
याचंवषयींिे कायदे िसेि ‘अवक्फ’ म्हणजे धार्ममक प्रचिष्ठानाचवषयींिे कायदे िेवढे प्रत्यक्ष व्यवहाराि वाजवीपणे 
लाग ूझाले. शचरयििा िस्क्ििावपूवयक अभ्यास करणाऱ्यानंा असे वाटिे, की शचरयि हा एक आदशय आहे आचण 
त्या आदशािी प्रत्यक्ष अमलबजावणी महदीच्या (प नरुत्थानािे अखेरिे प्रिीक) उदयानंिर करावयािी असिे. 

 
‘चफकाह’ मधील िरि दींिे धार्ममक व नैचिक अचधष्ठान व त्या चनयमािें एकंदर स्वरूप कसे आहे, यािी 

कल्पना धार्ममक चवधीच्या वेळिी श चििा, प्राथयना, जकाि आचण यात्रा यासंबधंीच्या काही कायद्यावंरून येिे. 
िसेि रोमन कायद्यासारख्या साध्या सरळ नागरी संचहिेपेक्षा ‘चफकाह’ मधील िरि दींिी रिना कशी चिन्न आहे 
हेही त्यावरून लक्षाि येिे. रोमन कायद्यािंील िरि दी एक िर आज्ञात्मक ककवा चनषेधात्मक आहेि आचण त्यािें 
उल्लंघन झाले िर काय सजा होईल, हेही त्यािं साचंगिले आहे. याउलट म स्स्लम कायद्याने चवचशष्ट पचरस्स्थिीि 
व्यक्िीने काय कराव े हे बह दा त्या त्या व्यक्िीवर सोपचवलेले आहे. आवश्यक, चनचषद्ध, चशफारसवजा, 
परवानगी असलेले व परवानगी नसलेले अशा पाि गटािं म स्स्लम कायद्यािंी चविागणी केलेली आहे. यापंैकी 
शवेटच्या गटािंील कायद्यानंा धमयसते्तिी मान्यिा आहे की नाही, यासबंंधी काहीही साचंगिलेले नाही. 
कायद्यािंी अशा प्रकारे पाि गटािं चविागणी केली आहे यावरूनि यापंकैी फक्ि दोन प्रकारच्या कायद्याचं्या 
उल्लंघनासाठी चनचिि चशक्षा अचिपे्रि आहे. आचण िी चशक्षादेखील प्रायचित्तवजा आहे. म स्स्लम चवचधसंचहिा ही 
धार्ममक संचहिेच्या स्वरूपािी आहे यािे हे चनदशयक आहे. म स्स्लम कायद्यासंबधंींच्या प स्िकािंी माडंणी ज्या 
पद्धिीने केलेली आहे िीदेखील याि वस्ि स्स्थिीिी चनदशयक आहे. ‘चफकाह’ मधील नागरी व फौजदारी कायदे 
एवढेि नव्हे, िर लष्ट्करी आज्ञा यानंा धार्ममक चवधी आचण धार्ममक उत्सव यासबंंधीच्या चनयमाचं्या अगदी 
बरोबरीिे स्थान म स्स्लम कायदाचवषयक प स्िकािं देण्याि आले आहे. 

 
म स्स्लम कायदेकानू प्रत्यक्ष पचरस्स्थिीशी स संवादी करण्याच्या अचनवायय गरजेम ळे आचण आंिरराष्ट्रीय 

प्रमाचणि कायद्याशंी चमळिेज ळिे कराविे या उदे्दशाने आध चनक इस्लामी राष्ट्रानंी शचरयिच्या कायद्यािील 
उणीवा दूर केल्या आहेि. नवा बदल बह िाशंी इहलोकवादी स्वरूपािा आहे. उदाहरणाथय, १९४९ मध्ये 
इचजप्िने ियार केलेल्या चसस्व्हल कोडमध्ये कायद्यािा मूलस्त्रोि म्हणून सरकारने केलेल्या कायद्यानंा प्रथम 
स्थान चदले आहे आचण त्यानंिर रूचढगि कायदा (उफय ) आचण शचरयि यानंा स्थान चदले आहे. अशाि प्रकारिे 
कायदे १९४९ मध्ये सीचरयाि व १९५३ मध्ये इराकमध्ये लाग ूकरण्याि आले. 
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पणरणशष्ट 
 
‘चफकाह’ संबंधीच्या काही गं्रथािंील माचहिी साराशंरूपाने अचधक अभ्यासासाठी या पचरचशष्टाि देि 

आहे. त्यािून चनव्वळ धार्ममक चवधी व उत्सव आचण धार्ममक कियव्ये यासंबधंीच्या चनयमािंी माचहिी वगळली 
आहे. यासाठी प ढील िीन ‘चफकाह’चवषयक प स्िके चनवडली आहेि. (१) मज्म  अल ्चफकाह लेखक (?) झैद 
इब्लने अली, (२) िनबीह, लेखक चशराजी, (३) जामी अल साधीर, लेखक–म हम्मद इब्लने हसन अल शबेानी. या 
चिन्ही प स्िकािंील सामग्रीिा उपयोग याि प स्िकािंील धार्ममक चवधीसंबधंीच्या िागािही केला आहे. 

 
या िीन गं्रथािंी कथनपद्धिी चिन्नचिन्न स्वरूपािी आहे. ‘मज्म ’ या गं्रथाि प्रश्नोत्तर पद्धिीिा अवलंब 

केला आहे िर ‘िनबीह’ गं्रथ कायद्याच्या चवचिन्न प्रश्नाचं्या अन षंगाने पचरच्छेद पाडून चलचहलेला एक प्रबंध 
आहे. ‘जामी अल साधीर’ म्हणजे प्रश्नाचं्या उत्तरािंी एक माचलका असलेला गं्रथ आहे. मात्र प्रत्यक्षाि हे प्रश्न 
नमूद केलेले नाहीि. हे प्रश्न–बह िाशंाने नैचिक स्वरूपािे आहेि. 

 
चफकाहचवषयक या िीन गं्रथापंैकी फक्ि चशराजीिे ‘िनबीह’ वगळिा बाकीिी दोन प स्िके 

कायदाचवषयक प्रश्नािें चनणयय घेण्यासाठी सापं्रि क्वचििि उपयोगाि आणली जािाि. त्याम ळे या प स्िकािें 
महत्त्व फक्ि इचिहास समजून घेण्याप रिेि सध्या मयाचदि आहे. त्या त्या काळािील कायद्याच्या ज न्या 
प स्िकाचं्याबाबिीि अशी एक अवस्था केव्हा ना केव्हा िरी येिे, की त्या वळेी त्या प स्िकािंील गोष्टींिे 
स्पष्टीकरण व िाष्ट्य नव्याने कराव ेलागिे. त्यािा पचरणाम असा होिो की नव्या अचधकारी व्यक्िींनी नव्याने 
केलेली मूळ गं्रथावंरील िाष्ट्येि मूळ गं्रथािंी जागा घेिाि. 

 
या बाबिीि असे चदसून येिे, की वगेवगेळ्या आिारपंथािें अन यायी आपापली कायदाचवषयक 

प स्िकेि आधारासाठी उपयोगाि आणिाि आचण बाकींच्या पंथाचं्या प स्िकािंा क्वचित्ि उपयोग करिाि. 
कारण अनेक कायद्यािें अथय अनेक प्रकारानंी लाविा येिाि आचण प्रत्येक पंथ त्यापकैी एकि अथय आग्रहपूवयक 
मानीि असिो. आचण त्या त्या पंथािे चवद्वान आपली कायद्यािंी संचहिा बनचविा आपल्या पंथाच्या अन यायानंी 
कोणिा अथय मानावा हे ठरवनू देिाि. 

 
‘मज्म ’ या गं्रथाि धमादाय कराचंवषयीच्या प्रकरणापूवी “मृिाबाबििी (कियव्ये)” असा एक िाग आहे. 

त्यािंील म ख्य चवषय प ढीलप्रमाणे आहेि: 
 
शव ध णे, िे प रण्यासाठी नेणे, मृिासंाठी प्राथयना, कबरीि शव कसे ठेवाव,े दफन, स िक, शव स रचक्षि 

राखण्यािी व्यवस्था इत्यादी प्रसंगी कसे वागाव,े पोटाि ‘म स्स्लम’ म लािा गिय असिाना मृि पावलेली ज्य ूस्त्री, 
कोणत्याही म लािा पोटाि गिय असिाना मेलेली स्त्री, प्राथयनेसबधंींिे चिन्नचिन्न प्रश्न. 

 
‘िनबीह’ गं्रथािा प्रारंि “मृि व्यक्िीसंबधंी काय कराव?े” या चवषयाने होिो. त्याप ढील चवषय ‘मज्म ’ 

प्रमाणेि आहेि. परंि  फक्ि नैचिक स्वरूपाच्या प्रश्नािंी ििा त्यािंील अखेरच्या िागाि नाही. 
‘जामी−अल−साधीर’मध्ये यासंबंधीिे प्रकरणि नाही. 
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फक्ि नागरी व फौजदारी कायद्याचंवषयीिी ििा असलेल्या िागािा प्रारंि चिन्ही प स्िकािं ‘चवक्री’ 

संबंधींच्या प्रकरणाने होिो. 
 

‘मज्मु’ 
 
या सबंधंींिे या प स्िकािील प्रम ख चवषय : कायदेशीरपणे केलेल्या प्राप्िीिे फायदे, धंद्यासंबंधीिा 

व्यवहार करण्यापूवी ‘चफकाह’मधील चनयमािंा चविार करण्याचवषयी; आपल्या जमािींिील लोकाचं्या विीने 
(परस्पर) सौदा करणाऱ्या जमाि प्रम खाला चमळणारी सजा, जबर व्याज घेण्यािे (पाप), माप करून ककवा 
वजन करून वस्िंूिा चवचनमय करणे, नफेबाजी, ज्या वस्िू चवकण्यास बंदी आहे अशा वस्िू चवकणे, चवक्री 
करिाना फसवणूक करणे, (मालािील) दोष, फळे चपकण्यापूवी त्यािंी चवक्री करणे, आपल्या प्रत्यक्ष िाब्लयाि 
नसलेली गोष्ट चवकणे– उदाहरणाथय, अद्याप जन्माला न आलेला ग लाम ककवा जनावर, अद्याप न पकडलेला 
मासा– इत्यादी खाद्यपदाथांिी चवक्री, रक्िािे नािे असलेल्या ग लामािंी चवक्री करून त्यािेंपासून फारकि 
चमळवणे हा ग न्हा आहे, चवकि घेिलेल्या ग लाम स्त्रीबरोबर चकिी चदवसपयंि सहवास करू नये, मालकाच्या 
मृत्यूनंिर स्विंत्र होणाऱ्या ग लामािंी चवक्री, मालकापासून म ले झालेल्या ग लाम स्त्रीिा चवक्रय, व्यापार 
करण्यास परवानगी असलेला ग लाम, प्रत्यक्षाि नंिर देण्याि यावयाच्या मालािी चवक्री, सवांच्या अगोदर 
एखादी वस्िू चवकि घेण्यािा अचधकार, नफ्यािे वाटप, िागीदारी, विेन, िारण, कजय व कजयरोखे, देणग्या व 
धमादाय अन दान, बेकायदा घेिलेला िाबा आचण त्यािे पचरणाम, िबदीली, जामीन, हमी इत्यादी. 

 
‘तनबीह’ 

 
चवक्री या चवषयासंबधंी या प स्िकाि प ढील बाबींिा समावशे आहे : एखाद्या वस्ि िी चवक्री पूणय झाली 

आहे असे कधी म्हणिा येईल, कशािी चवक्री करावी ककवा करू नये, नफा (कोणत्या मालावर िो घेिा येईल), 
(द सऱ्यास चवकलेल्या जचमनीिील) कंदम ळे व फळे चवकणे, द ित्या जनावरािंी चवक्री व त्याि दोष चनघाल्यास 
िी परि करण्यािा प्रश्न, परस्पराचं्या फायद्यासाठी चवक्री, चवके्रिा व चगऱ्हाईक याचं्यामधील िंटा, प्रत्यक्षाि प ढे 
द्यावयाच्या मालािी चवक्री; कजे, िारण, चदवाळे, (अल्पवयीन म लाच्या मालमते्तिे) व्यवस्थापकपद इत्यादी. 
याप ढील चवषय ‘मज्म ’प्रमाणेि आहेि याचशवाय त्याि प ढील चवषय आहेि : सामने [य द्धशसे्त्र घेऊन केलेला 
दोन माणसािील सामना, प्राण्याचं्या शययिी इत्यादी.] ‘मृि’ (पडीक) जमीनी लागवडीस आणणे इत्यादी; 
सापडलेली संपत्ती, टाकून चदलेली बेवारशी म ले, [ही म ले ‘−स्विंत्र’ समजली जािाि.] धार्ममक प्रचिष्ठाने, देणग्या, 
मृत्य पते्र, ग लामािंी म क्ििा. ‘जामी अल–्साधीर’मध्ये वरील चवषयािंी वगेळ्या अन क्रमाने वगेवगेळ्या िागाि 
ििा केलेली आहे. त्यान सार हे चवषय प ढीलप्रमाणे आहेि : प ढे देण्याि यावयाच्या मालािी चवक्री, कशािी 
चवक्री करिा येईल आचण कशािी करिा येणार नाही, मापाने व वजनाने चवकावयाच्या वस्िू, ककमिीबाबि 
चवके्रिा व ग्राहक याचं्यामधील वाद, (सौद्याच्या वळेी) घािलेली पयायी शिय, (मालािील) दोष, घर चवकि 
घेण्याशी संबचंधि हक्क, ग लामाला व्यापारािी परवानगी देऊन नंिर त्यािी मालकाने चवक्री करणे अथवा त्याला 
स्विंत्र करणे, मालमते्तबाबि हमी, दोघाचं्या समाईक मालकीिी मालमत्ता दोघापंकैी एकाने चवकणे, िारण. 
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साक्षीपुरावा 
 
‘मज्म ’ या गं्रथाि, प रावा व न्यायालयीन चनणयय हे चवषय हािाळले आहेि. 
 
‘िनबीह’मध्ये हे चवषय दोन िागािं चदले आहेि आचण िे प स्िकाच्या शवेटी आहेि. पचहल्या िागाि 

न्यायालयीन चनकाल, न्यायाधीशािे अचधकारपद व न्यायदानािी पद्धिी; मालमते्तिी वाटणी व दाव ेआचण 
प रावा हे चवषय आहेि. साक्षीप राव्याबाबिच्या चविागाि साक्षीदारािी पात्रिा, प रावा ग्राह्य धरण्याबाबि, 
परस्परचवरोधी प रावा व कब लीजबाब. 

 
‘जामी अल–्साधीर’मध्ये दाव,े शपथेवर चनणयय देणे, प राव्याच्या आधाराने चदलेला चनणयय, वारसा हक्क 

प्रकरणाबाबििे चनकाल वगैरे चवषयािंी ििा असलेले चविाग आहेि. िसेि एजन्सीसंबंधी एक वगेळा चविाग 
या गं्रथाि आहे. चशवाय ठेवी, कजे, देणग्या, िाड्याने देणे वगैरेसंबंधीही चविाग आहेि. 

 
णववाह 

 
‘मज्म ’मध्ये या प्रश्नाच्या सबंंधािं प ढील चवषय आहेि : चववाहचवधीिे पाचवत्र्य, ‘महर’, ‘वली’ व 

चववाहाच्या वळेिे साक्षीदार, ज्यानंा चववाहािी परवानगी आहे अशा ग लामािंा चववाह, ज्यािा चववाह व्हावयािा 
आहे त्याचं्या दजािील समानिा, अश्रद्ध व्यक्िीिा चववाह, अनेक बायका असलेल्या प रुषाच्या बायकानंा 
चनःपक्ष वागणूक चमळण्याबाबि, बायकानंा चनवाहित्ता देणे, बायकोि शारीरीक अपूणयिा आढळल्यास, 
लालनपालन करून नािे जोडणे इत्यादी. 

 
‘िनबीह’मधील चवषय : कोणत्या व्यक्िींना एकमेकाशंी चववाह करिा येईल ककवा करिा येणार नाही, 

कोणिे चववाह चनचषद्ध आहेि, चववाह स्वािंत्र्य आचण शारीचरक दोषामं ळे (बायकोला) परि पाठचवणे, ‘म टा’ 
चववाह, चववाहाचनचमत्त मेजवानी, सवय बायकाशंी चनःपक्षपािीपणे वागणे. 

 
‘जामी अल–्साधीर’मधील चवषय : क माचरकािंा व अल्पवयीन म लींिा चववाह, चववाहेच्छू 

स्त्री−प रुषािंील समान दजा, चनयमबाह्य चववाह, ‘महर’, स्त्री ककवा प रुष ग लामािंा चववाह. 
 

घटस्फोट 
 
‘मज्म ’मधील चवषय : चनयमान सार झालेला घटस्फोट, घटस्फोचटि स्त्रीने प न्हा चववाह करण्याआधी 

चकिी चदवस थाबंले पाचहजे, रद्द न होऊ शकणारा घटस्फोट, वैवाचहक जीवनािील संिोगापासून नवऱ्याने दूर 
राहणे, व्यचििाराच्या कारणावरून बायको टाकणे इत्यादी. 

 
‘िनबीह’मधील चवषय : नवरा−बायकोपैकी कोणीही द सऱ्याला सोडणे, घटस्फोट, 

घटस्फोटासबंंधीच्या चनणययािी घोषणा चकिी वळेा उच्चारावी, सशिय घटस्फोट, संशयास्पद घटस्फोट, 
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घटस्फोचटि स्त्रीने परि पूवींच्या पिीकडे जाणे, वैवाचहक जीवनािील शरीरसंिोगापासून अचलप्ि राहणे, 
‘चझहार’ नावाने ओळखला जाणारा घटस्फोट घेण्यािी पद्धि, व्यचििाराच्या कारणासाठी पत्नीला टाकणे, 
अनौरस अपत्यािे जनकत्व कबूल करणे. 

 
‘जामी–अल ्साधीर’मधील चवषय : चनयमान सार घटस्फोट, घटस्फोट घेिाना करावयािी घोषणा 

चकिीदा करावी, घटस्फोटासंबंधीिी शपथ, घटस्फोटाच्या घोषणेऐवजी रूपक उच्चारणे, नवरा−बायकोपकैी 
एकाने द सऱ्याला टाकणे, वैवाचहक जीवनािील शरीरसंिोगापासून अचलप्ि राहणे, घटस्फोचटि स्त्रीने द सरे 
लग्न करण्यापूवी चकिी चदवस थाबंले पाचहजे, जनकत्व व म लािा जन्म चसद्ध करणे, (घटस्फोटानंिर) 
नवरा−बायकोपैकी कोणािा म लावर अचधक हक्क असिो, घरािील सामानस मानासंबधंीिा िंटा इत्यादी 

 
(ह द द) दांडपात्र अपराधाांणवषयी [या प्रश्नाचवषयीच्या सवयसाधारण माचहिीसाठी ‘शासन’ हे प्रकरण पाहा.] 

 
[त्यासाठी प्राणदंड, अवयव िोडणे आदी सजा आहेि.] 

 
‘मज्म ’मधील चवषय : व्यचििार, व्यचििारािा खोटा आरोप, प रुषाशी संिोग मद्यपान, िोरी, िेट क, 

इस्लामचवरोधी मि, एकाच्या प्राणाच्या बदल्याि द सऱ्यािा प्राण घेणे या चवषयावंरील ििा एका चविागाि 
स्विंत्रपणे केलेली आहे. 

 
‘िनबीह’मधील चवषय : ग न्ह्याला प्रत्य त्तर म्हणून कोणाला चशक्षा करावी अथवा करू नये, प्रत्य त्तर 

चदले पाचहजे असे ग न्हे, प्रत्य त्तरािी सूट, कोणाच्या बाबिीि प्राणािा बदला घेऊ नये, कोणत्या बाबिीि 
प्राणािा बदला घ्यावा, प्राणािा बदला घेणे, ज्यानंी प्राणािा बदला चदला पाचहजे असे ग लामािे नािेवाईक 
कोणिे, हत्येबद्दलिे प्रायचित्त, बंडखोराशंी य द्ध, धमयद्रोह्यानंा ठार मारणे, अश्रद्धािंा म काबला, ल टीिे वाटप, 
संरक्षणािा करार, डोईकर बसचवणे, शािंिेिा िहनामा, ‘सवाद’ (मेसोपोचटयामधील जमीन) वरील महसूल 
वसूल करणे, व्यचििाराबद्दल सजा, िोरी, वाटमारी व मद्यपान याबद्दलिी चशक्षा. लहानसहान ग न्ह्यािें 
चनराकरण [याि चविागाला जोडून स लिानपदाला आवश्यक असलेली पात्रिा या चवषयावरील िाग आहे.] 

 
‘जामी अल साधीर’मधील चवषय : िोरी, हाि िोडण्यािी सजा कोणत्या ग न्ह्यासाठी अचनवायय आहे 

आचण नाही, [नशा आणणारी] द्रव्ये, दंडपात्र अपराध, प्रत्य त्तरात्मक कारवाईिी आवश्यकिा कधी असिे ककवा 
प्राणािा बदला घेण्याने िी केव्हा प री होिे, ठार मारण्याच्या अपराधाचवषयीिा प रावा, ठार मारण्याच्या 
घटनेच्या वळेिी पचरस्स्थिी, प्राणघािक नाही अशी जखम करणे, ग लामाकडून घडलेले अपराध, ग लामािा 
बेकायदा िाबा घेणे, [दहशि बसेल अशा रीिीने] शस्त्र दाखचवणे, कििीिी ककवा इमारिीच्या अन्य िागािी 
नासधूस इत्यादी. 
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मोणहमा (म स्स्लमेिर देशावंर) 
 
‘मज्म ’मध्ये यासंबधंी प ढील चवषय आहेि : नास्स्िकाचंवरुद्ध मोचहमा व हल्ल,े इस्लामच्या प्रसारासाठी 

‘चजहाद’ (प्रयत्न) करण्यािे महत्त्व, हौिात्म्यािे महत्त्व, ल टीिे वाटप, िहनामे व संरक्षण देणे, चनशाणे व 
ध्वज, ल टीिी वाटणी करण्यापूवी टोळीप्रम खाच्या मिािे महत्त्व, धमयद्रोही, समाईक कोठारािंील अफरािफर, 
बंडखोराशंी सामना इत्यादी. 

 
‘िनबीह’ मध्ये या आधी साचंगिलेल्या बह िाशं चवषयािंा ‘दंडपात्र ग न्हा’ या िागाि समावशे केलेला 

आहे. 
 
‘जामी अल−साधीर’ मध्ये याबाबि प ढील चवषय आहेि : धमयद्रोह आचण धमयद्रोही व्यक्िीच्या नागरी 

कृिींिा कायदेशीरपणा, कजकलेल्या ग्रीक नगरावंर बसवावयािी खंडणी, म स्स्लम ग लाम आचण शत्रूंनी जप्ि 
केलेली त्यािंी मालमत्ता इत्यादी. 

 
वारसा 

 
प्रस्ि ि प स्िकाच्या चिसऱ्या प्रकरणाि या चवषयासंबधंी चवस्िृिपणे ििा केलीि आहे. फक्ि त्याि 

‘मज्म –अल ् चफकाह’ या प स्िकािंील वारसासंबंधींच्या कायदेशीर िागािी िर घािलेली आहे. िथाचप 
चशराजीच्या ‘िनबीह’ मध्ये ित्संबधंीिी आणखी प्रकरणे आहेि. त्यािंा चविार करणे जरूर आहे. पचहले प्रकरण 
‘शपथ’ या चवषयासंबधंी आहे. त्या प्रकरणाि प ढील म दे्द आहेि: कोणािी शपथ कायदेशीर मानली जािे ककवा 
जाि नाही, उडवाउडवी करणे, खोट्या शपथेसाठी प्रायचिि घेणे, घटस्फोचटि स्त्रीने प न्हा चववाह करण्यापूवी 
चकिी चदवस थाबंले पाचहजे इत्यादी आचण घटस्फोटासंबधंींिे नेहमीिे म दे्द. द सऱ्या प्रकरणामध्ये घरप्रपंिाकरिा 
क ट ंबप्रम खाने कोणिा खिय केलाि पाचहजे त्यािी ििा केलेली आहे. त्यामध्ये प ढील म दे्द आहेि : बायकािंा 
उदरचनवाह, जवळच्या नािलगािें, ग लामािें, पाळलेल्या जनावरािें व म लािें पालनपोषण. 

 
‘जामी अल साधीर’ या गं्रथािदेखील ‘शपथे’संबंधी एक प्रकरण आहे. चशवाय ग लामाला स्विंत्र 

करण्याच्या चवचिन्न पद्धिी व ‘आचश्रिा’ंिा प्रश्न याचवषयी दोन प्रकरणे आहेि. 
 

❒ ❒ 
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प्रकरण ५ 
 

इस्लाममधील नैणतक णवचार 
 
 
 
इस्लाममध्ये नैचिक आिरणाच्या कल्पना कायद्याशी अचिशय घचनष्टपणे चनगचडि आहेि. व्यस्क्िगि 

आिरणािे चनयम, धार्ममक संस्कारासंबंंधींिे चनयम आचण ज्या चनयमािंा नागरी व ग न्हेगारी कायद्याशंी संबंध 
आहे असे मानले जािे, असे चनयम– या सवांमध्ये, इस्लामच्या कोणत्याही अचधकृि चवविेनाि (उदाहरणाथय 
‘चफकाह’चवषयक प स्िकाि) चवशषे फरक आढळि नाही. म्हणूनि अल्लाहिा कृपाप्रसाद आचण स्वगािे बक्षीस 
प्राप्ि करण्यासाठी सच्चा धमयश्रद्ध व्यक्िीने ज्या मागािा अवलंब केला पाचहजे त्या मागािे चदग्दशयन करणाऱ्या 
व्यावहाचरक आिरणाचवषयीच्या संचहिेिे, म हम्मदािंी नैचिक चशकवण हे एक अचिन्न अंग आहे असे मानले 
जािे. ‘चफकाह’मधील कोणत्याही आदेशािे उल्लंघन करणे म्हणजे अल्लाहिा कोप व नरकािी चशक्षा ओढवनू 
घेणे होय, [कैरो शहराच्या बाहेरील कपाशीच्या शिेाजंवळ १९४२ मध्ये प ढील सरकारी सूिना आढळली : (वजन करण्यापूवी) कापूस ओला करू 

नका. कारण िी लबाडी आहे. िसे केलेि िर या जन्मी िर ि मिे न कसान होईलि; पण प ढील जन्मािही सजा िोगाल.] असे इस्लामी 
न्यायपचंडिािें मि आहे. हे मि सवय ‘चफकाह’ िसेि इस्लामी न्यायशास्त्रािे ‘मूलाधार’ यावर अचधचष्टि आहे. 

 
आपली चशकवण मानणाऱ्यानंी आपण प रस्काचरलेल्या काही श्रद्धा व आिार याचं्याशी एकचनष्ठ 

राचहलेि पाचहजे, अशी स्विः पैगंबरािंी अपेक्षा होिी. चजथे इस्लाम जन्मला िेथील चवचशष्ट सामाचजक व 
सासं्कृचिक पचरस्स्थिीि क राण साचंगिले गेले. त्याम ळे त्या पचरस्स्थिीला धरून क राणाि स्पष्टपणे अशी िचूमका 
घेिली गेली, की मूळ महत्त्व धमावरील श्रदे्धला आहे, व्यक्िीिे आिरण द य्यम आहे. “अल्लाह हाि एकमेव 
परमेश्वर आहे आचण म हम्मद हा त्यािा पे्रचषि [इब्लने हाज्म याच्या मिे हा य स्क्िवाद– क राण हे अरबी िाषेि प्रकट झाले; त्या िाषेि 
‘इमान’ यािा अथय ‘िसदीक’ (सत्य असल्यािे घोचषि करणे) असा आहे– या गृहीि कृत्यावर आधारलेला आहे. ‘आिरणानंा’ िसेि ‘िवाचहद’ला 
(परमेश्वर ‘एकि’ असल्यािे ठामचवधान) ‘िसदीक’ म्हणिा येि नाही. कारण ‘िवाचहद’ हा शब्लद ‘इमान’िाि पयायवािी शब्लद आहे.] आहे.” या 
चसद्धान्िािील सत्यािे ‘मनःपूवयक समथयन’ म्हणजे इस्लामवरील श्रद्धा असे अबू अल हसन अल अशारी यािे 
मि होिे. इस्लाममध्ये सवांि व्यापक समथयन प्राप्ि असलेले हे धमयचवषयक ‘सनािनी’ मि आहे. धमयचवषयक 
मिानंा स्पष्ट व मूियस्वरूप देण्यास प्रारंि झाला त्या काळाि हे मि माडंले गेले. 

 
धार्ममक घोषणा उच्चारणे आचण (दानधमय, प्राथयना, उपवास व यात्रा ही) धमािी ‘आधारस्िंम्ि’ 

(आरकान) असलेली व धार्ममक कायद्याने ठरवनू चदलेली कियव्ये पार पाडणे या दोन, ‘हृदयािील’ धमयचवषयक 
श्रद्धाचं्या शाखा (लहानशा फादं्या) आहेि. म्हणून ही ‘शाखा’रूपी धार्ममक कियव्ये एखादी व्यक्िी पार पाडीि 
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नसली, िर िी व्यक्िी सच्ची धमयश्रद्ध व्यक्िी नाही असे होि नाही. अल्लाहिे ‘एकत्व’ व पे्रचषिािी चशकवण जो 
नाकारिो, त्यालाि फक्ि अश्रद्ध म्हणिा येईल. 

 
इिर धमयगं्रथापं्रमाणेि ख द्द क राणािही नैचिक मूल्यासंबंधंीं एक अमूिय असा दृचष्टकोणि माडंलेला आहे 

आचण न्याय्य व अन्याय्य यािंील फरक ठरचवणारे कोणिेही सवयस्पशी व सैद्धास्न्िक असे चनकष साचंगिलेले 
नाहीि. म हम्मदानंी असे चनकष ठरवनू चदले असिे, िरी ज्या पचरस्स्थिीि ‘प्रकटीकरणे’ साचंगिली गेली त्या 
पचरस्स्थिीशी िे चनकष चवसगंिि ठरण्यािा संिव होिा. अल्लाह हाि एकमेव परमेश्वर आहे आचण त्याच्यापाशी 
सवय प्रकारिी श्रेष्ठ दैवी शक्िी आहे, याचवषयी धमयश्रद्ध माणसािी खात्री असेल, िर मग आिाराचवषयींिे 
कोणिेही चनयम त्याला पाळावयास लावणे कचठण नाही.  

 
हेि प रस्पर ककवा चनहेि कपणे म्हणा, सवयसाधारणपणे आपल्या अन यायाचं्या रूढ जीवनपद्धिीि 

म हम्मदानंी फारसा बदल घडवनू आणण्यािी अपेक्षा बाळगली नव्हिी. चवशषेिः लैं चगक संबंध आचण इिर 
बाबिींि त्यानंी काही महत्त्वाच्या स धारणा घडवनू आणल्या असल्या, िरी आपल्या स्विःच्या जमािीच्या 
सवयमान्य नैचिक कल्पनाि त्यानंी चबनिक्रार स्वीकारल्या. म रुव्वा (शब्लदशः अथय ‘ग ण’) या संजे्ञि या नैचिक 
कल्पनाचं्या अथािा समावशे झालेला चदसिो. ‘चदलदारपणा, शौयय’ या शब्लदाशंी ‘म रुव्वा’ या शब्लदािे बऱ्याि 
बाबिींि साम्य आहे. एका हचदसान सार जाचहचलया (क राणािा साक्षात्कार होण्यापूवीिा काळ) िील पैगंबरािंा 
एक स्नेही साचहब यास पैगंबर एकदा म्हणाले, ‘जाचहचलयामधील ि मच्या नैचिक प्रथा पाहा आचण इस्लाममध्ये 
त्या लाग ू करा : आपल्या पाह ण्याला संरक्षण द्या, अनाथाच्या बाबिींि उदारिेने वागा आचण ि मच्या 
(संरक्षणाखाली असलेल्या परकी) जारशी दयाळूपणाने वागा.” क राणािदेखील हाि उपदेश एका आयिाद्वारे 
केलेला आहे. त्या आयिामध्ये प्रारंिी अल्लाहिी सेवा करण्यािी धमयश्रद्ध माणसाला आज्ञा केली आहे. त्या 
आयिाि प ढे म्हटले आहे, “मािाचपिा, नािलग, अनाथ म ले, गरीब, नात्यािील ककवा अपचरचिि ‘जार’, 
सहाध्यायी, वाटसरू व ग लाम याचं्याशी पे्रमाने वागा.” 

 
क राणाने ‘म रुव्वा’ मधील फक्ि उदारिापूणय मूल्यािंाि पाठप रावा केला असून, सूड घेण्याच्या 

कल्पनेिा त्याग केला आहे. चवशषेिः सूडासाठी रक्ि साडंण्यािी कल्पना वगळली आहे. खरे िर रक्िपूणय 
बदला घेण्यािा चविार हा एक कियव्य म्हणून “मूर्मिपूजक अरबाचं्या अंिरात्म्यावर एखाद्या ओझ्यासारखा 
वावरि असिो. “या बाबिीि म हम्मदी धमाने (‘दीन’ने) अचिशय महत्त्वाच्या स धारणा लाग ू केल्या. 
सूडिावनेिा त्याग करण्याि िेकडपणा ककवा लज्जास्पद असे काही नाही; उलट क्षमाशीलिेि खरी उदात्तिा 
आहे आचण जे आपला क्रोध आवरिाि व लोकानंा क्षमा करिाि त्यानंा इस्लाममध्ये सत्कमय करणारे या नात्याने 
स्वगयप्राप्िी होिे, अशा प्रकारिी इस्लामिी चशकवण आहे. अगदी प्रारंिीच्या काळािील ‘स रा’ंमध्येदेखील 
इस्लामधमीयािें परस्पराशंी कशा प्रकारिे संबधं असाविे यािा पैगंबर चविार करीि होिे असे चदसिे. इस्लाम 
धमावर श्रद्धा असणे अचनवायय आहे आचण एखाद्या नास्स्िकाने केलेली दयापूणय कृत्ये देखील धमयश्रदे्धच्या 
बरोबरीिी ठरू शकि [९¹⁹.] नाहीि. ईश्वरचनष्ठा ककवा परमेश्वरािे िय यानंिरि न्यायब द्धी व न्यायपूणय व्यवहार 
[५¹¹.] या ग णािें महत्त्व आहे. स्विः अल्लाह “अल ्रहमान अल ्रहीम’ (करुणाविं, दयाविं) [बैदावीने क राणािील १¹ 
या आयिावर िाष्ट्य करिाना म्हटले आहे की, ‘रहमान’ ही सजं्ञा जास्ि व्यापक अथािी आहे. कारण त्यामध्ये अल्लाह हा सवय मानवािंा, म स्स्लम धमीयािंा 
अथवा नास्स्िकािंाही उपकारकिा आहे हा अथय अंििूयि आहे. िर रहीम या सजें्ञिा अथय अल्लाहिी इस्लाम धमीयावंरील कृपादृष्टी एवढ्याप रिाि 
मयाचदि आहे.] आहे. आचण िोि माणसाला सत् आचण असि या ‘दोन हमरस्त्या’ंकडे घेऊन जािो. आधीच्या एका 
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पचरच्छेदाि ‘सत्’िी व्याख्या ‘िढ’ अशी केली आहे. जे लोक ‘उजव्या बाजूला आहेि’ म्हणजे जे प्रामाचणक 
आहेि िेि हा ‘िढ’ िढून जािाि, आचण त्यािे फळ म्हणून त्यानंा स्वगािी प्राप्िी होिे. ‘सत्’ कृत्याि प ढील 
कृत्यािंा समावशे केलेला आहे : कैद्याला म क्ि करणे, जवळच्या नात्यािील अनाथ म लाला ककवा रस्त्यावर 
ध ळीि पडलेला गरीबाला अन्न चमळाले नसेल, त्या चदवशी त्याला अन्न देणे. याव्यचिचरक्ि धमावर श्रद्धा ठेवणे, 
एकमेकाचंवषयी सचहष्ट्ण ूअसाव ेअसा उपदेश करणे आचण ‘करुणेने वागा, असे एकमेकानंा सागंणे या गोष्टीही 
‘सत्’कमाि समाचवष्ट केलेल्या [९०¹⁰–¹⁸.] आहेि. अन्य एके चठकाणी [१०७ ¹–³.] अनाथाला जो दूर लोटिो आचण 
गरीबानंा अन्न देण्याच्या कामी जो इिरानंा प्रवृत्त करीि नाही ‘िो’ धमय न मानणारा माणसू असे म्हटले आहे. 

 
जाचहचलयाच्या काळाि ज्या कल्पना प्रिचलि होत्या त्याचं्या संदिाि म हम्मदाचं्या कल्पनािंा चविार 

केला म्हणजे, असे चदसिे, की सत् व असत् याबाबिीिील अप्रगि टोळ्याचं्या पचरिाषेिा म हम्मदानंी उपयोग 
केलेला आहे. सत् श्रद्धा व सदािार या दोन्ही कल्पना म हम्मदानंा एकाि शब्लदाि व्यक्ि करावयाच्या असिाि 
िेव्हा िे ‘अल ्मारूफ’ (यािा शब्लदशः अथय ‘ज्ञाि’) या संजे्ञिा आचण ‘उफय ’ म्हणजे ‘प्रिचलि व मान्यिाप्राप्ि” या 
संजे्ञिा वापर करिाि. आचण असत् श्रद्धा व असत् वियन याचं्यासाठी ‘अल ्मन्कर’ [म्हणजे ‘मान्यिा नसलेले 
ककवा अचधक शब्लदशः अथाने अज्ञाि ककवा अपचरचिि’] या संजे्ञिा म हम्मद वापर करिाि. जाचहचलयाच्या 
काळािील संस्कृिीच्या दृष्टीने अरब जमािींच्या पािळीवर असलेले इिर अप्रगि समाजही अरबापं्रमाणेि, जे 
ज्ञाि व पचरचिि आहे त्याला ‘सत्’ समजि आचण जे अज्ञाि व अपचरचिि आहे आहे त्याला ‘असत्’ समजि. 
क राणाि अनेक चठकाणी ‘मारूफ’िा उपदेश केलेला आहे आचण ‘मन्कर’ला मनाई केलेली आहे. [उदाहरणाथय 
३१¹⁶.] काही टीकाकाराचं्या, उदाहरणाथय बैदावी [२¹⁷⁶.] याचं्या, मिान सार ‘मारूफ’ ही संज्ञा ‘न्याय’ या शब्लदाला 
समानाथी आहे. आचण ‘मकर’ म्हणजे शचरयिने ज्या गोष्टी असत्  (काबीह) ठरचवल्या आहेि त्या गोष्टी. 
“न्यायचप्रय लोक ज्या ज्या गोष्टी वाईट ठरचविाि त्या सवय बाबी” असाही ‘मन्कर’ या सजें्ञिा आणखी एक अथय 
साचंगिलेला आहे. 

 
प्रािीन समाजाकडून घेिलेल्या नैचिक ित्त्वािंा खास इस्लामच्या नैचिक ित्त्वाशंी क राणामध्ये मेळ 

घािलेला आहे. त्यान सार जे धमयश्रद्ध लोक आपल्या वासनानंा आवर घालिील, आपल्या शब्लदािी प्रचिष्ठा 
राखिील आचण प्राथयनाचवधी जे काळजीपूवयक पार पाडिील त्यानंा स्वगयप्राप्िीिे फळ चमळेल असे आश्वासन 
चदलेले आहे. [उदाहरणाथय ७०²⁹; ७९⁴⁰.] मके्कमधील स रापंैकी एका स राि प ढील पचरच्छेद आहे, िो स चनचिि पद्धिी 
नसलेल्या अनौपिाचरक संचहिेच्या स्वरूपािा आहे. 

 
“ि झ्या परमेश्वरािी अशी आज्ञा आहे की, त्याच्याचशवाय िू द सऱ्यािी सेव करिा कामा नये; आचण 

मािा–चपत्याशंी पे्रमाने वागले पाचहजेस [पण (बह धा) िे धमयश्रद्ध असले िरि. क राण ९²³.]... नािेवाईकास, गरीबास व 
वाटसरूस त्याचं्या वाट्यािे असेल िे दे. उगाि उधळमाधळ करू नकोस. हाि मानेशी जखडून ठेव ूनकोस 
ककवा अगदी रंुद फैलावहूी नकोस… दाचरद्र्ाच्या ियाने आपली म ले ठार मारू नकोस. आम्ही त्यािंी सोय 
करू. लक्षाि ठेव, म लानंा मारणे हे महान् पाप आहे. व्यचििार करू नकोस. व्यचििार ही सदैव कनदनीय वाईट 
गोष्ट आहे. योग्य [अशी प ढील िीन कारणे साचंगिली आहेि. धमयत्याग करणे, पचवत्र जीवन सोडून वेश्या बनणे आचण हेि प रस्सर एखाद्या 
चनरपराध म स्स्लमािी हत्या करणे” (बैदावी).] कारण नसेल िेव्हा परमेश्वराने चनर्ममलेल्या पचवत्र माणसािी हत्या करू 
नकोस. िागंल्या कायासाठी त्यािी जपणूक कर. अन्यायाने एखाद्या माणसाला ठार मारण्याि आले, िर 
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त्याबाबि काय कराव े[“... ज्याने ठार मारले असेल त्याच्याकडून त्या ग न्ह्याबद्दल िरपाई चमळवणे ककवा ठार मारणाऱ्यािा बदला घेणे.”] 
यासबंंधीिे अचधकार आम्ही त्याच्या ‘वलीला’ला [सवाि जवळिा नािलग] चदलेले आहेि. परंि  त्याने (ठार 
मारणाऱ्याला) ठार मारून मयादेबाहेर जाऊन काम करू नये. त्याला आम्ही सहाय्य करू. अनाथ म लाच्या 
मालमते्तचवषयी, त्यािे त्याि चहि नसेल िर आचण िो पूणय वयाि येईपयंि काही करू नको. केलेला करार 
पाळ. करार खरेपणाने कर. खरे माप व वजन दे. हाि त्या करारािा सवोत्तम अथय आहे. ि झ्याजवळ ित्सबंंधी 
माचहिी नसेल, िर द ष्ट्कृत्यािें आरोप करू नको. कारण त्याचवषयी िू काय ऐकलेस, काय पाचहलेस आचण 
ि झ्या मनाि काय आहे, या सवांबाबि ि ला चविारले जाईल. आत्मविंना करीि जगाि वावरू नकोस. कारण 
त्याम ळे काही िू पृर्थवी द िगंू शकणार नाहीस, की पवयिाचं्या चशखरानंा स्पशय करू शकणार नाहीस.” [१७²⁴–⁴⁰. 
हीि नीचिित्त्वे क राणािील २¹⁷², २५⁶⁴, ३१¹⁶–¹⁸ या आयिामंध्ये अचधक स्पष्टपणे साचंगिलेली आहेि. िी सागंिानंा नैचिक उपदेशाबरोबर 
आिरणाचवषयीही मागयदशयन केलेले आहे.] 

 
स्त्री–प रुषानंा शालीनिेने मागण्यािा उपदेश केला आहे. (जाचहचलयाच्या काळाि स्त्री–प रुष 

नखरेलपणाने वागि असि असे म्हणिाि.) िसेि चस्त्रयानंी चनयचमिपणे प्राथयना करावी, दानधमय करावा, 
परमेश्वरािा व त्याच्या दूिाचं्या आज्ञािें पालन कराव,े [३२³².] प ढे एका आयिामध्ये प रुषाबंरोबर चस्त्रयािंा 
समावशे करून असे साचंगिलेले आहे, की जे स्त्रीप रुष खरे ‘शरणागि’ (म स्स्लम) असिील, धमयशील, 
सत्यचनष्ठ, सहनशील, नम्र दािे असिील, उपवास काळािील कियव्यािें पालन करीि असिील, लैं चगक 
व्यवहाराि मयादाशील असिील आचण परमेश्वरािे चनत्य स्मरण करीि असिील, त्या सवय स्त्री–प रुषानंा 
परमेश्वराकडून क्षमा चमळेल, प्रसाद [३३³⁵.] चमळेल. 

 
केवळ धार्ममक आिारािें पालन करणे प रेसे नाही, असे पैगंबरानंी बजाचवले आहे. िे म्हणिाि, “िू 

प्राथयनेच्या वळेी कोणत्या चदशलेा िोंड करिोस, पूवेकडे की पचिमेकडे यावरून काही ि झी धमयचनष्ठा ठरि 
नाही. परमेश्वरावर, ‘कयामि’वर आचण देवदूिावंर ज्यािी श्रद्धा आहे आचण जो आपली संपत्ती आपल्या 
आप्िेष्टाचं्या पे्रमाखािर व अनाथ म ले, गरीब व वाटसरू याचं्यासाठी खिय करिो िोि धमयपरायण माणूस होय.” 
[२¹⁷².] पैगंबरानंी प ढे असेही साचंगिले आहे, की िलाईला िलाईिेि फळ येिे. [५५⁶⁰.] पण त्यालाही एक शिय 
आहे. धार्ममक कायद्यािें चनव्वळ ढोंगीपणाने व चदखाऊ [१०७⁶, ४⁴.] पालन करिा कामा नये. िसेि श्रदे्धच्या 
अिावी कायद्यािील केवळ शब्लदानंा चिकटून कोणिेही कमय करिा कामा नये (उदाहरणाथय, दान करिाना िे 
घेणाऱ्याला अपमाचनि करणे ककवा त्याच्याशी कू्ररपणाने वागणे), कारण त्याम ळे िल्यािा मोबदला िल्याने 
चमळण्यािी शक्यिा नष्ट [२¹⁶⁵.] होिे. िसेि वाईट गोष्टीपासून दूर राचहले पाचहजे (ककवा शक्य िर त्यािी 
ककमि) “त्यािल्या त्याि िागंले कमय करून” (ि किी केली पाचहजे). [२३⁹⁸.] कारण िागंले ककवा वाईट यानंा 
िंिोिंि असा पयायि नसिो. शत्रूशी मोबदल्याि िलाईने वागले िर “िो जण ूपे्रमळ स्नेही बनिो.” [४१³⁴.] 

 
इस्लामिी ही नीचिित्त्व े सवय मानवसमाजाला लाग ू केलेली नाहीि. िी फक्ि धमयश्रद्धानंाि लाग ू

आहेि. कारण अल्लाहवरील श्रद्धा ही इस्लामी भ्रािृिाव प्राप्ि होण्यासाठी पचहली अट आहे. [१६⁹⁹.] इस्लामपूवय 
काळाि जे ग णचवशषे म्हणून समजले जाि आचण जे म हम्मदाचं्या ठायी होिे असे समजले जाई. त्या ग णािंा 
चविार करिा इस्लामिी आदशय वियनािी कल्पना काय होिी, हे स्पष्टपणे लक्षाि येिे. या ग णसम च्चयाने पचरपूणय 
अशा म हम्मदािें शक्य चििक्या पूणयिेने अन करण करणे ही कोणाही धमयपरायण म स्स्लम व्यक्िीिी सवोच्च 
महत्त्वाकाकं्षा असिे. आपल्या शजेाऱ्याशी माणसािे संबधं कसे असाविे, यापासून िो [आचण िशाि प्रकारच्या 
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अन्य गोष्टी. त्या चकिीही व्यस्क्िगि समजल्या जाि असल्या, िरी त्यानंा एक सामाचजक बाजू असिेि.] 
मानवािे अल्लाहशी असलेले नािे येथपयंि मानवी जीवनािील प्रत्येक योग्य व अयोग्य गोष्टींिा चनवाडा पैगंबरि 
करीि असिाि, अशी धमयचनष्ठ म स्स्लमािी श्रद्धा असिे. क राणाप्रमाणेि हचदसनेही इस्लाम धमािील 
उत्सवसमारंि, धार्ममक संस्कार व नैचिक मूल्ये या संबंधािील आवश्यकिािंा चविार केला आहे. िथाचप 
हचदसािंही धमयचनष्ठेच्या कल्पनेिा चवकास आचण उच्च दजाच्या नैचिक मूल्याचं्या चदशनेे केलेली प्रगिी यािंा 
प्रत्यय येिो. 

 
गझाली यािा इचहया इल्म अल ्दीन (धमयचवषयक ज्ञानािे प नरुज्जीवन) या नावािा एक गं्रथ आहे. त्या 

गं्रथाि परंपरादं्वारे साचंगिले गेलेले पैगंबराच्या व्यस्क्ित्वािे व्यापक दशयन घडिे. या प स्िकाि लेखकाने प्रारंिी 
म हम्मदािें जेवणाच्यावळेिे चशष्टािार आचण त्याचं्या व्यस्क्िगि आवडी–चनवडी यािे वणयन केले आहे. या सवय 
गोष्टींिा म हम्मदाचं्या काळािील म स्स्लमाचं्या आिारचविारावंर व आवडीचनवडीवर पचरणाम होि असे, 
लेखकाने प ढे म हम्मदाचं्या नैचिक ग णािंी व त्याचं्या नीचिचवषयक मिािंी माचहिी चदली आहे. िो म्हणिो, 
“परमेश्वरािा हा दूि अचिशय चवनम्र होिा. स्विःला िो अगदी यःकचिि समजि असे. परमेश्वराने आपणाला 
िागंले ग ण आचण उदार स्विाव द्यावा म्हणून त्यािी िो चनत्य प्राथयना करीि असे. परमेश्वराला िो अशी यािना 
करीि असे, की हे देवा मला चनसगयिःि (खल्क) आचण संवयीनेि (ख ल्क) िागंला बनव. मला सवय अवैध 
संवयींपासून दूर ठेव. परमेश्वराने त्यािी ही यािना ऐकली व त्याला विन चदले, “िू मला हाक मार आचण मी 
ि ला हव े िे उत्तर देईन.” [४०⁶².] आचण मग परमेश्वराने त्याला क राण कथन केले. म हम्मदािें व्यस्क्ित्व 
क राणाला (हव ेहोिे) िसे होिे. 

 
गझाली याने हदीसमधील काहीं अविरणे चदली आहेि. त्यावरून पैगंबर हे अचिशय शािं, शूर, 

न्यायचप्रय व आत्मसयंमी होिे. एखादी स्त्री आपल्या मालकीिी (म्हणजे ग लाम) ककवा लग्नािी अथवा अगदी 
जवळच्या रक्िसंबंधािंली असल्याम ळे चजच्याशी चववाह करण्यास हरकि नाही अशी नसेल, िर चिला पैगंबर 
कधीही स्पशय करीि नसि. म हम्मद अत्यिं उदार होिे. चदवस संपला की त्याचं्यापाशी एकही ‘चदनार’ अथवा 
‘चदहाम’ चशल्लक राहि नसे. रात्र झाल्यावर जवळ पैसा चशलक असला आचण िो देण्यासाठी िोवर कोणी 
िेटले–नसेल, िर म हम्मद आपल्या जवळच्या कोणािरी गरजू माणसाला पैसा देऊनि घरी परिि असि. 
परमेश्वराने पाठचवलेल्या अन्नापैकी आपल्याला जरूर िेवढे म हम्मद घेि असि. त्यािें अन्न कमालीिे साधे 
होिे–खज र व जव. आपले जोडे आचण कपडे िे स्विःि द रुस्ि करीि. समाजािील हलके काम करणाऱ्या 
लोकाबंरोबर िे काम करीि, त्याचं्याबरोबर खािपीि. िे इिके लाजाळू होिे, की कोणाकडे कधी रोखून 
देखील पाहि नसि. समोरिा माणूस ग लाम असो की स्विंत्र असो, त्याच्या चवनंिीिा िे अव्हेर करीि नसि. 
कोणी चकिीही छोटी देणगी चदली, िरी िी िे पे्रमाने स्वीकारीि. स्विःला अपायकारक असले िरी जे न्याय्य 
असेल िेि िे करीि. त्यानंी मूर्मिपूजकाकंडून सहाय्यािी कधीही अपेक्षा केली नाही. खरे िर त्या वळेी प्रत्येक 
माणसाला जवळ [गझालीने पैगबंराचं्या ग णािें वणयन केल्यानंिर शवेटी असे म्हटले आहे की पैगंबर चनरक्षर होिे; त्यानंा चलचहिा वाििा येि 
नव्हिे. िे अज्ञानाने िरलेल्या मोकळ्या मैदानी देशािं वाढले होिे. अनाथावस्था व दाचरद्र् आले िेव्हा त्यानंी मेंढपाळािे काम केले होिे िरी देखील 
परमेश्वराने त्यानंा सवोत्कृष्ट ग णािंी देणगी चदली होिी.] करण्यािी त्यानंा गरज होिी. त्रासदायक गोष्टी िे सहन करीि. 

 
परंपरेद्वारे साचंगिली गेलेली व स्विः पैगंबरािंी नीचिमते्तिी कल्पना काय होिी हे सागंिाना गझालीने 

एक गोष्ट उद्घृि केली आहे िी अशी : मूर्मिपूजकािंा अरबी प्रदेश कजकला िेव्हा एका िरुण स्त्रीला कैद 
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करण्याि आले. िेव्हा िी म हम्मदानंा म्हणाली, “म हम्मदा, ि म्ही मला म क्ि करावयािे ठरचवलेि आचण माझ्या 
द दैवािी मजा अरब जमािीला िोग ू चदली नाहीि (िर उत्तमि) कारण मी माझ्या जमािीच्या नेत्यािी कन्या 
आहे. माझ्या वचडलावंर ज्याचं्या रक्षणािी जबाबदारी होिी त्यािें रक्षण त्यानंी केले आहे. जे संकटाि होिे 
त्यानंा त्यािून सोडचवले आहे. ि केल्यानंा अन्न चदले आहे, देशाबाहेर शािंिा चनमाण केली आहे आचण गरजू 
माणसाला त्यानंी कधीि नकार चदलेला नाही. मी हाचिम िाईिी कन्या आहे.” पैगबंरानंी उत्तर चदले, “म ली, 
खरी धमयश्रद्ध माणसे अशीि असिाि.” 

 
प ढील महान् व सवोत्तम ग णािंा अल्लाहने इस्लाममध्ये समावशे केलेला आहे, असे पैगंबर 

इस्लामचवषयी बोलिाना सागंि असि. सामाचजक संबधंाि पे्रमळपणा आचण माणसामाणसािंील व्यवहाराि 
औदायय, जे कायदेशीर आहे त्यािे चवनामूल्य दान, गचरबानंा अन्न, शािंिेिा प्रसार, रुग्ण म स्स्लमािी (मग िो 
पचवत्र असो की पापी असो) चविारपूस, मृि म स्स्लमािी चिरडी वाहून नेणे, िागंला शजेारधमय– मग िो शजेारी 
म स्स्लम असो की काफर असो, वृद्ध म स्स्लमािा आदर करणे, कोणी अन्न माचगिले िर िे देणे, कोणी जेवायला 
बोलावले िर जाणे, क्षमा करणे, माणसा–माणसाि शािंिा प्रस्थाचपि करणे, औदायय, दानशूरिा, मनािा 
मोठेपणा, कौि क करण्यासाठी प्रथम प ढे येणे आचण क्रोधािे संयमन. इस्लामने ज्या गोष्टी टाळायला साचंगिले 
आहे त्या अशा : क्ष द्र स खे, वाटेल िी वादे्य (संगीिासाठी योग्य अशी िंि सचहि व िंि रचहि) वाजचवणे व वाटेल 
िे गाणे, द सऱ्यािी बदनामी, असत्य विन, क्ष द्रिा, कठोरिा, कारस्थाने, चवश्वासघाि, नालस्िी, चमत्राशी 
बेईमानी, नािे नाकारणे, द ष्टपणा, औद्धत्य, बढाई, कावा, अमयाद हव्यास, गर्मवष्ठपणा, अपमान, अश्लील 
कृत्य, हेवा, मत्सर, अस्स्थरिा, आक्रमकिा व ज ल म. 

 
ब खारी याने ियार केलेल्या हचदसाचं्या संग्रहािील पचहल्या हचदसाि असे म्हटले आहे, की कमापेक्षा िे 

कोणत्या हेिूने केले आहे यावर फळ काय चमळेल हे अवलंबून असिे. क राणािील अनेक [उदाहरणाथय १०७⁶] 
पचरच्छेदािं दाचंिकिेिा चधक्कार केलेला आहे. वर उल्लेचखलेले ब खारी यािे चवधान हे त्याि चविारािे सामान्य 
रूप आहे. धूिय व लबाड (द टप्पी) माणूस हा मृि माणसाच्या प नरुत्थानाच्या वळेी ‘सवांि वाईट माणूस’ 
समजला जािो. िागंल्या–वाईटािील चववके कसा करिा येईल याचवषयी द सऱ्या एका ‘परंपरेि’ असे म्हटले 
आहे की, पाचवत्र्य यािा अथय िागंल्या ग णािंा ठेवा आचण पाप म्हणजे जी गोष्ट आत्म्यािी शािंिा ढळविे व “जी 
लोकानंा समजावी असे वाटि नाही” अशी गोष्ट. 

 
आपणाला जे हव ेिे आपल्या िावालास द्धा चमळाले पाचहजे असे जो मानिो िोि खरा म स्स्लम होय, या 

अथािे जे हचदस [या हचदसाच्या अथासबंंधी िाष्ट्यकारािं मििेद आहे. त्याम ळे याच्या अथासबंंधींच्या शकेंला वाव चदसिो. कारण त्याि सगं्रहािं 
नमूद केलेली द सरी एक परंपरा असे सागंिे की पापी माणूस हा खरा धमयश्रद्ध असेल िर त्याने केलेली मोठाली पापेस द्धा जण ूत्याने केलीि नाहीि असे 
समजले जािे.] अस्स्ित्वाि आहे िे इस्लाम धमांिील नैचिक मूल्यावंर हचदसामंध्ये कसा िर चदलेला आहे या 
गोष्टीिे चनदशयक आहे. सकल ज्ञानािे िात्पयय काय, असे एका ‘ग्रीक’ राजाने उमर खचलफाला चविारले िेव्हा 
त्यानेही खऱ्या म स्स्लमासंबधंी वरीलप्रमाणेि चवधान केले होिे. ब खारीच्या संग्रहाि, केलेला करार इमानदारीने 
पाळणे हा धमािा एक िागि आहे असे चवधान केलेले आहे; पण त्याला प ष्टी देणारे हचदस त्याने उद्घृि केलेले 
नाही. मस दी यानेही अशाि स्वरूपािे ित्त्व प्रचिपाचदले आहे आचण पैगंबराचं्या या सदंिािील एका चनवदेनािा 
उल्लेख केला आहे. त्या चनवदेनाि पैगंबर म्हणिाि, इमानदारी हेि समृद्धिेिे साधन आहे (आचण दानधमय हे 
एक चदलेि पाचहजे असे जड ओझ्यासारखे कजय आहे) धमयश्रद्ध माणसािा शब्लद हा करारासारखा आहे प्रत्येक 
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म स्स्लमाने आपले विन (जी गोष्ट करण्यास मनाई आहे िी कायदेशीर आहे असे समजून चदलेल्या 
विनाव्यचिचरक्ि आचण जी करण्यास परवानगी आहे पण जी बेकायदेशीर आहे असे समजूि चदलेले विन 
वगळून) पाळलेि पाचहजे. या गोष्टी माझ्या बाधंवानंी केल्या िर परमेश्वरािी त्याचं्यावर कृपा होईल. 

 
पैगंबरानंा असत्याचवषयी चिरस्कार होिा. एकवळे िेकड व कंज ष लोकानंा िे इस्लाम धमाि घ्यावयास 

ियार असि; परंि  असत्यविनी माणसाला िे सच्चा म स्स्लम मानावयास ियार नसि. खोटे बोलणाऱ्या 
माणसािी, त्यानंी आश्वासन मोडणाऱ्या माणसाि गणना केलेली आहे. आचण जे स्विः केलेला गंिीर स्वरूपािा 
करार चवश्वासघािाने मोडिाि आचण चवश्वासघाि करून कोटाि दावा नेिाि त्यानंा पैगंबरानंी ढोंगी म्हटलेले 
आहे. क राणामध्ये दाचंिक लोकािंा जागोजागी चधक्कार केला असला िरी खोटे बोलण्यािा स्विंत्रपणे व स्पष्ट 
शब्लदािं कोठेही चनषेध केलेला नाही. त्याम ळे नंिरच्या काळाि इिर प्रश्नापं्रमाणे याही बाबिीि धमयपचंडिानंीं 
आपापल्या मिान सार चनष्ट्कषय काढले आहेि असे चदसून येिे. झाचहरी (शब्लदप्रामाण्यवादी पंथ) इब्लने हाज्मच्या 
मिाप्रमाणे कोणत्याही कारणासाठी असत्य बोलणे पापि होय असे मानणारी काही मंडळी आहेि; परंि  असत्य 
बोलणे ज्या बाबिीि योग्य समजले जािे अशा पाि गोष्टी साचंगिलेल्या आहेि. उदाहरणाथय, चनदयय व ज लमी 
सत्ताधऱ्यापासून एखादा धमयश्रद्ध माणूस लपून राचहला असेल असा प्रसंग. अशा प्रसंगी त्या माणसािे जीचवि व 
मालमत्ता यािें रक्षण व्हाव े म्हणून त्याच्या धमयबाधंवानंी खोटे सागंावयास हरकि नाही. या बाबिींि सवय 
म स्स्लमािें एकमि असावयास हरकि नाही. अशा माणसािा चवश्वासघाि करणारा माणसू परमेश्वराच्या 
दरबारी पापी ठरेल, िर उलट लपून राचहलेल्या माणसािा आपणास ठावचठकाणा माहीि नाही, असे जो 
सागेंल िो त्या माणसािा उपकारकिा समजला जाईल व त्याला त्यािा मोबदला चमळेल. 

 
या संदिाि आणखीही काही प्रसंग साचंगिलेले आहेि. उदाहरणाथय, आपल्या बायकोिे पे्रम संपादन 

करण्याच्या हेिूने खोटे सागंणे ककवा म स्स्लम कैद्यािंी म क्ििा करण्याच्या उदे्दशाने मूर्मिपूजकाचंवरुद्ध य द्ध िालू 
असिाना असत्य बोलणे. यापैकी द सऱ्या प्रकारच्या प्रसंगी बोललेले असत्य हे परमेश्वराच्या दृष्टीने असत्य 
असेल, िरि िे पाप ठरिे; केवळ य स्क्िवाद करून िे पाप ठरचविा येि नाही. 

 
गझालीने म्हटले आहे, की वाणी हे कोणत्या िरी साध्यािे साधन असिे. जेव्हा एखादा कायदासंमि 

हेिू केवळ असत्य बोलले िरि चसद्ध होिो असे नाही, िर सत्य बोलूनही चसद्ध होऊ शकिो, िेव्हा असत्य 
बोलणे चनचषद्ध (हराम) समजले जािे. परंि  िो हेिू असत्य बोलण्यानेि चसद्ध होणार असेल, िर अशा वळेी 
असत्य विन कायदासंमि मानले जािे. एखादा [उदाहरणाथय, जेव्हा एखाद्या म स्स्लमािे जीवन धोक्याि आहे; ककवा य द्धािे हेिू अन्य 
मागांनी साध्य होणार नसिील िेव्हा; अथवा िगंलेली दोस्िी द सऱ्या मागाने प नि जोडली जाण्यािी शक्यिा नसेल अशा वेळी.] हेिू साध्य होणे 
अत्यंि आवश्यक असेल, िेव्हा असत्य बोलणे हे योग्य (वाचजब) मानले जािे. परंि  खरे िर असत्याच्या 
बाबिीि माणसाने सावधि राचहले पाचहजे. कारण एकदा असत्यािा दरवाजा मोकळा ठेवला, की मग जरूर 
नसिानादेखील असत्य बोलण्यािी सवय लागण्यािा धोका असिो. 

 
गझालीने प ढे असे म्हटले आहे, की खोटे बोलण्याने एखाद्या म स्स्लमािे चहि होणार असेल ककवा 

त्यािी धोक्यापासून स टका होणार असेल, असे प्रसंग सोडून अन्य प्रसंगी असत्य बोलणे हे मयादेिे उल्लंघन 
होय असे एक मि आहे. ि झ्याजवळ काय काय संपत्ती आहे, असे एखाद्या ज लमी माणसाने एखाद्या म स्स्लम 
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व्यक्िीला चविारले िर त्याने आपणाजवळ काही नाही, असे सागंावयास हरकि नाही. िसेि एखाद्या राजाने 
एखाद्या म स्स्लमाला पकडले आचण “िंू परमेश्वराचवरुद्ध पापे केली आहेस काय?” असे चविारले िर त्याने नाही 
म्हणून सागंावयास हरकि नाही. या संदिाि प ढील परंपरा प्रिचलि आहे : “एखाद्याने एखादे गचलच्छ पाप 
केले असेल िर त्याने परमेश्वराआड लपाव,े कारण पापािी वाच्यिा हे आणखी एक पाप होय.” 

 
असत्य बोलून साध्य करावयािी गोष्ट कायदासंमि असली, िरी असत्य बोलण्यािून चनचषद्ध असे फळ 

चनघण्यािी शक्यिा असिे. म्हणून मन ष्ट्याने न्यायाच्या िराजूि असत्य बोलण्यािी आवश्यकिा व सत्य ही 
दोन्ही िोलून पाहावयास हवीि. खरे बोलण्यािून चनचषद्ध असलेले फळ चनघण्यािी शक्यिा आहे आचण िे फळ 
शचरयिच्या दृष्टीने असत्यापेक्षाही द ःखद आहे असे चदसले, िर खऱ्याऐवजी खोटे बोलावयास प्रत्यवाय नाही. 
बह िाशं लोक पैशासाठी ककवा पदासाठी खोटे बोलि असिाि; म्हणून स्वाथी हेिूसाठी खोटे बोलण्यास 
परवानगी नाही, असा इशारा देण्याि आला आहे. 

 
या संदिाि साक्षीच्या वळेी शपथ घेण्यािी बाब अचिशय महत्त्वािी मानलेली आहे. खोटी शपथ घेणे हे 

पाप समजले गेले आहे आचण त्यासाठी पापक्षालन (कफारा) आवश्यक आहे. हा चनयम इिक्या िाचंत्रकपणे 
पाळला जािो की कधी कधी शपथ मोडण्यापूवीि, िसा ग न्हा घडण्यािी शक्यिा लक्षाि घेऊन पापक्षालन 
करावयास लावले जािे. अशा प्रकारे चनयमािी शब्लदशः अमलबजावणी क्वचिि प्रसगंीि केली जािे. आचण 
िीस द्धा ‘चनय्या’ ककवा ‘अचिप्राय’ या संबंधीच्या सवयमान्य चशकवण कीशी धरून असेल िेव्हाि. 

 
जे सत्य कलहाला जन्म देिे त्या सत्यापेक्षा सद्हेिूने केलेले असत्यािरण केव्हाही बरे, अशा अथािे 

एक प्रचसद्ध चवधान सादीने केले असले, िरी इस्लाममधील नैचिक चविाराि सामान्यिः असत्याला चवरोधि 
आहे. िोिया जाचहझने प ढील शब्लदाि सादीिा वर उल्लेचखलेला चविार अचधक िागंल्या रीिीने व्यक्ि केला 
आहे : “सत्याला चिकटून राहा. कारण शूर माणसाच्या हािािील धारदार िलवारीपेक्षास द्धा सत्य अचधक 
सामर्थययशाली आहे. सत्याम ळे ि म्हाला पसंि नसलेली गोष्ट जरी प्रकट होि असली, िरी सत्य सागंणे हेि 
गौरवास्पद आहे. आचण असत्याद्वारे ि म्हाला आवडणारी गोष्ट प्रकट होि असली, िर िे अप्रचिष्ठापूणय आहे. 
चशवाय असत्य बोलण्याबद्दल प्रचसद्ध असलेला माणूस खरे बोलला, िरी त्याच्याचवषयी संशय येिो.” 

 
अबू धार नावािा म हम्मदािंा एक सहकारी होिा. त्याला पैगंबरानंी कियव्यािी सप्िसूते्र साचंगिली 

होिी. ही सप्िसूते्र हचदसद्वारे साचंगिलेल्या नीचिित्त्वािें द सरे अंग आहे. क राणािील सवयसाधारण नैचिक 
चशकवण कीशी ही सूते्र बरीिशी ज ळिाि. िी सप्िसूते्र अशी: गरीबावंर पे्रम कर; त्यानंा िू सहज उपलब्लध 
असला पाचहजेस; आपल्यापेक्षा खाली असिील त्याचं्याकडे पाहा; वरच्याकंडे पाहू नकोस. कोणाकडे 
काहीस द्धा मागू नकोस; नािलगाचंवषयी राग असला िरी त्याचं्याचवषयीिी चनष्ठा नाहीशी होऊ देऊ नकोस; 
कटू असले िरी सदैव सत्य बोलि जा; अल्लाहसाठी कोणिेही कायय असिाना घाबरू नकोस आचण 
“अल्लाहइिके सामर्थयय द सऱ्या कोणािही नाही” असे सदैव सागंि जा.” अशाि प्रकारिा उपदेश वारंवार 
केलेला आढळिो. उदाहरणाथय, “ज्यािा अल्लावर व अंचिम चनवाड्याच्या चदवसावर चवश्वास आहे त्याने खरे 
िेि बोलाव,े नाहीिर स्वस्थ बसाव;े आपला शजेारी व आपला पाह णा यािंा मान राखावा.” िसेि “अल्लािे िय 
बाळग, द ष्ट्कृत्यानंिर एक सत्कृत्य कर. हेिू हा की केलेले द ष्ट्कृत्य रद्द व्हाव.े” 
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पैगंबरािंा स्विाव सौम्य व क्षमाशील होिा आचण त्यानंा द सऱ्यानंा द ःख देणे व कू्ररपणा आवडि नसे, 

असे हचदसवरून समजावयास हरकि नाही. असे काही सागंण्यािा हचदसािंा अचधकार मोठा आहे. िागंले 
वागाव ेकी वाईट वागाव,े असा प्रश्न पैगंबराचं्या मनाि कधी उद्भविि नसे. िे सहजपणे िागंल्यािीि चनवड 
करीि. धमाच्या (चफ साचबल अल्लाह) बाबिींि न कसान करणारी बाब सोडून इिर कोणत्याही बाबिीि 
कोणाशीही िे सूडब द्धीने वागि नसि. एकट्याने खाणे, ग लामाला मारझोड करणे, क्षमा करावयािे नाकारणे 
ककवा आपल्या सहकाऱ्यािंा दे्वष करणे या गोष्टी पैगबंर द ष्टपणाच्या मानीि. मूक प्राण्याचवषयी दया हा 
परमेश्वराकडून सवय पापािंी क्षमा चमळेल असा ग ण आहे, असे म हम्मद समजि. 

 
म हम्मदािंा जावई व ‘सनािनपंथीया’ंिा िौथा खचलफा अली इब्लने अबी िाचलब याच्या नावाने एक 

हचदस प्रिचलि आहे. त्या हचदसािं साचंगिलेले नैचिक चविार, म हम्मदािें जे नैचिक चविार होिे असे साचंगिले 
जािे, त्याहून फार चिन्न नाहीि. या खचलफाने केलेल्या एका कवनाचवषयीिे हे हचदस आहे. त्या कचविेमध्ये 
त्याने प ढील दहा ‘पचवत्र’ ग ण मोठेपणािे चनदशयक आहेि असे म्हटले आहे. य स्क्िवाद, धमय, ज्ञान, दया, 
मनािा मोठेपणा, सहान ििूी, ईश्वरचनष्ठा, सहनशीलिा, कृिज्ञिा आचण करुणा. 

 
वर िर्मिलेले क राण व हचदस यामंध्ये प्रकट झालेले चनवडक नैचिक चविार हीि म स्स्लमाचं्या नैचिक 

आिारािंी ित्त्व ेहोि आचण त्याचं्यावरि म स्स्लमािील परस्परसंबधं आधारलेले असले पाचहजेि असे म हम्मद व 
त्यािंें सनािनपंथीय िाष्ट्यकार मानिाि. या नैचिक चविारानंा ‘चफकाह’ने इिर धमयचवषयक िरि दींप्रमाणे 
(उदाहरणाथय धमयश्रद्ध व्यक्िीिे अल्लाहशी नािे) व्यावहाचरक चनयमािें स्वरूप चदलेले आहे. हेिू हा की म स्स्लम 
धर्ममयानंा शचरयि कायद्याप्रमाणे काय करणे जरूर आहे, याचवषयी शकंा राहू नये. या चनयमािें आहे िसे पालन 
करण्याि काही म स्स्लमानंा संिोष चमळि असला, िरी जे म स्स्लम धमयचनष्ठेच्या उच्च ध्येयानंी पे्रचरि झालेले 
असिाि िे हचदसामंागील ित्त्वानंा महत्त्व देिाि आचण बाह्यािारापेक्षा त्या आिारामागील हेिूला जास्ि महत्त्व 
असिे, असे िे समजिाि. प्रत्येक ‘चफकाह’मध्ये व्यावहाचरक चनयम साचंगिलेले आहेि. आचण त्या चनयमान सार 
खालील पाि वगांि आिारािंी चविागणी केलेली आहे : — 

 
(अ) ‘फजय’ अथवा ‘वाचजब’ – आवश्यक कियव्ये. या कियव्यािंी पूिी केली िर त्यािा मोबदला चमळिो 

आचण त्यािंी उपेक्षा केली िर सजा होिे. 
 
(आ) म स्िहाब, स न्ना, मस्न न ककवा मंजूर – ही कियव्ये करावीि अशी चशफारस केली असली, िरी िी 

आवश्यक मानलेली नाहीि. त्या कियव्यािंी पूिी केली, िर त्यािा मोबदला चमळिो; पण त्यािंी उपेक्षा केली 
िर चशक्षा होि नाही. 

 
(इ) जायज ककवा ‘म बाह’ – कायद्याच्या दृष्टीने जी महत्त्वािी नाहीि अथवा जी कृत्ये केल्यािा 

मोबदला चमळि नाही ककवा जी केली नाहीि म्हणून सजाही होि नाही अशी कृत्ये. 
 
(ई) मकू्रह – मंजूर नसलेली परंि  मनाई नसलेली कृत्ये. आचण 
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(उ) हराम अथवा महझरू–मनाई केलेली व ज्याबंद्दल सजा होिे अशी कृत्ये. 
 
यापंकैी पचहल्या वगािील कियव्यामंध्ये क राणाने साचंगिलेल्या प्राथयना, दानधमय, उपवास व यात्रा या 

कियव्यािंा समावशे होिो. फक्ि ही कियव्येि इस्लाममध्ये सवयत्र अटळ समजलेली आहेि. इिर कृत्यापंैकी 
कोणिी कृत्ये कोणत्या वगाि मोडिाि याचवषयी चिन्न पंथीयानंी चिन्न अन माने काढलेली आहेि. िथाचप ‘हराम’ 
या वगाि मोडणाऱ्या काही कृत्याचं्या बाबिीि सवांिे काहीसे मिैक्य आहे. ही कृत्ये म्हणजे ‘चफकाह’ने 
क राणाच्या आधाराने पाप म्हणून ठरचवलेली कृत्ये होि. िसे ठरचविाना धार्ममक चवचधसंबधंींच्या चनयमाचंवरुद्ध 
केलेली कृत्ये आचण नैचिक आिरणाचवषयीच्या चनयमाचंवरुद्ध केलेली कृत्ये असा िेद चफकाहने केलेला नाही. 
अशा कृत्यासंंबधंीिी माचहिी अल ्स बकी याच्या जाम अल–अवामी या गं्रथािा टीकाकार अल ्बन्नानी याने 
चदलेली आहे. स न्नी या सनािनी संप्रदायाच्या मिािी िी माचहिी चनदशयक आहे. 

 
‘क फ्र’ म्हणजे ‘धमावर चवश्वास नसणे’ हे सवांि मोठे पाप समजले जािे. या पापािी ि लना द ष्टिेशीि 

होऊ शकिे. या खालोखालिे प्रम ख अपराध प ढीलप्रमाणे : हेि प रस्सर हत्या, व्यचििार, समकलग संिोग, 
मद्यपान व कोणिीही नशा करणे, िोरी व बेकायदा कब्लजा, व्यचििारािा ि कीिा आरोप, नालस्िी, बदनामी, 
खोटी साक्ष, खोटी शपथ, नािे नाकारणे, मािाचपत्यािंी अवज्ञा, खोटे वजन–माप, योग्य कारणािावी ठरलेल्या 
वळेेआधी ककवा नंिर प्राथयना करणे, परमेश्वरी पे्रचषिाचवरुद्ध रास्ि कारण नसिाना असत्य बोलणे, एखाद्या 
म स्स्लमाला ठोकणे, पे्रचषिाच्या ‘सोबत्या’ंिी बदनामी, साक्षीप रावा दडपणे, लाि, स्त्रीलंपटिा; हीन वासनेला 
उते्तजन, दोष दाखचवणे, दानधमास नकार, ईश्वरी दयेचवषयी चनराश होणे, लबाड माणसावर चवसंबणे (म्हणजे 
परमेश्वराकडून क्षमा चमळवनू न कसान िरपाई करिा येईल असे सागंून द सऱ्यानंा अपराध करावयास 
लावणाऱ्या इसमावर चवसंबून राहणे), ‘चझहार’ (इस्लामपूवय काळािील घटस्फोटािा एक प्रकार), [बैदावीिे क राण 

३३⁴ वरील िाष्ट्य.] ड करािे ककवा नैसर्मगक मृत्य ू आलेल्या प्राण्यािें मास खाणे, रमजानिा उपवास मोडणे, 
चवश्वासघाि, धमयश्रद्धाचंवरुद्ध लढणे, िेटूक, जबर व्याज घेणे, सिि लहान लहान पापे करणे. 

 
‘चफकाह’च्या सवयसामान्य प स्िकाि व्यापार उदीमाचवषयींच्या चनयमािंा बराि उहापोह केलेला आहे. 

त्यामध्ये अचधकारािा संकोि करण्यावर प्रचिबंध, व्यक्िीिे व मालमते्तिे न कसान, ज गार व सट्टा यासंबधंी 
अनेक चनयम साचंगिलेले आहेि. त्यान सार वक्फ (धार्ममक कायासाठी कायमिी चदलेली मालमत्ता) मालमत्ता 
ककवा उम्म वलद (म्हणजे मालकापासून चजला संििी झालेली आहे अशी ग लाम स्त्री. मालकाच्या मृत्यनंूिर िी 
स्विंत्र होिे.) यािंी चवक्री कायदेशीर समजली जाि नाही. िसेि जी वस्ि  चवकल्याम ळे मूक प्राण्याशी 
चनदययपणा होईल अशा वस्िू (चजविं मेंढराच्या अंगावरील लोकर काढून चवकणे) चवकणे, अथवा वस्िूिे 
न कसान होईल अशा पद्धिीने िी चवकणे (ियार कपड्यािील कापडािा ि कडा चवकणे) बेकायदेशीर आहे. 

 
प्राण्याचं्या शययिींना बंदी केलेली नाही; परंि  ‘चफकाह’मध्ये त्या कशा व्हाव्याि यासंबधंीिे चनयम 

साचंगिलेले आहेि. शययिीच्या चनकालावर ज गार खेळण्यास त्यािप्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या सट्टट्यास 
मनाई केलेली आहे. जे अद्याप अस्स्ित्वाि आलेले नाही (उदाहरणाथय, प ढील हंगामािे पीक अथवा अद्याप 
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जन्मावयािा ग लाम) अथवा ज्या वस्िूिे माप, वजन अगर ककमि माहीि नाही (उदाहरणाथय, माप न केलेला 
धान्यािा ढीग ककवा ग राच्या आिळािील दूध) अशा गोष्टींिी चवक्री करण्यास बंदी केलेली आहे. 

 
इस्लामच्या चवचिन्न आिार पंथाचं्या संस्थापकािें आचण त्याचं्या सहाय्यकािें वैचशष्ट्ट्य असे, की त्यानंी 

सवय आिारानंा चनयमबद्ध केले. त्याच्यानंिरच्या धमयपंचडिानंी देखील आपल्या पूवयसूरींच्या ग रंूिे अन करण 
करून इस्लाम ही चवचधचनषेधाि बाधंलेली एक कडवी व्यवस्था बनचवली. ज्या स्वरूपाि ‘चफकाह’ अस्स्ित्वाि 
आहे त्याि हे सवय चवचधचनषेध व आिरणचवषयक चनयम साचंगिलेले आहेि. िथाचप ‘चफकाह’मधील 
नीचिित्त्वाचं्या जोडीने आणखीही काही उच्चिर नीचिित्त्व ेहचदसमध्ये व अन्यत्र साचंगिलेली आहेि. इस्लामी 
इचिहासाच्या पािव्या शिकाि गझाली (मृत्यू : इ. स. ११११) याने या के्षत्राि दूरगामी स्वरूपाच्या स धारणा 
घडवनू आणल्या. त्याच्या प्रिावशाली कायाम ळे त्याला ‘ह ज्जि अल ्इस्लाम’ (इस्लामिी िटबंदी) असे नाव 
चमळाले होिे. वस्ि िः त्यािे चशक्षण धमयशास्त्राच्या चवद्वज्जड अभ्यासपद्धिीने झाले होिे. या पद्धिीने प्रािीन 
इस्लाम धमािील सारा चजविंपणा नाहीसा केला होिा. आचण त्याला केवळ कमयकाडंािे स्वरूप चदले होिे. खूप 
कििनानंिर गझालीला धमािे हे बाह्य रूप चनरथयक असल्यािे आढळले आचण आपल्यासमोरील समस्याचं्या 
सोडवण कीसाठी त्याने द सरीकडे धाव घ्यावयािे ठरचवले. त्यासाठी त्याने ग्रीक ित्त्वज्ञानािा सखोल अभ्यास 
आरंिला िेव्हा िो ॲचरस्टॉटलच्या चविारानंी व नव प्लेटोवादाने प्रिाचवि झाला. िथाचप जीवनािे मागयदशयक 
ित्त्व म्हणून चनव्वळ ब चद्धवाद अप रा आहे हे त्याच्या अखेर ध्यानी आले आचण सूफींच्या गूढवादी ित्त्वज्ञानाने िो 
प्रिाचवि झाला. अथात् त्याच्यावर पूवी झालेल्या चशक्षणािे ससं्कार संपूणयपणे नाहीसे होणे शक्य नव्हिे. ज ने 
चशक्षण आचण नव्याने केलेला अभ्यास याचं्या सहाय्याने गझाली याने इस्लाममधील वेगवगेळ्या चविारािंा मेळ 
घालून एक नवा चविारप्रवाह चवकचसि केला. हा प्रवाह ‘चफकाह’िे जे मूळ आधार–क राण व हचदस–त्याचं्या 
गाभ्याि जाऊन केलेल्या िपासणीवर प्राम ख्याने आधारलेला आहे. ही िपासणी करिाना गझालीने क राण व 
हचदस याचं्या पूवीच्या िाष्ट्यकाराचं्या प्रिावापासून स्विःला दूर ठेवण्यािी काळजी घेिली. स्विः नव्याने 
केलेली िपासणी आचण आपल्या स्विःच्या श्रद्धा याचं्या सहाय्याने व मानविावादािे प ट देऊन त्याने आपली 
चविारप्रणाली चवकचसि केली. आपल्या ‘इह्या इल्म अल–्दीन’ (धमयज्ञानािे प नरुज्जीवन) या गं्रथामध्ये त्याने 
म स्स्लम व्यक्िीिी जीवनपद्धिी कशी असावी यािी िपशीलवार माडंणी केलेली आहे. धमािा चविार व आिार 
याचं्या जवळपास प्रत्येक बाजूिा त्याि समावशे आहे असे म्हणिा येईल. 

 
गझालीच्या या गं्रथािे अवलोकन करण्याआधी त्याच्यावर ज्या गोष्टींिा प्रिाव पडलेला होिा आचण 

त्याने जे चविार आपल्या अध्ययन काळाि स्वीकाराहय मानले त्यासबंंधी अचधक ििा करणे आवश्यक आहे. 
गझाली गाढ धार्ममक प्रवृत्तीिा माणसू होिा. त्याम ळे जगािील िागंले व वाईट आचण पापािे मूळ इत्यादी 
प्रश्नासंंबधंी िो गंिीरपणे चविार करीि असे. उपलब्लध असलेल्या आधाराचं्या सहाय्याने आपणाला या प्रश्नाचं्या 
बाबिीि कोणिाही ठाम असा चनणयय घेिा येि नाही असे त्याच्या प्रत्ययास आले. उदाहरणाथय क राणाि 
माणसाला प्रथम अल्लाहवरील श्रदे्धच्या द व्याने बाधूंन घेिले आहे अचण मग परमेश्वराशी श्रदे्धिे नािे ठेवले िर 
त्यािे काय फळ चमळेल हे साचंगिले आहे. मात्र मन ष्ट्याच्या बाबिीि अल्लाहच्या काय जबाबदाऱ्या आहेि हे 
पैगंबरानंी साचंगिलेले नाही. आपल्या इच्छेन सार अल्लाह सवय काही करीि [क राण २२¹⁴, ¹⁹ इत्याचद.] असिो. िो 
सवयशस्क्िमान, सवयज्ञ व सवयन्यायी आहे. िथाचप क राणाि देखील या संदिाि दोन चिन्न चविार साचंगिलेले 
आहेि आचण त्याम ळे इस्लाम धमाि एका गंिीर वादाला जन्म चमळाला आहे. एक चविार असा, की ज्यानंा 
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सन्मागय दाखवावा अशी अल्लाहिी इच्छा असेल त्यानंा अल्लाह िसा मागय दाखचविो [२¹³⁶, २२¹⁶.] आचण त्याम ळे 
त्यानंा खरा धमय कळिो व त्यािे फळ म्हणून त्यानंा स्वगयप्राप्िीही होिे. [२२¹⁴.] आचण ज्यानंा अल्लाह सन्मागय 
दाखव ूइस्च्छि [१६³⁸.] नाही त्यानंा िो िलत्या [१३²⁷, ³⁰, ³³.] मागाकडे नेिो. द सरी कल्पना अशी, की आपला 
सेवक अश्रद्ध असावा अशी काही परमेश्वरािी इच्छा [३९⁹.] नसिे. जे िागंले होिे िे परमेश्वराम ळे आचण जे 
वाईट होिे िे स्विः माणसाचं्याम ळे. [४⁸¹.] जे ििूलावर क कमय करिील त्यानंा ईश्वरी शाप चमळेल आचण 
नरकाि जाव ेलागेल. [१३²⁵, ४¹⁸.] माणसाला सैिान िलत्या मागाने नेिो व त्याच्या मनाि पापब द्धी चनमाण 
करिो असे पैगंबरािें मि असाव ेअसे चदसिे. [२४²¹.] 

 
या परस्पर चवसंगि अशा चवधानासंंबधंीच्या ििेिा, धमयशास्त्रािी परमेश्वराच्या स्वरूपाचवषयीिी कल्पना 

कोणिी या प्रश्नाशी संबधं आहे. सनािन धमयमिवादािे असे मि आहे (या मिािा सवोत्तम प्रवक्िा अबू अल–्
हसन अल–्अशारी हा होय.) की, परमेश्वर हाि सवयशस्क्िमान, सवयज्ञ व सवयन्यायी असल्याम ळे त्याच्या 
इच्छेन सार िागंल्या–वाईट, चहिकारी व अनचहिकारी गोष्टी घडि असिाि. त्याला जे व्हाव ेआचण जे होईल 
असे वाटि असिे, िेि िो आपल्या सेवकाकडून करून घेि असिो. आचण त्यानेि ‘स संरचक्षि पाटी’ वर 
लेखणीने हे सवय चलहून घेिलेले आहे आचण िी ‘पाटी’ स्वगाि जिन करून ठेवलेली आहे. िीि त्यािी 
माणसाला लाग ूअसलेली अपचरवियनीय अशी आज्ञा व चनष्ठ र चनवाडा होय. म्हणून अल्लाह हा सवांिा स्वामी 
आहे. िो आपल्या इच्छेन सार करिो आचण आपणाला योग्य वाटेल िो चनणयय घेिो. म्हणून त्याने चनर्ममलेल्या 
सवय मन ष्ट्यप्राण्यानंा त्याने स्वगाि पाठवले, िरी त्याि कोणिाही अन्याय नाही ककवा त्याने त्या सवांना नरकाि 
रवाना केले, िरी त्याि काही िूक (ज लूम) नाही. जी वस्ि  स्विःिी नाही ककवा ज्यावर न्याय्य अचधकार 
सागंिा येणार नाही अशा वस्ि संबधंीिे हक्क जबरदस्िीने आपल्या हािी घेण्याि पाप आहे. पण ईश्वर हा िर सवय 
मन ष्ट्यमात्रािंा संपूणयपणे स्वामी आहे. त्याम ळे (त्याने माणसाच्या बाबिीि केलेली कोणिीही कृिी) ि कीिी 
समजिा येणार नाही. चशवाय मन ष्ट्याला आपल्या सवय अटळ कियव्यािें ज्ञान परमेश्वरी ‘प्रकटीकरणा’द्वारेि होि 
असिे. मन ष्ट्याच्या कोणत्याही आवश्यक कियव्यािा आदेश त्याला त्याच्या ब द्धीकडून चमळू शकि नाही. प्रत्यक्ष 
ब द्धी एखादी कृिी िागंली आहे की वाईट आहे, हे ठरव ूशकि नाही. िथाचप परमेश्वरासंबधंीिे ज्ञान मन ष्ट्याला 
त्याच्या ब द्धीद्वारेि चमळिे आचण ‘प्रकटीकरणा’ंमाफय ि परमेश्वर आपल्या आज्ञा फमावीि असिो. त्याम ळे 
परमेश्वरी आजे्ञचवषयीिे अज्ञान हे पापािे समथयनपर कारण ठरू शकि नाही. कारण क राणाि म्हटले आहे : 
“आम्ही जोवर (आमिा) दूि पाठचवला नव्हिा िोवर आम्ही (पापािंी) चशक्षा करीि नव्हिो.” [१७⁶.] म्हणूनि 
कल्याणकत्याबद्दल कृिज्ञिा, आज्ञाधारकाला बक्षीस, अवज्ञा करणाऱ्याला चशक्षा या गोष्टी आवश्यक असल्यािे 
प्रकटीकरणाद्वारे साचंगिले आहे, माणसाच्या ब द्धीद्वारे साचंगिलेले नाही. िथाचप स्विः ईश्वरािेदेखील 
काहीिरी अचनवायय असे कियव्य आहे अशी मानवी ब द्धीने कल्पनाही करिा कामा नये. कारण मानवाकडून 
ईश्वराला काही चमळि नाही ककवा मानव त्यािे न कसानही करू शकि नाही; आचण परमेश्वरि चनर्मववादपणे 
सवयसत्ताधीश आहे. 

 
या य स्क्िवादािून एक प्रश्न चनमाण होिो िो असा, की जी कियव्ये आपल्या सेवकाला प री करिा येणे 

शक्य नाही अशी कियव्ये ईश्वर त्याच्यावर लादिो काय? गझालीिे या प्रश्नाबाबििे उत्तर होकारात्मक होिे; 
परंि  सनािन धमयमिवादी मंडळी सामान्यिः परमेश्वर मन ष्ट्यािे वाईट करील असे मानावयास ियार नसिाि. 
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कारण त्याचं्या मिे परमेश्वर हा करुणाकर व दयाविं असल्याम ळे आपल्या सेवकाचं्या बऱ्यावाईट कमाकडे 
पाहून िो त्यानंा काय फळ द्यावयािे, िे ठरवीि नाही; िर आपल्या मजीला येईल ि फळ देि असिो. 

 
अहमद इब्लने हाज्म या नावािा झाचहरी पंथािा (‘शब्लदप्रामाण्यवादी’ पंथ) एक पंचडि (मृत्य ू: स्पेनमध्ये 

४५६ । १०६९) होऊन गेला. त्याने अशारी पंथीयानंी माडंलेल्या परमेश्वराच्या स्वरूपाचवषयीच्या चसद्धािंाला 
कडाडून चवरोध केला आचण मूळ क राणािील चवधानािूंन चनघणारे िकय संगि चनष्ट्कषय प ढे माडंले. िो म्हणि 
असे: काही लोकानंा वाटिे, की ि म्हा–आम्हा ंमानवानंा जे िागंले वाटिे िेि परमेश्वर करीि असिो आचण 
आपणाला जे वाईट आहे असे वाटिे असे परमेश्वर काहीही करीि नाही. असे समजणारे लोक खरे िर आपल्या 
स्विःच्या दृचष्टकोणािूंन या प्रश्नािा चविार करीि आहेि आचण मानवी कल्पना चवकृिपणे परमेश्वरावर लादीि 
आहेि. एखादी गोष्ट िागंली असिे यािे कारण परमेश्वरि िी िागंली करिो आचण एखादी गोष्ट वाईट असिे 
यािे कारण परमेश्वरि िी वाईट करिो. जगािील कोणिीही गोष्ट स्विःि मूलिः िागंली अथवा वाईट नसिे; 
परमेश्वर जे िागंले ठरचविो िे िागंले असिे आचण िे कृत्य जो करिो िो सदािारी ठरिो. िसेि परमेश्वर जे 
वाईट ठरचविो िे वाईट असिे आचण िे कृत्य जो करिो िो द रािारी बनिो. सवय काही परमेश्वराच्या आजे्ञन सार 
होि असिे. कारण एखादे कृत्य एखादे वळेी िागंले असिे; परंि  िे अन्य वळेी वाईट ठरू शकिे. उदाहरणाथय, 
एके काळी प्राथयनेच्या वळेी जेरुसलेमकडे िोंड करणे िागंले समजले जाि असे. प ढे मक्का हा ‘चकब्लला’ 
(प्राथयनेच्या वळेी ज्या बाजूला वळावयािे असिे िी चदशा) होय असे साचंगिले गेले आचण पूवीिी पद्धि वाईट 
ठरली. पचरस्स्थिीमधील बदलान नार कोणिीही कृिी बरी ककवा वाईट ठरि असिे. उदाहरणाथय रचिक्रीडा–
लग्नापूवीिी व नंिरिी अथवा संरक्षण. चदलेल्या व प्रारंिी स्विंत्र असलेल्या ‘परकी’ माणसाने आपला शब्लद 
मोडला म्हणून त्याला ग लाम करणे. अशा माणसाला कैद करिा येिे व ग लाम म्हणून त्यािी चवक्री करिा येिे. 

 
परमेश्वराने ठरवनू चदलेले नसेल, िर कोणाही माणसाला द सऱ्याकडून चवशषे हक्कािी अपेक्षा 

करण्यािा अचधकार नाही. उदाहरणाथय, परमेश्वरािी इच्छा असेल िर मािीिून देखील मूल जन्माला येऊ 
शकेल; पण मािाचपत्याचं्या पोटी िे जन्म घेिे आचण त्यािा त्यानंा आनंद चमळचविा येिो. म्हणून मािीचवषयी 
म लाला कृिज्ञिा वाटण्यािी गरज नाही िशी आईबापाचवषयीही वाटण्यािी आवश्यकिा नाही. िथाचप 
आईबापाचंवषयी कृिज्ञिा बाळगली पाचहजे, अशी परमेश्वरािी आज्ञा आहे. अन्यथा िी बाळगण्यािी आवश्यकिा 
नाही. 

 
काही लोकाचं्या मिे ज ल म हे पाप आहे. ि म्ही चविारलेि की ज ल म म्हणजे काय? िर उत्तर चमळेल, 

ठार मारणे ककवा द सऱ्यािंा छळ करणे ककवा त्यािंी मालमत्ता बळकावणे. आत्महत्या व स्विःिे अवयव िोडणे 
ही देखील पापे आहेि. िथाचप परमेश्वरानेि ख रासानमधील त्याच्या शत्रूंिी संपत्ती बळकावण्यास संमिी चदली 
होिी. िसेि (पचवत्र धमयय द्धाि) ‘अल्लाहच्या मागा’वर असिाना स्विःला ठार मारून घेण्यासाठी प ढे येण्यास 
क राणाने चनःसचंदग्धपणे मान्यिा चदलेली [२⁵¹. आपल्या बायकोच्या (शरीरािे) द सऱ्याप ढे प्रदशयन करणे ही गोष्ट परमेश्वराला वाटि 

असेल िरि पापमय ठरू शकिे हे चसद्ध करण्यासाठी इब्लने हाज्मने हाि य स्क्िवाद केलेला आहे.] आहे. िीि गोष्ट याते्रच्या वळेच्या 
औपिाचरक चवधींिी. हे चवधी करण्यािी परमेश्वरानेि आज्ञा चदलेली नसिी िर िे चवधी हा एक मूखयपणािा 
प्रकार ठरला असिा. एवढेि काय, सवांि मोठे पाप समजले गेलेले ‘क फ्र’ (म्हणजे धमावरील अश्रद्धा) हे स द्धा 
परमेश्वराने िसे साचंगिले नसिे, िर पापमय समजले गेले नसिे. अथात् एक िि राईिे धोरण (िचकया) 
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म्हणून [क राण ३²⁷. राजा व प्रजा याचं्यामध्ये धार्ममक मििेद चदसू लागले िेव्हा हे ‘िचकया’िे ित्त्व चवकचसि करण्याि आले. त्यान सार चवशषेिः 
चशयापंथीयानंी आपल्या स्विःच्या स रचक्षििेसाठी आपली धमयश्रद्धा लपचवणे दोषास्पद नाही असे मानण्याि येऊ लागले.] ‘क फ्र’िे पाप कबूल 
करणे जरूर असेल िेव्हा िसे करण्यास परमेश्वराने परवानगी चदलेली आहे. एरवी ‘क फ्र’ हे सवाि मोठे पापि 
आहे असे परमेश्वराने साचंगिलेले आहे. मद्यपानािे पापही अशाि प्रकारिे आहे. क राणाने मद्यपानास मनाई 
करण्यापूवी [५⁹². द सऱ्या एका आयिाि (२²¹⁶) दारू काही अंशी िागंली असली िरी दारूिा वाईटपणा चिच्यािील िागंलेपणापेक्षा जास्ि आहे 

असे साचंगिले आहे.] मद्यपान करणे धमयबाह्य कृत्य आहे असे कोणी म्हटले असिे, िर िो नास्स्िक ठरला असिा. 
उलट क राणाने मद्यपानास बंदी केल्यानंिर मद्यपान करणे धमयबाह्य नाही, असे कोणी म्हटले िर िो नास्स्िक 
ठरेल. म्हणूनि परमेश्वराने जे ‘क फ्र’ ठरचवले असेल िेि ‘क फ्र’ होय. िीि गोष्ट ‘ज ल्म’ (अयोग्य) कृत्यािी. 
परमेश्वराने जी गोष्ट ‘ज ल्म’ ठरचवली असेल िीि गोष्ट अयोग्य होय. परमेश्वर कधीि ि कि नाही. ज्या 
परमेश्वरी आजे्ञिे पालन करणे माणसाला शक्य नसेल आचण चिच्या अवजे्ञबद्दल त्याला परमेश्वराने सजा केली 
असली िरी अशा प्रकारिी अवज्ञा पापमय ठरू शकि नाही. कारण स्विः परमेश्वराने िशी िी ठरवलेली नाही. 

 
इब्लने हाज्म याच्या िागंले व वाईट यासंबधंीच्या सनािन मिाचं्या अगदी चवरुद्ध टोकािी आचण 

परंपरागि चविारानंा सोडून अशी मिे म िाचझली या पंथाच्या मंडळींनी माडंलेली आहेि. हा पंथ इस्लामी 
इचिहासाच्या चिसऱ्या शिकािील, ‘स्विंत्र, स्वचे्छे’च्या ित्त्वािा प रस्कार करणारा एक महत्त्वािा पंथ होिा. 
या पंथाच्या मिे परमेश्वर कधीि काही वाईट करीि नसिो. ‘क फ्र’ ककवा द ष्टिा अस्स्ित्वाि असावी अशी त्यािी 
इच्छा नसिे. अश्रद्ध माणसाने अश्रद्धा बाळगावी ककवा द ष्ट माणसाने द ष्टिा करावी अशी परमेश्वरािी इच्छा 
नसिे. त्यािी अशीही इच्छा नसिे की त्यािी नालस्िी केली जावी ककवा पे्रचषिािी हत्या व्हावी. या बाबिीि 
म िाचझली पंथीय क राणािील काही आयिािंा आधार घेिाि. त्या आयिाि असे म्हटले आहे, की आपल्या 
सेवकाचं्या नास्स्िकिेम ळे परमेश्वराला काही आनंद होि [३९⁹.] नसिो. परमेश्वराला ज्यािा राग येिो त्या गोष्टी 
पापी माणसे करीि असिाि आचण परमेश्वराला जे आवडिे िे िे करीि [४७¹⁰.] नाहीि. म िाचझलींिे असे म्हणणे 
आहे, की अश्रद्ध ककवा पापी लोक जसे वागिाि िसेि त्यानंी वागाव ेअशी स्विः परमेश्वरािीि इच्छा असेल िर 
मग परमेश्वरी आज्ञाि [म िाचझलींच्या य स्क्िवादाला इब्लने हाज्म यािे उत्तर असे की परमेश्वरािी इच्छा असेल िर िो अश्रद्ध माणसाला ‘क फ्र’ 
करण्यास आचण पापी माणसास पाप करण्यास प्रचिबंध करू शकेल. परमेश्वर असे करू शकणार नाही असे समजणे म्हणजे त्याच्या सवयज्ञिेचवषयी शकंा 
घेणे होय. आचण म्हणूनि िो नास्स्िकपणा होय.] िे काययवाचहि आणीि आहेि आचण म्हणून िे ईश्वरी प्रसादाला पात्र 
ठरिाि. खरे िर परमेश्वर फक्ि िागंले िेि करीि असिो. कारण िो सवांि सूज्ञ आहे. आचण म्हणून िो 
आपल्या सेवकािंा सािंाळ करिो िे त्याच्या सूज्ञिेिा एक िाग म्हणूनि. असे असले िरी माणूस स्विःिी िली 
ब री कमे स्विःि ‘जन्माला घालिो’ आचण त्याम ळे त्याला त्याच्या कमान सार िला ब रा मोबदला चमळि असिो. 
[इब्लने हाज्म म्हणिो, हे द ष्टपणािे व चिरस्करणीय चवधान करणारी म िाचझलींमधील एक श्रेष्ठ दजािी व्यक्िी वस्ि िः असेि म्हणि आहे, की काफीर 
(नास्स्िक) हे परमेश्वराने चनमाण केलेले नाहीि. कारण काय िर िे (काफीर) मानवी शरीर व ‘क फ्र’ याचं्या चमश्रणािून बनलेले आहेि. आचण यापैकी, 
त्यािे फक्ि शरीर परमेश्वराने ियार केलेले आहे. त्याचं्यािील ‘क फ्र’ ला परमेश्वर जबाबदार नाही.] िल्याब ऱ्यािील फरक 
समजण्यासाठी चवचशष्ट ज्ञानािी – व योग्यिेिी आवश्यकिा असिे. परमेश्वराने कोणिीही ‘प्रकटीकरणे’ चदली 
नव्हिी िेव्हापासून अशा प्रकारिी योग्यिा माणसामध्ये अस्स्ित्वाि आहे. फरक इिकाि की माणसाने 
कसोटीला उिराव े व त्याला ज्ञान प्राप्ि व्हाव े या हेिूने अल्लाहला अपेचक्षि असलेल्या कियव्यािें चशक्षण 
अल्लाहच्या कृपेने पे्रचषिाद्वारे मन ष्ट्यमात्राला [शाहचरस्िानी म्हणिो, “अशा पद्धिीिा य स्क्िवाद करणाऱ्या म िाचझलींवर इब्लने हाज्म यािा 
असा आरोप होिा, की ही मंडळी क राणािील मूळ गोष्टींिा िलाखीने वापर करीि असिाि. इब्लने हाज्मने ‘स्विंत्र चविारका’ंच्या मिावरही हल्ला िढचवला 
आहे. या चविारकािें असे मि होिे, की जाळणे हा जसा अग्नीिा ‘नैसर्मगक’ स्विाव ककवा थंडपणा हा जसा बफािा ‘नैसर्मगक’ स्विाव त्यािप्रमाणे 
माणसािी कमे ही त्यािी ‘नैसर्मगक’ प्रकृिी होय. इब्लने हाज्मिा असा दावा होिा, की मेलेल्या माणसाचं्या बाबिीि स द्धा ही मिे खरी ठरू शकिील. िो 
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प ढे म्हणिो, “लोक म्हणिाि की माणसाच्या कृिी ‘जन्माला घािल्या जािाि’ आचण माणसाने फक्ि आपल्या इच्छेिा उपयोग केला पाचहजे.” “आिा 
आम्हाला असे चदसून आले आहे की,” इब्लने हाज्म प ढे म्हणिो, “आपल्या इच्छेवर मन ष्ट्याला चनयंत्रण ठेविा येि नाही अथवा आपल्या मनाप्रमाणे चििा 
िि राईने हवा िसा वापर करिा येि नाही. माणसाला आपल्या शरीराच्या हालिाली करिा येिाि ककवा चनिल राहिा येिे. परंि  इच्छाशक्िी त्याला 
चनयंचत्रि करिा येि नाही. कारण प ष्ट्कळदा एखादा स दृढ शरीरािा माणूस स रेख स्त्रीिी अचिलाषा मनाि बाळगि असल्यािे आपण पाहिो. पण केवळ 
िीिीपोटी िो त्या बाबिीि काही करि नाही. माणसाला वास्िचवक रात्रीच्या थंडीि ककवा द पारच्या उन्हाि नमाज पढण्यापेक्षा झोपायला आवडिे. 
उपवासाच्या चदवसाि खावेखावेसे वाटिे आचण आपल्याजवळील पैसे दान म्हणून देण्यापेक्षा जवळ घट्ट बाळगून ठेवावेसे वाटिे. परंि  आपली इच्छा 
जबरदस्िीने दडपून प्रत्यक्ष व्यवहाराि िो चिच्याचवरुद्ध वागिो. आपल्या इच्छेला आपणाला हव ेिसे वळण लावण्यािे साधन त्याच्याजवळ असि 
नाही.”] चमळाले. 

 
या संदिाि असे म्हणिा येईल, की िल्या–ब ऱ्याच्या जबाबदारीसंबधंीिी चशयापंथीयािंी चविारसरणी 

म िाचझली पंथीयाचं्या चविाराशंी प ष्ट्कळ ज ळिे. एक म्हणजे दोघाचं्या मिे कोणत्याही अचनष्ट कृिीच्या बाबिीि 
परमेश्वर चनदोष (म नाझाह) असिो. त्याचं्या सवय कृिी ज्ञान व िलाई याचं्याशी स संगि असिाि. चशवाय 
परमेश्वर हा सवयसमथय आहे. अथात् त्याला करिा येिाि त्या सवयि गोष्टी िो करिो असे नाही. [असे सागंून 
परमेश्वरि पाय जन्माला घालिो या आरोपािून त्यािी म क्ििा करण्यािा चशयानंी प्रयत्न केला आहे.] परमेश्वर कोणिीही वाईट गोष्ट कधी 
करीि नाही. त्याच्याकडून कोणिीही अचनष्ट कृिी होणे शक्य नाही. कारण (अ) वाईट कृत्ये करणाऱ्या 
माणसाला आपण काय करीि आहोि यािी जाणीव असिे ककवा (आ) त्याला त्यािी जाणीव नसिे अथवा (इ) 
पापकृत्य करणे त्याला अटळ होिे ककवा िे करणे जरूर असिे ककवा (ई) पापकृत्य टाळणे त्याला शक्य असिे 
आचण िे करण्यािी गरज नसिे परंि  िे िो चनहेि कपणे करिो. यापकैी पचहल्या प्रकारच्या पचरस्स्थिीि 
परमेश्वर अज्ञानी आहे असे गृहीि धरलेले आहे, द सऱ्या प्रकारच्या पचरस्स्थिीि िो द बयल आहे असे मानलेले 
आहे; चिसऱ्या प्रकाराि परमेश्वरालाि माणसाच्या द ष्ट्कृत्यािंी गरज वाटिे असे गृहीि धरलेले आहे आचण 
िौर्थया प्रकारच्या पचरस्स्थिीि िो मूखय आहे असे मानलेले आहे. यापैकी एकही गोष्ट परमेश्वराच्या बाबिीि 
गृहीि धरिा येणार नाही. 

 
मानवी कृिीचवषयी इमामीं (चशया)िी अशी धारणा आहे की माणसू ही या बाबिीि स्विंत्रपणे काम 

करणारी एक कारक शक्िी आहे. िागंल्यावाईट कृिी या माणसाच्या चविारशक्िीद्वारे घडि असिाि. म्हणून 
शचरयि ककवा कायदा याचं्या संदिाि त्यािंा चविार न करिा ख द्द त्या कृिीच्या संदिाि त्या िागंल्या की वाईट 
हे पाह्यले पाचहजे. इमामींनी िागं लपणािी अशी व्याख्या केली आहे, की जी गोष्ट मन ष्ट्य आपल्यािंील स्विंत्र व 
समथय कारकशक्िीच्या द्वारे करिो आचण चजच्याम ळे िो या जगाि गौरवपात्र आचण प ढील जगाि बक्षीसपात्र 
होिो िी गोष्ट म्हणजे िागं लपणा आचण ज्या गोष्टीम ळे िो कनदा व चशक्षा ओढवनू घेिो िी गोष्ट वाईटपणा 
(क बह). 

 
एखादी कृिी िागंली की वाईट यासंबधंीिा चनणयय कधीकधी ित्काळ करिा येणे शक्य असिे. 

उदाहरणाथय, लािप्रद सत्य व हाचनप्रद असत्य. िर कधी कधी या बाबिीि चविार करूनि चनणयय करिा येिो. 
उदाहरणाथय, िात्कालीक उपाय म्हणून बोललेले असत्य ककवा हाचनप्रद होईल असे सत्य. अशाप्रकारिे असत्य 
ककवा सत्य िागंले की वाईट यािा चनणयय चविार व कििन याद्वारे करिा येिो. िथाचप अशाही काही गोष्टी 
असिाि, की त्यािंा िागंलेवाईटपणा कोणा माणसाने ठरावावयािा नसिो. िो कायद्याद्वारेि ठरचविा येिो. 
उदाहरणाथय, रमझानमधील शवेटच्या चदवशी उपवास करणे योग्य आहे काय आचण त्यानंिरच्या चदवशी 
(म्हणजे शव्वाल मचहन्याच्या पचहल्या चदवशी) उपवास करणे अयोग्य आहे काय, ही बाब. 
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जरा वगेळ्या प्रकारे चशयाचं्या दृचष्टकोणािे वणयन प ढीलप्रमाणे करिा येईल : 
 
परमेश्वर हाि सवांिा चनमािा आहे. परमेश्वर फक्ि िागंलेि चनमाण करिो आचण वाईटािी चनर्ममिी 

सैिान करिो असे झरथ ष्ट्री लोकापं्रमाणे मानणे इस्लामचवरोधी आहे. िथाचप परमेश्वर िागंल्या–वाईट गोष्टींच्या 
चनर्ममिीसाठी कोणािा िरी माध्यम म्हणून उपयोग करू शकिो ककवा करीि असिो. देवदूिानंा ककवा अन्य 
कारकशक्िींना िो आपली सृजनशक्िी देिो. परमेश्वराच्या सवाचधकारप्राप्ि सेवकाचं्या िागंल्या–वाईट कृिी 
या त्याचं्या स्विःच्या असिाि; परमेश्वराच्या असि नाहीि आचण त्यानंा असलेल्या चनवडीच्या स्वािंत्र्यान सार 
त्यािी बरीवाईट फळे त्यानंा चमळचविा येिाि. परमेश्वराने आज्ञा केलेल्या ककवा मनाई केलेल्या कृिी िे 
आपल्या इच्छेन सार करिाि. स्विःमध्ये नसलेल्या परंि  परमेश्वराकडून प्राप्ि झालेल्या शक्िीम ळेि त्याचं्या 
हािून कमे घडि असली िरी त्यानंा िागंल्या वा वाईट कृिींिून चनवड करण्यािे परमेश्वराने स्वािंत्र्य चदलेले 
असिे. आचण परमेश्वरि त्याचं्या कमािी िागंली वाईट फळे चनचिि करीि असिो. असे असले िरी िागंल्या–
वाईटािा चनमािा परमेश्वरि आहे. आचण त्यािा सेवक हा त्यािा, या कृिीच्या बाबिीिील केवळ प्रचिचनधी व 
कारक माध्यम आहे. 

 
सूफीवादाच्या गूढवादी ित्त्वज्ञानाने, वास्िव प्रश्नाशी ही सवय ििा गैरलाग ू आहे, असे सागंून िी 

फेटाळून लावली. स फी ित्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने वाईट हे स्विः म ळी अस्स्ित्वाि नसिेि, िी एक अवास्िव वस्िू 
आहे. कारण परमेश्वरचनर्ममि िागं लपणािे िे उलटे केलेले ककवा चवपययस्ि रूप [जलाल अल् दीन रूमी म्हणिो, “एखादी 
गोष्ट नसणे ककवा िी दोषपूणय असणे हे सवय कलावस्िंूिे स दंर दशयन घडचवणाऱ्या आरशािील प्रचिकबब होय...अनैचिकिा हे सामर्थयािे व वैिवािेि 
आरशािील उलट प्रचिकबब होय.”] आहे. िथाचप असेही काही सूफी ित्त्वज्ञ होिे, की ज्यािंी अरबीिाषेिील ‘नफ्स’ 
(हीन दजािा ‘आत्मा’ ककवा ‘शरीर’) या शब्लदाचं्या द हेरी अथाम ळे फसगि झाली आचण त्यानंी असे प्रचिपादन 
केले, की जन्मिःि म ळी मन ष्ट्याच्या आत्म्यािा कल द ष्टिेकडे असिो. मन ष्ट्यामध्ये दोन ग णधमय असिाि. 
पचहला ग णधमय त्याला िागं लपणा करू देि नाही आचण द सरा ग णधमय त्याला पापी वासनेकडे जाण्यास 
उते्तचजि [क शा्ीने असे म्हटले आहे, की जलाल अल्–दीन रूमी यािी परमेश्वराच्या िागं लपणाचवषयी खात्री होिी िरी माणसािंदेखील पापवृत्ती 
वसि असिे असे त्याला खात्रीपूवयक वाटि असे. परमेश्वरापाशी द ष्टिा नाही पण त्याने चनमाण केलेल्या मन ष्ट्यप्राण्याि िी आहे असे त्यािे मि आहे. 
आचण मन ष्ट्यािील द ष्टिा हीस द्धा सवयश्रषे्ठ परमेश्वराच्या सवयव्यापकिेिीि एक अचिव्यक्िी आहे. कारण मन ष्ट्याच्या सवय िल्याब ऱ्या कृिी परमेश्वरी हेिूच्या 
पूिीसाठीि होि असिाि.] करिो. चववकेब द्धी व कायदा यानंा मंजूर नसलेली अचिमान, मन्सर, हाव, क्रोध, दे्वष 
इत्यादी सवय पापे व हीन दोष त्याच्याम ळेि (म्हणजे हीन दजाच्या आत्म्याम ळे ककवा शरीराम ळे) ित्काळ उद्
िविाि. कारण िो (‘आत्मा’) द ष्टिेिे वसचिस्थान असिो. म्हणून सवयीच्या मागापासून आपल्या आत्म्याला 
माणसाने दूर नेणे आचण धमयचनष्ठेच्या लगामाने त्याच्या अचिलाषानंा आवरणे हा एकि मागय मन ष्ट्याप ढे आहे. 

 
िागंल्या जीवनासंबधंीच्या चवचवध धमयपंथीयानंी कस्ल्पलेल्या घटकित्त्वािंी ििा धमयचवषयक अचधकृि 

प स्िकाि सूफीवादािा चविार करिाना सामान्यिः केलेली असली, िरी परमेश्वरासंबधंींिी वास्िविा हे जे 
सूफीवादािे मूलििू ित्त्व आहे त्याम ळेि िज्ञ धमयज्ञानंा आपापले उपचसद्धान्ि चवकचसि करण्यास प्रवृत्त केले. 
यािूनि, अगदी कायद्यािे जीवनािील स्थान यासारख्या अत्यिं महत्त्वाच्या प्रश्नावरदेखील परस्परचवरोधी 
चविार मोठ्या प्रमाणावर जन्माला घािले गेले. ह सेन मन्सूर ई–हल्लाज या एका उच्चपदस्थ व चवलक्षण अशा 
पंचडिामध्ये धमयश्रदे्धपेक्षा “धमावर श्रद्धा असली की प रे, नैचिकिेिी काही आवश्यकिा नाही” ही चविारसरणी 
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जास्ि स्पष्टपणे चदसून येि असे. कारण शचरयि (कायदा) हा परमेश्वराने साचंगिलेला असला िरी त्यािे 
पालन ही एक स्विंत्र बाब आहे. म्हणून पापकृत्य घडणे ही कायद्यािी अवज्ञा असली, िरी िी परमेश्वरी इच्छेिी 
अवहेलना ठरि नाही. अब ूसैद इब्लने अबी अल ्खैर (मृत्यू : १०४८) या इराणी गूढवादी ित्त्वज्ञाच्या मिाप्रमाणे 
देखील अन िवजन्य धमािे चवचिन्न प्रकार हे अंचिम [िो म्हणि असे, की आपण कोणत्याही मजहबिे (धार्ममक ककवा आिारपंथािे) 
नाही िर सवय पंथािंी अचिशय चबकट अशी अंगे आपण स्वीकारलेली आहेि. िसेि हा पंचडि ‘चधक्र’ (वेळी अवेळी प्राथयना करीि राहणे) करीि 
असल्याम ळे ‘चफकाह’ने घालून चदलेल्या चनयमािें त्याच्यावरून उल्लंघन होि असे.] अथाने चनरथयक होि. याउलट क शा्ी (मृत्य ू : 
१०७४) यािे असे म्हणणे होिे, की शचरयि ही सत्याच्या (हकीगि) आचवष्ट्कारािी एक पद्धिी आहे; मन ष्ट्य–
मात्रासाठी ियार केलेल्या ख द्द परमेश्वराच्या आज्ञा आहेि आचण या आज्ञािंा हेिू परमेश्वरािी सेवा करिाना 
मन ष्ट्यमात्राने कसे वागले पाचहजे हे सागंणे हा आहे. बगदाद येथे ज नैद हा आणखी एका सूफीवादी ित्त्वज्ञ 
होऊन गेला. गझालीवर त्यािा अचधक प्रिाव पडलेला होिा. या ित्त्वज्ञाच्या मिाप्रमाणे पैगंबरािें अन सरण न 
करणाऱ्यानंा परमेश्वराकडे नेणारे सवय मागय बंद आहेि. क राणािील ित्त्व ेआचण स न्ना यानंा सूफी ित्त्वज्ञान 
बाधंलेले आहे असे स्पष्ट शब्लदाि िो सागंिो. िो म्हणिो, ज्याच्या उजव्या हािाि ईश्वरी गं्रथ (क राण) आचण 
डाव्या हािाि म हम्मदािंा स न्ना आहे आचण जो त्याचं्या प्रकाशाि वाटिाल करिो आचण म्हणूनि संदेहाच्या 
गिेि ककवा धमयद्रोहाच्या अंधाराि कोसळि नाही, त्याच्यासाठीि हा (सूफीित्त्वािा) मागय आहे. असे असले 
िरी अगोदरच्या काळाि होऊन गेलेला सूफीवादी अब ूअल ्ह सेन नूरी (मृत्यू ९०८) याने असे स्पष्टपणे म्हटले 
आहे की सूफीवाद म्हणजे कोणत्याही एका पद्धिीिा आिार करणे नाही ककवा न सिे ज्ञान नाही. नैचिकिा व 
ईश्वरी िाचरत्र्य संपादन करण्यािा प्रयत्न म्हणजे सूफीवाद. 

 
माणूस हा सामाचजक प्राणी आहे या गोष्टीिा संपूणयिया नाही िरी बऱ्याि अंशी नैचिकिेशी संबंध आहे. 

त्याम ळे अचधक प्रब द्ध सूफीवाद्यापंैकी काहीजणानंी आग्रह पूवयक साचंगिले आहे, की खरा सत्प रुष आपल्या 
बाधंवािि राहिो, त्याचं्याशीि व्यापार, चववाह आदी व्यवहार करिो आचण क्षणिर देखील ईश्वरािे चवस्मरण न 
होऊ देिा समाजजीवनाि सहिागी होि असिो. अथात् सत्  ित्त्वाच्या प्राप्िीसाठी संन्यासी जीवनि स्वीकारले 
पाचहजे असेही काही सूफी मानीि असि. सूफीवादाच्या प्रारंिीच्या काळाि क राणािील दैववादी ित्त्वज्ञानािी 
िवक्क ल (परमेश्वरावर ‘सवयस्वी’ चवसंबणे) च्या चसद्धान्िामध्ये, म्हणजेि चनवृत्तीवादामध्ये स्वािाचवक पचरणिी 
झाली होिी. व्यस्क्िगि गोष्टींिी संपूणय उपेक्षा आचण पे्रिे ध णाऱ्या माणसाच्या हािािील पे्रिाप्रमाणेि 
परमेश्वराच्या हािाि मन ष्ट्य मात्र असिो या चविारािून उद्िवलेली, परमेश्वरी इच्छेला शरण जाण्यािी 
संपूणयपणे चवरक्ि व अचलप्ििावादी वृत्ती हा या चनवृत्तीवादािा अथय होय. या वगािील सूफीवाद्याचं्या काही 
वक्िव्यावंरून असे स्पष्टपणे चदसिे, की जीवनयापनासाठी आवश्यक अशी चनत्यािी कामेस द्धा िे करीि नसि 
आचण आपल्या चनवाहािे सवय काम िे ‘परमेश्वरा’वर सोपवनू स्वस्थ बसि. कारण ‘स्वगािील व पृर्थवीवरील 
सारी संपत्ती’ परमेश्वरापाशी आहेि अशी त्यािंी धारणा होिी. चिक्षा मागायिी नाही, कोणी चदली िर िी 
नाकारावयािी नाही आचण कशािा संग्रह करावयािा नाही ही ‘िवक्कल’िी काही ित्त्व े होिी. समाजाच्या 
मदिीवर जगण्याच्या या प्रवृत्तीला समाजािा चवरोध होऊ लागला िेव्हा काही अचिरेकी सफीवादी वगळून 
बाकीच्यानंी त्या प्रवृत्तीिा त्याग केला. सूफीवाद्यािंही आपली रोजिी िाकरी आपण स्विः चमळवणे हे पचवत्र 
कियव्य आहे असे मानणारे काही होिे. एवढेि नव्हे िर त्यािें असेही मि होिे, की प्रसंगचवशषेी देखील 
(उदाहरणाथय, आजारपणाि) आपल्या बाधंवािें सहाय्य चमळचवण्यािा प्रयत्न करणे हे ‘िवक्क ल’ 
चसद्धान्िाचवरुद्ध आहे. 
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अचधक नेमस्ि प्रवृत्तीच्या सूफी पंचडिाचं्या मिे मन ष्ट्यसमाजापासून अचलप्ि राहण्यािी ककवा 
जीवनािील चनत्य कमांिा त्याग करण्यािी आवश्यकिा नाही. िथाचप चनवृचत्तमागय ही एक िागंली गोष्ट आहे 
असेि सवयसाधारणपणे सूफीवाद्यािें मि होिे. परंि  िो कोणत्या प्रकारिा असावा यासबंंधी त्याचं्याि मििेद 
होिे. काहींच्या मिे, जे ‘हराम’ (शचरयिने मना केलेले) असेल त्यापासून दूर राहाव े आचण जे ‘हलाल’ 
(शचरयिने कायदेशीर मानलेले) असेल त्यापासून दूर राहण्यािी गरज नाही. कारण परमेश्वराने हलाल कृत्ये 
करण्यास परवानगी चदलेली आहे. म्हणून परमेश्वराने एखाद्या माणसाला अमाप संपत्ती चदली असेल, िर 
त्याबद्दल त्याने परमेश्वराचवषयी कृिज्ञ राहाव ेआचण आपल्या संपत्तीिा आपल्या इच्छेप्रमाणे उपिोग घ्यावा. 
अशा माणसावर टीका करण्यािे कारण नाही. कारण दैवी सते्तद्वारे त्याला िी संपत्ती चमळालेली असिे. इिर 
काही स फीवाद्यािें म्हणणे असे, की ‘हराम’ गोष्टीपासून सवांनी अचलप्ि राहाव ेही म ळी परमेश्वरी आज्ञाि आहे. 
त्याम ळे िसे करण्याि काही मोठे चवशषे नाही. खरे महत्त्व ‘हलाल’पासून दूर राहण्याि आहे. खराख रा 
धमयपरायण मन ष्ट्य सहनशील असला पाचहजे आचण संसाराि त्याला जे लािलेले आहे त्यावर त्याने संि ष्ट 
राचहले पाचहजे. सूफीवाद्यािंील सवयसाधारण मि या चविाराला अन कूल आहे आचण कोणत्याही प्रकारिी खंि न 
करिा ऐचहक संपत्तीिा त्याग करणे म्हणजे ‘झ ह्द’ असे त्यािें ठाम मि आहे. आणखी काही सूफीवाद्याचं्या मिे 
‘झ ह्द’ म्हणजे सवय लौचकक गोष्टींच्या चविारापंासून अथवा कििेपासून ‘म क्िी.’ 

 
इिर अनेक ग ण सूफीवाद्यानंी ठसचवले. उदाहरणाथय, आशावाद, प्राजंलपणा आचण परमेश्वराच्या 

िागं लपणाचवषयी श्रद्धा व कृिज्ञिा, मन ष्ट्यमात्राच्या सवय कृिींकडे परमेश्वरािे लक्ष असिे यािी जाणीव, खरी 
धमयचनष्ठा, चिकाटी, सत्य, शालीनिा आचण ‘फ ि व्वा’ ‘फ ि व्वा’ या ग णचवशषेािे चदलदारपणा, औदायय, 
चनःस्वाथी वृत्ती वगैरे अनेक अथय आहेि. अब ूअली अल ्–दकाक याच्यासंबधंीच्या एका कथेद्वारे हा ग ण सूचिि 
केला गेला आहे. िो एकदा म्हणाला होिा, “या मन ष्ट्यमात्रािें पैगंबराचशवाय अन्य कोणीही संरक्षण करणार 
नाही. ‘आत्म्याच्या प नरुज्जीवनाच्या चदवशी’ बाकीिे सवयजण म्हणिील ‘मला, मला’, परंि  िोि िेवढा सागेंल, 
“माझ्या माणसानंा, माझ्या माणसानंा.” ‘फ ि व्वा’ या ग णचवशषेाच्या याचशवाय अनेक व्याख्या अस्स्ित्वाि आहेि. 
त्यापैकी फद्ल (इब्लने रबी) िी व्याख्या अशी, की इस्लामी बाधंवाचं्या दोषाकंडे द लयक्ष करणे म्हणजे ‘फ ि व्वा’. 
आपल्या शजेाऱ्यापेक्षा स्विःला मोठे न समजणे आचण द सऱ्याकडून न्याय्य वागण कीिी अपेक्षा न करिा िशी 
वागणूक स्विः मात्र द सऱ्याशी करणे हे आणखी या शब्लदािे दोन अथय होि. माणसू सिं असो की नास्स्िक असो, 
कोणिाही िेदिाव न करिा त्याच्याबरोबर जेवणे ही आणखी एक व्याख्या आहे. या व्याख्येच्या संदिाि एक 
कथा खूप प्रिाराि होिी. कारण इराणी नीचिवादी ित्त्वज्ञ सादी याने आपल्या ‘बोस्िान’ या प स्िकाि िी कथा 
साचंगिली आहे. िी कथा अशी : ‘अल्लाहिा चमत्र’ इब्राचहम हा कोणािरी पाह ण्याला बरोबर घेिल्याचशवाय 
कधीही एकटा जेवायला बसि नसे. एकदा, ज्या पाह ण्याबरोबर िो िोजन करणार होिा, िो पाह णा मचॅगयन 
आहे असे मागाहून त्याच्या लक्षाि आले िेव्हा पाह ण्याने इस्लाम धमय स्वीकारला नाही िर त्याला जेवण 
चमळणार नाही, असे इब्राचहमने साचंगिले. पण लगेि त्याला एक दैवी प्रकटीकरण चमळाले. िे असे होिे : “िो 
नास्स्िक होिा िरी गेली पन्नास वष ेआपण त्याला जेऊ घािले आहे. िेव्हा त्याने धमय बदलला पाचहजे अशी 
मागणी न करिा त्याला दोन घास चदले असिेस [िर काही चबघडले नसिे.]” 
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‘फ ि व्वा’च्या जे चवरुद्ध असेल िे सवय द ग यण होि आचण िे टाळले पाचहजेि. असे द ग यण म्हणजे 
अचिमान, हाव व मत्सर. यापंैकी मत्सरापासून चवशषेिः दूर राचहले पाचहजे. कारण एखाद्यािा मत्सर करणे 
यािा अथय संपत्ती वाटिाना परमेश्वराने अन्याय केला आहे असे गृहीि धरणे होय. 

 
आिा प न्हा गझाली याच्या ित्त्वज्ञानाकडे वळू या. इस्लाममधील सनािनी मंडळी सूफीवाद हे एक 

धमयद्रोही ित्त्वज्ञान आहे असे फार काळ मानीि होिे. सूफीवाद्यािंील काही लोकािंा नीचिवादाला असलेला 
चवरोध याला कारणीििू होिा. शारमधील ित्त्व ेव सूफी ित्त्वज्ञानािील गूढवादी चविार यािंा मेळ घालण्यािी 
कामचगरी गझालीनेि केली. त्याम ळे सूफीवादाला इस्लामी ित्त्वज्ञानािाि एक िाग अशी मान्यिा चमळाली. 
आचण पचरणामी यमचनयम व कायदे यािें वियस्व असलेल्या इस्लामच्या स्वरूपाि नैचिकिेच्या खऱ्या कल्पनानंा 
स्थान चमळाले. सॉके्रचटसप्रमाणे गझाली याने योग्य कृिी जी ज्ञानामागोमाग येिे असे सागंून आपल्या 
ित्त्वज्ञानािी ज्ञानाच्या पायावर उिारणी केली. परंि  सॉके्रचटसप्रमाणे केवळ शास्त्रीयिा ककवा ज्ञान हीि 
अखेरिी चनणायक सत्ता आहे असे मानावयास िो ियार नव्हिा. परमेश्वरानेि आपल्या पे्रचषिाचं्याद्वारे 
मन ष्ट्यमात्राला जे ज्ञान चदले आहे िे काय आहे िे स्विः शोधून काढणे सामान्य मन ष्ट्यमात्राला शक्य नाही. 
‘क राण’ व ‘परंपरा’ं द्वारे साचंगिलेले ज्ञानि अचधकृि आहे असे मानले पाचहजे. त्या ज्ञानापचलकडे सामान्य 
माणसाने जाण्यािे कारण नाही. गझाली म्हणिो, की माणसािी जीि जी अनेक पापे करिे त्यापकैी एक असे 
की ईश्वरािे ग णावग ण, कलाम (चवद्वानानंी साचंगिलेले धमयशास्त्र) आचण ह रुफ (‘आवश्यक’ कियव्यासबंंधी 
गूढवादी ित्त्व)े याचवषयी सामान्य माणसे फारि शकंाक शकंा घेि असिाि. खरे िर क राणाि साचंगिलेल्या 
गोष्टीिे पालन कसे करिा येईल यािाि फक्ि सामान्य जनानंी चविार करायला हवा. पण या लोकानंा हे काम 
म्हणजे ओझे वाटिे आचण उगीिि िे ल डब ड करीि असिाि. चशवाय आपण चवद्वान आचण ज्ञानी आहोि असा 
भ्रम गावढळ लोकाि सैिान चनमाण करिो आचण मग हे लोक धमयित्त्वज्ञानाच्या (इल्म) चवषयाि िोंड 
ख पसिाि. आचण या उठाठेवीि सैिान त्यानंा इिके मनसोक्ि ड ंबू देिो, की चवद्वते्तिा आव आणून ही माणसे 
धमयचवरोधी गोष्टी बडबडू लागिाि. पण आपण काय बोलिो आहोि यािा त्यानंा पत्ता नसिो. सामान्य लोकानंी 
इिर कोणिेही पापकृत्य केले िरी िे ‘इल्म’ चवषयी, चवशषेिः परमेश्वर व त्यािे ग णदोष याचंवषयी ििा 
करण्याच्या पापापेक्षा चनचििि बरे. 

 
द सऱ्या एका पचरच्छेदाि गझाली म्हणिो की, धमयचनष्ठसेाठी सखोल ज्ञानािी मोठी आवश्यकिा आहे 

असे नाही. याबाबिीि मागयदशयक म्हणून एखाद्या माणसाला एखाद्या ग रूिी आवश्यकिा वाटली िर त्याने जी 
व्यक्िी आत्मान शासन करू शकिे, कमी खािे व कमी झोपिे, प्राथयनेि बराि काळ व्यिीि करिे, खूप दानधमय 
करिे आचण चजच्या अंगी सोचशकपणा, कृिज्ञिा, परमेश्वरावर श्रद्धा, चित्तशािंी इत्यादी नैचिक ग ण आहेि अशा 
एखाद्या व्यक्िीिी चनवड करावी. असा माणूस हा पैगंबराचं्या िेजािा एक चकरणि होय. अशा ग रूिे अन करण 
करणे लािदायक ठरेल. गझाली प ढे म्हणिो “परंि  असे ग ण असलेली माणसे द र्ममळ आचण लाल 
गंधकापेक्षाही मूल्यवान असिाि.” 

 
आपल्या य स्क्िवादाच्या समथयनाथय मूळ क राणािा व हचदसािंा िरपूर उपयोग करून गझाली याने 

ित्त्वज्ञावंर आचण त्यानंी हािाळलेल्या चवषयामंागील त्याचं्या मानसशास्त्रीय िचूमकेवर हल्ल ेिढचवले. िथाचप 
त्याने स्विः काही नीचिित्त्वािंा स्वीकार केलाि होिा. या ित्वािंी िपशीलवार ििा त्याने आपल्या 
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चविारसरणीिे चववरण करिाना केलेली आहे. चवशषेिः आत्म्यािे िीन िाग आचण िार पायाििू ग ण आहेि हे 
प्लेटोने प्रचिपादलेले ित्त्व नीचिचवषयक प्रश्नावंर प्रकाश टाकण्याच्या दृष्टीने त्याला उपय क्ि वाटले. 

 
उत्तम नीचिित्त्व ेकोणिी या संबंधीिी परंपरावाद्यािंी आचण मान्यिाप्राप्ि धमयज्ञािंी मिे सागंून त्याने 

ज न्या पद्धिीने चवषयाच्या ििेस प्रारंि केलेला आहे. क राणािील या चवषयाला धरून असलेली विने प्रथम 
सागंून नंिर चजचब्रअल देवदूिाने म हम्मद पैगंबरानंा केलेला उपदेश कथन केला आहे. िो असा : “ि ला 
चझडकारणाऱ्याशी मतै्री कर, ि ला ल बाडणाऱ्याला दे आचण ि झे वाईट केले असेल त्याला क्षमा कर.” त्यानंिर 
उत्तम नैचिक आिरण हाि इस्लामिा पाया आहे आचण माणूस िागंल्या िाचरत्र्यानेि मोठा होि असिो– अशा 
प्रकारिी स िाचषिे चदलेली आहेि. िथाचप गझालीने प ढे असेही बजावले आहे, की नैचिकिेिा खरा गािा 
चनव्वळ नीचिचवषयक मिे आचण सूते्र याचं्याद्वारे हािी लागणार नाही. कारण ही मिे व सूते्र नैचिकिेच्या केवळ 
काही बाह्य लक्षणरूपी ‘पचरणामाशंी’ संबंचधि असिाि. खरे म्हणजे मन ष्ट्यप्रकृिी (खल्क) व नैचिक ग ण 
(ख ल्क) ही दोन रूपे आहेि आचण त्यािंा एकत्रि चविार केला पाचहजे. आपण जेव्हा म्हणिो की अम क अम क 
मन ष्ट्य स्विावाने आचण वागण कीने फार िागंला आहे िेव्हा त्यािा अथय िो आिून व बाहेरून िागंला आहे असा 
असिो. कारण दृचष्टगम्य असे शरीर व मनोगम्य असा आत्मा व िैिन्य याचं्या चमश्रणािून माणूस बनिो. शरीर व 
आत्मा यानंा स्विःिे असे एक रूप असिे. शरीर केवळ मािीिे असिे िर आत्मा परमेश्वरी िैिन्याशी चनगडीि 
असिो. त्यािी एका चनचिि प्रकाराने रिना केलेली असिे आचण कोणत्याही पूवय चविाराचशवाय उत्स्फूियपणे 
आत्म्यािून कमांिा उगम होि असिो. िी कमे िागंली आचण उदारिापूणय असिील, िर त्यािा अथय िी जेथून 
उद्भवली िे उगमस्थान ‘िागंले’ आचण िसे नसेल िर िे उगमस्थान ‘वाईट’. म्हणनू मन ष्ट्यािे ज्ञान अथवा 
बाह्यकृिी यावंर ही गोष्ट म ळीस द्धा अवलंबून नसिे.  

 
िेहऱ्यािी स ंदरिा जशी िेहऱ्याच्या प्रत्येक अंगाच्या सौंदयावर अवलंबून असिे िशी आत्म्यािी 

आंिचरक स ंदरिादेखील आत्म्याच्या ज्या प्रवृत्ती आहेि त्याचं्या पूणयिेवर व समिोलपणावर अवलंबून असिे. या 
प्रवृत्ती म्हणजे ज्ञान, क्रोध, वासना व न्यायवृत्ती. या िार ऐदं्रीयशक्िी (क व्वा) होि. शब्लद व श्रद्धा याचं्या 
सबंंधािंील सत्य–असत्य आचण कमािा बरेवाईटपणा यािंील फरक सहजपणे करिा येण्याच्या शक्िीि उत्तम 
प्रिीिे ज्ञान आहे. ज्ञानािी ही प्रवृत्ती मजबूि असली म्हणजे त्याला चववकेािी फळे येिाि. आचण चववके हा 
उत्तम नीचिित्त्वािंा (अखलाक) प्रम ख घटक आहे. मन ष्ट्य चववकेाच्या सहाय्याने उग्र क्रोध कसा ‘आवरिो’ 
अथवा ‘मोकळा सोडिो’ यावर ‘संयम’शक्िी अवलंबून आहे. वासनेने िसेि आहे. चववकेाच्या मागयदशयनान सार 
म्हणजेि चविारशक्िी व शचरयि याचं्या अन षंगाने वागण्यावर वासना या प्रवृत्तीिा मोठेपणा अवलंबनू आहे. 
चविारशक्िी व शचरयि याचं्या सहाय्याने वासना व क्रोध यािे कसे चनयंत्रण केले जािे यावर न्यायब द्धीिा 
मोठेपणा अवलंबून आहे. या बाबिीि चविारशक्िी सल्लागारािे काम करीि असिे, िर न्यायब द्धी प्रत्यक्ष कृिी 
करणारी शक्िी असिे. या बाबिीि न्यायब द्धी चशकारीच्या वळेी बरोबर नेलेल्या क त्र्यासारखी असिे. त्या 
क त्र्याला चशकवनू ियार कराव ेलागिे. िसेि इच्छेिे आहे. िी खेळायच्या घोड्यासारखी आहे. त्याला कधी 
लगाम लावावा लागो िर कधी त्यािा लगाम सैल सोडावा लागिो. 

 
यानंिर ॲचरस्टॉटलप्रणीि ‘मध्यकबदू’च्या चसद्धान्िािी ििा केलेली आहे. ज्या माणसामध्ये वर 

उल्लेचखलेल्या प्रवृत्ती संि चलि प्रमाणाि असिाि, िो माणूस चनर्मववादपणे उत्तम िाचरत्र्यािा असिो. यापंैकी 
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कोणत्याही प्रवृत्तीिा अिाव ककवा अचिरेक हा द ग यणानंा कारणीििू होिो. या प्रवृत्तीच्या द सऱ्या टोकाला द ग यण 
असिाि. दोन टोकामंधील मध्यकबदू म्हणजे सद्ग ण. सवय ग णािं ‘मािृस्थानी’ व ‘मूलस्थानी’ असलेले ग ण िार 
होि : चववके, धैयय, धोरणीपणा व न्यायवृत्ती. या िार ग णािूंनि बाकीिे सवय ग ण उद्भविाि. 

 
िागंले ग ण चशक्षणाने व सवयीने प्राप्ि करणे शक्य असिे हा ॲचरस्टॉटलिा म्हणून मानला गेलेला 

द सरा एक चसद्धान्ि गझालीनेही प्रचिपादन केला आहे. एखाद्या माणसाला आपल्या ठायी उदारिेिा ग ण 
असावा असे वाटि असेल, िर त्यासाठी त्याने आपली संपत्ती सढळ हािाने वाटण्याच्या कलेिा सराव करणे 
हाि मागय आहे. त्याने या गोष्टीिा इिका सराव केला पाचहजे की, िो त्यािा एक स्विावि बनेल. हीि गोष्ट 
इिर ग णानंा लाग ू पडिे. त्यािप्रमाणे द ग यणदेखील चशक्षणाद्वारे नाहीसे करिा येिाि ककवा त्यािें िागंल्या 
सवयीि पचरवियन करिा येिे. 

 
काही लोक द ष्टिेच्या अधीन झालेले असिाि आचण आत्म्यािे संयमन करणे व आपले नैचिक आिरण 

स धारणे त्यानंा कष्टप्रद वाटिे. असे लोक असा य स्क्िवाद करिाि की, शरीरािी वैचशष्ट्टे्य जशी बदलिा येि 
नाहीि त्यािप्रमाणे आत्म्याच्या स्वािाचवक लक्षणाि पचरवियन करिा येि नाही. हे लोक म्हणि असिाि की, 
ब टबैंगण माणसाला आपली उंिी वाढचविा येि नाही ककवा क रूप माणसाला स ंदर होिा येि नाही, त्यािप्रमाणे 
आंिचरक क रूपिादेखील नाहीशी करिा येि नाही. चशवाय सद्ग णी होणे यािा अथय राग, लोि यािें दमन 
करणे, जगाचवषयींच्या पे्रमाशी आचण िशाि अन्य खोलवर रुजलेल्या प्रवृत्तींशी फारकि घेणे. दीघयकालच्या 
अन िवावरून असे म्हणिा येईल, की मत्यय मानवािा स्विाव व त्याच्याठायी सत्त्वरूपाने असलेल्या या प्रवृत्तींिे 
दमन करण्यािा खटाटोप करणे हा कालािा अपव्ययआहे. िथाचप गझालीच्या मिे हा य स्क्िवाद ि कीिा आहे. 
ज्यानंा असे वाटिे, की या प्रवृत्तींिे संपूणयपणे दमन ककवा नाश करणे हाि आत्मसंयमनािा हेिू आहे िेि लोक 
हा य स्क्िवाद करीि असिाि; पण वस्ि स्स्थिी िशी नाही असे गझालीने म्हटले आहे. िागंल्या हेिूनेि लोिािी 
प्रवृत्ती ककवा वासनावृत्ती माणसाि चनमाण करण्याि आली आहे. आचण िी प्रवृत्ती ही मन ष्ट्याच्या प्रकृिीिे एक 
अत्यावश्यक अंग आहे. माणसािून अन्नािी वासनाि नाहीशी करून टाकली, िर िो नष्टि होईल; िसेि 
मन ष्ट्यािील लैं चगक संिोगािी वासनाि नष्ट करून टाकली, िर मन ष्ट्यजािि उरणार नाही. त्यािप्रमाणे 
मन ष्ट्यािील राग पार चनपटून टाकला, िर चवनाशकारी आपत्तीपासून त्याला आपले रक्षण करिा येणार नाही 
आचण िो नाश पावले. जोवर वासनेिे मूळ चशल्लक राहील िोवर संपत्तीचवषयीिे पे्रम आचण त्यािून चनमाण 
होणारा लोि व संपत्ती चमळचवण्यािी वृत्ती कायम राहील. या सवय प्रवृत्ती पूणयपणे नष्ट करणे हा आत्मसयंमनािा 
उदे्दश नसून, त्या योग्य प्रमाणाि, अचिरेक व अिाव याचं्यामधोमध, ठेवणे हा आहे. 

 
यापंकैी कोणत्याही एका ककवा सवय नैचिक प्रवृत्तींिे खरेख रे संि लन साधणे शारने िषूणास्पद मानले 

आहे. असे संि लन जन्मिःि ज्यानंा परमेश्वरी कृपाप्रसाद लािलेला आहे त्याचं्या बाबिीि आपोआप घडिे. 
परंि  ज्यानंा असा कृपाप्रसाद लािलेला नाही त्यानंा अशा प्रकारिे संि लन चववकेाने आचण शारने साचंगिलेले 
अन शासन पत्करूनि प्राप्ि करिा येिे. शारने ककवा चववकेाने ज्या गोष्टी चनचषद्ध ठरचवलेल्या आहेि त्या गोष्टी 
केवळ टाळण्याने उत्तम िाचरत्र्य प्राप्ि करिा येि नाही. िर ज्या गोष्टी िागंल्या ठरचवलेल्या आहेि त्या करणे 
आनंदप्रद वाटेल आचण िो आपला स्विाव बनेल अशा रीिीने त्या करण्यानेि उत्तम िाचरत्र्य प्राप्ि करिा येिे. 

 



 अनुक्रमणिका 

सद् प्रवृत्तींिे संस्कार जीवनिर करीि राचहले पाचहजे. त्यािा प्रारंि माणसाच्या जन्मापासूनि करायला 
हवा. कारण त्यावळेी म लािे अंिःकरण एखाद्या अनघड व चनदोष रत्नासारखे असिे. संस्कारानंी माणसाला 
सच्चचरत्र बनचविा येिे (िसा िो झाला िर त्याला या आचण प ढील लोकाि स ख लािेल, आचण त्यािा मोबदला 
चमळेल. िसेि त्याच्या मािाचपत्यानंा व ग रुजनानंा त्याि वाटा चमळेल.) ककवा द िचरत्र (जनावरासारखा स स्ि) 
बनचविा येिे. या अवस्थेि िो द ःखी होिो व एक चदवस नाहीसा होिो. या जगािील अग्नीपासून आपल्या 
म लािे रक्षण करणे हे िर त्याच्या बापािे कियव्य आहेि; पण त्याहीपेक्षा नंिरच्या जगािील अग्नीपासून म लािा 
बिाव करणे हे त्यािे अचधक मोठे कियव्य आहे. या कियव्याच्या पूिीसाठी म लाला चशक्षण देणे, त्याच्यावर 
संस्कार करणे हाि मागय आहे. त्याला िागंले आिार व नीचिित्त्वािें धडे चदले पाचहजेि. अचनष्ट सोबत्यापंासून 
त्याला दूर ठेवले पाचहजे; त्याला आरामािी सवय होऊ देिा कामा नये. िपका व िैनी वस्ि ंिी हौस करू देिा 
कामा नये; कारण त्यामागे लागल्याने त्याच्या म्हािारपणी त्याच्या आय ष्ट्यािा नाश होईल आचण िो चनरंिर नाश 
ओढवनू येईल. म लासाठी सज्जन व धमयशील दाई ठेवावी. िी चनचषद्ध अन्न खाणारी नसावी. िशी िी असली िर 
चनचषद्ध कमे करण्याकडे िी म लािा कल वळचवण्यािे िय असिे. चववके करण्यािी शक्िी म लाि चनमाण 
झाल्यािी चिन्हे चदसिील िेव्हा लक्ष ठेवाव.े लज्जा व नम्रिा आचण काही गोष्टी करावयास नकार ही िी चिन्हे 
होि. म लाि चववकेािा उदय झाल्यािी ही लक्षणे समजावी. म लगा मग बऱ्यावाईट कृिीि फरक करू लागेल. 
िसेि त्याला परमेश्वरी प्रसाद प्राप्ि झाल्यािे आचण उत्तम रीिीने संि चलि असे िाचरत्र्य त्याला लािल्यािे िे 
लक्षण होय. 

 
अगदी प्रारंिी त्याला खादाडपणािी सवय लागेल. म्हणून त्याला िोजनाच्या वेळिे रीिीचरवाज 

चशकवले पाचहजे. उजव्या हािानेि जेवाव,े जेविाना ईश्वरािे नामस्मरण कराव,े जे आपल्याजवळ असेल िे 
प्रथम खाव,े द सऱ्याच्या आधी जेवण्यािी घाई करू नये, अन्नावर नजर चखळवनू बसू नये, िर द सरे जेविाि 
त्याचं्याकडे लक्ष द्याव.े िरिर जेऊ नये, अन्न िागंले िावनू खाव,े न थाबंिा एकापाठोपाठ घास घेऊ नयेि 
आचण जास्ि खाऊ नये. जास्ि खाणे पश वि आहे हे म लाला साचंगिले पाचहजे. जी काही थोडी मीठिाकर 
चमळेल त्यावर समाधान मानण्यास त्याला चशकवले पाचहजे. रंगीबेरंगी अथवा रेशमी कपड्याऐंवजी साध्यास ध्या 
कपड्यावंर संि ष्ट राहावयास त्याला साचंगिले पाचहजे. असले कपडे फक्ि बायका घालिाि, िे प रुषानंा 
बायकी बनविाि म्हणून िे त्याने घािले, िर प रुष त्यािी क िेष्टा करिील हे म लाला पटवनू चदले पाचहजे. 
अशा प्रकारिे आणखीही संस्कार म लावंर करीि राचहले पाचहजे. 

 
बाह्यािाराचं्या चशक्षणाच्या ििेनंिर आत्मसयंमनािी ििा केलेली आहे. खूप खाऊन अचििृप्ि 

होण्यापेक्षा ि केले राहणे िागंले आचण म्हणून शारीचरक वासना काबूि ठेवल्या पाचहजेि या ित्त्वावर 
आत्मसंयमनािे चशक्षण आधारलेले असले पाचहजे. सूफींच्या मिे माणसाने चववाहािी घाई करू नये. त्याम ळे 
त्याला आपल्या काययशक्िी ‘सूफी मागा’च्या कामी लाविा येिील. 

 
संस्कार करिाना उद्भवणारे दोष नाहीसे करणे जरूर आहे. अशा दोषािं वािेसंबधंीिे दोष प्रथम 

येिाि. मौन हा एक ग ण आहे. बोलण्याने हािून अनेक नैचिक दोष घडि असिाि. अिी बोलणे, चनरथयक 
बडबड, शास्ब्लदक खटके, वादचववाद, चशवीगाळ, िळिळाट; ग प्ि गोष्टींिी वाच्यिा, असत्य विन, गाणे, 
कचविा म्हणणे, मस्करी, उपहास व उपरोध, खोटी शपथ इत्यादी. काही प्रसंगी असत्य बोलण्यास हरकि 
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असि नाही. खोटे बोलण्यास मूलिः मनाई केलेली नाही. खोटे बोलण्याने ऐकणाऱ्यािे ककवा अन्य कोणािे िरी 
न कसान होण्यािी शक्यिा असल्याने खोटे बोलू नये एवढेि म्हटले आहे. कधी कधी खोटे बोलणे आवश्यक 
आचण सत्य बोलण्यापेक्षा िागंले असिे. उदाहरणाथय, सत्य सागंण्याम ळे एखाद्या चनरपराध मन ष्ट्याच्या प्राणाला 
धोका चनमाण होण्यािे िय असिे अशी पचरस्स्थिी. 

 
कोणत्याही कृिीमागील ‘उदे्दश’ (चनय्या) काय आहे ही गोष्टि नैचिकदृष्ट्ट्या महत्त्वािी असिे. ‘इच्छा’ 

व ‘हेिू’ हे ‘चनय्या’ यािे समानाथी शब्लद आहेि. ‘चनय्या’िे दोन आवश्यक घटक आहेि. एक मनाि ‘चविार’ येणे 
आचण द सरा, त्याप्रमाणे ‘कृचि’ घडणे. चविार प्रथम येिो आचण िोि घटनेच्या म ळाशी असिो. कृिी हे फळ 
असिे आचण िे चविारामागोमाग येिे, हे खरे असले पाचहजे. कारण हेि प रस्पर केलेली प्रत्येक कृिी (स्वचे्छेने 
केलेली ककवा न केलेली) ही िीन घटकानंी बनलेली असिे. कृिी करण्यािा चविार, िी करण्यािी इच्छा व िी 
करण्यािी क्षमिा. जी कृिी करण्यािा चविार माणसाच्या मनाि येि नाही, िी करण्यािी त्याला इच्छा होि 
नाही. कोणत्याही घटनेिा चविार करिाना त्यामागील ‘हेिू’िा चविार टाळिा येणार नाही. एखाद्या गोष्टीिे 
मानचसक आकषयण म्हणजे ‘हेिू’ आचण ज्या गोष्टीिे असे आकषयण वाटिे त्या गोष्टी मागील हेिूशी दूरच्या ककवा 
नजीकच्या अथाने िी गोष्ट ज ळणारी असिे. [मन ष्ट्याला आपला ‘हेिू’ स्विंत्रपणे ठरचविा येि नाही असे नंिर एके चठकाणी सागंून 
गझालीने आपले स्विःिेि यासबंंधीिे अगोदरिे चवधान खोडून काढले आहे. न कळि पे्रमाि पडाव ेककवा िकू िागचवण्यासाठी खावेसे वाटाव ेिसा ‘हेिू’ 
हा उत्स्फूिय असिो; िकाच्या पलीकडिा असिो. अगदी काटेकोरपणे सागंायिे िर ‘हेिू’च्या बाबिीि नैचिकिेिा प्रश्न उद्िविि नाही.] 

 
एक हचदस असे आहे, की “धमयश्रद्ध मन ष्ट्यािा हेिू त्याच्या कृिीपेक्षा महत्त्वािा आहे.” या हचदसिा 

गझालीने असा अथय लावला आहे, की यािील ‘कृचि’ व ‘हेि ’ िा शब्लदािंा चविार उचद्दष्टाच्या संदिािि केला 
पाचहजे. एकादी गोष्ट ‘करणे’ ही िागंली गोष्ट असली, िरी चििा खरा िागंलेपणा चिच्यामागील िागंल्या 
हेिूमध्ये अचिपे्रि असलेल्या परमेश्वरी कायद्यािे पालन झालेले आहे की नाही, यावर अवलंबून असिो. परंि  
अवैध साधनाचं्या साहाय्याने योग्य हेिू साधण्यािा प्रयत्न केला िर िो हेिूही स्पष्ट होिो. बळजबरीने 
ल बाडलेल्या पैशानंी मशीद बाधंली िर िी मशीद बाधंण्यासाठी पैसे कोठून आले याचवषयी िी बाधंणाऱ्याला 
माचहिी असो वा नसो, िी मशीद बाधंणे ही पापपूणय कृिी ठरिे. 

 
प्रथम नीचिशास्त्रचवषयक ित्त्वािंी सवयसाधारण ििा केल्यानंिर त्या ित्त्वाचं्या प्रत्यक्ष व्यवहारािे 

गझालीने चववरण केले आहे. िे करिाना त्याने रीचिचरवाज, नैचिक आिार व कायदे यािंी आचण दैनंचदन 
जीवनाच्या अनेक अंगािंी ििा केलेली आहे. त्याच्या दृष्टीकोनािा नम ना म्हणून त्यािील एका िागािा उल्लखे 
करिा येईल. व्यापारधंदाचवषयक कायदेकानंूिी ििा करिाना त्याने प्रारंिी असे म्हटले आले आहे, की 
कोणिेही व्यवहार काही चनचिि चनयमानं सार झाले पाचहजेि. कारण प ष्ट्कळदा (नैचिक) प्रचिबधंाद्वारे एखादा 
कायदेशीर करार बेकायदेशीर ठरचविा येि नाही. त्याम ळे अशा प्रकारिे चनयम ‘म स्फ्ि’ (न्यायशास्त्री) च्या 
दृष्टीने चकिीही कायदेशीर असले िरी त्याम ळे अन्याय होण्यािी व परमेश्वरी कोप होण्यािी शक्यिा असिेि. 
उदाहरणाथय, ज्या व्यापारी कराराद्वारे द ष्ट्काळाि धान्य खरेदी करून आचण साठवनू िे प ढे वाढत्या ककमिीने 
चवकण्यािी संधी चमळिे असा करार. असा करार व्यापारी चनयमाप्रमाणे कायदेशीर असला, िरी शारच्या दृष्टीने 
(नैचिक दृष्टीने) िो अन्याय आहे. कारण सवय समाजावर अन्याय करण्यािी अशा कराराने सवलि चमळिे. 
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या संदिाि द सरे एक उदाहरण खोट्या नाण्यािें देिा येईल. एखाद्या व्यापारी व्यवहाराशी संबंचधि 
दोन्ही माणसानंा त्या व्यवहाराि बनावट नाण्यािंा वापर केला जाि आहे यािी कल्पना असली, िरी त्याम ळे 
न कसान व्हावयािे िे होिि असिे. कारण ज्याला िी नाणी चमळिाि िी िो द सऱ्याला देिो आचण िो माणसू 
परि चिसऱ्याला देिो. परंि  नाणी खोटी असल्यािे जो प्रथम सागेंल िो दोषी समजला जाईल आचण त्याच्यावर 
न कसानीिी जबाबदारी राहील. बनावट नाण्यासंंबधंीच्या आपल्या कियव्यािी जाणीव प्रत्येक म स्स्लम 
व्यापाऱ्याने बाळगली पाचहजे. अशी नाणी आपल्या हािाि आली िर िी त्याने चवचहरीि फेकून चदली पाचहजेि. 
स्विःिे न कसान टाळण्यासाठी िर हे आवश्यक आहेि, परंि  नाणी बनावट आहेि यािी ज्याला कल्पना नाही 
अशा द सऱ्या एखाद्या म स्स्लमाला आपल्या हािून िी चदली जाऊ नयेि आचण प्रथम खोटी नाणी चदल्यािा 
अपराध आपल्याकडून घडू नये, यासाठीस द्धा िी खोटी नाणी फेकून देणे जरुरीिे आहे. आपल्या हािून 
घडणाऱ्या प्रत्येक कृिीिी जाणीव म स्स्लम माणसाला असली पाचहजे. त्याम ळे सवय म स्स्लमाचं्या चहिािे संरक्षण 
होईल. आचण म्हणून अशी जाणीव बाळगणे हे प्रत्येक म स्स्लमािे कियव्य आहे. 

 
आणखी एक प्रकारिा व्यवहार संिविो. या प्रकारच्या व्यवहाराने साऱ्या समाजािे न कसान होि 

नसले, िरी िो व्यवहार करणाऱ्यापंैकी कोणािे िरी न कसान होिे. अशा व्यवहाराम ळे झालेल्या न कसानीबद्दल 
न्यायालयाकडून िरपाई चमळणे जरूर आहे. कारण कोणाही म स्स्लमाने आपल्या म स्स्लम बाधंवािे न कसान 
करिा कामा नये, हाि खरा न्याय आहे. आपल्या बाबिीि जी गोष्ट घडू नये असे वाटिे िी गोष्ट आपल्या 
बाधंवाचं्या बाबिीि आपणही करिा कामा नये हे सवयसाधारण ित्त्व असले पाचहजे. चवकि देिाना एखाद्या 
वस्िूच्या योग्यिेिी खोटी प्रशसंा करू नये, त्या वस्िंूिील वैग ण्ये लपव ूनयेि, त्या वस्िूिे खरे वजन ककवा माप 
सागंण्यािे टाळू नये आचण त्या वस्िूच्या ककमिी संबंधीिी कोणिीही बाब िी वस्िू चवकली जाणार नाही या 
ियाने लपव ूनये. [या नंिरच्या प्रकरणाि गझालीने या सबंंधीच्या सवयसाधारण ित्त्वािे चववरण केलेले आहे. आपणास जे हवेसे वाटिे िे आपल्या 
म स्स्लम बाधंवालाही चमळाले पाचहजे आचण स्विःच्या बाबिीि जे होऊ नये असे वाटिे िे द सऱ्याच्या बाबिीिही करू नये अशी प्रत्येक म स्स्लमािी वृत्ती 
असली पाचहजे.] 

 
सामाचजक कियव्यासारख्या प्रश्नावर गझालीने बरेि चलचहले आहे. सवांिी सामाचजक कियव्ये सारखीि 

असि नाहीि. म स्स्लम बाधंवाला समाजािंगयि अनेक चवशषे हक्क असिाि, नािलग नसलेल्या म स्स्लम 
बाधंवाला त्यापेक्षा कमी अचधकार असिाि आचण हे सवय अचधकार त्यानंा ‘सोनेरी’ कायद्यामं ळे प्राप्ि होि 
असिाि. त्यानंिर जमािीबाहेरच्या ‘संरचक्षि परकी माणसािा’ (जार) ककवा ‘परकी माणसा’िा या बाबिीि 
क्रम लागिो. त्याला त्याहीपेक्षा कमी हक्क असिाि. िथाचप िे अचिशय महत्त्वािे समजले जािाि. ‘संरचक्षि 
परकी माणसा’िे हक्क कोणिे हे सागंिाना त्यािंी जी काही चवचशष्ट लक्षणे साचंगिली आहेि, त्यावरून इस्लाम 
धमाि नसलेले परंि  इस्लामधमीयाशंी मतै्रीिे संबंध असलेले असे जे ‘जार’ असिील त्याचं्या संबंधीच्या 
इस्लामच्या दृचष्टकोणािी कल्पना येिे. ‘जार’ व्यक्िी नात्यािली व इस्लामधमीय असली िर चिला प्राप्ि 
असलेल्या चवचवध हक्कानं सार (हे हक्क िी व्यक्िी इस्लाम धमािी, नात्यािली व ‘जार’ असल्याम ळे चिला 
चमळिाि.) चमळणाऱ्या चवशषे सवलिी चमळण्यािा चिला अचधकार असिो. जार व्यक्िी जर म स्स्लम असेल िर 
चिला यापकैी दोन अचधकार चमळिाि आचण िी व्यक्िी चबगर म स्स्लम असेल िर चिला चिच्या ‘संरक्षका’कडून 
फक्ि एकाि हक्कािी अपेक्षा करिा येिे. ‘जार’ व्यक्िीच्या अचधकाराचवषयी खूपि आग्रह धरलेला आहे. आचण 
‘जार’ व्यक्िीला न्यायपूणय पण कोरडी वागणूक न देिा चिच्याशी जास्ि सहृदयिेने वागाव े असे आवाहन 
करणाऱ्या अनेक ‘परंपरा’ंिा चनदेश करण्याि आला आहे. यापंैकी बऱ्यािशा ‘परंपरा’ अरबेिर म स्स्लम ‘जार’शी 
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कसे वागाव ेयाचंवषयीच्या आहेि. काही ‘हचदसा’ि ज्यू व चििन ‘जार’ व्यक्िींना कशी वागणूक चदली जावी 
याचवषयी उल्लखे आहेि. घराि जेवण ियार करिाना या चवधमीयािंा सहान ििूीने चविार करावा एवढेि या 
हचदसाि साचंगिलेले आहे. ग लामाशी कसे वागाव ेयाचवषयी एका हचदसाि सूिना केलेल्या आहेि. ग लामाशी 
वागिाना धमयश्रद्ध माणसाने ईश्वराचवषयी िय बाळगाव ेअशी या हचदसाि आज्ञा केलेली आहे. पैगंबराचं्या िोंडून 
असे वदचवले गेले आहे, की “ि म्ही जेवि असाल िे अन्न, ि म्ही वापरि असाल िसे कपडेलते्त त्यानंा द्या. 
अचिशय जबर कामािे ओझे त्यानंा देऊ नका. त्याचं्यापकैी ि म्हालंा जे आवडि असिील िे जवळ ठेवा; जे 
आवडि नसिील त्यानंा चवकून टाका. परंि  परमेश्वराच्या या लेकरानंा यािना देऊ नका.” 

 
गझालीच्या गं्रथासंबंधीिे चवविेन संपवण्यापूवी त्या गं्रथािील ‘म हिाचसब’ (चनयतं्रणाचधकारी) या 

चवषयावरील ििेिी माचहिी देणे योग्य ठरेल. शारमध्ये साचंगिलेल्या कायदेकानंूिे उल्लंघन होऊ नये यािी 
काळजी घेणे हे या अचधकाऱ्यािे काम होय. त्याचवषयी जास्ि माचहिी प ढे येईल. या चठकाणी या अचधकाऱ्याच्या 
नैचिक पात्रिेिाि चविार अचिपे्रि आहे. जी व्यक्िी स्विः पूणयपणे चनष्ट्कलंक नाही अशा व्यक्िीिी या 
अचधकारपदावर चनय क्िी करिा येिे काय या बरामसंबधंीि ििा येथे आहे. गझालीिे याबाबिीि असे मि 
आहे, की ‘म हिाचसब’ पदावरिा मन ष्ट्य संपूणयपणे पापम क्ि असावा अशी अपेक्षा करणे म्हणजे ‘इहचिसाब’िा 
दरवाजा (म्हणजे चनयंत्रणािे काम) बंद करणे होय. ख द्द म हम्मद पैगंबरािें सोबिी देखील पापम क्ि नव्हिे. 
त्याआधीिे ज ने पे्रचषिस द्धा चनदोष नव्हिे. कारण क राणाि आदमने केलेल्या पापािा उल्लेख आहे. गझाली प ढे 
म्हणिो, की चकरकोळ स्वरूपािे पाप (उदाहरणाथय शारमधील चनयमाचवरुद्ध रेशमी कपडे वापरण्यािे पाप) 
करणाऱ्या व्यक्िीिा या बाबिीि अपवाद करावयाला काही धमयपंचडिािंी हरकि नाही. अशा माणसाला 
व्यचििार व मद्यपान यानंा प्रचिबंध करण्यािा अचधकार द्यावयास हरकि नाही. मात्र गझालीच्या मिे ही सवलि 
फारशी मोठी नाही. काफीरािंील नास्स्िकिा नाहीशी करण्यासाठी एखाद्या मद्यपीला ‘चजहाद’ मध्ये साचमल 
होऊन लढायला परवानगी देिा येईल काय, असा प्रश्न एखाद्याने टाकला िर त्यािे उत्तर काय, अशी 
गझालीने शकंा उपस्स्थि केली आहे. या प्रश्नािे उत्तर नकाराथी असेल, िर िे चनचििपणे रूढ असलेल्या 
व्यवहाराचवरुद्ध आहे असे म्हणाव ेलागेल. कारण इस्लामसाठी लढणाऱ्या सैन्याि सवय प्रकारिे, सदािारी 
िसेि पापी लोक सामील होिे. आचण पैगंबराचं्या ककवा त्यानंिरच्या काळािील पचवत्र य द्धाि मद्यपींना ककवा 
अनाथ म लािंा छळ करणाऱ्या लोकानंा लढावयास प्रचिबंध केलेला नव्हिा हे सवयज्ञाि आहे. आचण वरील 
प्रश्नािे उत्तर होकाराथी असेल, िर रेशमी कपडे वापरणारा माणूस द सऱ्या माणसाला दारू चपण्याच्या बाबिीि 
प्रचिबधं करण्यािे काम करू शकेल आचण मद्यपी माणसािी ख नानंा प्रचिबधं करण्याच्या कामावर नेमणूक होऊ 
शकेल. गझालीच्या गं्रथािील या प्रकरणाच्या शवेटी शारमधील चनयमापंैकी कोणत्या चनयमािें उल्लंघन गंिीर 
समजले जािे या संबंधीिे चववरण आहे. 

 
गझालीने न्यायशास्त्रीय चसद्धािंािंी बरीि ििा केली असली, िरी इिर म स्स्लम धमयशास्त्रज्ञ व धमािे 

अभ्यासक याचं्याप्रमाणेि त्यानेस द्धा व्यावहाचरक वियनाच्या बाबिीि ‘चफकाह’मधून प रेसे मागयदशयन होिे ही 
गोष्ट मानलेली आहे. फारि थोड्या धमयपचंडिानंी नीचिचवषयक ित्त्वज्ञानाला एक शास्त्र म्हणून दजा चदलेला 
आहे असे चदसिे. आचण हे बह धा सवय धमयपंचडि सनािनी धमयमिवाद्याचं्या दृष्टीने धमयचवरोधी होिे (कदाचिि हे 
त्यािें मि सकारण असेलही). उथळ स्वरूपाच्या ॲचरस्टॉटेचलयन पद्धिीन सार नीचिचवषयक ित्त्व े ‘ही’ 
व्यावहाचरक ित्त्वज्ञानाच्या िीन शाखापंैकी एक शाखा मानली जाि असि. बाकीच्या दोन शाखा अथयशास्त्र व 
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राजनीचिशास्त्र या होि. हाजी खचलफा या गं्रथसूचिकाराने नीचिशास्त्र (इल्म अल ्अखलक) म्हणजे काय या 
चवषयींच्या एका प्रिचलि मिािा उल्लेख केला आहे. “नीचिशास्त्र म्हणजे सद्ग णािें आचण त्या ग णािें संपादन 
करून त्या द्वारे आत्म्यािी शोिा वाढचवण्याच्या मागािे ज्ञान. िसेि द ग यणािें व द ग यणापंासून आत्मा म क्ि राहावा 
यासाठी त्यानंा दूर ठेवण्याच्या मागािे ज्ञान. नैचिक पात्रिा, नैचिकिेिी व्यवच्छेदक लक्षणे आचण चववकेशील 
आत्मा याचं्याशी संबचधि बाबी हा या शास्त्रािा चवषय आहे.” ही व्याख्या सागंिाना हाजी खचलफा याने या 
शास्त्राच्या व्यावहाचरक उपय क्ििेसंबधंी सनािनमिवादी पद्धिीन सार संदेह व्यक्ि केला आहे. त्यािे म्हणणे 
असे, की मन ष्ट्यािे नैचिक आिरण व िाचरत्र्य याि बदल घडवनू आणणे शक्य झाले िरि नीचिशास्त्रािा 
उपयोग आहे; पण व्यवहाराि हे शास्त्र चनरुपयोगी आहे. कारण या दोन गोष्टीि बदल घडणे शक्य नाही ही गोष्ट 
स्पष्ट आहे या मिाला प ष्टी देणारी हचदसेही आहेि. त्यापंकैी एका हचदसाि म्हटले आहे की माणसािा स्विाव 
बदलिा येिो या गोष्टींपेक्षा पवयि इकडिा चिकडे हालचविा येिो या गोष्टीवर अचधक चवश्वास ठेवणे शक्य आहे. 

 
म स्स्लम ित्त्वज्ञाचं्या नीचिशास्त्रचवषयक चविारप्रणालीिे नजीकिे उगमस्थान ग्रीक चविारपद्धिीि आहे. 

क राणािील नीचिित्त्वाशंी आपल्या नीचिचवषयक चविारािंा मेळ घालण्यासाठी या ित्त्वज्ञानंा बरेि श्रम घ्याव े
लागले. ‘चफकाह’मध्ये ज्या अथाने नीचिित्त्वािंा चविार केलेला आहे त्यापेक्षा चिन्न अथाने नीचिचवषयक ित्त्वािंी 
ििा करणाऱ्या प्रािीन ित्त्वज्ञापंैकी अल ्फराबी हा एक होिा (मृत्य ू९५०) िो ि कय स्िानिा रचहवासी. त्याने 
नीचिचवज्ञानािी स्विंत्र अशी ििा केलेली नाही; परंि  आत्म्याच्या काययप्रवृत्तींिी ििा करिाना त्याने िागंले व 
वाईट या सबंधंींच्या आपल्या ित्त्वज्ञानािी िपशीलवार माडंणी केलेली आहे. त्याच्या मिे प्रत्येक मन ष्ट्याच्या 
अंिमयनाि दोन ‘शक्िी’ (वृत्ती) वास करीि असिाि. एक चववकेािी व द सरी ‘पश’ूिी. या प्रत्येक वृत्तीपाशी 
स्विःिी अशी इच्छा व चनवड करण्यािी शक्िी असिे. िसेि या प्रत्येक प्रवृत्तीिा चवचशष्ट कल असिो. मन ष्ट्य या 
दोन प्रवृत्तींमध्ये उिा असिो. पश वृत्तीिा कल ित्काल चमळणाऱ्या इंचद्रयस खाकंडे असिो, िर चववकेवृत्तीिा 
कल प्रशसंनीय परंि  दूरच्या ध्येयाकंडे असिो. उदाहरणाथय, चवज्ञान, कला आदी ध्येयानंा उते्तजन देणाऱ्या 
गोष्टी. िसेि मन ष्ट्य कायय करीि असिो िेव्हा त्यािी िागंल्या–वाईट अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रसंगाशंी गाठ पडि 
असिे. या प्रसंगािंा िागंल्याकचरिा ककवा वाईटाला आवर घालण्यासाठी उपयोग करून घेऊन आपल्या 
(कचनष्ठ) आत्म्याला िो चशक्षण देऊ शकेल. अखेर चववकेवृत्तीच्या द्वारेि स ष्ट व द ष्ट यामधील फरक समजून 
घेिा येिो. आचण आपल्या आसपासच्या लोकाचं्या कायािे अवलोकन केले, िर माणसाला या दोहोंमधील 
फरक प्रत्यक्ष कळू शकेल. 

 
इब्लने फराबी याच्यामागून ॲस्व्हसेन्ना (इब्लनचसना) या नावािा आणखी एक थोर ित्त्वज्ञ होऊन गेला 

(मृत्य ू१०३७) सवय म स्स्लम ित्त्वज्ञापंैकी हाि ित्त्वज्ञ पाचिमात्य जगाला जास्ि पचरियािा आहे. या ित्त्वज्ञाने 
नैचिक ित्त्वािंी व्यावहाचरक ििा फारशी केलेली नाही. िो चवषय त्याने बह धा ‘चफकाह’कडे सोपचवला असावा. 
िथाचप चकिाब अल–्चसयासा’ (राजनीचिशास्त्रचवषयक गं्रथ) या गं्रथास चलचहलेल्या आपल्या प्रस्िावनेि त्याने, 
िागंले व वाईट आचण सत्य व असत्य यािंील िेद समजण्यािा जो महान् ग ण परमेश्वराने मन ष्ट्यमात्राला 
चदलेला आहे, त्याबद्दल परमेश्वराला धन्यवाद चदले आहेि. याि प स्िकािील प ढील एका िागाि 
इंचद्रयवासनािें चनयमन या चवषयी चलचहिाना म्हटले आहे, की द सऱ्या कोणत्याही गोष्टीिे चनयमन करण्यापूवी 
माणसाने इंचद्रयवासनािें चनयमन केले पाचहजे. “आपल्यावर कोण चनयंत्रण करिो हे समजून घेिाना मन ष्ट्याला 
प्रथम ही गोष्ट माहीि असली पाचहजे, की मन नावािी एक वस्िू आहे, िी माणसावर चनयंत्रण करिे. 
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इंचद्रयवासनािंी आणखी एक प्रवृत्ती आहे. िी त्याला द ष्टिेला प्रवृत्त करीि असिे. आचण या प्रवृत्तींि चनसगयिःि 
सवय द ष्ट्कृत्ये सामावलेली असिाि. द ष्ट्कमय करणाऱ्या माणसाला स धारायला चनघालेल्या व्यक्िीने प्रथम 
(त्यािे) सवय दोष समजून घेिले पाचहजेि. िसेि आत्मसयंमन, आत्मशासन व आत्मस धारणा करू इस्च्छणाऱ्या 
माणसाला, आपल्यामधील सवय दोषािें ज्ञान झाल्याचशवाय या कायािा त्याला प्रारंिही करिा येणार नाही.” 
द सऱ्या दोन इराणी लेखकानंी चलचहलेल्या गं्रथाि नीचिचवज्ञानािी चवशषे ििा केलेली आढळिे. या दोन 
लेखकाचं्या काळाि स मारे दोन शिकािें अंिर आहे. यापंैकी पचहला लेखक इब्लने चमस्कावाहयी (मृत्य ू१०३०) 
हा होय. हा चवद्वान पंचडि व शास्त्रज्ञ ब वैद स लिान अब्लद ल अल ्दावला याच्या पदरी होिा. द सरा लेखक 
‘िस’िा नाचसर अल दीन हा होय. िो इस्माईली या धमयचवरोधी मंडळींशी सबंंचधि होिा. या लोकािंा 
बालेचकल्ला असलेले अलाम ि हे शहर मंगोल ह लाग ूयाने काबीज केले, िेव्हा नाचसर अल दीन त्याच्याबरोबर 
बगदाद येथे गेला. िेथेि त्यािा १२७४ मध्ये मृत्य ूझाला. 

 
यापंकैी पचहला ित्त्वज्ञ इब्लने चमस्कावाहयी याने आपल्या प्रबंधाि नीचिचवषयक चविाराि स धारणा 

करण्यािी आवश्यकिा प्रचिपादलेली आहे. ज्ञान हा सदािारािा पाया होय, या सॉके्रचटसच्या चविारािा त्याने 
प रस्कार केला आहे. चववके व ज्ञान याचं्या चवचिन्न स्वरूपाशंी आत्म्याच्या काययप्रवृत्ती चवशषेिेने संबंचधि 
असिाि. या प्रवृत्तींमागे जेवढ्या उत्साहाने मन ष्ट्य जाईल िेवढ्या प्रमाणाि त्याला ग णवत्ता प्राप्ि होईल. 
आपल्या आत्म्यािी ज्या प्रमाणाि मन ष्ट्य काळजी घेईल आचण आपले उचद्दष्ट साध्य करण्याच्या मागाि येणारे 
अडथळे िो पार करील, त्या प्रमाणाि त्यािी ग णवत्ता वाढेल. हे अडथळे म्हणजे माणसािील इंचद्रयवासना 
आचण शारीचरक स खािील व्यग्रिा. सवय प्राणीमात्राि वसि असणारे ग णावग ण मन ष्ट्यमात्रािही वसि असिाि. 
परंि  त्यािबरोबर त्याचं्याि एक खास ग णही असिो. िो म्हणजे इच्छाशक्िी. या ग णाशी चविारशक्िी व 
सारासारब द्धी संलग्न [“याच्या अभ्यासाला ‘व्यावहाचरक ित्त्वज्ञान’ असे म्हणिाि.”] असिाि. मन ष्ट्याच्या इच्छा शक्िीशी 
संबंचधि असलेल्या गोष्टींिे दोन प्रकार असिाि– स ष्ट व द ष्ट. त्यािें वणयन अशा प्रकारे करिा येईल : 
मन ष्ट्यप्राणी ज्या गोष्टींसाठी जन्माला घािला गेला त्या अनेक गोष्टींपकैी ज्या गोष्टी मन ष्ट्य स्वचे्छेने व 
स्वप्रयत्नाने प्राप्ि करिो त्या गोष्टी िागंल्या होि आचण या िागंल्या गोष्टी साध्य करण्याच्या मागाि ज्या गोष्टी 
अडथळा चनमाण करिाि ककवा ज्या मन ष्ट्यािी इच्छा व प्रयत्न चवफल करिाि त्या गोष्टी वाईट होि. या दृष्टीने 
आळस व उपेक्षावृत्ती या वाईट बाबी होि. जो मन ष्ट्य आपल्या अशा प्रयत्नािं यशस्वी होिो िो स खी समजला 
जािो आचण अपयशी होिो िो द ःखी मानला जािो. 

 
चमस्कावाहयी प ढे म्हणिो, स खािी चकत्येक रूपे असिाि आचण एकट्या मन ष्ट्याला ही सवय स खे 

चमळचविा येणे शक्यि नसिे. म्हणून माणसानंी एकत्र राहून ही सवय स खे प्राप्ि करण्यासाठी एकमेकानंा 
साहाय्य केले पाचहजे. सवय िागंल्या गोष्टी व स खे संपकाद्वारेि चमळि असिाि. समाजाि राचहल्यानेि िी 
पूणयत्वास पोििाि. आचण या गोष्टी प्राप्ि झाल्या, की त्यासाठी ज्यानंी प्रयत्न केले त्या सवांना त्या सारख्याि 
प्रमाणाि चमळिाि. शरीरािे अवयव जसे एकमेकानंा साहाय्य करिाि, त्यािप्रमाणे समाजािील प्रत्येक व्यक्िी 
एकमेकाला साहाय्यििू होि असिे. म्हणून खरी नैचिकिा हा सामाचजक ग ण आहे. चवजनवासाि एकट्याला 
िो साध्य करिा येि नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 

प्लेटोच्या शब्लदाि सागंावयािे, िर मन ष्ट्याच्या आत्म्यािे िार ग णचवशषे आहेि: चववके, संयम, धैयय व 
न्यायवृत्ती. मन ष्ट्याने याचशवाय अन्य कोणत्याही ग णािंा अचिमान बाळग ू नये. कमाच्या चवचिन्न के्षत्राि या 
ग णामं ळे मन ष्ट्याच्या आत्म्याला योग्यिा प्राप्ि होि असिे. उदाहरणाथय, चववके म्हणजे माणसािी सारासार 
चविार करण्यािी योग्यिा, चिच्याद्वारे त्याला कोणिी गोष्ट करावी व कोणिी गोष्ट करू नये यािे ज्ञान होि 
असिे. संयम धैयाद्वारे चमळिो. आचण धैयय हेि, चववकेब द्धीने जे करणे जरूर आहे असे साचंगिले असेल िे 
करून घेणारे चक्रयाशील ित्त्व होय. धैयाम ळेि प्रशसंनीय व िागंले कमय करिाना वाटणाऱ्या पचरणामाच्या 
ियावर माि करिा येिे. सयंम हा ब ि चक्षि आत्म्याला आवश्यक असलेला ग ण आहे. चववकेाच्या साहाय्याने 
इच्छेिे चनयमन करणे म्हणजे संयम. आचण या सवय ग णाचं्या चमश्रणािून न्यायवृत्ती जन्म घेिे. 

 
द ग यणाच्या दोन टोकािील (ॲचरस्टॉटलच्या कल्पनेिील) ‘मध्यकबदू’ म्हणजे सद्ग ण अशी 

चमस्कावाहयीने सद्ग णािी व्याख्या केलेली आहे. मध्यकबदूवर सद्ग ण आचण व्यासाच्या दोन्ही टोकानंा द ग यण 
अशा वि यळािी या संदिाि कल्पना करिा येईल. हा मध्यकबदू शोधून काढणे आचण िो सापडल्यावर त्यावर 
स्स्थर राहणे या दोन्ही गोष्टी चबकट आहेि. कारण वि यळाच्या पचरघाच्या चदशनेे झालेली कोणिीही हालिाल ही 
द ग यणाच्या चदशनेे केलेली हालिाल समजली पाचहजे. 

 
मन ष्ट्यािी स्विाववैचशष्ट्टे्य ही जन्मिःि त्याच्या प्रकृिीिा एक िाग असिाि. परंि  चमस्कावाहयीच्या 

मिे िी वैचशष्ट्टे्य ससं्कराने व सवयीने बदलू शकिाि. त्यािे हे मि, माणसािी स्विाववैचशष्ट्टे्य बदलिा येि 
नाहीि, असे समजणाऱ्या लोकाचं्या मिाचवरुद्ध आहे; पण प्रत्यक्ष अन िवाअंिी आपले हे मि बनले असा त्यािा 
दावा आहे. आचण चशवाय मन ष्ट्यािे स्विाव चवशषे बदलि नाहीि हे खरे मानावयािे, िर मग सारासार 
चविारशक्िी व चववकेब द्धी यािें अस्स्ित्वि अमान्य कराव ेलागेल. िसेि म लावंर संस्कार करिा येिाि ही 
कल्पनाही चनरथयक मानावी लागेल. पडवीिील लोकाचं्या (स्टोईक ित्त्वज्ञ) मिाचवषयी सागंायिे, िर त्यानंा 
असे वाटिे, की जन्मिः माणसे िागंली असिाि; परंि  द ष्ट माणसाच्या संगिीम ळे द ग यणाकंडे माणसािा 
स्वािाचवक कल होिो. त्याम ळे िी चबघडिाि. ॲचरस्टॉटलिी मात्र अशी धारणा होिी, की संस्काराने द ग यण सद्
ग णाि पचरवर्मिि करिा येिाि. 

 
सवय प्राणीमात्रापं्रमाणे मन ष्ट्यानेदेखील स्विःि स्विःिी अशी एक चवचशष्ट पूणयिा प्राप्ि करावयािी 

असिे. ही पूणयिा त्याच्याचशवाय अन्य कोणालाही चमळचविा येि नाही. उदाहरणाथय, घोडा या प्राण्यािी स्विःिी 
अशी एक पूणयिा असिे. िी त्याच्याचशवाय द सऱ्या कोणासही प्राप्ि करिा येि नाही. मन ष्ट्याने प्राप्ि करावयािी 
पूणयिा दोन प्रकारािंी असिे– एक कििनचवषयक व द सरी व्यवहारचवषयक. कििनचवषयक पूणयिा चशक्षणाच्या व 
ज्ञानाच्या संपादनािून चमळिे, िर व्यवहारचवषयक पूणयिा–व्यावहाचरक गोष्टीिील आिरणािून प्राप्ि होिे. या 
दोन्ही बाबिीि पूणयत्व प्राप्ि करणाऱ्या मन ष्ट्यास पूणय स खािा लाि होिो. आपली मिे अिूक होईपयंि मन ष्ट्याने 
ज्ञानोपासना केली पाचहजे. त्याम ळे त्यािी धमयश्रद्धा चबनिूक होईल आचण सत्यासबंंधी त्याच्या मनाि काही 
संदेह राहणार नाहीि. या प्रचक्रयेच्या शवेटी त्याला वस्ि स्स्थिीिे यथाथय ज्ञान होईल. महत्त्वाच्या दृष्टीने कोणिी 
गोष्ट आधी व कोणिी गोष्ट नंिर हे कळू लागेल. ज्ञानािी सवोच्च पायरी– म्हणजे ईश्वराचवषयीिे ज्ञान– 
गाठल्यानंिर मन ष्ट्य हृदयािंरी प्रसन्न व संदेहरचहि होईल आचण मन ष्ट्याच्या हृदयािून सारा संदेहजन्य गोंधळ 
नाहीसा होईल. हीि मन ष्ट्याच्या कििनवृत्तीिी पचरपूणय अवस्था होय. 



 अनुक्रमणिका 

 
िहचधब अल ्अखलाख या गं्रथाि मन ष्ट्याच्या आिरणचवषयक प्रवृत्तीिी प्राम ख्याने ििा केली आहे. 

‘ि सी येथील नासीर अल् चदनच्या’ मानवी िाचरत्र्य (ख ल्क) पचरपूणय होण्याच्या दृष्टीने या प्रवृत्तीिे महत्त्व आहे. 
ही पचरपूणयिा प्राप्ि करण्यासाठी प्रथम मन ष्ट्याने आपल्या स्वािाचवक प्रवृत्ती व आपली प्रत्यक्ष व्यवहारािील कमे 
यापंकैी कोणीही एक द सऱ्यावर प्रि त्व गाजचवणार नाही आचण कमावर चववकेािे चनयतं्रण राहील अशा पद्धिीने 
त्यािें चनयोजन केले पाचहजे. सवय माणसानंी असे केले, िर त्यािून स व्यवस्स्थि अशी एक राज्यसंस्था अखेर 
चनमाण होईल. या राज्यसंस्थेि सवय कमे व सत्ता सवय नागचरकािं सारखी वाटलेली असिील. आचण सवांना 
समान स खािा वाटा चमळेल. 

 
आपले िावचवश्व आचण स खािे क्षण आठवीि राहणे आचण त्या स खद अन िवािंी प नरावृत्ती घडावी 

अशी कल्पना करणे हेि मन ष्ट्याच्या बौचद्धक शक्िीिे (म्हणजे स्मरणशक्िी व कल्पनाशक्िी) कायय होय, अशी 
काही लोकािंी धारणा असिे. या धारणेम ळे हे लोक आपल्या आत्म्याला इंचद्रयवासनािंा क्ष द्र ग लाम बनवनू 
टाकिाि. आचण त्याला आपल्या खाण्याच्या चपण्याच्या व शरीरसंिोगाच्या वासनानंा ज ंपिाि. बह संख्य 
सवयसामान्य माणसे अशीि असिाि. अशा लोकासंमोर स्वगयप्राप्िीिी व आपल्या चनमात्याच्या समीप जाण्यािी 
िाषा करण्याने त्याचं्या मनािील अशा प्रकारच्या शारीचरक स खाचं्या वासनानंाि फक्ि िालना चमळि असिे. 
त्याम ळे अशा स खासाठीि िे परमेश्वरािी प्राथयना करिाि. हे लोक जगाला चवसरून आचण चवरक्िवृत्तीने 
धार्ममक कृत्ये वगैरे करीि असले, िरी िोदेखील स्वाथासाठी केलेला एक प्रकारिा व्यापार व सौदाि असिो. 
मोठ्या ककमिीिी गोष्ट चमळचवण्यासाठी कमी मोलाच्या गोष्टींिा त्याग करावयािा आचण चिरंिन वस्िूच्या 
प्राप्िीसाठी चवनाशी वस्िूपासून दूर जावयािे अशा प्रकारिा हा सौदा असिो. 

 
माणसािें चवचिन्न वगय असिाि. त्यापंकैी आपण कोणत्या वगािले आहोि हे स्विः ठरचवणे मन ष्ट्याला 

शक्य असिे. माणसाि िीन प्रकारच्या ‘प्रवृत्ती’ असिाि. पश वृत्ती, असभ्यवृत्ती व चववकेवृत्ती. ज्या मन ष्ट्याि 
चववकेवृत्ती परमोच्च स्वरूपाि असिे आचण िो साधण्यािी ज्याच्याि सवाचधक आकाकं्षा असिे िो मन ष्ट्य महान् 
होय. आचण ज्या माणसाि फक्ि इिर दोन ‘प्रवृत्ती’ि वास करिाि, िी माणसे हीन दजािी होि. एखाद्या 
माणसावर बालपणी संस्कार केलेले नसिाि ककवा संस्कार केलेले असिाि. परंि  मागाहून त्यािा बापि 
त्याला वाईट मागाला लाविो. त्याला अश्लील काव्य वािून दाखचविो. त्या काव्यािील असत्य, अश्लीलिा व 
स खचवलास (उदाहरणाथय या सवय गोष्टी इम्र अल ्केज, नाचबघा इत्यादींच्या काव्याि आढळिाि.) यािें पाठ 
देिो. असाही एखादा माणसू असिो, की ज्याला अशा काव्यािी आवड असिे अशा वचडलधाऱ्या मंडळींच्या 
सहवासाि िो वाढलेला असिो. हे लोक त्याला िरमसाट ककमिीच्या वस्िू घेऊन देि असिाि आपल्या 
वयाच्या म लाकंडे िो ओढला जािो. शारीचरक स खोपिोगाच्या उद्योगाि िी म ले त्यािे दोस्ि बनिाि. एखाद्या 
माणसापाशी खूप पैसा असिो. त्याम ळे िो खाणेचपणे, कपडालत्ता, घोडे व दागदाचगने याचं्याि ड ंबि असिो. 
अशा प्रकारच्या माणसानंी या सवय गोष्टी पापमय आहेि आचण खऱ्या स खाच्या दृष्टीने चहिकारक नाहीि, ही गोष्ट 
ओळखली पाचहजे आचण या गोष्टीपासून स्विःला दूर ठेवण्यािा हळूहळू प्रयत्न केला पाचहजे. 

 
आपल्या स्विःच्या दृष्टीने कोणिी गोष्ट कल्याणप्रद व स खप्रद आहे हे ज्या त्या व्यक्िीने स्वान िवािून 

समजूि घेिले पाचहजे. कारण कल्याणप्रद गोष्टी दोन स्वरूपाि अस्स्ित्वाि असिाि. एक संपूणय, चनरपवाद 
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स्वरूपाि आचण द सरे त्या त्या व्यक्िीच्या संदिाि. ज्या प्रमाणाि मन ष्ट्यािे व्यस्क्िगि स ख सवयश्रेष्ठ व संपूणय 
कल्याणाशी जवचळक साधेल त्या प्रमाणाि त्याच्या स खाला संपूणयिा लािेल. त्यािि परमोच्च स ख आहे; िे 
स ख चनरंिर आचण अढळ आहे. िथाचप माणसावर अनेक प्रसंग कोसळिाि. त्याम ळे एखाद्या अत्यंि संपन्न 
माणसावरही द दैव कोसळिे. म्हणून माणसू मरण पावल्यानंिरि मग त्यािे जीवन स खी (स दैवी) होिे की 
नाही, हे सागंिा येिे. 

 
इब्लने चमस्कावाहयी याच्या िहचधब अल ्अखलाक गं्रथाप्रमाणे नाचसर अल ्दीन ि सी याच्या अखलाक ई 

नाचसरी या गं्रथावर, त्या अगोदर चलचहल्या गेलेल्या ग्रीक गं्रथािंील चविारािंी छाप स्पष्टपणे चदसून येिे. िथाचप 
नाचसरने आपली चविारप्रणाली क राणािंील चविाराशंी स संवादी बनचवण्यािा अचधक दृढिेने प्रयत्न केला आहे. 
आपला चविारप्रबधं माडंिाना त्याने प्रारंिीि आपल्यावर होणाऱ्या संिाव्य टीकेिी दखल घेिली आहे. कारण 
त्याने स रवािीसि सागंून टाकले आहे, की आपल्या प्रबंधािं जे काही समाचवष्ट केलेले आहे िे सवय व्यावहाचरक 
ित्त्वज्ञानावरील अगोदरच्या गं्रथािंील गोष्टींिी केवळ नक्कल आहे. प्रािीन व अवािीन ित्त्वज्ञानंी साचंगिलेल्या 
परंपराि आपण केवळ कथन केलेल्या आहेि. त्या खऱ्या की खोट्या यािे मूल्यमापन आपण केलेले नाही. 
आपण चदलेली अविरणे ककवा उिारे यािें धार्ममकदृष्ट्ट्या असलेले महत्त्व ककवा त्याि अचिपे्रि असलेला अथय 
यापंकी कशािीही जबाबदारी आपल्यावर नाही. कारण आपण केवळ नक्कलकार आहोि, आपणाला कशािे 
समथयन करावयािे नाही ककवा कशाला चवरोधही करावयािा नाही. 

 
दृश्य वस्िू चवनाशी असिाि; पण आत्मा अचवनाशी असिो. या चसद्धान्िािी व आत्म्यािी एकंदर ििा 

प्रारंिी केली आहे. त्यानंिर लेखकाने आत्म्याच्या िीन प्रवृत्ती कोणत्या हे साचंगिले आहे. या िीन प्रवृत्तीि 
मन ष्ट्याच्या सवय चक्रया घडवनू आणीि असिाि. पचहली प्रवृत्ती चववकेशक्िी. ही शक्िी सत्कमय व द ष्ट्कमय यािील 
िेद स्पष्ट करिे. द सरी वासना. िी स खाच्या अचिलाषेला जन्म देिे, शारीचरक स खाकडे माणसाला धावायला 
लाविे. चिसरी क्रोध. िी मन ष्ट्याला संकटाला चपटाळून लावायला प्रवृत्त करिे. िीिीला सामोरे जावयास 
लाविे आचण त्याच्याि वियस्वािी व स्वाचमत्वािी िावना चनमाण करिे. मन ष्ट्य आपल्या इच्छेला येईल त्याप्रमाणे 
आपल्यािील या प्रवृत्ती प्रखर बनव ूशकि नाही. त्या मूलिः असिाि िशाि कायम राहिाि. 

 
मन ष्ट्यामध्ये आत्मा असिो आचण त्यािा ईश्वराशी संपकय  असिो, म्हणूनि मन ष्ट्य हा सवय प्राणीमात्रािं 

सवयश्रेष्ठ होय. िथाचप कचनष्ठ प्रिीच्या जगाच्या काठावर राहणारी कचनष्ठ प्रिीिी माणसे पश वृत्तीच्या जगािील 
अत्यंि ब चद्धमान लोकाचं्या सहवासाि राहि असिाि; त्याचं्यावरच्या पायरीवर चवचिन्न उच्च श्रेणींिी माणसे 
राहिाि. ही माणसे आपल्या ब चद्धमते्तने व कौशल्याने नावलौचककास िढिाि आचण अखेर पे्रचषिपदावर 
पोििाि. या पे्रचषिानंी कोणत्याही लौचकक साधनाचं्या साहाय्याचशवाय केवळ अंिःपे्ररणेच्या मदिीने चिरंिन 
सत्यािे ज्ञान प्राप्ि केलेले असिे. ििूलावरील मानवानंा या पे्रचषिाचं्या माध्यमाद्वारे स ख व आनंदािी प्राप्िी 
होिे. मन ष्ट्यप्राण्यािील सवश्रेष्ठ वगापेक्षाही श्रेष्ठ वगय देवदूिािंा. त्या पलीकडे चववकेािी आचण स्वगािी वस्िी 
असलेले जग असिे आचण त्याही पलीकडे अखेर ‘एकरूपिे’िे के्षत्र वसि असिे. एका चवचशष्ट कबदूपासून स रू 
झालेली रेषा प न्हा त्याि कबदूपाशी यावी त्याप्रमाणे या चठकाणी अस्स्ित्वािे वि यळ पूणय होिे. 
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चनसगयिः मन ष्ट्य हा मध्यम श्रणेीिील प्राणी आहे. स्विाविः त्यािा कल हीन श्रेणीकडे असिो. िथाचप 
आपल्या इच्छाशक्िीच्या जोरावर उच्च श्रेणीकडे त्याला जािा येिे. आपल्यामधील चववकेशक्िीम ळेि 
मन ष्ट्यप्राणी इिर हीन प्राण्यापेंक्षा श्रेष्ठ मानला जािो. त्याच्या स्विःच्या योग्यायोग्यिेिि त्याच्या स खद ःखािी 
आचण पूणापूणयिेिी ग रूचकल्ली वसि असिे. सदािाराच्या व ज्ञानाच्या सरधोपट मागाने जावयािे मन ष्ट्याने 
ठरचवले, िर त्या मागावर पायरीपायरीने त्यािी प्रगिी होऊ शकिे. कारण पूणयत्वाच्या चदशनेे प्रयत्न करणे हे 
त्याच्या स्विावािि असिे. अशा रीिीने ईश्वरी प्रकाश ज्या चठकाणी त्याच्या मस्िकावर िळपि राहील अशा 
जागी िो पोि ू शकेल. िेथेि त्याला चनवाऱ्याच्या परमोच्च जागी जाणारा मागय सापडेल. उलट माणसािं 
प्रयत्नशीलिा नसेल आचण िो नैसर्मगक प्रवृत्तींच्या अधीन झाला असेल, िर िो अधःपिनाच्या मागाने जाईल व 
आपल्यािील चवनाशकारी िावनाचं्या आहारी जाईल. यापैकी काय स्वीकारावयािे हे मन ष्ट्याच्या 
चववकेशक्िीवर अवलंबनू आहे. कदाचिि मन ष्ट्य आपल्यािील ‘हीन’ प्रवृत्तीला म्हणजे पश वृत्तीला वश होईल 
अथवा मध्यमवृत्तीला म्हणजे ‘अप्रगि’ प्रवृत्तीला शरण जाईल ककवा उच्चत्तम वृत्तीच्या म्हणजे देवदूिवृत्तीच्या 
अधीन होईल. या िीन प्रवृत्तींिे क राणािं अन क्रमे ‘अधोम खी’, ‘दोषपूणय’ आचण ‘चनःसंदेह’ अशा शब्लदािं वणयन 
केलेले आहे. [या सजं्ञा अन क्रमे क राणाच्या १२⁵³, ७५² व ८९²⁷ या आयिामंधून िघेल्या आहेि. पण त्यािा जो अथय लावला आहे िो फारसा बरोबर 
वाटि नाही.] 

 
पूणयत्वािी प्राप्िी हे मानवी जीवनािे उचद्दष्ट ककवा ध्येय आहे. मानवी शक्िीच्या कके्षि असलेले असेि हे 

उचद्दष्ट आहे. आचण आपल्या जवळील सवय शस्क्िचनशी मन ष्ट्याने आपले चविार प्रत्यक्ष व्यवहाराि उिरचवले िर 
त्याला पूणयत्व प्राप्ि करिा येईल. पूणयत्वास पोिलेला ककवा संपूणय मन ष्ट्य िोि, की ज्याला समाधानी जीवन 
लािलेले आहे आचण ज्याला परमेश्वरी आज्ञािें पालन करण्यािि परमानंद चमळि असिो. अशा मन ष्ट्याला 
परमात्म्यापासून दूर ठेवणारा पडदा असणार नाही. आचण आपण परमेश्वराच्या समीप आहोि या गौरवपूणय 
जाचणवनेे त्याला परमोच्च स खािा अन िव येईल. 

 
नाचसर अल ्दीन प ढे म्हणिो, ॲचरस्टॉटलपूवय ित्त्वज्ञाचं्या मिान सार स खप्राप्िी आत्म्याद्वारेि होि 

असिे. ॲचरस्टॉटलनंिरिे स्टोईक ित्त्वज्ञासंारखे ित्त्वज्ञ असे सागं ू लागले, की मनाप्रमाणे शरीराद्वारेही 
स खप्राप्िी होिे; परंि  असे म्हणणे म्हणजे स खासारख्या उदात्त व संपूणयपणे अपचरवियनीय आचण अचवनाशी 
गोष्टीिे िचविव्य मानवी शरीरासारख्या ि च्छ वस्िूवर अवलंबून ठेवणे होय; स खािे िचविव्य योगायोगावर 
सोपचवणे होय ॲचरस्टॉटलने चवचिन्न मानवी समाजािें आचण चवचिन्न लोकाचं्या स खचवषयक िचूमकािें अवलोकन 
केलेले होिे. त्याम ळे त्यािे असे मि बनले होिे, की प्रत्येक मन ष्ट्यािी स्विःिी अशी आदशय स खािी कल्पना 
असिे– आचण चिन्न चिन्न काळािील माणसाच्या आदशय स खाच्या कल्पना चिन्नचिन्न असिाि. म्हणून त्याने 
स खािी पाि घटकाि (शारीचरक आरोग्य हा त्यािील पचहला घटक होय) चविागणी केली. यापंकैी कोणत्याही 
घटकािा अिाव असेल, िर संपूणय स खािा लाि होणे अशक्य आहे. याि ित्त्वज्ञाने (ॲचरस्टॉटलने) आणखी 
असेही म्हटले आहे, “िौचिक संपन्निा व खूप चमत्रमंडळी नसिील िर मन ष्ट्याला आपली महान् कायें करणे 
कठीण आहे. म्हणून ित्त्वज्ञानाच्या अंगी असलेले श्रेष्ठ ग ण जगासमोर याविे यासाठी राज्यसते्तने ित्त्वज्ञानािा 
अंचगकार केला पाचहजे.” याला आमिे असे (उत्तर) आहे, की (महान कायािी) देणगी परमेश्वराकडून आली 
िरि त्याि खरे स ख आहे.  
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स खािी प्राप्िी इहलोकाि होऊ शकिे की परलोकाि, याचवषयीच्या ज न्या ित्त्वज्ञाचं्या मिािा 
लेखकाने उल्लेख केला आहे. या ित्त्वज्ञाचं्या मिे, फक्ि आत्माि स ख काय िे समजू शकिो. परंि  आत्म्याला 
शरीरािे आवरण असिे. हे आवरण नष्ट होिे िेव्हाि आत्म्याला स खािे ज्ञान होऊ शकिे. ॲचरस्टॉटल म्हणिो, 
या लोकाि धमावर श्रद्धा ठेवनू मन ष्ट्याने वागाव ेआचण चनत्य सत्कमय करीि राहाव े म्हणजे मग िो व त्यािी 
सत्कमे यािंा नाश झाल्यावर त्याला स खािा लाि होईल, हे म्हणणे चनरथयक आहे. ॲचरस्टॉटलच्या मिे 
मन ष्ट्याला त्याच्या प्रयत्नान सार याि लोकाि चवचिन्न प्रकारिी कमी जास्ि स खे चमळि असिाि. नाचसर अल ्
दीन यािून असा चनष्ट्कषय काढिो, की चववकेाने प्रत्येक स ख चमळचवण्यािा आचण त्याद्वारे िागंल्या सवयी 
जडचवण्यािा व त्या चटकचवण्यािा मन ष्ट्याने प्रयत्न केला पाचहजे. त्याच्या स खाच्या कल्पनेि फेरबदल होि 
नाही ककवा ज्यािे स ख लोप पावि नाही आचण जो मन ष्ट्य आपल्या नचशबाच्या िढउिारािही आपली चित्तशािंी 
ढळू देि नाही िोि मन ष्ट्य संपूणय स खी होय. अशा स खािा धनी असलेला मन ष्ट्य चजविं असेपयंि बाह्य शक्िीं 
(िबाई) च्या िसेि स्वगीय शक्िींच्या अधीन असिो. आचण त्याच्या स दैवािे ककवा द दैवािे ग्रह त्याच्यािोविी 
वावरिि असिाि. आपल्या सिोविालच्या आपल्या बाधंवाचं्या क ट ंबािा त्याला स्पशय होि असला, िरी त्यािी 
त्याला बाधा होि नाही. कारण असा मन ष्ट्य बाह्यशक्िींच्या बाधेपासून म क्ि असिो. 

 
सदािारवृत्ती हा मानवी स खािा मूलस्त्रोि आहे. ही वृत्ती कशी संपादन करिा येईल याचवषयी आपल्या 

प्रबंधाि नाचसर अल–्दीन याने मागयदशयन केले आहे. स्विःमधील नैसर्मगक ग णाचं्या साहाय्याने ककवा कृचत्रम 
उपायानंी मन ष्ट्य पूणयत्व प्राप्ि करण्यािे प्रयत्न करीि असिो. यापंकैी नैसर्मगक ग ण हे एखाद्या बीजासारखे 
असिाि. या बीजािूंन ‘प्राणीमात्र’ क्रमशः आपोआप पूणयिेच्या चदशनेे चवकचसि होि जािो. परंि  कृचत्रम 
उपायािें िसे नाही. अवजाराच्या साहाय्याने लाकूड कापाव,े िासाव ेआचण ख िी ियार करावी िसे कृचत्रम 
उपायानंा पूणयत्व प्राप्िीसाठी कामाला लावाव ेलागिे. मन ष्ट्यप्रचणि कृचत्रम साधनापेंक्षा नैसर्मगक ग ण केव्हाही 
उच्च प्रिीिे होि. कारण त्यािंा उगम प्रत्यक्ष ईश्वराच्या ज्ञानाि असिो, िर कृचत्रम उपाय हे मानवी धडपड व 
वासना यािूंन जन्म घेि असिाि. िसेि नैसर्मगक ग ण हे ग रूसारखे असिाि. िर मन ष्ट्यप्रचणि कृचत्रम साधने 
ही या ग रूच्या चशष्ट्यासारखी असिाि. एखाद्या वस्िूच्या उत्पत्तीच्या वळेी चिच्या चनमात्याने चििा कल ज्या 
चदशनेे ठेवलेला असेल त्याि चदशनेे चिला पूणयत्व चदले पाचहजे. म्हणून मन ष्ट्यप्रचणि कृचत्रम साधनाचं्या 
साहाय्याने माणसाला लािलेले पूणयत्व नैसर्मगक ग णानंी प्राप्ि होणाऱ्या आचण परमेश्वराने अगोदरि चनचिि 
केलेल्या पूणयत्वाशी साम्य असलेले असेि असले पाचहजे. आिारािें चनयमन करणे आचण सद्ग णािंी प्राप्िी 
करणे हे मन ष्ट्यप्रचणि साधनािें उचद्दष्ट असल्याम ळे या साधनानंी याबाबिीि नैसर्मगक ग णािेंि अन करण केले 
पाचहजे. मूळ नैसर्मगक प्रवृत्तींच्या मापानेि मन ष्ट्याने आपल्या शक्िी व काययप्रवृत्ती यािंी रिना प्रथम केली 
पाचहजे आचण मग त्यानंा वळण लावले पाचहजे. नवजाि बालकािील चवचिन्न काययशक्िी जशा क्रमशः चवकचसि 
होि असिाि िसे झाले पाचहजे. बालकाि अनेक स्वािाचवक शक्िी असिाि. उदाहरणाथय, चदलेले अन्न 
पिचवणे ककवा अन्न चदले नाही म्हणजे रडणे. बालक मोठे होईपयंि त्याच्यामधील या चवचिन्न शक्िी संस्काचरि 
केल्या जाि असिाि. नैचिक आिरणाचं्या बाबिीि िसेि केले पाचहजे. वासनािें चनयमन करण्यापासून प्रारंि 
केला पाचहजे. मग क्रोधािे चनयंत्रण करायला, िसेि इिर प्रवृत्तींिे चनयमन करायला चशकले पाचहजे. अशा 
प्रकारच्या चनत्य चशक्षणाद्वारे मन ष्ट्याला सद्ग णािंी व स खािी प्राप्िी होऊ शकेल. 
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िथाचप आिापयंि उल्लखे केलेल्या ित्त्वज्ञानचवषयक साचहत्यािा इस्लामी नीचिित्त्वावंर फारि अल्प 
प्रिाव पडलेला आहे असे चदसिे. इस्लामी लोकसाचहत्याि देखील ज न्या कमयठ आिार–चविारािंीि चशकवण 
चदलेली आढळिे. लोकसाचहत्याि सवयत्र हा अन िव येिो. काहीही संबधं नसिाना चकत्येक प स्िकाि अशा 
प्रकारच्या कमयठ चविारािें अनावश्यक पाठ चदलेले आहेि. (त्याला काही थोडे अपवाद आहेि. त्यािंा प ढे 
चविार करू.) यािे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘अरेचबयन नाईटस्’मधील कथा. धमाच्या आवश्यकिा लक्षाि 
घेऊन त्या कथा ‘संपाचदि’ केल्याच्या ख णा त्यापंैकी अनेक कथामंध्ये आढळिाि. त्यापंकैी काही कथािं 
उपदेशपर असे लाबंलिक आचण कथेच्या एकंदर सूत्राशी चवसंगि असे पचरच्छेद घ सडलेले आहेि. अशा 
प्रकारिा एक पचरच्छेद एका कथेि मजीद अल ् दीन या मृत्य शय्येवर पडलेल्या एका व्यापाऱ्याच्या िोंडी 
घािलेला आढळिो. या पचरच्छेदाि ‘चफकाह’मधील नैचिक आिरणचवषयक चनयमाशंी बरेिसे साम्य असलेला 
नैचिक उपदेश आहे. आपल्या उपदेशपर चनवदेनाि या व्यापाऱ्याने आपल्या म लाला लोकाशी अचधक घचनष्ठ 
संबंध ठेव ूनकोस आचण ज्याम ळे न कसान व अनचहि होईल असे काही करू नकोस असा चहिोपदेश केला आहे. 
व्यापारी म्हणिो, “शक्य असेल िेव्हा सत्कमय कर. माणसाशी चनत्य उदारपणे व्यवहार कर. दया (मारूफ) 
करण्याच्या प्रत्येक संधीिा उपयोग कर. अल्लािे स्मरण ठेव िसे केलेस िर िो ि झे स्मरण ठेवील. िू उधळेपणा 
केलास िर ि ला अगदी हीन लोकाकंडे यािना करावी लागेल मन ष्ट्यािे मोल त्याच्यापाशी जे असेल त्यावरि 
अवलंबून असिे हे लक्षाि ठेव. ि झ्यापेक्षा जे कचनष्ठ असिील त्याचं्याचवषयी दयावृत्ती असू दे; िरि ि झ्याहून 
जो श्रेष्ठ आहे िो ि झ्याबद्दल दयावृत्ती दाखवील. िू कोणािेही वाईट करू नकोस, नाहीिर ि झे वाईट करणारा 
कोणीिरी परमेश्वर ि झ्यावर आणनू ठेवील.” 

 
कोणी एक राजा व त्यािा वझीर शम्मास याचं्यामध्ये एकदा एक प्रदीघय वादचववाद (खरे म्हणजे 

प्रश्नोत्तरे) झाला. या दोघासंंबंधींच्या एका कथेि िो कथन केलेला आहे. या वादचववादािे स्वरूप बरेिसे 
‘चफकाह’ मधील ििेसारखे आहे. इहलोकािील व परलोकािील मन ष्ट्यािी ईस्प्सिे कोणिी या प्रश्नाचवषयी 
इस्लाम धमांि परस्परचवरोधी चनदेश चदलेले आहेि. यािूंन चनमाण झालेल्या अडिणींच्या ििेने वर 
उल्लेचखलेल्या वादचववादािा प्रारंि होिो. या लोकाि मन ष्ट्य केवळ उदरंिरणामागे लागला िर िे त्याच्या 
आत्म्याला अनचहिकारक होईल; आचण केवळ परलोकाि चमळणाऱ्या लािापाठीमागे मन ष्ट्य लागला िर िे या 
लोकािील त्याच्या शरीरस खाच्या दृष्टीने मारक ठरेल. यािून मागय काय? यािे उत्तर असे, की या लोकाि 
जीवनचनवाहासाठी मन ष्ट्य करीि असलेल्या धडपडीिून त्याला परलोकासाठी लागणारी शक्िी लािि असिे. 
मन ष्ट्याला आपली शाश्वि िक्िी करायला लावण्यािे सामर्थयय ज्या परमेश्वरापाशी आहे त्याच्याचवरुद्धही पाप 
करण्यािी मन ष्ट्यािी क्षमिा, या आणखी एका प्रश्नाचवषयी या वादचववादाि ििा केलेली आहे. या प्रश्नािे या 
ििेच्या ओघाि असे उत्तर चदले आहे, की आपल्यावर पे्रम करण्यािी ज्यािंी पात्रिा आहे त्यानंा ईश्वराने 
कल्याणािा मागय दाखचवलेला आहे आचण त्यािंी इच्छा असेल िी सत्कृत्ये करण्यािे सामर्थयय त्यानंा चदलेले 
आहे. असे असूनही जे लोक द ष्ट्कृत्ये करिाि िे पापी होि; िथाचप त्याचं्यासाठीही पिात्तापािा मागय मोकळा 
असिो. िागंले ककवा वाईट करण्यािी शक्िी मन ष्ट्याच्या पंिेंचद्रयाि असिे. खरे िर ईश्वरावर पे्रम 
करण्यासाठीि मन ष्ट्याला त्याने जन्माला घािलेले आहे; परंि  मन ष्ट्यािील आत्म्यािी स्वािाचवक ओढ 
वासनेकडे असिे आचण मन ष्ट्य आपल्या पंिेंचद्रयाचं्या साहाय्याने िागंल्या आचण वाईट गोष्टी करीि–असिो. 
मन ष्ट्यािील िीन द ग यण असे आहेि, की ज्यािंी अचनष्टिा कोणालाही नाहीशी करिा येि नाही. मूखयिा, हीन 
िाचरत्र्य व असत्य हे िे िीन द ग यण होि. ज्याम ळे न कसान होण्यािे टळिे आचण फायदा होिो असे असत्यािे 
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काही प्रकार आहेि. वास्िचवक सवयि खोटेपणा अनैचिक असला िरी वरील प्रकाराचं्या बाबिीि भ्रमेला जागा 
आहे. सवयि सत्ये िागंली होि; िथाचप काही प्रसंगींिी सत्ये अनैचिक होि. उदाहरणाथय आपल्यापाशी 
असलेल्या गोष्टींसंबधंीं बढाई मारण्यासाठी साचंगिलेले सत्य. आपल्यापाशी नसलेल्या गोष्टींिी बढाई मारणारा 
मन ष्ट्य िर सवांि चनलयज्ज समजला पाचहजे. 

 
िथाचप कथाकहाण्याि सवयसामान्यपणे लोकसमाजाि प्रिचलि असलेल्या नीचिकल्पनािंाि समावशे 

केलेला चदसिो. वर उल्लेख केलेल्या नैचिक उपदेशाशी त्यािा फारि थोडा मेळ बसिो. म्हणूनि इस्लाममधील 
धमयपचंडिािंा या कथा वािण्यावर व कथन करण्यावर रोष असावा याि आियय नाही. काही इस्लामी देशाि या 
कथािें वािन व श्रवण द दैवी समजले जािे. इस्लामी धमयचवषयक साचहत्यािा आचण या कथािंा काहंी संबंध 
नाही हे चनचिि. परंि , इस्लामच्या गरजा लक्षाि घेऊन व त्याचं्याशी मेळ घालून त्या सवय कथा ियार केल्या 
गेल्या आहेि हेही खरे. ज्या कथािें चवषय इहलौचकक व मानवी स्वरूपािे नाहीि अशा कथािंही 
कपोलकल्पकिेिा वापर केलेला आहे. या व अशा प्रकारच्या अन्य कथािें या संदिािील एक लक्षण असे की 
त्या कथामंध्ये काल्पचनक न्यायाला स्थान नाही. यािा अथय न्यायाच्या कल्पनेिा त्याि अिाव आहे असा 
अथािि नाही. िथाचप पापाला अटळपणे चशक्षा चमळिेि असे त्याि दाखचवलेले नाही. चकिीही द ष्ट मागांनी 
संपचत्त चमळचवली िरी त्याबद्दल अिय आहे; द सऱ्यानंा मारून सत्ता व संपचत्त चमळवायला प्रचिबधं केलेला नाही; 
उच्च पदस्थाचं्या अप्रामाचणकपणािा व ज ल मािा या कथाि गौरवानेि उल्लखे केलेला आढळिो. अशा लोकानंा 
त्याचं्या क कमांिी सजा अखेर याि लोकाि चमळिे ककवा प ढील लोकाि िी कृत्ये चहशबेाि घेिली जािाि असे 
म ळीस द्धा सूचिि केलेले नाही. 

 
अशा प्रकारच्या बह िाशं कथािें मूळ चवषयि नैचिक स्वरुपािे नाहीि, त्याम ळे त्या कथाि हा दोष 

आढळि असावा. म्हणजेि अनैचिकिेिा हेि प रस्सर प रस्कार करण्यािा िो प्रयत्न नाही. याि कारणाम ळे 
बह दा नशा करणे, अफू व हाचशश खाणे, संगीि–नृत्याि रममाण होणे वगैरे गोष्टी चनत्याच्याि असाव्याि अशा 
पद्धिीने त्यािंा या कथामंध्ये उल्लेख केलेला आहे आचण या गोष्टींबद्दल कोठेही नापसंिी दाखवलेली नाही. 

 
या कथािं अनेक चनयमबाह्य लैं चगक संबंधािें प्रसंग वर्मणलेले आहेि. िे प्रसंग सागंण्यामागे काम क व 

स्वैरािारी प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देण्यािा चकिीसा हेि  आहे हे चनचिि सागंिा येि नाही. अश्लील प्रसंगािें वणयन 
करण्यािा हेि नेि काही कथा साचंगिल्या आहेि हे उघड आहे. परंि  अनेक प्रसंगािें वणयन करिाना वैषचयक 
प्रश्नासंंबधंी अनैचिक दृचष्टकोण स्वीकारलेला नाही. अशा अनैचिक दृचष्टकोणासंबधंी इस्लामी धमयशास्त्रज्ञानंी 
अचधकृिपणे नापसिंीि दशयचवलेली असली व त्यािी कदर इिरत्र केलेली असली िरी ‘अरेचबयन नाईटस् ’ 
मधील कथामंध्ये अशी कदर केलेली नाही. या संदिाि असे म्हणिा येईल की, शरीराच्या अन्य चक्रयापं्रमाणेि 
शरीर संिोगािी चक्रया ही एक सामान्य चक्रया आहे असे (अरेचबनयन नाईटस्मधील) म स्स्लम व्यक्िी मानिाि. 
अगदी लहान म लाचं्या देखिस द्धा म स्स्लम माणूस या चवषयािी चनःसंकोिपणे ििा करिो आचण याबाबिींिल्या 
अशा थोड्याि गोष्टी असिील की ज्या लहान म लानंा माहीि नसिाि ककवा ज्यािंी िे ििा करीि नाहीि. 

 
ज्यािें संबंध शचरयिप्रमाणे कायदेशीर (हलाल) आहेि अशा स्त्री−प रूषाचं्या आपली नैसर्मगक लैं चगक 

िकू िागचवण्याच्या प्रयत्नास उते्तजन चदलेले आहे. जो अनेक चववाह करील िो म स्स्लम समाजािील सवोत्तम 
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माणूस होय अशा अथािे एक हचदस आहे. इिर हचदसापं्रमाणे हे हचदस देखील य स्क्िवाद करिाना पूरक ककवा 
चवरोधी म्हणून वापरले जािे. ब्रह्मियय हे स न्नाचवरोधी मानलेले आहे. आचण स फीपंथीय लोकावं्यचिचरक्ि अन्य 
पंथीयाि ब्रह्मियािे आिरण होि नसाव.े िथाचप वैषचयक स खािा अचिरेक टीकास्पद [परंपरावादी मिािा प रस्किा 
अब  अब्लद ल रहमान अल् नासी याला िार बायका व चकत्येक रखेल्या होत्या.] ठरिो. मात्र प्राथयनेच्या प्रसंगी ककवा (चववाहप्रसगंी) 
श िकििनपर िाषणािं वैषचयक स खािा उल्लखे करावयास प्रत्यवाय नसिो. 

 
चवधवा स्त्रीला पिीच्या चनधनानंिर ककवा नवऱ्याने चिला घटस्फोट चदल्यानंिर चवचशष्ट म दिीपयंि प न्हा 

चववाह करण्यास शचरयिने लैं चगक श द्धिेच्या कारणासाठी मनाई केलेली आहे. परंि  प रुषाला मात्र आपल्या 
घटस्फोचटि स्त्रीशी चिने आपल्या प नर्मववाचहि पिीशी असलेला लग्नसंबधं संपचवला िर लगेि प न्हा चववाह 
करिा येिो. कदाचिि हा कायदा घटस्फोट सहजपणे घेण्याच्या प्रकाराला पायबंद बसावा म्हणून प्रारंिी केला 
गेला असावा परंि  हा कायदा लैं चगक श द्धिेच्या इस्लाममधील सवयसाधारण कल्पनेचवरुद्ध आहे. 

 
चववाहेिर लैं चगक संबंध फक्ि रखेलीच्या बाबिीि कायदेशीर मानला आहे. वशे्या व्यवसाय रूढ 

असला िरी िो चिरस्करणीय आहे. ‘ल ि’संबंधीच्या कथेि ग दामथै नास मनाई असल्यािे ध्वचनि केले आहे. 
[क राण २६¹⁶⁵ वर स रुवािीस पहा.] परंि  अरेचबयन नाईटस्मधील गोष्टी आचण इिर प राव ेपाहिा ग दामथै न प्रिचलि 
असाव ेआचण जनमनाि त्याचवषयी फारशी नापसंिी नसावी असे चदसिे. हा प्रकार व अन्य व्यचििार आचण 
अनेक प्रकारच्या शाचररीक स खाकडे वाढिी प्रवृत्ती ही सवय संस्कृिीच्या ऱ्हासािी लक्षणे होि असे इब्लने खाल्द न 
याने म्हटले आहे. [फक्ि माचलकी पंथािे लोकि ग दामैथ न हा गंिीर ग न्हा मानीि होिे असे इब्लने खाल्द नला ध्वचनि करावयािे आहे असे चदसिे. 
परंि  शाफी पंथीयदेखील या प्रकाराला एक प्रम ख पाप समजिाि.] 

 
अथाि खरी शालीनिा ककवा चििे सोंग करणारी दाचंिक नम्रिा यािंा अिाव होिा असा या चवविेनािा 

अथय नाही. उदाहरणाथय शचरयिने घालून चदलेले पडद्यासंबंधीिे चनयम. अगदी धमयचनरपेक्ष कायद्याद्वारे ज्या 
देशाि पडद्याला बंदी केलेली आहे, त्या देशािस द्धा, चवशषेिः अचधक गरीब समाजाि पडद्यािी पद्धि िालूि 
आहे. पडदा न घालण्याच्या मानचसक पचरणामािंी वणयने इस्लामी साचहत्याि केलेली आढळिाि. या संदिाि 
अशी एक कथा साचंगिली जािे की, एका हकीमाने एका स्त्रीरोग्याच्या बाबिीि पडदा अकस्माि काढून 
टाकावयास लावण्याच्या ‘धक्कापद्धिीच्या उपिारा’िा उपयोग केला होिा. बसरा येथील सूफीवादी ित्त्वज्ञ 
हसन याच्या िचरत्राि फचरद अल ्दीन अत्तार याने खऱ्या मयादाशीलिेिे एक उदाहरण चदले आहे. एकदा एक 
स्त्री िेहऱ्यावर ब रखा न घेिा आचण हाि न झाकिा आपल्या नवऱ्याचवरुद्ध िक्रार करण्यासाठी हसनकडे आली, 
िेव्हा हसनने चिला प्रथम िेहऱ्यावर पडदा घ्यायला साचंगिले. त्यावर िी स्त्री उत्तरली, “(परमेश्वराने) मला 
अशा प्रकारिा जन्म चदला आहे की माझी अक्कल मला सोडून गेली आहे. आपण मला सावध केले नसिे िर मी 
याि अवस्थेि रस्त्याि कहडले असिे. परंि  माझ्या िेहऱ्यावर ब रखा नाही हे आपल्या लक्षाि आले नसिे िरी 
ईश्वराशी एवढा जवळिा सबंंध असलेल्या आपल्यासारख्या माणसाला त्यािे चवशषे काय?” इब्लने क िैब याने 
एका चठकाणी दाचंिक मयादाशीलिेिा चधक्कार केला आहे. िो म्हणिो, कोणी प रुषाच्या ककवा स्त्रीच्या 
जननेंचद्रयािा उल्लखे केला िर रागावण्यािे ककवा लजे्जने िोंड वळचवण्यािे कारण नाही. माणसाच्या 
शरीरावयवािा नामोल्लेख करण्याि काहीही पाप नाही. द सऱ्यािंी प्रचिष्ठा मलीन करण्याि आचण त्यािंी 
बदनामी करण्याि मात्र पाप आहे. 
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ज्यामध्ये अनेकदा उपदेशपर नीिीपाठ चदलेले आहेि असे काही म स्स्लम साचहत्य आहे. त्याि 
वागण्या–बोलण्यािे रीिीचरवाज (आदब) आचण ‘व्यवहारािील’ चशष्टािार यािंी ििा केलेली आहे. या 
वगािील साचहत्य लचलि व काव्यात्मक आहे. रीिीचरवाजािंी व चशष्टािारािंी ििा करिाना या साचहत्य 
प्रकारामध्ये पैगंबर, त्यािें सहयोगी आचण अन्य इस्लामी धमयपंचडि याचं्या िोंडच्या नीचिचवषयक उद्गारासंह 
सवय गोष्टींिा उपयोग केला आहे. अशा प्रकारच्या साचहत्यािा हेि  काय आहे हे इब्लने क िैब याने आपल्या उय ब 
अल ्अखबार (परंपरािें उगमस्थान) या गं्रथाच्या प्रारंिी अि कपणे साचंगिले आहे. िो म्हणिो “या गं्रथािं 
क राण, स न्ना, इस्लामी कायदा ककवा हलाल व हराम कोणिे यासंबधंी काहीही ििा केलेली नसली िरी हे 
प स्िक उच्च आिारानंा मागयदशयक असे आहे. कारण त्याि माणसाला उदात्त िाचरत्र्यािे चदग्दशयन केलेले आहे. 
या प स्िकाम ळे हीन वियण कीला प्रचिबंध होऊ शकेल. परमेश्वराकडे नेणारा फक्ि एकि रस्िा आहे; आणखी 
रस्िेि नाहीि असे नाही. नमाजासाठी रात्री जागण्याि ककवा दीघयकाळ उपवास करण्याि अथवा हलाल आचण 
हराम काय असिे याचवषयीच्या ज्ञानाि काही सवय सत्कमय साठचवलेले नाही. ईश्वराकडे जाणारे अनेक रस्िे 
आहेि. सत्कमािी दारे चवशाल आहेि. त्या त्या काळािी िरिराट होण्यािि धमािी िरिराट आहे आचण त्या 
त्या काळािी समृद्धी स लिानाच्या वैिवावर अवलंबनू आहे. अल्लाहिा स लिानाला आशीवाद असेल िर 
स लिानािी समृद्धी त्याच्यािील न्यायचप्रयिेम ळे व चनदोष ब द्धीम ळे होऊ शकेल.” 

 
इब्लने क िैबच्या या वरील चविाराि प्राजंलपणािी एक िमक चदसून येिे िी वगळिा त्याच्या गं्रथािील 

एकंदर चवविेनािा नीचिचवषयक दृचष्टकोण कमयठ व गिान गचिक आहे. ‘आदब’ चवषयीिा त्यािा दृचष्टकोण इिर 
बह िेक लेखकापं्रमाणेि आहे. आपल्या डोळ्यानंा जे स खकारक वाटिे िे मन ष्ट्याने टाळाव ेया वियनचवषयक 
चनयमासबंंधी त्याने आपले जे चविार व्यक्ि केले आहेि त्यावरून त्यािा दृचष्टकोण स्पष्ट होिो. िो म्हणिो, 
“(िी गोष्ट टाळावी असे) त्याि काही नसिे िर आपण त्या गोष्टीस प्रचिबधं केला नसिा.” 

 
अशा प्रकारिे नैचिक आिरणासबंंधीिे आपले चविार इस्लामी नीचिित्त्वज्ञ सिि सागंि राचहल्यािा 

एकंदर पचरणाम असा झाला की त्यापकैी काही महत्त्वािे चविार इस्लामप्रमाणेि इिर धमीयानंाचह िागंले 
माहीि झाले. मंगोल वशंाच्या इचिहासािा लेखक ब द्धधमीयाचं्या ‘नोम’ या मंत्राचवषयी चलचहिाना म्हणिो की 
त्या मंत्राद्वारे ब द्धधमीयानंा “इिर सवय धमािील पे्रचषिानंी साचंगिलेल्या ित्त्वज्ञानासारख्या व धमयश्रदे्धसारख्या 
उदात्त चविारािंा उपदेश चमळिो. त्यापकैी काही उपदेशाि मन ष्ट्याने द ष्ट्कृत्य करण्यापासून सावध राचहले 
पाचहजे; द सऱ्याला अपाय होईल असे काही करिा कामा नये वगैरे गोष्टी साचंगिलेल्या आहेि. िसेि 
द ष्ट्कृत्यािा बदला सत्कृत्याने घ्यावा आचण प्राण्याशी कू्ररपणाने वाग ूनये असा ही आदेश देण्याि आला आहे.” 

 
धार्ममक आिारसंचहिेमधील नैचिक आवाहनािें आिरण इस्लाम धमािे लोक चकिी प्रमाणाि करीि 

असिाि यािा चबनि क अदंाज करणे कठीण आहे. धमयपचंडिानंी घालून चदले त्या आदशाप्रि जाण्यािा 
क्वचििि प्रयत्न होि असेल. चशराझ येथील शखेसादीसारख्या लेखकानंी याबाबिीिील लोकािंी प्रवृत्ती बरोबर 
ओळखली होिी. कारण या लेखकानंी प रस्काचरलेल्या नैचिक आिरणाच्या ित्त्वामध्ये ‘चफकाह’ पेक्षाही 
नैचिकिेिी कमी बूज ठेवलेली आहे. सादीने केलेला नैचिक आिरणासंबधंीिा सवय उपदेश खऱ्या नैचिकिेपेक्षा 
ित्काचलक उपय क्ििेवर आधारलेला आहे. शािंिा व लाि चमळवनू देणारे असत्य सादीच्या दृष्टीने कलह 
घडचवणाऱ्या सत्यापेक्षा िागंले. सादीच्या मिे राजा कधीि ि कि नाही आचण िसे साचंगिले गेले पाचहजे. 
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कारण राजाला चवरोध करणे म्हणजे प्राणाला म कणे होय. त्यािप्रमाणे आपल्या चमत्राशंी सलोख्याने राहणे 
शहाणपणािे होय. परंि  चमत्रावंर पूणय िरवसा टाकू नये. कारण कदाचित् त्याचं्याशी असलेली मतै्री कधीिरी 
संप ष्टाि येईल आचण मग ि मच्याचवषयी त्यानंा असलेल्या माचहिीिा िे ि मच्याचवरुद्ध उपयोग करिील. 
द सऱ्याने केलेल्या ब राईिी िरपाई िलाईने करणे मूखयपणािे आहे. िसेि द ष्ट माणसाला दया दाखचवणे म्हणजे 
स ष्टिेवर अन्याय करणे आहे. ि मिा शत्र ूि मच्या किाट्याि सापडला असेल िेव्हा त्या सधंीिा फायदा घ्या. 
ज लूम करणाऱ्याला क्षमा करणे म्हणजे ज्याच्यावर ज लूम झाला आहे त्याला अपाय करणे होय. याउलट सादी 
याने चमत्रचनष्ठा, कल्याणकत्याचवषयी कृिज्ञिा व कचनष्ठाचंवषयी दयाब द्धी व समजूिदारपणा, समाधानीवृत्ती 
आचण प्राजंलपणा या ग णािंा गौरव केला आहे. आपल्या सवय प्रचििाशक्िीचनशी त्याने त्या ग णािंा उपदेश केला 
आहे. मन ष्ट्याला त्याच्या कमाबद्दल चमळणाऱ्या िागंल्या ककवा वाईट फळाचंवषयी सवयि कमयठ चविारपंथािील 
उपदेशकाचं्या मनाि जशी अचनचिििा आहे, िशीि िी सादीच्या मनािही आहे. चनयचि चनष्ठ र आचण अगम्य 
आहे. चनयिीिे चनणयय अपचरवियनीय आहेि आचण त्या चवषयी शकंा घ्यायिी नसिे. 

 
नैचिक ित्त्वासंंबधंींच्या सादीच्या दृचष्टकोणासारखाि दृचष्टकोण ल कमान या ज्ञानी प रुषाच्या म्हणून 

साचंगिल्या जाणाऱ्या बोधपर कथािं आढळिो. इसापच्या कथाशंी यापैकी बऱ्याि कथािें साम्य आहे. या कथािें 
संपादन ज्या म स्स्लम संपादकाने केले आहे त्याने प्रत्येक कथेच्या शवेटी चििे िात्पयय साचंगिले आहे. त्यामध्ये 
‘चफकाह’ मधील नीचिित्त्वािंा फारसा प्रिाव चदसि नाही. ल कमानच्या कथािंील ित्त्वान सार मन ष्ट्यािे 
इहलोकािंील जीवन चकिीही हालअपेष्टानंी व दाचरद्र्ाने िरलेले असले िरी िेि स्वगापेक्षा जास्ि 
जगण्यालायक आहे. मृत्य  सवय आनंदािा शवेट करीि असिो. िि राईने व लबाडीने िाबडिोब फायदा 
चमळचविा येिो. िलाईिा आदशय बह िाशं मानवाच्या शक्िी बाहेरिा आहे. कियव्यािी हाक येिे िेव्हा बह िेक 
माणसे स स्ि राहिाि; पण स खािा आवाज आला की त्यािें कान टवकारिाि. िागं लपणाच्या महत्त्वाचवषयी 
संदेह व्यक्ि करणारा चनराशिेा िाव बऱ्यािशा कथािं आढळिो. काही झाले िरी द ष्ट माणसाला स ष्ट माणूस 
स धारू शकणार नाही. उलट िो स्विःि त्याच्या संगिीने चबघडेल. आचण द ष्ट माणसाला दया दाखचवणे म्हणजे 
त्याच्यािील द ष्टिा फक्ि वाढचवणेि होय. 

 
इस्लामच्या बह संख्य अन यायािें नैचिक आिरण शचरयिने घालून चदलेल्या आदशांच्या मानाने कमी 

दजािे आहे अशी टीका इस्लामच्या काही थोड्या म स्स्लम टीकाकारानंी त्यािप्रमाणे सामाचजक प्रश्नासंबंंधी 
उपरोधपूणय लेखन करणाऱ्या अगदी मोजक्या लेखकानंी केलेली आहे. सीचरयामधील मारा येथील अंधकचव अब  
अल ्अला मृत्य  (१०५८) हा यापैकी एक टीकाकार होिा. शचरयिच्या आज्ञा ककवा इस्लामधमािा एखादा पंथ 
मानण्यािि नीचिमत्ता आहे ही गोष्ट मानावयास त्याने धैययपूवयक नकार चदला. िो म्हणिो की, िेदिाव न करिा 
सवांशी न्यायाने वागणे आचण ज्याला जे रास्िपणे चदले पाचहजे िे त्याला देणे यािि खरा धमय आहे. त्याने 
चलहलेल्या एका ि टक्याि िो उपहासाने म्हणिो, “ि म्ही स्विःला धमयपरायण म्हणचविा, पण मी ईश्वरािी 
शपथ घेऊन सागंिो की ि म्ही मशीदीि जाि असाल पण ि मच्यापेक्षा अगदी सामान्य द दैवी माणसाने 
ि मच्याबद्दल िक्रार करावी असे ि मच्या हािून काही घडले असेल िर ि म्हाला धमय नाही (असेि मी म्हणेन.)” 
द सऱ्या एका ि टक्याि अब ूअल ्अला म्हणिो, “अगदी मोझेसिे प स्िक वािणारा ककवा ईसाचवषयी मनाि 
िस्क्ििाव उद्भवलेला” कोणीही मन ष्ट्य मला (म्हणजे कोणाचह माणसाला) इजा करण्याच्या प्रवृत्तीपासून दूर 
राहणार असेल िर मी त्याच्यासाठी परमेश्वरी कृपेिी करुणा िाकेन.” केवळ उपास करण्याि ककवा आदरणीय 
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(धार्ममक) पदावर असण्याि अथवा सूफी वाद्यापं्रमाणे लोकरीिे जाडेिरडे कपडे वापरण्याि सदािार आहे असे 
नाही, िर द ष्ट प्रवृत्तीिा त्याग करण्याि आचण अंिःकरणािूंन मत्सर व दे्वषिावना झटकून टाकण्याि सदािार 
आहे. 

 
आपल्यावर धमय चवरोधी मिे साचंगिल्यािा आरोप येऊ नये यासाठी अब  अल ्अला याने क्वचििप्रसंगी 

इस्लाममधील बाह्य धमािार पाळले पाचहजेि असे सागंण्याि अनमान केलेले नाही. िथाचप मन ष्ट्याने या 
बाह्यािारानंा दैनंचदन जीवनाि नैचिक सदािारािंीही जोड चदली पाचहजे असे त्याने आग्रहपूवयक साचंगिले 
आहे. या संदिाि िो म्हणिो, “इिर लोक प्राथयना करिील िेव्हा ि म्हीही प्राथयना करा, दान कर द्या, परंि  
चनरथयक िकाट्या चपटीि बसू नका. मास चमळाव े म्हणनू पश  मारण्याकचरिा स रीला धार लाव ूनका ककवा 
आपल्या बाधंवाचंवरुद्ध िलवार उगारू नका.” 

 
िथाचप योग्य ज्ञान प्राप्ि व्हाव ेव त्यािून योग्य कृचि व्हावी याकचरिा चववकेशक्िी हेि साधन आहे ही 

गोष्ट दाशयचनकापं्रमाणे अब  अल ्अला हा देखील सवयसाधारणपणे मान्य करिो. सद्ग णािंी प्राप्िी मनाद्वारेि होि 
असिे आचण असद्प्रवृत्तीकडे असणारा मन ष्ट्यािा स्वािाचवक ओढा मनि मोडून काढीि असिे. िथाचप अब  अल ्
अला सद् सचद्वके्कब द्धीला चववकेवृत्तीपेक्षा श्रेष्ठ मानिो. “ि मिी सदसचद्ववकेब द्धी जे दाखचविे यापेक्षा काही 
चनराळे ि म्हाला ि मच्या चववकेाच्या आरशाि चदसि असेल िर िे िूक असले पाचहजे.” आपल्या बाबिीि जे 
व्हाव ेअसे आपणाला वाटिे िेि द सऱ्याच्या बाबिीि कराव ेआचण इिर लोकानंा जे ऐकावसेे वाटेल िेि त्यानंा 
ऐकवाव े अशासारखा उपदेश अन्य नीचिउपदेशकापं्रमाणे त्यानेही केलेला आहे. िथाचप िो ठामपणे असे 
प्रचिपादन करिो की, िलाई करण्याच्या उदे्दशानेि िलाई केली पाचहजे; िलाईच्या मोबदल्यािी अपेक्षा 
बाळगण्याि खरी नैचिकिा नाही. याव्यचिचरक्ि केलेले अन्य कोणिेही कमय हा सत्कृत्यािंा चनव्वळ व्यापार 
आहे. 

 
अब  अल ्अलाच्या मिे जीवन हा एक कंटाळवाणा प्रकार आहे आचण चनसगयिः माणसे द ष्ट्प्रवृत्त आहेि. 

म्हणून मन ष्ट्याने खरे म्हणजे ऐचहक जीवनािून चनवृत्त व्हाव े व म लानंा जन्माला घालू नये. कारण द सऱ्या 
लोकावंर िो एक नको असलेला. बोजाि आहे. परंि  माणसानंी एकत्र राहणे आचण आपले नैसर्मगक चवकार 
शमचवणे जरूर असेल िर त्यानंी स्विःिा उदरचनवाह स्विःि केला पाचहजे. मात्र जीवनाि संकटे येणार नाहीि 
अशी त्यानंी अपेक्षा करू नये. िसेि परमेश्वरी प्रसादापेक्षा अन्य कोणत्याही फळािी अपेक्षा न करिा शक्य 
असेल िेव्हा सत्कमय करीि राहाव.े यापेक्षा सवांि महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे उपजीचवकेिी अन्य कोणिीही साधने 
राचहली नसिील िेव्हा चस्त्रयानंी िरख्यावर काम कराव े आचण आपल्या चनवाहाप रिी कमाई करावी. अशा 
चस्त्रयानंा ईश्वर आत्म्याच्या प नरुत्थानाच्या चदवशी क्षमा करील. मन ष्ट्याच्या कचठण चदवसाि त्याच्या अंगिा 
सोचशकपणा जास्िि वाढिो. आपल्या चशवणचटपणाच्या कामािून चमळचवलेल्या कमाईिून चस्त्रयानंी दानधमय 
करावा. त्यानंी िळपत्या उन्हाि घराबाहेर पडून गरीब व ि केलेल्या गरजू लोकानंा अन्नदान कराव.े असे 
करणाऱ्या चस्त्रया श्रेष्ठ प्रिीच्या सत्कृत्याच्या धनी होि. 

 
अब  अल ्अला याने मन ष्ट्येिर जीचवि प्राण्याचंवषयीच्या दयावृत्तीला जीवनाि सवयश्रेष्ठ स्थान चदलेले 

आहे. याबाबिीि त्याच्यावर कहद स्थानािील जैनधमीयाचं्या चविारािंा प्रिाव होिा असे चदसिे. वस्ि स्स्थिी 
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काहीही असली िरी आपल्या या ित्त्वाम ळे त्याने पराकोटीच्या शाकाहारी जीवनािा अंचगकार केला होिा. िो 
मासं–मच्छर िर खािि नसे; परंि  दूध, अंडी, मधही खाि नसे. याि ित्त्वाखािर त्याने कपड्यासाठी 
जनावरािंी कािडी आचण लोकर वापरणे चनचषद्ध ठरचवले आचण लाकडी खडावा वापराव ेअसे साचंगिले. 

 
उबैद–ई–झाकानी या उपरोधपूणय लेखन करणाऱ्या इराणी लेखकाने (१३४०) असे म्हटले आहे की 

अब  अल ्अलािा म ख्य चसद्धान्ि अगदीि सामान्य आहे. त्यािे म्हणणे असे की सज्जन व उदार मन ष्ट्य कोणत्या 
धमािा आहे याला महत्त्व नाही; इस्लामचनष्ठ द िचरत्र मन ष्ट्यापेक्षा अश्रद्ध पण सज्जन मन ष्ट्य िागंला अशी ज नी 
चविारसरणी आहे. िसेि ज न्या पठडीिील ित्त्वज्ञाचं्या मिाप्रमाणे सूज्ञपणा, धैयय, संयम व न्यायवृत्ती, हे 
ज्यासाठी मन ष्ट्याने प्रयत्न करावा असे सद्ग ण आहेि; त्याम ळे माणसाला या लोकािं स खािा व परलोकाि 
स्वगािा लाि होिो, परंि  आिा सवय काही बदलले आहे. आिा आध चनक जगािील लोकािंा आत्म्याच्या 
अमरत्वावर चवश्वास नाही. मन ष्ट्यािे जीवन या जगाप रिेि आहे. एकदा शरीर नष्ट पावले की मन ष्ट्य कायमिा 
नष्ट होिो. म्हणून खाव,े प्याव ेआचण मजा करावी. िसेि चववके, क्रोध व वासना या िीन प्रवृत्ती ज्या गोष्टींना 
जन्म देिाि त्याचं्या स्वरूपािदेखील आध चनक काळाि पचरवियन झालेले आहे असे ‘आध चनक’ लोक मानिाि. 
धैययशीलिेिा जो ग ण माणसाला संकटे व िय याचं्याशी म काबला करण्याला प्रवृत्त करिो त्यािा शवेट 
चनरपराध व्यक्िींिे रक्ि साडंण्याि ककवा आत्मघािािं आचण नरकप्राय यािनाि होि असिो असे या मंडळींना 
वाटिे. जे अवैध असे त्याकडे आपली नजर जाऊ द्यावयािी नाही, द सऱ्याच्या बदनामी कडे आपले कान 
लावायिे नाहीि, इिरािंी संपत्ती बळकाचवण्यासाठी आपल्या हािािंा उपयोग करायिा नाही, अनैचिक शब्लद 
बोलण्यासाठी आपल्या चजव्हेिा वापर करायिा नाही आचण आपल्या कचनष्ठ दजाच्या शरीराला (आत्म्याला) 
अचनष्ट गोष्टींपासून दूर ठेवायिे ही पूवीच्या काळी प्रचिचष्ठि मन ष्ट्यािंी लक्षणे समजली जाि. असा माणसू 
आदरणीय मानला जाि असे. या संदिाि उबैद म्हणिो, “परंि  आजच्या जमान्यािंील लोकानंा असे वाटिे की 
आपल्या पूवयजाचं्या या कल्पना िूक होत्या. आचण त्यामागे लागल्याम ळे त्यानंी जीवनाि कोणिेही स ख न 
चमळचविा अज्ञानाने व मूखयपणाने व्यथय काळ दवडला.” आध चनक लोकानंा या जीवनािे अचधक ज्ञान आहे. “या 
जगािील जीवन हा एक चनव्वळ खेळ आहे, एक करमणूक आहे, एक मनोरंजनािा प्रयोग आहे आचण व्यथय 
चदमाख दाखचवण्यािे साधन आहे. आपल्या संपत्तीि आचण म लाबाळािं वाढ करण्यािे स्थळ आहे इत्यादी...” 
या क राणािंील [क राण ५७¹⁹.] विनािा आध चनक लोकानंी आपल्या कल्पनेप्रमाणे अथय लावला आहे. त्यािें म्हणणे 
असे की कायद्याने चनचषद्ध ठरचवलेल्या मागांनीि जीवनाि आनंद व मजा चमळचविा येणे शक्य आहे. आचण 
द सऱ्यावंर अन्याय केल्याचशवाय पैसा, संपत्ती चमळवणे शक्यि नाही. म्हणून संयचमि व आदरणीय आिारािंा 
माणूस हा सापं्रिच्या जगािील मन ष्ट्य आहे असे समजिा येि नाही; कारण िो एक व्यथय जीवन जगि असिो. 
याि स राि प ढे उबैद याने नैचिक आिरणाचवषयीच्या आज्ञानंा ककमि देण्यािी जरूरी नाही असे म्हणणाऱ्या 
लोकाचं्याचवषयी उपरोचधकपणे चलचहले आहे. 

 
म स्स्लमाचं्या जीवनािे प्रत्यक्ष अवलोकन केले िर असे चदसून येिे की, इस्लामधमाने साचंगिलेल्या 

आदशांिा त्याचं्या वागण कीवर काही बाबिीि प्रिाव पडलेला असला िरी इिर काही बाबिीि िो पडलेला 
नाही. सवयसामान्यपणे असे म्हणावयास हरकि नाही की ज्या व्यक्िींनी आपल्या सद्धमयचनष्ठेला बऱ्यािशा उच्च 
प्रिीच्या नैचिक आिरणािी जोड चदलेली आहे अशा व्यक्िी इिर धमीयापं्रमाणे इस्लाममध्येही प ष्ट्कळ आहेि. 
ख द्द शचरयििे मोठ्या प्रमाणाि अन सरण होि असिे. इिके की अनेक इस्लामी देशािं मादक पेये घेण्यािे 
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प्रमाण कमी आहे. त्या देशाि या व्यसनाचंवरुद्ध अचिशय िीव्र जनमि आहे. िथाचप अफूसारख्या मादक 
पदाथांिा वापर मात्र खूपि प्रमाणाि केला जािो. वास्िचवक अफ िे ग णधमय पाहिा चििे सिि सेवन करावयािे 
नसिे. िरीदेखील अफू व िागं यािंा व्यापार म स्स्लम देशािं मोठ्या प्रमाणाि व उघडपणे िालू असिो. 
[वेदनेपासून म क्ििा चमळचवण्यािे शास्त्रश द्ध उपिार म स्स्लम देशािं फारि कमी आहेि ही गोष्ट या सदंिाि लक्षाि घेणे जरूर आहे.] लैं चगक 
नीचिमते्तच्या ज्या कल्पना साधारणपणे पाचिमात्य देशािं रूढ आहेि त्याहून इस्लाममधील ित्संबधंीच्या 
कल्पना चिन्न आहेि हे आपण यापूवी पाचहलेि आहे. परंि  लैं चगक नीचिमते्तसंबधंीच्या इस्लाम धमािील 
कल्पनािंा चनकष प्रिचलि इस्लामी कल्पनानंा लावला िरी लैं चगक बाबिीि बराि चढलेपणा आहे असे चदसून 
येिे. हा प्रािीन प्रथेिा अवशषे आहे. मात्र लैं चगक चढलेपणाबद्दल जनिेि टीका होिे. िसेि धमाचधकाऱ्याकंडून 
याबाबिीि िीव्र नापसंिी व्यक्ि केली जािे. चनरपराध चस्त्रयानंा व म लींना भ्रष्ट करणे हे सवयत्र अप्रचिचष्ठपणािे 
समजले जािे. िसेि वशे्याव्यवसाय करणे आचण वशे्याकंडे जाणे हे चिरस्करणीय मानले जािे. 
व्यापारधंद्यािील नीचिमत्ता त्या त्या व्यक्िीच्या िाचरत्र्यावर अवलंबनू असली िरी बेकायदेशीर फायदा 
घेण्याच्या प्रवृत्तीिा क राणाने चधक्कार केला असल्याम ळे त्यािाही प्रिाव व्यक्िीच्या व्यवहारावर पडिो. िसेि 
काही देशािं (उदा.– पाचकस्िानाि) अद्यापही व्याज घेण्याच्या बाबिीि अचनच्छा चदसून येिे. िथाचप िेथेही 
याबाबिीि प ष्ट्कळदा क राणािील कायद्यािे िाचंत्रकपणे पालन करण्यािीि प्रवृत्ती चदसून येिे. सवयसाधारणपणे 
खरे बोलण्यावर िर चदला जाि असला िरी एकंदरीि इस्लाममध्ये हा प्रश्न प्रत्येक व्यक्िीच्या सदसदचववके 
ब द्धीवर सोपचवला आहे असे चदसिे.  

 
आपापसािंील िाडंणाि हत्येिा बदला हत्येने घेण्यािी प्रवृत्ती नाहीसी करण्यािा म हम्मदािंा प्रयत्न 

मात्र असफल झाल्यासारखा वाटिो. य रोचपयन शासन आहे िेथे या प्रवृत्तीला पायबंद घािला गेला आहे. 
िथाचप इिरत्र रक्िमय कलहािी प्रवृत्ती सचक्रय आहे आचण त्यािून माणसािे खूनही पडिाि. बदला घेण्याच्या 
कायद्यािी प्रत्यक्ष अमलबजावणी मात्र कायद्यािील िरि दीपेक्षा माण सकीनेि होि असल्यािे आढळिे. 
डोळ्याच्या बदला डोळा काढण्यािी कायद्यािील िरिूद शब्लदशः कधीि उपयोगाि आणली गेली नसेल. 
हत्येद्वारे बदला घेण्याऐवजी पैशाने न कसानिरपाई करून घ्यावी या ‘चफकाह’ मधील चनयमाम ळे याबाबिीिील 
बरीिशी अनैसर्मगक कू्ररिा नाहीशी झाली असावी. 

 
❒ ❒ 

 
 

❒ ❒ 
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प्रकरि ६ 
 

इस्लाममधील वणहवाटी, प्रथा व ऐणहक कायदे 
 
 
 
या आधी प्रसंगवशात् साचंगिल्याप्रमाणे इस्लामी साम्राज्य ही धमाचधचष्ठि सत्ता आहे आचण अल्लाह ही 

सवोच्च सत्ताधीश व कायदेकानू सागंणारी एकमेव चवश्वासाहय शक्िी आहे असे इस्लामच्या ित्त्वज्ञानाि समजले 
जािे. म हम्मद पैगंबर हे अल्लाहिे प्रचिचनधी असून ईश्वरी कायद्यािें ज्ञान इस्लामधमीयानंा म हम्मदाचं्याद्वारे होि 
असिे. पैगंबरािें एकंदर आिरण (स न्ना) व त्यािंी विने आचण क राण यामध्ये हे ईश्वरी कायदेकानू स्पष्टपणे 
अथवा गर्मििपणे समाचवष्ट आहेि. िसेि या कायद्यावंरि शचरयि आधारलेले आहे असे गृहीि धरलेले आहे. 
म हम्मद पैगंबर हेि क राणािे सवोत्तम िाष्ट्यकार होिे आचण त्याचं्या देहावसानानंिरच्या कालािं कायदेकान ंिी 
संचहिा यादृष्टीने क राण हे कधीि प रेसे उपय क्ि आहे असे मानले जाि नव्हिे. कायदे म्हणून ‘परंपरा’ंिा 
उपयोग करण्याि येऊ लागला िेव्हादेखील इस्लामी साम्राज्यािं आणलेल्या नव्या प्रदेशाचं्या ऐचहक शासकानंा 
नव्या राजकीय व शासकीय समसयाचं्या सोडवण कीसाठी आपल्या स्विःच्या उपायािंा आश्रय घ्यावा लागि 
असे. अशा वळेी शासकापं ढे दोन मागय असि: एक, नव ेकायदे करणे आचण द सरा, स्थाचनक रीचिचरवाज 
इस्लामशी चवसंगि आहेि की नाहीि यािी फारशी कििा करीि न बसिा िे िसेि िालू ठेवणे. 

 
लैं चगक संबधं व चस्त्रयािंा दजा याबाबिींि पैगंबरानंी काही थोड्या लक्षणीय स धारणा केल्या. परंि  त्या 

वगळिा त्यानंी ित्कालीन समाजव्यवस्थेच्या िाचत्त्वक आधारािं फारशी ढवळाढवळ केली नाही. पैगंबरानंी 
आपल्या चविारािं टोळीच्या जागी सबंध म स्स्लम समाजाला कस्ल्पले एवढेि. परंि  त्यानंी केलेले कायदे मूलिः 
टोळी पद्धिीच्या जीवनाला लाग ूहोणारेि होिे. त्यािें कायदेकानू प्राम ख्याने त्याचं्या स्विःच्या क रेशी टोळीच्या 
रीचिचरवाजावंर आधारलेले होिे. इिर जनसमूहावंर व जनसमाजावंर िे लादले गेले होिे. पैगंबराचं्या क रेशी 
जमािीप्रमाणे या चवचिन्न समाजािें स्विःिे असे दृढमलू झालेले संस्कार व सामाचजक कायदेकानू होिे. 
प ष्ट्कळशा बाबिींि नव्या इस्लामी सामाचजक पद्धिीला ज न्या सामाचजक पद्धिीि बदल घडवनू आणिा आला 
नाही. ककवा चनदान असे म्हणिा येईल की, ज न्या पद्धिीमधील बऱ्यािशा गोष्टी िशाि कायम राचहल्या आचण 
नव्या इस्लामी स धारणाचं्या बरोबरीने जनजीवनाि त्यािें स्थान कायम राचहले. 

 
प ढे नव ेनव ेप्रदेश इस्लामी साम्राज्यास जोडले गेले. साम्राज्याि अशािंिा चनमाण झाली. या काळाि 

‘चफकाह’ सावयचत्रक स्वरूपाि प्रस्थाचपि झाले. त्यानंिर कायदेकान ंिी सैद्धासं्न्िक पद्धिीने आचण सूत्ररूपाने 
माडंणी करण्यािा काळ आला. या काळाि इस्लामी कायद्याच्या मूळ ‘आधारा’ंच्या सहाय्याने चवचधपचंडिानंी 
िकय पद्धिीने व अन मानपद्धिीने इस्लामी कायदेकान ंिे चवविेन करण्यािे काम आरंिले. यािूनि चवचिन्न 
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आिारपंथािंा (मजहब) उदय झाला. चवचशष्ट स्थाचनक गरजा व चवचधपचंडिाचं्या व्यस्क्िगि आवडीचनवडी 
यान सार या चवचिन्न आिारपथंािं मििेद होिे. िथाचप त्या सवय पंथाचं्या आिारसंचहिामंध्ये मूलिः साम्य होिे. 
या संचहिामंधील अनेक चनयम फारसे व्यावहाचरक नव्हिे : त्यािंा इस्लामधमीयाचं्या सवयसाधारण जीवनाशी 
फारसा संबंधही येि नसे. परंि  मूलिः हे चनयम म्हणजे अल्लाहिे कायदे आहेि अशी िावना असल्याम ळे आदशय 
आिारपद्धिीिा नम ना म्हणून त्यानंा इस्लामधमीयाि मान्यिा होिी. त्याम ळे दैनंचदन जीवनािील गरजाचं्या 
बाबिीि ‘चफकाह’ मधील ज्या चनयमािंी फारशी अडिण होि नसे िे चनयम त्यासाठी बरािसा प्रयत्न आचण 
खिय करावा लागि असला िरी अमलािं आणले जाि. या चनयमानं सार म स्स्लम प्राथयना करीि, उपास करीि, 
दानधमय करीि आचण मके्किी यात्रा करीि. 

 
िथाचप अनेक देशािं पारंपाचरक वचहवाटींनी व प्रथानंी कायद्याला बाजूला सारल्यािे प्रत्ययास येिे. 

चशवाय अनेक इस्लामधमीय टोळ्यािं व अन्य जमािींमध्ये अचलचखि कायदेकानू व परंपरा याचं्या संचहिा 
प्रिचलि आहेि असे स्पष्ट चदसिे. त्याद्वारे त्या त्या जमािींमधील लोकाचं्या जीवनािे चनयमन होि असिे. खरे 
िर क राणाि [क राण ५⁴⁸, ⁴⁹, ⁵¹.] िीनदा असे बजावले आहे की, जे लोक अल्लाहने चदलेल्या प्रकटीकरणाप्रमाणे 
आपल्यािील वादािंा चनणयय करीि नाहीि िे अश्रद्ध व द ष्ट्कमय करणारे होि. पण अगदी एकोचणसाव्या 
शिकाच्या मध्यापयंि दचक्षण पॅलेस्टीनमध्ये ‘फेलाह’ संचहिा प्रिचलि होिी. ही संचहिा “शरीया” ककवा शार या 
म हम्मदी संचहिेपेक्षा चिन्न अशा ‘शचरयि खचलल’ म्हणजे ‘अब्राहमिा कायदा’ या नावाने ओळखली जािे. 
‘शचरयि’साठी चनय क्ि केलेल्या काझीपेक्षा वगेळा असा खास न्यायाधीशािंा एक वगय अरबस्िानािील बदवीई 
जमािीि नेहमीि अस्स्ित्वाि होिा. या न्यायाधीशानंा त्या जमािीच्या िालीरीिींिी माचहिी असे. जमािीशी 
संबंचधि अशा सवय प्रश्नाचं्या सोडवण कीच्या बाबिीि या िालीरीिींिा आधार घेिला जाि असे. या संदिाि 
अनेक उदाहरणे देिा येिील. काही खास बाबिीि टोळींिे कायदेकानू शारहून बरेिसे वगेळे असण्यािी 
शक्यिा असे. उदाहरण म्हणून ख नासाठी खून करणे हा महत्त्वािा प्रकार सागंिा येईल. कोणाही म स्स्लम 
माणसाने द सऱ्या चनदोष माणसाला ठार मारिा कामा नये; असा ग न्हा करणाऱ्यास नरकाि चनरंिर हालअपेष्टा 
सोसाव्या लागिील असे क राणाि म हम्मदानंी साचंगिले असूनदेखील वरील प्रथा नाहीशी झाली नाही. रक्िमय 
सूड घेण्यािा प्रकार अद्यापही टोळीच्या जीवनािा एक महत्त्वािा घटक आहे. द सरे उदाहरण िोरीिे देिा 
येईल. अरबस्िानािील चकत्येक जमािीि िोरी हा अपराध मानला जाि नाही. उलट कदाचित् ज्याचं्याबरोबर 
कधी अन्न घेिलेले नाही अशा लोकाचं्या घोड्यािंा अथवा अन्य मालमते्तिा अपहार करणे हे एक धाडसािे, 
कौशल्यािे चिन्ह समजले जाि असाव.े [इिरत्र काही जमािींमध्ये िोरी हा अत्यंि वाईट असा ग न्हा समजला जाि असावा आचण िोरी 
करणारा सवयत्र चिरस्करणीय मानला जाि असावा.] 

 
कौट ंचबक जीवनाशी संबंधीि अशा चववाह, घटस्फोट व वारसा संपत्तीिी वाटणी याबाबिीिील शारच्या 

कायद्याकडे अचिशय मोठ्या प्रमाणाि द लयक्ष केले जाि असाव.े ही गोष्ट चहमालयाच्या दचक्षणेकडील देशाि 
राहणाऱ्या चकत्येक म स्स्लम जनसमूहािं चवशषेिेने दृष्टोत्पत्तीस येिे. हे लोक इस्लाम मानीि असले िरी िे 
स्थाचनक सामाचजक प्रथाि पाळिाि. या सामाचजक प्रथा शजेारच्या म स्स्लमेिर समाजाचं्या प्रथाहूंन चिन्न 
नाहीि. शार कायद्याचवरुद्ध कहद –म स्स्लमािें चववाह होिाि. वास्िचवक शारप्रमाणे कहद धमीय मूर्मिपूजक मानले 
जािाि आचण म्हणून कहदू चस्त्रयाही काफीर समजल्या जािाि. स्विःला महम्म दी धमािे समजणारे लोक कहदू 
चस्त्रयाशंी [याबाबिीि असे स्पष्टीकरण केले जािे की, या चस्त्रया िाचंत्रकदृष्ट्ट्या म स्स्लमि आहेि. कारण लग्न करण्यापूवी त्यानंी इस्लामधमय 
स्वीकारला होिा.] चववाह करिाि. चवशषेिः शीख प रुषाशंी म स्स्लम चस्त्रया चववाह करिाना आढळिाि. वास्िचवक 
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शारने म स्स्लम चस्त्रयानंा काफीराशंी लग्न करण्यास स्पष्ट मनाई केलेली आहे. िसेि चवधवाचं्या प नर्मववाहाला 
इस्लामिा चवरोध नाही. (पगैंबरानंी घालून चदलेल्या उदाहरणाने या गोष्टीला प्रोत्साहन चमळाले. कारण त्यािंी 
पचहली बायको खाचदजा ही चवधवा होिी.) िरीही कहदू धमािून इस्लाममध्ये आलेले काही म स्स्लम समाज 
चवधवानंी प नर्मववाह करणे कनदनीय समजिाि. [स्थाचनक अडिणींम ळे मोरोक्कोमध्ये चवधवा क्वचित्ि प नर्मववाह करिाि.] 
त्यािप्रमाणे कहद  धमाच्या प्रिावाम ळे कहद स्थानािील काही म स्स्लम जमािींमध्ये घटस्फोटािे प्रकार अचिशय 
कमी घडिाि. 

 
इंडोनेचशयािील जरा दूरच्या व संपूणयिया इस्लामीकरण न झालेल्या प्रािंाि पचहल्या पत्नीच्या 

संमिीचशवाय प रुषाला द सरी पत्नी करिा येि नाही. परंि  िशी परवानगी पचहली पत्नी बह धा देिे. कारण 
शारिा काहीही चनयम असला िरी स्थाचनक रूढींप्रमाणे द सऱ्या बायकोला पचहल्या बायकोपेक्षा कचनष्ठ स्थान 
चमळिे. 

 
चववाहाच्या प्रश्नाशी चनकटिेने चनगडीि असलेला द सरा प्रश्न म्हणजे मालमते्तिा. स्त्रीने आपल्या 

गोत्राबाहेरील प रुषाशीि चववाह केला पाचहजे (चववाहानंिर िी व चििी म ले त्या गोत्रािी होिाि.), या कहदू 
धमािील चनयमािे अन करण कहद स्थानमधील पंजाब प्रािंािील ग रगाव चजल्ह्यामधील काही म स्स्लम जमािीही 
करिाि. त्याि चनयमाप्रमाणे गोत्राबाहेर संपत्ती जाऊ नये या उदे्दशाने स्त्रीला व चिच्या म लानंा स्त्रीच्या 
वचडलाकंडून वारसा हक्क चमळि नाही. त्यािंा वारसा हक्क स्त्रीच्या पिीच्या क ट ंबािील संपत्तीप रिाि मयाचदि 
असिो. [उत्तर मलबारमधील मोपला म स्स्लम ‘मारुम्माकर्थथायम’ ही वारसाहक्कासबंंधीिी पद्धिी अन सरिाि. त्या पद्धिीन सार स्त्रीकडूनि फक्ि 

सपंत्तीिा वारसा चमळिो.] मलायािील चमनागं्काऊ प्रथेशी या प्रथेिे साम्य आहे. एकाि स्त्रीच्या वशंािील चस्त्रयाशंी 
(स कू) चववाह करण्यास या प्रथेने प्रचिबधं करण्याि आला आहे. म लानंादेखील आपल्या बापािा वारसा चमळि 
नाही. गोते्रिर चववाहासबंंधींच्या कायद्याद्वारे चववाह चकिी कराविे यावर मयादा (मात्र एकपत्नी पद्धिीि 
चनरपवादपणे रूढ आहे.) घालण्याि आल्या आहेि. संपत्तीबाबििे सवय प्रश्न मािृसत्ताक पद्धिीप्रमाणे सोडवले 
जािाि. चववाहानंिर संपादन केलेली संपत्ती नवरा–बायकोच्या समाईक मालकीिी समजली जािे. नवऱ्याच्या 
मृत्यूनंिर त्यािी स्विःिी मालमत्ता त्याच्या आईकडील नजीकच्या आप्ि स्त्रीकडे जािे. बाकीिी मालमत्ता 
चवधवा बायकोला चमळिे आचण चिच्यानंिर िी चिच्या म लानंा चमळिे. म लानंा िसेि म लींनाही या मालमते्तिील 
वाटा चमळिो. िथाचप यापकैी कोणाला चकिी वाटा चमळावा हे प्रथेद्वारे चनचिि ठरवनू चदलेले आहे. सहारा 
प्रदेशािील ि आरेग जमािीि स्त्रीिी म ले चिच्या नािेवाईकािंी समजली जािाि आचण आपल्या बापाऐवजी 
आईच्या नािेवाईकाकंडून त्याना वारसा चमळिो. 

 
दचक्षण अरबस्िानािंील कारा डोंगरी प्रदेशािंील जमािींमध्ये वारशािी एक चवचित्र पद्धिी रूढ आहे. 

िेथे नवऱ्याच्या मृत्यूनंिर त्याच्या चवधवानंा त्याच्या संपत्तीिा दहावा चहस्सा चमळिो. त्या चवधवापंैकी एखादीला 
एक ककवा िीन म ली असिील व म लगा नसेल िर म लींना वारसा चमळिो आचण मृि नवऱ्याच्या प रुष 
नािेवाइकानंा वारशािून वगळण्याि येिे. िथाचप हा चनयम दोन म ली व म लगा नसेल िर लाग ूहोि नाही. 

 
बह िेक इस्लामी देशामंध्ये, क राणाि ठरवनू चदल्याप्रमाणे म लींना सरसहा वारसा चमळि नाही. क्वचिि 

अपवाद म्हणून चमळि असेल. पाचकस्िानाि व कहद स्थानािील म स्स्लमािं रूढ असलेल्या परंपराचधचष्ठि 
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कायद्यािंा चविार करिा असे चदसिे की, क ट ंबाि म लगे ककवा त्यािें म लगे असिील िर म लींना, एवढेि नव्हे 
िर आईबापानंादेखील, चवशषेिः जमीनज मला ककवा अन्य स्थावर संपत्तीवरील वारसा हक्कािूंन वगळण्याि 
येिे. पंजाबमधील चससी चजल्ह्याि क ट ंबाि म लगे नसले िर चवधवचे्या चिच्या हयािीपयंि सवय मालमते्तवर हक्क 
राहिो. बापाच्या आप्िेष्टानंा चहस्सा चमळिो; पण म लींना ककवा म लाच्या म लींना मालमते्ति चहस्सा चमळि नाही. 
पंजाबमधील ग रगाव, चसयालकोट वगैरे काही चजल्ह्यािं क ट ंबाि म लगे व म ली अशी दोन्ही असिाि िेव्हा 
फक्ि म लग्यानंा वारसा चमळिो. िथाचप काही वळेा म लींना फक्ि जचमनीवरील वारसा हक्कािूंन वगळण्याि 
येिे. पण त्याचं्या बापाने त्याचं्या लग्नासाठी म्हणून वगेळी काढून ठेवलेली संपत्ती त्यानंा चमळिे. क ट ंबािील 
प रुषािे कोणी वशंज नसिील िर चवधवापत्नीला इिरापेंक्षा अग्रहक्काने पिीच्या मालमते्तिा वारसा चमळिो. 
याबाबिींिील प्रथास द्धा वेगळी असू शकिे. उदाहरणाथय, काही बल िी क ट ंबािं चवधवलेा फक्ि चिच्या 
हयािीपयंि उदरचनवाहाप रिे चमळिे. 

 
म लींना वारसा न देण्यािी ही पद्धि कहद स्थानइिकीि पॅलेस्टीन व उत्तर आचफ्रकेि देखील प्रिचलि 

आहे हे मागे पाचहलेि आहे. यािे एक कारण संिविे. शारिे वारसा–हक्कासंबधंीिे कायदेकानू टोळ्याचं्या 
वारसाचवषयक चनयमावर आधारलेले आहेि. टोळीवाल्याचं्या मालमते्तिे चहस्से पाडणे सोपे असिे. कारण 
ग रेढोरे व िशाि प्रकारिी इिर जंगम मालमत्ता हीि टोळीवाल्यािंी संपत्ती असिे. इिर म स्स्लम जनसमूहािें 
िसे नसिे. त्याचं्यापाशी जमीनज मल्यासारखी चहस्से पाडण्यास कठीण अशी स्थावर मालमत्ता असिे. त्याम ळे 
टोळी वाल्याचं्या वारसाचनयमावंर आधारलेले शारिे वारसाकायदे या जनसमूहानंा यशस्वीपणे लाग ूकरणे शक्य 
नसिे असे सवयसाधारणपणे म्हणिा येईल. त्याम ळे अशा प्रकारच्या कायद्यािें सवयत्र उल्लंघन होि असिे. 
उदाहरणाथय, िारिीय उपखंडाि वाटणीबाबि एखादा िंटा उद्भवला िर शारप्रमाणे वाटा ठरवनू देण्यासाठी 
काझीला क्वचििि बोलाचवले जािे. कहद स्थानबाहेर काही म स्स्लम जमािींि (उदाहरणाथय, स दानमधील 
रुबािाब जमािींि) मृि माणसाचं्या सवयि वारसािंा वारस हक्कावर संय क्ि अचधकार असिो आचण वारसािी 
वाटणी होि नाही. अन्यत्र काही चठकाणी अन्य काही बाबिीि शारिे कायदेकानू पाळले जाि नाहीि. मृि 
प रुषाला झालेले म लगे स्विंत्र स्त्रीकडून झालेले असोि की ग लाम स्त्रीपासून झालेले असोि, त्या सवांना 
शारप्रमाणे ित्त्विः समान वारसा चमळण्यािा अचधकार असला िरी ग रगाव (पंजाब) चजल्ह्यािील राजपूि 
म स्स्लमािंील प्रथेप्रमाणे कायदेशीर बायको असलेल्या ग लाम स्त्रीच्या म लानंाही बापािा वारसा चमळि नाही. 

 
चववाहािे काही प्रकार शारने बेकायदेशीर ठरचवले आहेि. परंि  चकत्येक इस्लामी देशािं चवचिन्न 

काळाि स्थाचनक रीचिचरवाजानं सार असे चववाह करण्यास परवानगी होिी. उदाहरणाथय, ‘म ट्टा’ पद्धिीिा 
चववाह. या चववाहप्रकाराला खचलफा उमरिी अन मिी नव्हिी. स न्नी म स्स्लमािं सामान्यिः अशा चववाहािी 
परवानगी नाही. परंि  चशया म स्स्लमािं हा चववाहप्रकार रूढ आहे. अलीकडे ख द्द मक्का शहरािील स न्नीपंथीयािंी 
या चववाहप्रकाराच्या कायदेशीरपणाला अनचधकृि मान्यिा चमळाली आहे. एकाि वळेी दोन बचहणींशी चववाह 
करिा कामा नये हा कायदास द्धा नेहमीि पाळला जाि नाही. एके काळी मोस लिा अचधपिी असलेल्या कोणी 
म िाचमद अल–्दौला चकरवाश या नावाच्या गृहस्थाने हा कायदा मोडून चववाह केला. ही गोष्ट त्याच्या 
चनदशयनास आणली िेव्हा त्याने उत्तर चदले, “पण मग आपण करिो त्यापंैकी कोणत्या गोष्टीला शचरयििी 
परवानगी आहे?” वहाबी पंथािा उदय होण्यापूवी अरबस्िानािील असीर जमािीमधील प रुषाला एखाद्या 
सन्माननीय अचिथीला आपली बायको उसनवार देिा येि असे. एखादा माणूस एखाद्या ग हस्थाकडे मेंढपाळािे 
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काम करीि असेल िर त्याबद्दल त्याला त्या गृहस्थाच्या बायकोशी असलेल्या संबधंाि िागीदारी करिा येि 
असे असाही एक काल होिा. बल िीस्िानमधील एका अल्पसंख्य व अप्रचसद्ध जमािीमध्ये मनोरंजनासाठी 
पाह ण्याला अचववाचहि परंि  चववाहयोग्य अशी आपली म लगी देण्यािी पद्धि अगदी अलीकडच्या कालापयंि 
प्रिचलि होिी. यासंबधंीिा चवश्वासाहय प रावा उपलब्लध आहे. 

 
इस्लाम धमाने ठरचवलेल्या कायदेशीर व बेकायदेशीर गोष्टींचवषयी िारिामधील एका प्रािंािील 

(उत्तरप्रदेश) सवयसाधारण जनिेिा शचरयिशी चकिी प्रमाणाि मििेद आहे यािे कोष्टकाच्या स्वरूपािील एक 
चनवदेन इस्लामच्या चलचखि कायद्याचं्या अभ्यासाच्या सदंिाि एका अचधकारी अभ्यासकाने ियार केले आहे. 
त्यान सार शार आचण जनमि या दोहोंच्याही दृष्टीने ड करािे मासं खाणे पूणयपणे पापापूणय आहे. याउलट दारू 
ककवा अन्य मादक पेयािें सेवन शारप्रमाणे बेकायदेशीर असले िरी, समाजािंील उच्चवगीय लोकाचं्या मिे िे 
कृत्य फारसे पापपूणय नाही, परंि  समाजािंील इिर काही वगांच्या दृष्टीने दारु चपणे हा एक त्यामानाने गंिीर 
स्वरूपािा, ग न्हा आहे. शारिी घटस्फोटाला संमिी आहे िर लोकमिान सार िे एक ‘पाशवी कृत्य’ आहे. यािे 
कारण असे साचंगिले गेले आहे की, बह दा लोक आपल्या नािलगािंि लग्नसंबधं करीि असिाि. म्हणून 
घटस्फोट चदलेल्या बायकोम ळे चिच्या सवय आप्िेष्टािंी म्हणजेि चिच्या नवऱ्याच्याही आप्िेष्टािंी बेअब्र ूहोिे. 

 
चवचिन्न इस्लामी देशािं आणखी काही चठकाणी स द्धा ‘चफकाह’मधील कायदेकान ंिी कशी उपेक्षा केली 

गेली यािी उदाहरणे प ढे चदली आहेि. काही वळेा उदासीनिेपोटी अशी उपेक्षा झाली असली िरी, प्रािीन 
िालीचरिी कायम ठेवल्याम ळे आचण बदलत्या पचरस्स्थिीन सार नव्या प्रथा चवकचसि होि गेल्याम ळेि प्राम ख्याने 
‘चफकाह’मधील कायदेकान ंिे पालन झालेले नाही. 

 
अशाप्रकारिे स्थाचनक रीचिचरवाज व रूढी यावंर आधारलेल्या सवय अचलचखि कायदेकान ंना ‘उफय ’ 

(म्हणजे जे सवांना ज्ञाि व संमि आहे िे) [या शब्लदािा ‘व्यावहाचरक ब द्धी’ असादेखील अथय असू शकिो. आचण ‘अदा’ याला समानाथी 
म्हणून हा शब्लद वापरिाि िेव्हाि फक्ि त्यािा ‘प्रथा’ असा अथय असिो.] अथवा ‘अदा’ (प्रथा) असे म्हणिाि. हेि पूवयक घालून 
चदलेल्या प्रथािूंन अथवा पचरस्स्थिीशी ज ळवनू घेण्याच्या प्रयत्नाि अहेि कपणे चनमाण झालेल्या दीघयकालीन 
प्रथािूंन हे अचलचखि कायदे जन्मलेले असिाि. म्हणून व्यवहाराला सवांि महत्त्व चदले जािे िेथे या अचलचखि 
कायद्यािेंि अन सरण केले जािे. स्थाचनक प्रथावंर आधारलेल्या या कायद्यानंा (उफय ) ‘चफकाह’िा एक मूळ 
आधार म्हणून स्थान चमळवनू देण्यािे प्रयत्न झाले नाहीि असे नाही. परंि  प्रारंिीच्या काळािील स न्नी पंथीय 
‘म ज्िाचहदा’ंिे गं्रथ वगळले िर कायदेिज्ज्ञानंी या कायद्यािी सवयसाधारणपणे दखल घेिलेली नाही असे 
चदसून येिे. िथाचप त्यानंा अगदी कोणीि महत्त्व चदले नव्हिे असे मात्र नाही. काही फकी ‘चकयास’ पद्धिीद्वारे 
ियार केलेल्या कायद्यापेंक्षा प्रथावंर आधारलेले हे कायदे अचधक स्वीकाराहय होि असे समजि आचण ज्या 
िागाि या कायद्यािा प्रिाव असे िेथे प्रथा व रीिीरीवाजि चनणायक मानले जाि. 

 
इस्लामी जगिािील िटक्या जनसमाजाि प्रािीन परंपरेिे अचिशय वियस्व आहे. अशा समाजािं रूढ 

असलेल्या ‘उफय ’ कायद्याचंवषयी सरधोपटपणे काही चवधान करणे कठीण आहे. कारण प्रत्येक िटक्या 
जमािीच्या प्रथा चिन्नचिन्न त्यािप्रमाणे अचनचिि स्वरूपाच्या असिाि. िसेि त्या प्रथा अिानक बदलिािही. 
त्याम ळे अगदी कसलेल्या अभ्यासकालादेखील या जमािीच्या प्रथा कोणत्या हे खात्रीपूवयक सागंिा येणार 



 अनुक्रमणिका 

नाही. असे असले िरी या िटक्या जमािींच्या स्विःच्या अशा शारव्यचिचरक्ि आिारसचंहिा व चनयमावल्या 
आहेि. आवश्यकिेप्रमाणे त्यािंा वापर होि असिो. य रोचपयनािंा स्वाचमत्वाखाली असलेल्या प्रदेशािंील अशा 
जमािीय कायद्यानंा, राज्यसते्तने केलेल्या नागरी कायद्यापेंक्षा चिन्न असे ‘उफी’ कायदे असे नाव आहे. 
चकरकोळ स्थाचनक प्रकरणाि हे कायदे आधारििू मानले जािाि. अथात्, ज्या प्रकरणािं नागरी कायद्यािे 
गंिीर स्वरूपािे उल्लंघन झाले असेल (उदाहरणाथय, िाडंणिंट्यािूंन झालेली मन ष्ट्यहत्त्या) अशा प्रकरणािंा 
फक्ि याबाबिींि अपवाद केला जािो. वहाबी अरबस्िानाि, सत्ताधारी अन सरीि असलेल्या कडक अशा 
चवचधसचंहिेशी जमािीय कायदे चवरोधी असिील िर त्यािंी ‘िाघ ि’ (गैरवियणूक) या शब्लदाने संिावना केली 
जािे. ‘जाचहचलया च्या काळािील अधम्यय वियण कीच्या बाबिीि या संजे्ञिा वापर केला जािो. जमािीय 
कायद्याचं्या स्वरूपासंबधंींिे हे वणयन चकिपि खरे आहे आचण शार कायदेकान ंिे या कायद्याम ळे कशाप्रकारे 
उल्लंघन होिे हे िूिय चनचिि सागंिा येणार नाही, कारण त्याबाबि संशोधन झालेले नाही. 

 
त्या त्या जमािीिा शखे ककवा कधी कधी मागे साचंगिल्याप्रमाणे खास चनवडून चदलेली वचडलधारी 

मंडळी याचं्यापाशी या पारंपाचरक जमािीय कायद्यािंा सगं्रह असिो. प्रकरणे उद्भवली की हे लोक न्यायाधीश 
म्हणून काम करिाि. आचण एखादवळेी चदवाणी न्यायालयािे चनणयय मान्य केले जाि नाहीि; पण या लोकाचं्या 
चनवाड्यािा आदर केला जािो. 

 
शचरयििी जाण नब जून चकिी प्रमाणाि अवहेलना होि असिे याचवषयी अद्याप खूपि संशोधन व्हाव े

लागेल. काही बाबिींि शचरयिच्या आज्ञािें पालन करणे चनचििि अशक्य असिे. इचजस्प्शयन चकसानाला, 
अनािोचलयाच्या शिेकऱ्याला, आचण जावामधील कृषकाला चकिीही इच्छा असली िरी आपले काम मध्येि 
थाबंवनू आचण धार्ममक चवधीच्या पचवत्रिेसाठी आवश्यक म्हणून बळी वगैरे देऊन चदवसािून पाि–साि वळेा 
नमाज पढणे क्वचििि शक्य असिे. अन्य काही म स्स्लम समाज नमाजाच्या चनयमािें पालन करीि नाहीि त्यािे 
कारण त्यािंी त्याबाबिींिील उदासीनिा हे होय. क दय शहराि वाढलेले ि क, इचजस्प्शयन्स आचण य रोपीय 
संस्कार झालेले कहदी म सलमान हे नमाजाच्या बाबिींिील चनष्ट्काळजीपणाबद्दल क ख्याि आहेि. मात्र 
रमझानिा उपवास चवशषे महत्त्वािा समजला जाि असावा. म स्स्लम पंिागंािील [क राणाि (९⁸⁶) साचंगिल्याप्रमाणे या 

पंिागािं १२ िादं्रमास असिाि.] अचनचिििेम ळे अत्यंि कडक उन्हाळ्याि कधी कधी उपवासाच्या चिथी येिाि आचण 
त्याम ळे उपवासािा चवशषेि त्रास होिो. अशावळेीदेखील उपवासाच्या चनयमािें उघडपणे उल्लंघन क्वचित्ि 
होिे. चवशषेिः ज्याचं्यावर या उपासािा सवांि जास्ि िाण पडिो अशा गरीब म सलमानाकंडून िर या चनयमािें 
क्वचििि उल्लंघन होिे. 

 
द सरे उदाहरण ‘जकािी’संबंधींच्या कायद्यािे. जकाि वसूल करण्यािी व वसूल झालेल्या रकमेिा 

योग्यप्रकारे चवचनयोग करण्यािी जबाबदारी कोणा एका सत्ताधारी व्यक्िीिी राहली नाही िेव्हा ‘चफकाह’मधील 
‘जकािी’ संबंधींिेचनयम अमलाि आणणे अशक्य होऊ लागले. दमास्कस, बगदाद आचण इस्लामी देशािंील 
इिर राजधान्यािंील बडेबडे उमराव व व्यापारी याचं्या आचण मोठमोठ्या टोळीप्रम खाचं्या हािाि प्रिंड संपत्ती 
येऊ लागली िसे ‘जकाि’ म्हणून द्यावयाच्या रकमेसंबधंींिे चनयम अक्षरशः लाग ूकरणे कचठण होऊ लागले. 
‘जकािी’च्या प्रिंड रकमािंी वस ली क्वचििि होि असे. ककवा वस ल केलेले पसेै क राणाने साचंगिलेल्या 
धार्ममक कायासाठी; म्हणजे गोरगरीब, अनाथ म ले व वाटसरू याचं्या चनवाहासाठी पूणयपणे क्वचित्ि खिय केले 
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जाि. याव्यचिचरक्ि द सरेही काही कायदेशीर अथवा बकेायदेशीर [खराज, चजचझया व म क स इत्याचद.] कर आचण 
मोठमोठाल्या दंडाच्या रकमा आपल्या गबर सरदाराकंडून खचलफा व स लिान वसूल करीि. आचण हे सरदार 
मग शिेकऱ्यानंा चपळून त्यािी जमेल िेवढी िरपाई करीि. अशाप्रकारे चमळवलेली संपत्ती दानधमासाठी 
वापरली जाि नसे. असे असले िरी ‘जकािी’ संबधंींच्या कायद्यामागील ित्त्वािा प्रिाव कायम आहे. 
परलोकाि परमस ख प्राप्ि व्हाव ेयासाठी दानधमय करणे बंधनकारक आहे अशी धमयपरायण म स्स्लमािी धारणा 
असिे.  

 
क राणाने साचंगिलेले प्रत्येक म स्स्लमािे िौथे धार्ममक कियव्य म्हणजे हाज, मके्किी यात्रा. 

शारीचरकदृष्ट्ट्या द बयल नसलेल्या अशा प्रत्येक प्रौढ, स्विंत्र स्त्री–प रुष म स्स्लमाने ही यात्रा केलीि पाचहजे, िे 
एक प्रम ख महत्त्वािे कियव्य आहे असे बह िेक इस्लामी देशािं मानले जािे. [चशयापंथीयाचं्या चनयमानं सार द सरा माणूस 

याते्रसाठी पाठचविा येिो. त्यािा खिय त्याला पाठचवणाराने करावयािा असिो.] िथाचप फार पूवी म्हणजे इस्लामी इचिहासाच्या 
िौर्थया शिकाि, दोन अलीबंधंूच्या अस्थी जेथे प रल्या आहेि, अशा एका कबरीिा उल्लेख करून अब ल अला 
अल ्माऽरी याने असे म्हटले आहे की, या चठकाणी दोन वळेा ‘अल्लाह  अकबर’िा घोष करणे हे काबामधील 
काही धार्ममक चवधीइिकेि समान मूल्यािे धमयकृत्य आहे. आजदेखील इराण व इराकमध्ये मशहाद, करबला 
नजाफ व काझीमाय्न येथील इमामाचं्या मकबऱ्यािें ‘दशयन’ (चझयारा) घेणे हाजपेक्षा कमी योग्यिेिे मानले 
जाि नाही. त्यािप्रमाणे दचक्षण अरबस्िानािंील टोळीवाले, ‘मझर अल–्वली’ या स प्रचसद्ध मकबऱ्याला िीन 
वळेा जाणे मके्किी यात्रा करण्याइिकेि मूल्यवान समजिाि. बल चिस्िानमधील चझकीडी टोळीवालेदेखील 
हाज याते्रला जाण्याऐवजी याते्रच्या मचहन्याच्या नवव्या चदवशी केि िागािंील कोह म राद या टेकडीवर 
जािाि. 

 
शचरयि कायद्यानंा इस्लामधमीयािंील सवयि वगय सारखे महत्त्व देि नाहीि ही गोष्ट स्थाचनक 

रीचिचरवाजाचं्या प्रिावािी चनदशयक आहे. ड करािे मासं [क राण ५⁴, १६¹¹⁶, २¹⁶⁸.] खाणे व दारू [क राण २²¹⁶, ४⁴⁶, ५⁶². 
मादक पेयािें सेवन करणाऱ्यानंा शारीचरक दंड चदला जावा असे सागंून ‘चफकाह’ने दारू चपण्यास मनाई आहे असे सूचिि केले आहे.] चपणे 
म स्स्लमानंा वज्यय केलेले आहे. त्यािल्या त्याि ड करािे मासं खाणे अत्यंि घृणास्पद समजले जािे. इिके की, 
कोणीही इस्लामधमीय व्यक्िी मेलेल्या ड कराच्या जवळपासही चफरकणार नाही. िथाचप कट्टर कमयठ 
म सलमान सोडून बाकीिे म सलमान चनदान दारू न चपण्याच्या बाबिीि काटेकोर नाहीि. चकिाब अल ्अघानी 
व अरेचबयन नाईटस्मध्ये (गाण्या–बजावण्याच्या जोडीला) मद्यपान व नशा या प्रकारािें अनेक उल्लेख आहेि. 
वास्िचवक गाणे–बजावणे हे चििकेि कनदनीय मानलेले आहे. इराणमध्ये सवयत्र मद्यपान केले जािे. कवींनी िर 
मद्यपानािा खूपि गौरव केला आहे. हफीजने िर आणखीनि प ढे जास्ि दारू चपणे हे पािक नाही असे 
प्रचिज्ञापूवयक साचंगिले [“िू व मी पेला दोन पेले दारू झोकली िर काय चबघडेल? दारू म्हणजे म्हणजे द्राक्षािले रक्ि. िे काही ि झे माझे रक्ि 
नाही. ज्याम ळे चनचििपणे न कसान होिे असा काही हा अपराध नव्हे. आचण िो अपराध असलाि िर त्यािे एवढे काय? चनदोष असा माणूस आपणास 
कोठे सापडिो?”] आहे. इराणमध्ये मद्यपान हे जीवनािे एक अगदी सवयसामान्य असे अंग आहे. इिके की, 
काब सनामा यासारख्या रीचिचरवाज व नैचिक ित्त्व े यासबंंधी मागयदशयन करणाऱ्या प स्िकािं (हे प स्िक 
प्राम ख्याने एका िरुण राजप त्रासाठी चलचहले होिे हे येथे सागंणे मात्र जरूर आहे.) मद्यपानाच्या वळेच्या 
चशष्टािारासंबधंी एक स्विंत्र प्रकरण आहे; िर हलबत् अल क मायि हा संपूणय गद्य गं्रथ अचण अब  न वास यािी 
अरबी साचहत्यािील ‘मद्यगीिे’ (खामचरयाि) ही मद्यपान–कलेलाि वाचहलेली आहेि. 
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क राणामध्ये ‘फजय’ ककवा ‘वाचजब’ (सवय म स्स्लमानंी आवश्यक कियव्ये म्हणून अवलंबावयािी कियव्ये) 
स्वरूपाच्या ज्या आज्ञा आहेि त्यािें चकिी प्रमाणाि पालन होि असिे यािा येथवर चविार केला. इस्लामवर 
श्रद्धा असलेल्या माणसािी, इस्लामवर श्रद्धा नसलेल्या माणसाशी असलेली चिन्निा दशयचवणारे आचण 
इस्लामचनष्ठेिी बाह्यचिन्हे असलेले जे धार्ममक उपिार व कियव्ये आहेि त्यासंबधंी क राणािील या आज्ञा आहेि. 
िथाचप म हम्मदी धमांिील सवांि महत्त्वाच्या धार्ममक संस्कारापंकैी स ंिा (चखिान ककवा िहारा) या संस्कारािा 
क राणाि नामोल्लेखस द्धा नाही. ‘जाचहचलया’ मधील अरबािं स ंिािा प्रघाि प्रिचलि होिा. म हम्मदानंी 
चनःशकंपणे त्या प्रथेिा स्वीकार केला. इस्लाममधील चवचिन्न ‘आिारपंथा’ि हा धार्ममक संस्कार अत्यावश्यक 
कियव्य आहे की नाही याचवषयी मििेद आहेि. कारण, शाफीपंथीय, हा सरकार ‘वाचजब’ असून िो संस्कार न 
करणे दंडपात्र आहे असे समजिाि. िर माचलकीपथंीय त्या संस्काराला ‘स न्ना’ (स्ि त्य) पेक्षा जास्ि 
[झैदीपंथीयाचं्या मिेस द्धा िो एक ‘स न्ना’ आहे. चशफारस केलेल्या अनेक शरीरारोग्याच्या चक्रयाि त्यानंी त्यािा समावेश केला आहे.] महत्त्व देि 
नाहीि. िरीदेखील काही थोडे संदेहास्पद अपवाद वगळिा सवय म स्स्लम प्रत्यक्षाि स ंिा हा इस्लामधमांिील 
एक आवश्यक संस्कार आहे असे मानिाि. क राणामध्ये या संस्कारासबंंधी स्पष्ट शब्लदािं आज्ञा नसल्याम ळे 
त्यािी अपवादात्मक उपेक्षा केली जाि असावी. द सऱ्या धमयशील उमर खलीफाने असे म्हटल्यािे साचंगिले गेले 
आहे की इस्लाम धमय स्वीकारणाऱ्यानंी स ंिा करणे आवश्यक नाही. कारण “अल्लाने म हम्मदाला पाठचवले िे 
माणसानंा (इस्लाममध्ये येण्यािी) आज्ञा करण्यासाठी, स ंिा करण्याकचरिा नव्हे.” आचशया मायनरमध्ये य रूक 
या नावािे इस्लाममधील एका पाखंडी पंथािे टोळीवाले आहेि. त्याचं्यामध्ये क्वचित्ि स ंिा केला जािो. िीि 
गोष्ट हरम स खोऱ्यािील चकचझलबाश जमािीयािंी. िटक्या चकचझलबाश टोळीवाल्यापं्रमाणे हरम स खोऱ्यािील 
चकचझलबाशदेखील चस्त्रयािंा पडदा, बह पत्नीत्व, मद्यचनषेध आचण मचशदीि नमाज पडणे याबाबिीि सनािन 
म हम्मदी प्रथा अन सरीि नाहीि. वसंि ऋिूि बारा चदवस िे उपास करिाि. त्याचं्यािील चस्त्रयानंा त्याचं्या 
स्विःच्या नावाने हाक मारली जािे. पचिम कहद स्थानािील कच्छमधील मोमीन म स्स्लम स ंिािा चवधी करीि 
नाहीि. िीनच्या य नान प्रािंाि कधीकधी त्यािे पालन होिे. आचण चकत्येक बबयर टोळ्यानंा िर हा चवधी 
करावयािा असिो हे कोणीही त्यानंा साचंगिलेले नाही असा बोलवा आहे. मन ष्ट्यािा जन्म ज्याि झाला असे 
मानले जािे त्या अचिशय प्रथमावस्थेिील व चनसगयचनर्ममि अशा धमािा (चफत्रा) ककवा म हम्मदी धमािा एक 
िाग म्हणून स ंिाचवधीिा फकी लोक बह दा पाठप रावा करिाि. काही लोकाचं्या मिे इस्लामशी चमळत्याज ळत्या 
अशा अब्राहमच्या धमािील िो एक चवधी आहे. आचण ज न्या धमयगं्रथाि स्विः अब्राहमिा स ंिा झाला होिा असे 
साचंगिलेले आहे. म्हणून सदािारी म स्स्लमाने स ंिा केला पाचहजे असे मानले जािे. इस्लामपूवय अरबस्िानािील 
काही जमािीि चस्त्रयािंा स ंिा केला जाि असे. याचवषयी इस्लाममध्ये अचधकृिपणे काहीही साचंगिलेले नसले 
िरी ही प्रथा आजस द्धा िारिापासून मोरोक्कोपयंि इस्लामी देशाि प्रिचलि आहे. 

 
थोडाबह ि महत्त्वािा क राणािं नसलेला आणखी एक चनयम मूिी व रंगीि चिते्र यासंबधंींिा आहे. 

मूिींना व चित्रानंा क राणाने मनाई केलेली नाही. चनदान इस्लामच्या अगदी प्रारंिीच्या काळाि िरी चित्राचं्या 
बाबिीि कडक चवरोध नसावा यासबंंधी प रावा चमळिो. चजविं प्राण्याचं्या मूिींिा चनराळ्या वगाि समावशे 
केलेला चदसिो. ख द्द क राणामध्ये फक्ि अप्रत्यक्षपणे मूर्मिपूजेसंबधींिा चविार माडंलेला आहे. त्याम ळेि 
कदाचित् मूिीना मनाई करण्यास कारण चमळाले असाव.े इस्लामी इचिहासाच्या नंिरच्या काळाि 
धमयपचंडिाचं्या प्रिावाम ळे आचण कदाचित् ज न्या कराराच्या स्मृिींिून चमळालेल्या पे्ररणेम ळे जीचवि वस्िंूच्या सवय 
प्रकारच्या प्रचिरूपाचवषयीिी [‘Painting in Islam’ या गं्रथािे लेखक सर टी. डब्लल्य ू आनोल्ड यानंी सदर प स्िकाि म्हटले आहे की, 
इस्लाममध्ये जे ज्य ूआले त्याचं्याम ळे चिते्र व मूिींवरील बंदीिी ही कल्पना इस्लाममध्ये आली. “जो कोणी मूिी घडवील त्या मूिीि (जीवन) ित्त्व 
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फ ं कण्यािी अल्ला–ह. चशक्षा फमावील. हे चबकट काम मूर्मिकाराला कधीही करिा येणार नाही.”] नापसंिी चनमाण झाली, आचण मूिी व 
चिते्र यानंा मनाई करणाच्या ित्त्वाला बळकटी आणण्यासाठी ‘परंपरा’ही शोधून काढण्याि आल्या. त्यान सार 
पैगंबरानंी असे म्हटल्यािे साचंगिले जािे की, ज्या घराि क त्रा ककवा मूिी असेल त्या घराि देवदूि जाणार 
नाहीि आचण आत्म्याच्या प नरुत्थानाच्या चदवशी चित्रकारानंा सवांि जास्ि कडक चशक्षा [या सदंिाि ‘चित्रकार’ या 
शब्लदािा ‘मूर्मिकार’ असा अथय केलेला आहे.] चमळेल. कोणी एक मन ष्ट्य एकदा आपल्या चमत्राच्या घरी गेला असिा त्याला 
त्याच्या घरािील सोफ्यावर चिते्र चदसली. त्या माणसाने वर उल्लचेखलेली नंिरिी ‘परंपरा’ कथन केली आहे. 
चित्रानंा व मूिींना मनाई करण्यािे मूळ कारण अल्लाह हा एकमेव ‘चनमािा’ ककवा ‘घडचवणारा’ आहे हे ित्त्व 
असाव.े कारण एका हचदसमध्ये असे सूचिि करण्याि आले आहे की, ‘घडवणारी’ सवय माणसे अल्लाहिी नक्कल 
करणारी आहेि. आचण म्हणून आपल्यामध्ये दैवी ग ण असल्यािा खोटा दावा करण्यािा अपराध िे करीि 
असिाि. धमयसते्तने अचिशय स्पष्ट शब्लदाि चित्रकला ककवा मूर्मिकला याबद्दल नापसिंी दशयचवली असली िरी, 
ज्या खलीफानंा आचण चवशषेिः इराण व चहद स्थान यासंारख्या इस्लामिा प्रसार झालेल्या देशािील 
सत्ताधाऱ्यानंा या खिीक कला परवडल्या, त्यानंी त्यानंा उदार आश्रय चदला होिा. मेसोपोटेचमया व इराणमध्ये 
सावयजचनक स्नानगृहाच्या कििींवरील चगलाव्याि रंगीि चिते्र काढलेली सरसहा चदसि. काही 
कायदेपंचडिाचं्या मिे त्या देशाि त्या चित्रानंा कोणी आके्षप घेि नसाव.े त्यािप्रमाणे जचमनीवर अंथरण्याकचरिा 
आचण िालण्यासाठी ककवा बसण्याकचरिा ियार केल्या जाणाऱ्या गाचलच्यावंर व गाद्यावंरदेखील चिते्र 
चवणलेली असि. िथाचप, घरािील कििींवर टागंण्यासाठी ियार केल्या जाणाऱ्या चित्रानंा व पडद्यानंा बंदी 
होिी. अशीि बंदी दीघयकाळपयंि छायाचित्रावंरदेखील होिी. परंि  आिा इस्लाममध्ये बह दा सवयि कलाचिते्र 
ही केवळ प्रचिकबब ेआहेि असे समजून त्यावर आके्षप घेिला जाि नाही. इचजप्िमधील ॲलेक्झाचंियािील 
म हम्मद अली यािंा प िळा व कैरोमधील इब्राचहम पाशािंा प िळा यानंा इिका काळ लोटला िरी कोणीही 
चवरोध केलेला नाही. िसेि इराणाि िेहरानमध्ये चफरदोसीिा, हमादानमध्ये ॲस्व्हसेन्नािा आचण राजधानीच्या 
व इिर बड्या शहरािं चरझा शाह पेहलवींिा असे अनेक प िळे आज उिे आहेि. अलीकडे िर क राणािी एक 
चित्रमय प्रिस द्धा ियार करण्याि [लीडन येथे १९३१ मध्ये झालेल्या काँगे्रस ऑफ ओचरएंटॅचलस्टमध्ये आर.गॉटेहइल यानंी या चवषयावर 
एक चनबंध वािला होिा.] आली आहे. िथाचप िी म स्स्लमेिर प्रवाशानंा पाहण्यासाठी आहे व मूळ क राणािा काही िाग 
त्याि गाळला आहे असे याबाबि स्पष्टीकरण केले जािे. 

 
पैगबंराचं्या चनधनानंिर िीस वषांनी आचण पैगंबरािें सवय सोबिी–सहकारी चनधन पावल्यानंिरच्या 

काळाि क राण हा धमयगं्रथ व पैगंबर यानंी प्रत्यक्ष आिारलेला स न्ना, या दोन्ही गोष्टी व्यावहाचरक जीवनाला 
मागयदशयक होण्याच्या दृष्टीने कालबाह्य झाल्या. िेव्हापासूनि क राण व स न्ना यावंरि फक्ि आपली चनष्ठा आहे 
असे म्हणणारे वहाबी व स न सी यासारखे म स्स्लम, इिर इस्लामधमीयाचं्या दृष्टीने फूटपाडे व पाखंडी ठरले. 
अचण यह दी धमांिील समॅचॅरटन्स व काराइट्स आचण चििन धमामधील प्य चरटन्स याचं्याप्रमाणेि त्यािंी गि 
झाली. चशवाय ‘चफकाह’च्या फार मोठ्या िागािील चववरण क राण व स न्ना याचं्यामधील सैद्धास्न्िक ित्त्वाचं्या 
आधारे केलेले असल्याम ळे, जवळपास प्रारंिापासून ‘चफकाह’मधील चनयमानंा प्रत्यक्ष पचरस्स्थिीच्या दृष्टीने 
उपय क्ि असे स्वरूप देणे आवश्यक झाले. प्रािीन प्रथा, आर्मथक व राजकीय पचरस्स्थिी, म स्स्लमेिर समाजाशी 
आलेला संपकय  आचण इस्लामच्या चविाराि परधमीयाचं्या चविारािंा झालेला चशरकाव, याम ळे ििूलावर 
पाचवत्र्य आणण्यासाठी प नरुत्थानािा अग्रदूि जो माहदी अविीणय होईल त्या वळेी प्रत्यक्षाि येणारा चनव्वळ एक 
आदशय इिकेि शचरयििे महत्त्व उरले. 
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पचरस्स्थिीशी ज ळवनू घेण्याच्या प्रवृत्तीिे एक उत्तम उदाहरण म्हणून ‘चजहाद’िा उल्लखे करिा येईल. 

‘चजहाद’द्वारे नास्स्िकाशंी िार हाि करणे हे सवय समाजािे असे कियव्य समजले जािे. ‘चफकाह’प्रमाणे इमामाने 
‘चजहाद’साठी माणसािंी व घोड्यािंी िरिी करायिी असिे आचण शत्र प्रदेशाि जाण्यासाठी त्याचं्यापकैी कोण 
लायक आहेि हे ठरवायिे असिे. इमामाने प्रारंिी अगदी जवळच्या व त्यािल्या सवाचधक प्रम ख नास्स्िकािंा 
समािार घ्यावयािा असिो. ज्य,ू चििन्स व मचॅगअन्स याचं्याशी, िे इस्लाम धमय स्वीकारण्यास ककवा खंडणी 
देण्यास ियार होईपयंि इमामाने लढले पाचहजे. इिर नास्स्िकाशंी मात्र कोणिीही सवलि न देिा म स्स्लम धमय 
स्वीकारीपयंि लढले पाचहजे. चजहादसंबधंींिे हे कायदे अलीकडे अमलािं आणले जाि नाहीि, हे स्पष्टि 
आहे. काही देशािं म स्स्लम अल्पसंख्य असल्याम ळे िे नास्स्िकािंा समािार घेण्यािी घाई करीि नाहीि हे खरे, 
परंि  जेथे म स्स्लम बह संख्य आहेि अशा देशािंदेखील म स्स्लमानंी अलीकडच्या काळाि ‘चजहाद’िी आज्ञा 
अंमलाि आणलेली नाही. 

 
चधम्मी म्हणजे ‘आचश्रि’ समाजानंा (मचॅगअन्स व स्विःिा धमयगं्रथ असलेले इिर समाज) कशाप्रकारिी 

वागणूक द्यावी यासंबधंींिे शचरयिमधील कायदे प्रत्यक्ष व्यवहाराि दृचष्टआड केले जािाि असे चवशषेिः चदसून 
येिे. या आचश्रि समाजानंी डोईकर चदला आचण म स्स्लमाहूंन आपण वगेळे आहोि हे दाखचवण्यासाठी पोशाख, 
घरे व काही िीजवस्िू याबंाबिीि घािलेल्या काही चवचशष्ट अपमानास्पद असलेल्या अटी त्यानंी स्वीकारल्या 
िरि त्यानंा म स्स्लम देशािं राहण्यािी परवानगी चदली जािे. द सऱ्या कोणत्याही धमाच्या नास्स्िकाशी आचण 
इस्लामी कायद्यािा चवशषेत्वाने चिरस्कार करणाऱ्या मूर्मिपूजकाशंी कोणत्याही प्रकारिा व्यवहार करण्यास 
परवानगी चदलेली नाही. असे असले िरी कहद स्थानािील म स्स्लम परंपरेन सार कहदूिा ‘चधम्मी’ वगांि समावशे 
करीि आलेले आहेि. याउलट, गझनीिा म हम्मद हा कडवा इस्लामचनष्ठ म स्स्लमचवजेिा कहदंूना मूर्मिपूजक 
समजि असे. िथाचप सध्याच्या पचरस्स्थिीि इस्लामच्या दृष्टीने असलेली कहद स्थानािील ‘चधम्मीं’िी अपात्रिा 
ही चनव्वळ एक सैद्धाचंिक ििेिी बाब झालेली आलेली आहे. शचरयिमधील चसद्धान्ि व प्रत्यक्ष व्यवहार यामंध्ये 
चदसून येणारे सवांि जास्ि अंिर व्यापार–धंद्याच्या के्षत्राि प्रत्ययास येिे. उदाहरणाथय, शचरयिन सार काही 
चवचशष्ट वस्ि ंच्या चवक्रीस पूणयपणे बंदी आहे. कारण धार्ममक दृष्टीने या वस्िू अमंगल समजल्या जािाि आचण 
त्यािंा उपयोग करण्यास मनाई आहे. म्हणून (शाफींच्या संचहिेप्रमाणे) क ते्र, ड करे, मद्य, शणे (धार्ममक 
दृष्टीने), जैिूनिी अस्वच्छ फळे याचं्या चवक्रीस बंदी आहे. िथाचप अस्वच्छ कपडा चवकणे कायदेशीर ठरवलेले 
आहे. त्यािप्रमाणे दारू ियार करणाऱ्या इसमाकडून द्राक्षरस खरेदी करणे, ‘अल्लाहचवरुद्ध’ ज्याने आपली शसे्त्र 
वापरली असिील त्याच्याकडून शसे्त्र चवकि घेणे ककवा ज्याने आपली मालमत्ता चनचषद्ध मागाने चमळवली असेल 
त्याच्याकडून सामान खरेदी करणे या गोष्टी नापसिं (मकू्रह) समजलेल्या आहेि. उपयोग करिा येणार नाहीि 
अशा वस्िंूिी (उदाहरणाथय, हाचनकारक कारक ककवा चशकारीस अयोग्य जंगली प्राणी) चवक्री अवैध ठरचवली 
आहे. त्यािप्रमाणे ज्या वस्िू प्रत्यक्षाि अस्स्ित्वाि नाहीि– उदाहरणाथय, झाडाला अद्याप न आलेले फळ, अशा 
वस्िू चवकणे बेकायदा आहे. एखाद्या मालािा सौदा झाल्यापासून िीन चदवसाचं्या आि िो माल चगऱ्हाईकाला 
चदला पाचहजे. सौद्यािील माल चगऱ्हाईकाच्या प्रत्यक्ष हािाि देईपयंि िो त्याच्या िाब्लयाि चदला असे समजले 
जाि नाही. आचण सदर माल चगऱ्हाईकाला प्रत्यक्ष देईपयंि सौद्यािील मालािी सौदा देणाऱ्यावर जबाबदारी 
असिे. माल प्रत्यक्ष चमळण्याच्या आधी चगऱ्हाईकाला मृत्य ूआला िर सौदा रद्द होिो. जी वस्िू चवक्रीनंिर 
चगऱ्हाईकाला प्रत्यक्ष देिा येणे शक्य नसिे (उदाहरणाथय, उडिे पक्षी, पळून गेलेला ग लाम इत्यादी) अथवा 
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एखादी गोष्ट देिाना मूळ वस्िूिे न कसान होिे (उदाहरणाथय, मेंढीच्या पाठीवरिी लोकर ककवा एखाद्या 
कपड्यािा कापलेला काही िाग,– त्याम ळे मूळ वस्िूिे न कसान होिे.) अशी वस्िू चवकणे बेकायदेशीर आहे. 
त्यािप्रमाणे ज्या वस्िूिे चनचिि माप चकिी आहे हे माहीि नसिे (उदाहरणाथय, माप न केलेला धान्यािा ढीग, 
आिळािील दूध, गिािील प्राणी इत्यादी.) अशा वस्िंूिी चवक्री करणे अवैध आहे. चवशषेिः सटे्टबाजीला आळा 
घालण्याकरिा व्यापारी–व्यवहारावंर इिर अनेक चनबधं घालण्याि आले आहेि. चवक्रीिा जो माल चगऱ्हाईकाने 
पाचहलेला नाही त्या मालाच्या चवक्रीसंबधंी दोन चिन्न मिे आहेि. एका मिाप्रमाणे अशा मालािी चवक्री करणे 
अवैध आहे, िर द सऱ्या मिाप्रमाणे िो माल कसा आहे यािी माचहिी चगऱ्हाईकाला अगोदर देण्याि आलेली 
असेल आचण चवकि घ्यावयािा माल त्या माचहिीप्रमाणे असेल आचण पसंि पडला िर चवकि घे असे 
चगऱ्हाईकाला अगोदर साचंगिलेले असेल िर त्या मालािी चवक्री कायदेशीर ठरिे. चनरथयक अटीवर एकादी 
वस्िू चवकणे अवैध आहे. उदाहरणाथय, एखादे जनावर चवकि घेिल्यावर त्यावर बसले पाचहजे अशी अट घालून 
िे जनावर चवकणे ककवा एखादे घर चवकिाना त्या घराि िे चवकि घेणाऱ्याने मचहनािर राचहले पाचहजे,– वगैरे 
अटी घालून केलेला कोणिाही चवक्रीिा व्यवहार रद्द ठरिो. (परंि  चवक्रीच्या व्यवहारािे आवश्यक अंग म्हणून 
घािलेल्या अटींिा याला अपवाद केला जािो. उदाहरणाथय चनयचमिपणे बगीच्याला पाणी देण्याच्या अटीवर 
केलेली बगीच्यािी चवक्री.) म्हणून कोणी असे म्हटले, “िू मला ि झे घर वीसाला देि असलास िर मी ि ला हा 
ग लाम दहाला देिो.” ककवा असे म्हटले, “पैसे रोख देणार असलास िर दहाला देिो आचण पैसे उशीरा देणार 
असलास िर वीस पडिील” अशा प्रकारिा चवक्रीिा सौदा रद्द समजला जािो. 

 
नफ्याच्या हेिूने वस्िूिी चवक्री करणे कायदेशीर आहे. मात्र खरेदीिी ककमि व त्यावरील नफ्यािी 

रक्कम यािंी अगोदर माचहिी चदली पाचहजे. ‘चफकाह’न सार हा चनयम सामान्यपणे एका वस्ि बद्दल द सरी वस्ि  
देण्याच्या (उदा. धान्य देऊन सोने घेणे.) बाबिीि लाग ूहोिो. ‘समान (ककमिीच्या) वस्ि ंच्या अदलाबदली 
(बे) हून चिन्न असा कोणत्याही प्रकारिा वाढीव पैसा (‘चरबा’–व्याज अथवा खंड) घेणे हे एक ियंकर पाप 
समजले जाि असून [२²⁷⁶, ४¹⁹⁹, ३०³⁸.] क राणाने त्यास बंदी केली आहे. िथाचप सोने, िादंी व मानवी 
उपयोगाच्या वस्िू कजाऊ चदल्या िर त्यावर व्याज घेऊ नये इिकीि मयादा क राणाच्या िाष्ट्यकारानंी 
घािलेली आहे. हचदसने गहू, बाली, खजूर व बेदाणा [इस्लामपूवय काळापासून ही बंदी असावी. कजाऊ चदलेल्या मालाच्या 
परिफेडीच्यावेळी जास्ि प्रमाणाि माल चमळावा यासाठी कजाऊ माल परि करण्यािी चिथी म द्दाम लाबंचवण्यािी प्रथा त्या काळाि असल्याम ळे कजय 
देण्याच्या पद्धिीिा द रुपयोग केला जाि असे.] या वस्ि ंिाही अशा वस्िंूि समावशे केला आहे. 

 
चकत्येक म स्स्लम चनत्याच्या व्यापार–व्यवहारावरील या चवचवध चनबधंाकंडे एकिर उघड उघड द लयक्ष 

करून स्थाचनक चरवाजानं सार व्यापारधंदा करीि असिाि ककवा कायद्यािें िाचंत्रकदृष्ट्ट्या पालन व्हाव ेपरंि  
गरजेप्रमाणे व स्थाचनक प्रथेप्रमाणे सवय व्यवहार स रळीिपणे िालाव ेयासाठी लबाडीिा व काल्पचनक कायद्यािंा 
अवलंब करिाि. व्याजासंबधंींच्या चनयमािा प्रथम चविार करू. अनेक धमयपरायण म स्स्लम या कायद्याप्रमाणे 
व्याज घेि नाहीि. उदाहरणाथय, कहद स्थानमधील पोस्टल सेस्व्हंग्ज बॅँकेि म सलमानानंी ठेवलेल्या ठेवींवरिी 
लाखो रुपयािंी व्याजािी रक्कम कोणी न माचगिल्याम ळे िशीि पडून असिे. काही म सलमान चमळेल िेवढे 
व्याज घेिाि. पंजाबी म स्स्लम सावकार इिर म स्स्लम सावकारापं्रमाणे व्याज घेिो. ज्यािी सद्सचद्ववकेब द्धी 
जागी आहे िो रोख पैशाऐंवजी नोकरीच्या अथवा वस्िंूच्या रूपाि व्याज घेिो. परंि  लवकरि [धंद्याि पैसा ग ंिचवणे हे 
प्रत्येक म स्स्लमािे कियव्य आहे. “पॅनइस्लाचमक...कंपनी चल. च्या शअेसयमध्ये पैसे ग ंिवा. राष्ट्रािी सेवा करण्यािी व चडस्व्हडंड चमळवण्यािी स वणयसधंी 
कंपनी ि म्हाला देि आहे.”– Islamic Review (London), August, 1953 मधील एक जाचहराि.] रोख पैशाि व्याज घेणेि सोयीिे आहे 



 अनुक्रमणिका 

असे त्याला वाटू लागिे. व्याजासंबधंीच्या कायद्यािूंन पळवाट काढण्यािा सरसकट प्रिचलि असा एक मागय 
आहे. एखादी चकमिी वस्िू, घर ककवा घोडा गहाण ठेवनू घेऊन सावकार ऋणकोला रक्कम देिो आचण त्या 
रकमेपेक्षा जास्ि पैसे देऊन िीि वस्िू कालािंराने ऋणको परि सावकाराकडून चवकि घेिो. या दोन 
रकमािंील फरक हे व्याज असिे. इचजप्िमधील धमयचनष्ठ म सलमान, शिेकऱ्यानंा अगोदर रोख रक्कम देऊन प ढे 
पीक–हंगामाि धान्याच्या मोबदल्याि िी रक्कम वसूल करिाि, ककवा आधी कजाऊ धान्य देऊन हंगामाि रोख 
पैशाने त्यािी परिफेड करून घेिाि. हंगाम पाहून यापकैी ज्या पद्धिीने व्यवहार करणे चकफायिशीर ठरेल त्या 
पद्धिीिा व्यवहार केला जािो. परिफेडीच्या पैशाच्या रकमेिे ककवा धान्यािे प्रमाण कधी शिंर टके्क िर कधी 
दोनश े टके्क असिे. एवढेि नव्हे िर म स्स्लम चस्त्रयादेखील आपली ह ंड्यािी रक्कम ककवा कोंबड्या पाळून 
चमळवलेला पैसा व्याजाने कजाऊ देिाि आचण त्याबद्दल त्याचं्या “सद्सचद्वकब द्धीला वदेना” होि नाहीि. 

 
शचरयिमध्ये ज्या व्यवहारासबंंधीिे चनयम साचंगिलेले नाहीि अथवा ज्या व्यवहारानंा मनाई होऊ शकिे 

अशा इिर व्यवहाराचं्या बाबिीि असेि उपाय अवलंबण्याि येिाि. उदा. झाडावर अद्याप न आलेल्या फळािंी 
चवक्री करणे वास्िचवक अवैध आहे. परंि  झाडािी पाने, मोहर यावर अवलंबून असलेली व त्यािून चनमाण 
होणारी कोणिीही वस्िू चवकावयास परवानगी आहे. वजन ककवा माप न करिा एखाद्या वस्िूिा संपूणय ढीग 
चवकणे बेकायदेशीर आहे. परंि  ढीगािील एकेका िागािी स्विंत्रपणे ककमि ठरवनू िो चवकणे बेकायदेशीर 
मानले जाि नाही. म्हणजेि माप न करिा धान्यािा सबंध ढीग चवकणे अवैध असले िरी प्रत्येक िागािी ककमि 
ठरवनू िो ढीग चवकणे बेकायदेशीर नाही. शणेाच्या राशीसारखी गचलच्छ वस्िू ककवा क त्रा याचं्या चवक्रीच्या 
बाबिीिही एक य क्िी केली जािे. त्या वस्ि  वापरण्यािा मालकािा हक्क फक्ि मोबदला घेऊन द सऱ्याला चदला 
जािो. अशा वस्ि ंिी चवक्री बेकायदेशीर मानली जाि असली िरी त्या वस्िंूवरील त्यािी मालकी (िसरुयफ) 
ककवा त्यािे खास चहिसबंधं (इस्ख्िसास) कायम असिाि. ही मालकी ककवा खास चहिसंबधं मालकाला 
चमळालेल्या ककमिीच्या मोबदल्याि द सऱ्याला देिा येिाि. ज्या मालािा सौदा ठरलेला असेल िो माल सौदा 
ठरल्यापासून िीन चदवसाचं्या आि चदला पाचहजे हा शचरयििा चनयम, ियार करून द्यायिा माल बराि असेल 
िेव्हा अव्यवहायय ठरिो. म्हणून या चनयमािूंन मागय काढण्यासाठी दोन प्रकारिे उपाय योचजले जािाि. पचहला 
उपाय असा की ियार करून द्यावयाच्या वस्िू ठरलेल्या वणयनावरह कूम नसिील िर त्या नाकारण्यािा पयाय 
असावा. यासाठी आगाऊ रक्कम (सलाम) देणे. द सरा उपाय असा की एखादी वस्िू ियार करून देण्यासंबधंी 
कारागीराशी केलेल्या सौद्याच्या करारा (इस्स्िस्ना) िा आधार घेणे. या करारान सार झालेल्या सौद्याि वस्ि  
ियार करून देण्यािी कालमयादा ठरचवण्यािी ककवा आगाऊ पैसे देण्यािी गरज नसिे. 

 
व्यवसाय व व्यापाराच्या बह िाशं शाखामंध्ये प्रथा व प्रत्यक्ष व्यवहार यानंी स्विःिे असे अलग 

कायदेकानू चवकचसि केलेले आहेि. या कायदेकान ंपैकी चकत्येक म हम्मदाचं्या आगमनाच्या पूवीपासूनिे 
आहेि. या कायदेकान ंमाफय ि व्यस्क्ि–व्यस्क्िमधील िसेि व्यक्िी व समाज याचं्यामधील आचण प ष्ट्कळ वळेा 
राजा व प्रजा याचं्यामधील व्यापारी करारािे वळेी करारािील सवयच्या सवय िपशील नेहमीि ठरचवला जािो असे 
नाही. प ष्ट्कळशा बाबी कराराशी संबधंीि असलेल्या व्यक्िींच्या प्रामाचणक हेिंूवर अवलंबून ठेवल्या जािाि; 
आचण नेहमीच्या सवय गोष्टी कराराि समाचवष्ट आहेि असे गृहीि धरले जािे. 
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धार्ममक के्षत्रािंस द्धा कधीकधी स्थाचनक प्रथािंा प्रिाव ‘चफकाह’पेक्षा मािबर ठरिो. एखाद्या चवधानाला 
प ष्टी देण्यासाठी एखाद्या स्थाचनक आदरणीय दृश्य वस्िूिी शपथ घेिली जािे, िेव्हा यािा चवशषे प्रत्यय येिो. 
इस्लाममध्ये बह दा प्रत्येक चठकाणी त्या त्या चठकाणिे संि–साधू आहेि. त्याचं्या कबरी आहेि. त्याचं्याचवषयी 
अिीव व ियय क्ि आदरिाव चदसून येिो. खरे िर हे इस्लामच्या ित्त्वाशी चवसंगि आहे. ‘चफकाह’प्रमाणे एका 
अल्लाहचशवाय अन्य कोणत्याही वस्िूच्या ककवा व्यक्िीच्या नावाने शपथ घेणे ‘मकू्रह’ (नापसंि) समजलेले आहे. 
अगदी ख द्द पैगंबराचं्या ककवा मके्कमधील काबाच्या नावाने शपथ घेणे देखील अयोग्य समजले जािे. असे असले 
िरी एखाद्या स्थाचनक साधूच्या कबरीच्या नावाने घेिलेली शपथ ही सवांि गंिीर शपथ होय अशी चकत्येक 
म सलमानािंी धारणा आहे, दचक्षण अरबस्िानािंील चवचिन्न (शाफीपंथीय) जमािींिील लोक आपापल्या 
साध ंच्या कबरींिी शपथ घेिाि. िसेि इराकच्या िळ प्रदेशािंील (बह िाशंाने चशयापंथीय) रचहवासी करबला 
येथील बी–ल–्ह सेन म्हणजे ह सेनच्या (कबरीच्या) नावाने घेिलेली शपथ ककवा नजाफ येथील बी–ल्–अली 
म्हणजे अलीच्या (कबरीच्या) नावाने घेिलेली शपथ ही सवाि बंधनकारक शपथ समजिाि. अशी अनेक 
उदाहरणे सागंिा येिील. 

 
‘अदा’ व ‘उफय ’ याचं्या बरोबरीने इस्लामी देशािंील समाजजीवनािे चनयमन करणारा एक सामर्थययवान 

घटक म्हणजे सत्ताधारी राजािी चनरंक श इच्छा हा होय. आपल्या मृत्य नंिर काय कराव ेयाचवषयी ककवा चकमान 
आपल्यामागून आपला वारस कोण यासंबधंी पैगंबरानंी काहीही चनदेश देऊन ठेवलेले नव्हिे. िरीदेखील 
इस्लामी सते्तिे इहलोकािील शासक कोण असिील याचवषयीिी अनेक विने पैगंबराचं्या िोंडी घािलेली 
आहेि. उदाहरणाथय, पैगंबरािें म्हणून प ढील एक विन साचंगिले जािे. –” माझ्या लोकािें दोन वगय आहेि. िे 
न्यायपे्रमी असिील िर लोक न्यायपे्रमी होिील, िे अन्याय करू लागले िर लोक अन्याय करू लागिील. हे 
दोन वगय म्हणजे अमीर व फकी (चवचधज्ञ) हे होि.” 

 
क राणापेक्षा शासनसते्तच्या (स लिान) द्वारे अल्लाह लोकानंा पापकमे करण्यापासून परावृत्त करीि 

असिो, या अथािी आणखी एक परंपरा या संदिाि साचंगिली जािे. यािे एकूण िात्पयय असे की, शचरयिच्या 
कायदेकानंूिी अंमलबजावणी करण्यािी ज्याच्यावर जबाबदारी टाकलेली आहे असा स लिान हा (अल्लाहिा) 
प्रचिचनधी आहे. परंि  इस्लाममधील राजानंी व स लिानानंी आपली ही जबाबदारी एवढ्याप रिीि मयाकदि न 
ठेविा शचरयिहून चनराळे असे कायदेही आपल्या स्विःच्या आवश्यकिेन सार केलेले आहेि. 

 
इस्लाममधील कायदेकान ंसंबंधींिे चवचिन्न ‘संप्रदाय’ मजबूि होि गेले िसे ‘अदा’ला ककवा 

स लिानाचं्या कायद्यानंा कमयठ इस्लामी [इब्लने खाल्द नसारख्या दाशयचनक मनोवृत्तीच्या पंचडिानेदेखील लौचकक कायद्यािंी साथयिा 
नाकारली आहे. त्यािे म्हणणे असे की, हे कायदे फक्ि या क्षणिगं र व असत्यस्वरूप सषृ्टीशी सबंंचधि आहेि; िर शचरयििे कायदे हे मानवाच्या 
इहलौचकक व पारलौचकक कल्याणाकचरिा आहेि.] धमयपंचडिािंी मान्यिा चमळेनाशी झाली. िथाचप अशाप्रकारिे लौचकक 
व्यवहाराशी संबंचधि असे कायद्यािे अनचधकृि प्रकार अस्स्ित्वाि होिे आचण त्यानंा प्रत्यक्ष व्यवहाराि महत्त्व 
चदले जाि होिे ही वस्ि स्स्थिी नाकारिा येणार नाही. फार पूवी म्हणजे इस्लामच्या पािव्या शिकाि मावादी 
नावािा सनािन संचवधाचनक (कायदा) शास्त्रािील एक अचधकारी प रुष होऊन गेला. त्यानेदेखील असे सूचिि 
केले आहे की, ख द्द शचरयिइिकी िरी म स्स्लम समाजाि ‘उफय ’ला मान्यिा आहे. पािव्या शिकाच्या उत्तराधाि 
होऊन गेलेल्या गझालीला अशी कब ली द्यावी लागली की, सध्यािी पचरस्स्थिी लक्षाि घेिा लौचकक शासनाने 
केलेले कायदे योग्य आहेि असे म्हणणे िाग आहे. 
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आध चनक काळाि या दृचष्टकोनाशी साम्य असलेल्या दृचष्टकोन मोरोक्कन गं्रथकार इब्लने खाचलद अल ्

नाचसर याच्या एका गं्रथािं आढळिो. या गं्रथकाराने आपल्या देशािा एक इचिहास चलचहला आहे. त्याि त्याने, 
अल ्कराफी याने प्रथा व पूवीिे दाखले [अल्–कराफी याच्या ज्या गं्रथािा उल्लेख केला आहे त्या गं्रथािे नाव अथयपूणय आहे. िे असे : 
“फिावी (चवचधज्ञािें चनणयय) आचण अहकाम (सरकारी आज्ञा) याचं्यािील मििेदासंबंंधीिा चनवाडा.”] यावर आधारलेल्या कायद्याचवषयी 
जो य स्क्िवाद केला आहे िो सागंून त्याच्याशी सहमिी व्यक्ि केली आहे. अल् कराफी याने केलेला य स्क्िवाद 
असा : 

 
“माचलक, शाफी इत्यादींच्या संप्रदायािंी मान्यिा असलेले आचण अद्याप प्रिचलि अशा रुढींवर 

आधारलेले जे अहकाम (सरकारी आज्ञा) आहेि त्यासंबधंीिी वस्ि स्स्थिी काय आहे असे ि म्ही चविारलेि िर 
त्यािे उत्तर असे की, उलेमाने िे कायदेशीर ठरचवले आहेि. परंि  समजा, पारंपाचरक चरवाजाि बदल झालेला 
असेल आचण आज प्रिचलि असलेली प्रथा पूवीच्या प्रथेचवरुद्ध असेल िर अशा पचरस्स्थिीि चवचधज्ञािें जे चनणयय 
प स्िकाि ग्रचथि केलेले आहेि िे आिा ि कीिे होि असे समजायिे आचण म्हणून नव्या प्रथानंा अन रूप असे नव े
चनणयय ियार करावयािे काय? की जे चनणयय अस्स्ित्वाि आहेि िेि आपण जसेच्या िसे मानले पाचहजे? आचण 
धमयचवषयक कायदेकान ंच्याबाबिीि आपणाला नवा फेरबदल करिा येणार नाही काय? आचण म्हणून 
आपणाकडे पाठचवलेल्या ‘म ज्िाचहद’ गं्रथामंध्ये जे चदलेले आहे. त्यान सार आपण आपला व्यवहार केला 
पाचहजे काय? या प्रश्नािें उत्तर असे की, बदलेल्या प्रथावंर आधारलेले सरकारी ह कूम लाग ू करणे हे 
‘इज्मा’च्या ित्त्वाचवरुद्ध आचण इस्लामचवषयीच्या अज्ञानािे चनदशयक आहे.” 

 
याि प स्िकािील द सऱ्या एका िागाि गं्रथकाराने अशी कब ली चदलेली आहे की, ‘चफकाह’ व 

शचरयिमधील कायदेकान ंच्या प्रकाशाि ज्याप्रमाणे एखाद्या कायदाचवषयक प्रश्नािा चविार केला जािो, 
त्यािप्रमाणे सारासार चविार व राजकीय गरज (चसयासा) याचं्या संदिांिही कायद्यािा प्रश्नािा चविार करिा 
येऊ शकेल. हे चवधान करिाना आपल्यावर पाखंडीपणािा आरोप होण्यािी संिावना लक्षाि घेऊन गं्रथकाराने 
लगेि अशीही प स्िी जोडली आहे, की, िरीदेखील ‘चफकाह’िा आदर केलाि पाचहजे; कारण योग्य व अयोग्य 
ठरचवण्यािा ‘चफकाह’ हा अंचिम आचण अिूक चनकष आहे. खरे म्हणजे हे गृचहिि आहे. 

 
याबाबििी मध्यंिरीच्या शिकािील आणखीही चनवडक उदाहरणे देिा येिील. चहजरीनंिर आठव्या 

शिकाि होऊन गेलेला इराणी ित्त्ववते्ता सय्यद अल् शरीफ अल ् ज रजानी याने काही संज्ञाचं्या व्याख्या 
(िाचरफि) साचंगिल्या आहेि. त्याि ‘उफय ’िीही व्याख्या आहे. िी अशी : चववकेब द्धीिे, प्रामाण्याच्या आधारे 
ज्यावर एकमि होिे आचण स्वीकारण्याबाबि सवय प्रकारच्या स्विावप्रकृिींच्या माणसािें एकमि होिे असे..” 
‘अदा’िी व्याख्या हा ित्त्ववते्ता अशी करिो : “त्यािप्रमाणे ‘अदा’ म्हणजे मन ष्ट्य सामान्यिः जो मागय अन सरिो 
असा मागय.” या व्याख्येि शचरयिशी असलेला चवरोध इिका उघड आहे की त्यावर आवरण घालिा येणार 
नाही. 

 
ज्या काळाि ज रजानी याने आपला गं्रथ चलचहला त्याि स मारास माचक्रझी या इचिहासकाराने इचजप्ि 

या आपल्या मािृिमूीिील धार्ममक सत्ताधाऱ्यािंी लौचकक व्यवहारासंबधंीिी सत्ता ऱ्हास पावि असल्याबद्दल 
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व्यक्ि केला आहे. त्याने म्हटले आहे : “शचरयििे कायदे व ‘चसयास’िे (राज्यसते्तिे) कायदे, असे दोन 
प्रकारिे कायदे असिाि अशी आजच्या काळािील लोकािंी समजूि आहे. आचण अगदी थेट इचजप्ि व 
चसचरयामधील ि की (माम्ल क) राजवटीच्या काळापासून अशी समजूि आहे.” पूजा, प्राथयना, उपवास, यात्रा 
इत्याचद, धमयश्रदे्धशी संबंचधि अशा आिाराचंवषयीच्या कायद्यािंा संग्रह म्हणजे शचरयि अशी त्याने शचरयििी 
व्याख्या केली आहे. िर ‘चसयासा’ कायद्यािंा उगम मंगोलाचं्या ‘यासा’ (चवचधसंचहिा) मध्ये आहे. इचिहासकार 
माचक्रझी याच्या मिे ही मंगोल चवचधसचंहिा इचजप्ि व सीचरया या देशाि िेंगीझखानच्या ि शी (ज जी?) या 
नावाच्या म लाने–बाराका याने–स रू केली. माचक्रझी प ढे म्हणिो : “इचजप्ि व सीचरया या मंगोलेिर देशाि 
मंगोल कायदे प्रिचलि होिे. धार्ममक सत्ताधाऱ्याचं्या िीिीम ळे या देशािंील नागचरक प्राथयना, उपवास, दानधमय 
व यात्रा यासंारख्या धार्ममक बाबींच्या बाबिीि (यामध्ये अवक्फिे व्यवहार, अनाथ म लािें संगोपन आचण चववाह 
व व्यापारचवषयक िंटे या बाबींिाही समावशे होिा.) म ख्य काझींिा अचधकार मानीि. परंि  याव्यचिचरक्ि सवय 
प्रश्नाचं्याबाबिीि िेथील नागचरक िेंगीझखानच्या कायद्यापं ढे व ‘यासा’ या चवचधसचंहिेप ढे मान ि कवीि. या 
कामासाठी त्यानंी ‘हाचजब’ (कारिारी) या अचधकाऱ्यािी चनय क्िी केली होिी. दैनंचदन बाबीिील चववादात्मक 
प्रश्नाचंवषयी चनणयय घेण्यािे काम हा अचधकारी करीि असे. अशा रीिीने ‘यासा’ मधील कायद्याचं्याद्वारे द बयल 
माणसाला सबळ माणसाचवरुद्ध न्याय चमळविा येि असे. त्यािप्रमाणे लष्ट्करी सेवबेद्दल जहाचगऱ्या देण्याच्या 
प्रश्नाबाबि, िसेि महसूलचवषयक प्रश्नाबंाबि वाद चनमाण झाला असेल आचण त्याबाबि ‘चदवाण’ ककवा त्यािें 
अचधकारी यानंा काही चनणयय देिा नसेल अशा वळेी स लिानाच्या खाजगी कारिाऱ्याकडे असे प्रश्न स पूदय केले 
जाि. खाजगी कारिाऱ्याच्या हािी एवढी सत्ता होिी की, त्याच्या चििन नोकरवगालादेखील सरकारी खचजना 
व जमीनमहसूल याचवषयीच्या प्रकरणािील खटले िालचवण्यािी सत्ता होिी. ज्या चनवाड्याला अल्लाहिी 
कधीही संमिी चमळणे शक्य नव्हिे, अशा प्रकारिे ‘चदवाणा’शी संबंचधि प्रश्नासंबधंींिे चनवाडे हे लोक देि आचण 
अशा रीिीने अल्लाहच्या अचधकारािे उल्लंघन करीि, त्यािा अनादर करीि.” 

 
िथाचप अत्यिं महत्त्वािी अशी प्रकरणे ‘नायब’ ककवा ख द्द स लिानाकडे सोपचवली जाि ही गोष्ट 

माचक्रझीनेदेखील मान्य केली आहे. अथात् यालाही काही अपवाद केले जाि. माचक्रझीने यासबंंधाि एका 
प्रकरणािा उल्लखे केला आहे. स लिान साचलह इब्लने म हम्मद याच्या राजवटीमधील हाचजब सैफ अल्–चदन 
ज जी याला सरकारी कायद्यान सार कजासंबधंीिे खटले िालचवण्यािी परवानगी चदलेली होिी. शचरयिच्या 
काययकके्षि येणाऱ्या प्रश्नासंंबधंी चनवाडा करण्यािी पूवी कधीही हाचजबला नगी चदली जाि नसे. माचक्रझीने असे 
म्हटले आहे की, यानंिरच्या काळाि कायद्यासबंंधीच्या अचधकारािंी चविागणी करण्याि आली. 

 
चहजरीनंिरच्या दहाव्या शिकािील एका ज्यू धमयग रुने त्या काळाि कायद्याच्या अचधकार के्षत्रािी 

चद्वदल चविागणी झालेली होिी असे नमूद केले आहे. िो म्हणिो : “त्याचं्या न्यायािे दोन प्रकार आहेि. एक 
‘शारी’ व द सरा ‘उफी’ न्याय. शारी न्यायदान म ख्य काझीकडे सोपचवलेले असिे. िो धमाच्या दृष्टीने (चहब्र मध्ये 
याला ‘दीन’ म्हणिाि) योग्य काय आहे िे ठरचविो. आचण ‘उफी’ न्यायदानािे काम देशाच्या राजाकडे 
सोपचवलेले असिे. इिकेि नव्हे िर धार्ममक कायद्याचवरुद्ध जाऊन राजा म ख्य काझीला न चविारिा एखाद्या 
माणसाला ‘उफय ’ कायद्याप्रमाणे मृत्य दंडािी सजा देऊ शकिो.” आध चनक काळािील इचजप्िमधील 
राजवटीमध्ये शचरयिच्या अचधकाराला खूपि ओहोटी लागलेली आहे. चववाह, घटस्फोट व वारसा यासंारख्या 
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व्यस्क्िगि कायद्यासंंबधंीच्या बाबींवर िर म लकी कायद्यािें चनयंत्रण आहेि, एवढेि नव्हे िर ‘अवक्फ’ आचण 
धार्ममक प्रचिष्ठानानंा चमळणाऱ्या देणग्या यावरदेखील शासनािे चनयंत्रण आहे. 

 
अशीि उदाहरणे िारिाच्या इचिहासाि आढळिाि. चदल्लीिा स लिान अल्लाउचद्दन चखलजीसंबधंी 

चलचहिाना “िारीख–ई चफरोजशाही’ या गं्रथाि असे म्हटले आहे की, अल्लाउचद्दन चखलजीिे असे मि होिे की 
राज्यससं्था व सरकार, ही एक गोष्ट आहे िर शचरयििे कायदे आचण आज्ञा ही वगेळी गोष्ट आहे. राजाज्ञा स्विः 
राजाच्या असिाि िर शचरयिमधील आज्ञा या काझींच्या व म फ्िीच्या चनणययब द्धीवर आधारलेल्या असिाि. 
आपल्या या धारणेच्या अन षंगाने हा स लिान त्याच्याकडे चनवाड्यासाठी येणाऱ्या सवय प्रश्नाचं्या बाबिीि 
सावयजचनक चहिाच्या दृष्टीने न्याय करीि असे. आचण िो करिाना आपल्याप ढील प्रश्न ज्या पद्धिीने हािाळीि 
आहोि िी पद्धि धार्ममक दृष्टीने कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे यािी िो कििा करीि नसे. त्यािप्रमाणे 
शासकीय महत्त्वाच्या प्रश्नावर त्याने म फ्िींिा कायदेशीर सल्लाही कधी चविारला नाही. 

 
बाबर बादशहाच्या आठवणींच्या प स्िकाि सूड घेण्याच्या हेिूने केलेल्या एका हत्येिा उल्लखे आहे. 

शचरयि व उफय  या दोन्ही दृष्टींनी सदर हत्या न्याय्य होिी असे बाबरने म्हटलेले आहे. यावरून त्याच्या 
अमदानीमध्ये पारंपाचरक न्याय संचहिेला चकिी महत्त्वािे स्थान होिे हे चदसून येिे. व्यक्िीिे सावयजचनक 
व्यवहार आचण महस ली उत्पन्न याबाबिीि परंपराचधचष्ठि कायद्याला चवशषे महत्त्व होिे. म्हणूनि पंजाबमध्ये व 
इिरत्र कायदे बनचविाना शासकवगय िदे्दशीय पद्धिींिा आधार घेि असे. ‘वाचजब अल ् अदय’ (गाव 
कारिारासंबधंीिे दफ्िर आचण ‘खाज−इ−आम’ (स्थाचनक जमािीच्या व िदे्दशीय चरवाजासंबंंधींिे प स्िक) 
यासारख्या साधनािंा त्या प्रािंामध्ये स्थाचनक उपयोगािी चवचधसचंहिा बनचवण्यासाठी वापर केला जाि असे. 

 
“धमयपीठाने साचंगिलेल्या कायद्यावं्यचिचरक्ि” राजािे मि व िदे्दशीय प्रथा हे जे इस्लामी कायद्यािे 

दोन आधार आहेि त्यािंा प्रिाव इस्लामी जगिाि इिर देशापं्रमाणे इराणािदेखील चदसून येिो. या देशाने 
केवळ या दोन आधाराचं्या प्रिावाम ळेि चकिी कायदे केले यावरून त्यािंा प्रिाव चििकासा स्पष्टपणे लक्षाि येि 
नाही. न्यायदानािे कायय सामान्यपणे ज्या पद्धिीने िेथे होि असिे त्यावरून हा प्रिाव स्पष्ट होिो. परंपरावादी 
इचिहासकार बेहाकी याच्या म्हणण्याप्रमाणे गझनचवदाचं्या राजवटीमधील काझी शचरयिच्या कायद्याप्रमाणे 
न्यायदान करीि असि. परंि  न्यायदानाि झालेल्या अन्यायासंबधंींिे अजय व िक्रारी ऐकून घेण्याकरिा 
अधूनमधून खास अचधकारी पाठचवले जाि. 

 
न्यायदानाि झालेला अन्यायाचवषयींिे िक्रार−अजय ऐकण्यासाठी आठवड्यािून दोनदा अमीराने 

दरबार िरचवला पाचहजे, िे त्यािे कियव्य आहे असे समजले जाि असे. अशा वळेी न्यायाधीश म्हणून काम 
करीि असिाना अमीराला एक सल्लागार व काही न्यायालयीन अचधकारी मदि करीि. अमीराच्या चहिसबंंधािी 
अचधक काळजीपूवयक जपणकू व्हावी यासाठी बह दा या अचधकाऱ्यािें सहाय्य घेिले जाि असाव.े मसूद याच्या 
अमदानीि बळजबरीने सत्ता हस्िगि करणाऱ्या राजप त्र म हम्मद यािा वझीर हस्नाक याच्यावर राजद्रोहािा 
खटला झाला. त्या खटल्याि राजदरबारािील सवाि बडा खाजगी कारिारी आचण अनेक काझी, न्यायाधीश 
म्हणून काम करीि होिे. याचशवाय राज्यािे अनेक प्रम ख अमलदार, काझी व बाल्खमधील प्रख्याि व्यक्िी त्या 
खटल्याच्या वळेी उपस्स्थि होत्या. आरोपीचवरुद्ध, िो कॅरमचॅथयन व पाखंडी आहे, असा आरोप होिा. िथाचप 
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आरोपीिा खरा ग न्हा होिा, अचधकारपदावर असिाना राजािी संपत्ती चवकण्यास सहाय्य करण्यािा. त्याने 
चवकलेल्या राजाच्या मालमते्तिी यादी म ख्य प रावा म्हणून खटल्याच्या वळेी दाखल करण्याि आली होिी. 
चफयादी पक्षाच्या साथीदारानंी आरोपीवर दोषारोपण करून त्यािी चनियत्सयना केली. खटल्यािे स्वरुप एवढेि 
मयाचदि होिे. आरोपीला आपली कैचफयि माडंण्यािे परवानगी देण्याि आली. पण त्याने आणलेल्या 
साक्षीदारािें म्हणणे ऐकून न घेिा त्याला चशक्षा फमाचवण्याि आली. अशाप्रकारे या प्रकरणाि अमीराच्या 
चहिसबंंधापायी धमयचहिािी संपूणयपणे उपेक्षा करण्याि आली हे स्पष्ट [शचरयिच्या कायद्यािंी अंमलबजावणी करण्यासाठी कधी 
कधी काझीिा उपयोग केला जाि असावा असे चदसिे. खचलफा अल् झाहीरने आपल्या बगदादच्या काझीला, स धारणा करण्याच्या उत्साहाच्या िराि 
अशी सूिना केली होिी की, ज्या लोकाकंडून बेकायदेशीरपणे मालमत्ता घेिली गेली आहे, त्यानंी त्या मालमत्तेवरील आपला अचधकार शाचबि करणारा 
प रावा प ढे आणला िर, त्यािंी मालमत्ता त्यानंा परि केली जावी.] होिे. 

 
आपले चहिसंबधं धोक्याि येण्यािी िीिी असे िेव्हा सत्ताधाऱ्यानंी आचण त्याचं्या अचधकाऱ्यानंी आपल्या 

हािाि कायदा घेिल्यािी आणखीही काही उदाहरणे इराणी इचिहासाच्या नंिरच्या काळाि आढळिाि. अँथनी 
जेस्न्कन्सन नावािा एक इंस्ग्लश प्रवासी इ. स. १५६२ मध्ये राणी एचलझाबधेिे चशफारसपत्र घेऊन शाह 
िाहमास्प याला िेटण्यासाठी इराणमध्ये गेला होिा. िो म्हणिो, “कोणी माणसाने राजािा ग न्हा केला िर 
राजा त्याला जबर सजा देिो, एवढेि नव्हे िर त्या माणसाच्या म लाबाळानंाही चशक्षा करिो. िोरी व खून 
याकरिा बह धा सजा होिेि. िथाचप ग न्हा घडला असेल त्या चठकाणच्या राजाला जो ग न्हेगार मन ष्ट्य खूष 
करील, त्याच्याशी दोस्िी करील ककवा आपल्या ग न्ह्यािून स टका करून घेण्यासाठी पैसे देईल त्याला सजा 
होि नसे.” 

 
सर जॉन िार्मडन याने म्हटले आहे की, इराणमध्ये शचरयििा कायदा आचण ‘उफय ’ यामध्ये फरक केला 

जाि असे आचण ही गोष्ट महत्त्वािी आहे. िो म्हणिो, “उफय िी उिारणी प्राम ख्याने राजाच्या चनरंक श इच्छेवर 
झालेली आहे. बह संख्य िाचवकानंा व चवशषेिः धमाचधकाऱ्यानंा ही गोष्ट एकप्रकारे ज लमी वाटिे, 
धमाचधकाऱ्याचं्या न्यायालयाच्या अचधकाऱ्यानंी िालवावयािे खटले म लकी न्यायालयाच्या अचधकाऱ्यानंी 
वास्िचवक िालचवले नाहीि िर फारसा अन्याय होईल असे नाही. परकी लोकाशंी वा म स्स्लमेिर लोकाशंी 
संबंचधि असलेले ग न्हेगारीिे खटले व व्यापारचवषयक खटले याचं्याबाबिीि म लकी न्यायालयािंा प्रिाव 
अचधक जाणविो.” 

 
िसेि सिराव्या शिकािील जमयन प्रवासी ऑलेचरयस असा हवाला देिो की, त्या काळाि चदवाणी 

खटले सरसहा धमािीि न्यायाधीशापं ढे– “ज्यानंा िे ‘उफय ’ म्हणिाि”– िालचवले जाि असि. “हे न्यायाधीश 
त्याचं्या दृष्टीने एक प्रकारिे वकील असि. त्याचं्या प्रम खाला ‘चदवान–बेकी’ म्हणि. म हम्मदी कायदेकान ि िे 
िागंले िज्ज्ञ असणे आवश्यक समजले जाई.” इराणिा जॉन ड्यूआन म्हणिो, “ग न्हेगारावंरील खटले बड्या 
वझीरासमोर िालिाि व ग न्हेगारानंा सजा चदली जािे. वझीर आपल्या द य्यम अचधकाऱ्याला म्हणजे वकीलाला 
(अध्यक्षाला) आज्ञा देिो. मग प्रकरण राजाप ढे आणले जािे. परंि  राजाने न्यायदानाचवषयीच्या सवय चकरकोळ 
िपशीलाच्या बाबी चवचिन्न शहराचं्या मंत्र्याकंडे व प्रािंाचधकाऱ्याकंडे सोपचवलेल्या आहेि.” 

 
काझी व उलेमा यानंा काहीि महत्त्व नव्हिे असे या उदाहरणावंरून चदसिे असे समजण्यािे कारण 

नाही. िे सदैव समाजािा एक शस्क्िशाली घटक राचहलेले आहेि. आचण चवशषेिः स्स्थरिेच्या काळाि 
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सामाचजक व्यवहारानंा चदशा देण्याच्याबाबिीि या वगाला चनणायक महत्त्वािे स्थान होिे. सफावींच्या 
अमदानीि िर ‘सद्र’ िा दजा व महत्त्व शखे अल ्इस्लाम ककवा ि कय स्िानच्या गँ्रड म फ्िी याचं्या बरोबरीिे होिे. 
ख द्द स लिानापेक्षाही वरिढ ठरू शकेल एवढी सत्ता असलेली गँ्रड म फ्िी ही एक उच्चपदस्थ व्यक्िी समजली 
जाई. िथाचप काझीकडे सवयसाधारणपणे “कजय, वारसा हक्कािी चविागणी, करारमदार व खरेदीिे व्यवहार” 
यासबंंधीिी प्रकरणे सोपचवली जाि. िसेि चववाह व घटस्फोटासबंंधीिी प्रकरणेदेखील काझीि पहाि असे. 
[शाह स लेमान यािा दरबार पाचहलेला जॉन फ्रायर म्हणिो, “काझीकडे सवय िऱ्हेिे करारमदार, बेिनपते्र आचण िडजोडी यासबंंधीिी प्रकरणे 
सोपचवलेली असिाि. अशा प्रकरणािें दस्िऐवज पैसे घेऊन स्थाचनक कायद्याच्या पद्धिीप्रमाणे चलहून देणारे लोक काझीच्या किेरीच्या दाराशी बसलेले 
असिाि. हे दस्िऐवज काझीप ढे चनरीक्षणाखाली ठेवले जािाि. त्यामध्ये एखाद्या जॉन− नोकसिा, जॉन−अ−स्टाइल्सिा, झैदिा आचण अमरिा उल्लेख 
असिो. काझी मग मोठ्याने प कारिो, “झैद क ठे आहे?” मग झैद प ढे येऊन आपण हजर असल्यािे सागंिो. िेव्हा त्याला काझी प ढे चविारिो, “हे घर, 
बगीिा ककवा जमीन ककवा िसेि आणखी काही िू स्वख षीने अमरला चवकिो आहेस काय?” त्यावर झैद ‘होय’ असे उत्तर देिो. “ि म्ही दोघानंी ककमि 
ठरचवली आहे काय?” “होय.” “िर मग ि झे साक्षीदार क ठे आहेि?”–काझी चविारिो. त्यावर झैद जबाब देिो, “मी िे घेऊन आलो आहे; िे स्विः 
सागंिील.” काझी मग साक्षीदारानंा चविारिो, “या गोष्टी झैदच्या मालकीच्या आहेि काय?” त्यावर साक्षीदार उत्तर देिाि, “होय. साऱ्या गावाला, 
अगदी पोरासोरानंादेखील िे माहीि आहे.” असे प्रश्न करून काझी आवाज िढवनू चविारिो, “या व्यवहाराला कोणािी हरकि आहे काय?” मग 
सवयजण एकदम ओरडून ‘नाही’ म्हणून सागंिाि. मग काझी आपली मोहर मागविो. िादंीच्या पत्र्यावर अक्षरे कोरलेली िी मोहर मग शाईि ब डचविो 
आचण चििे चनरचनराळ्या िीन−िार जागी िीन−िार ठसे मारिो. लबाडी करावयाला काही जागा राहू नये; ककवा दस्िऐवज करणाऱ्यानंी आपल्याि 
हािािे ठसे उमटव ूनयेि ककवा आपणि िो करार स्विंत्रपणे केलेला आहे असे सबंंचधि व्यक्िींना दाखचविा येऊ नये यासाठी दस्िऐवजािे दोन िाग 
एकत्र आलेले असिाि, त्या साधं्यावर चवशषेिः चशके्क मारले जािाि, अशा चरिीने िो करार काझी पक्का करिो.”] 

 
चवशषे पचरस्स्थिीिि फक्ि खूनािी प्रकरणे काझीच्या अचधकारके्षत्राि येि. आपले घर फोडून िोरी 

केली म्हणून एका चििन घड्याळजीने एकदा एका इसमाला ठार मारले. त्या द दैवी घड्याळजीच्या प्रकरणािा 
ओलेचरयस याने उल्लेख केला आहे. ओलेचरयस सागंिो, “मृि माणसाच्या नािलगानंी िात्काळ धमयपीठाच्या 
न्यायाधीशाकडे धाव घेिली आचण एका परकी व पाखंडी व्यक्िीने एका धमयश्रद्ध माणसािा खून केला 
असल्यािी िक्रार केली.” घड्याळजीला पकडण्याि आले, परराष्ट्र वकीलानंी त्याच्यासाठी प्रयत्न केला. पण 
त्याला मृत्य दंडािी चशक्षा फमावण्याि आली. ख नी घड्याळजीसमोर, इस्लामधमय स्वीकारून स टका करून घे, 
नाहीिर मृि माणसाच्या नािलगाचं्या हािून ठार मारून घेण्यासाठी स्वाधीन हो, असे पयाय ठेवण्याि आले. 
ख नी माणसाने द सरा पयाय स्वीकारला. 

 
जॉन फ्रायरच्या माचहिीन सार मोठ्या िोरीच्या ग न्ह्यासाठी ि रंुगवासािी चशक्षा चदली जाि असे आचण 

चकरकोळ िोरीकरिा ‘पायािे िळव ेकाठीने झोडपून काढण्यािी’ सजा होि असे. या दोन्ही प्रकारच्या चशक्षा 
इराणमध्येि चवशषेिेने रूढ होत्या. शचरयिने साचंगिलेल्या चशक्षाशंी, चशके्षिे हे प्रकार चवसंगि होिे. 

 
जवळपास अगदी आजपयंि इराणमध्ये चद्वदल न्यायपद्धिी िालू आहे. ‘उफय ’ वगािल्या न्यायदानािे 

काम स्विः शाह, त्यािे प्रािंाचधकारी व राजािा ‘चदवाणखाना’ हे करीि असि असे इराणच्या शाहिा जमयन 
डॉक्टर पोलक याने १९ व्या शिकाि चलहून ठेवले आहे. ‘उफय ’ कायदा हा पारंपाचरक कायदा होिा असे 
डॉक्टर पोलक याने म्हटले आहे िे बरोबर आहे. कारण हा कायदा कोणत्याही पूवीच्या दाखल्यावंर ककवा 
चनयमावंर अचधचष्ठि नसून त्या त्या वळेच्या आवश्यकिाचं्या आचण राज्यसते्तच्या गरजावंर आधारलेला होिा. 
कोणिी प्रकरणे काझीच्या शचरयिच्या न्यायालयाकडे जावीि आचण कोणिी ‘उफय ’ न्यायालयाकडे जावीि 
याचवषयी कोणिाही चनयम अस्स्ित्वाि नव्हिा. प्राम ख्याने शासकीय व राजकीय स्वरूपािे खटले ‘उफय ’ 
न्यायालयाि िालचवले जाि. उदाहरणाथय शाह ककवा एखाद्या प्रािंाचधकाऱ्याचवरुद्ध बंड करणे, सरकारचवषयी 



 अनुक्रमणिका 

खोटी माचहिी पसरचवणे, खोटी नाणी पाडणे, कायदा व व्यवस्थेचवरुद्ध अपराध, रस्त्याि दंगामस्िी करणे, पते्त 
खेळणे इत्यादी; िसेि िोरी, खून व हमरस्त्यावरील दरोडे. 

 
अलीकडच्या काळाि इस्लामी देशािं राज्यकारिारािी प नरयिना झाली असल्याम ळे देशाच्या ऐचहक 

शासनसंस्थेकडे कायदे करण्यािी व त्यािंी अंमलबजावणी करण्यािी बरीिशी सत्ता आली आहे. त्याम ळे 
शचरयि कायद्याच्या कके्षिील म्हणून समजल्या जाणाऱ्या अनेक बाबींिे आिा नागरी कायद्याद्वारे चनयमन होि 
असिे. त्यान सार अलीकडच्या कायद्यापं्रमाणे चववाह व घटस्फोट सरकारी अचधकाऱ्यापं ढे नोंदवाव ेलागिाि. 
पचहली बायको असिा द सरे लग्न करणाऱ्या इसमाला िसे जाहीर कराव ेलागिे आचण रास्ि कारणाच्या आधारे 
बायकोला घटस्फोट मागिा येिो. 

 
शचरयिच्या पंचडिानंी केलेल्या कायद्यापेंक्षा वगेळे असे कायदेकानू करण्याच्या ऐचहक शासनाच्या 

हक्कािा आग्रह प्राम ख्याने ऑटोमनािंी सत्ता ि कय स्िानाि आल्यापासून िेथील सत्ताधाऱ्यानंी धरला. कोणत्याही 
जीचवि राज्यसते्तच्या सवयच्या सवय आवश्यकिा धार्ममक चवचधसचंहिेद्वारे प ऱ्या होऊ शकि नाहीि आचण म्हणून 
त्या संचहिेला द सऱ्या साधनािंी जोड चदली पाचहजे या गोष्टीिा अन िव इिर म स्स्लम शासकापं्रमाणे 
ि कय स्िानच्या राज्यकत्यांनाही आला. त्याम ळे वळेोवळेी पचरस्स्थिीच्या गरजेन सार राजाने केलेल्या चनयमानंा 
देशाच्या कायद्यािे स्थान स्वािाचवकपणेि चमळाले. शचरयििे जे चवचधचनयम सवयसाधारणपणे संमि पावले 
आहेि आचण जे अंमलाि आहेि अशा चनयमाशंी चवसंगि नसलेले ‘राजाजे्ञ’िे (इरादासाचनया) प्रत्येक 
प्रकटीकरण ही बंधनकारक आज्ञा होय, असा चसद्धान्ि ऑटोमन राज्याि मानला जाऊ लागला. िथाचप (अ) 
मंचत्रमंडळािील ििेनंिर जाचहर करण्याि आलेले ‘राजाजे्ञ’संबधंींिे प्रकटीकरण, आचण (आ) ‘राजाजे्ञ’िी 
चनरंक श अंमलबजावणी या दोहोंि प्रत्यक्ष व्यवहाराि मात्र फरक करण्याि येि असे. यापैकी पचहल्याला 
‘कानून’ ककवा ‘चनझाम’ [याला कधी कधी ‘चनझाम नामा’ असेही म्हटले जाई.] म्हटले जाई, िर द सऱ्याला ‘इरादासाचनया’ 
असा साथय शब्लद होिा. अशा चरिीने राजाच्या कायदे करण्याच्या सते्तला ि कय स्िानमध्ये ‘उफय ’ असे नाव होिे. 
इस्लामी कायद्याच्या ‘अदा’ म्हणजे प्रस्थाचपि प्रथा या इस्लामी कायद्याच्या द सऱ्या मूलस्त्रोिाहून चिन्न अशी ही 
सत्ता समजलेली आहे. 

 
इिर इस्लामी देशापेंक्षा ि कय स्िानिे यासंबधंािंील वगेळेपण असे की, प्रारंिींिे काही स लिान वगळिा 

बाकी सवय स लिानानंी आपले कायदे प्रचसद्ध केले होिे आचण िे (अरबीऐवजी) आपल्या स्विःच्या िाषेि 
चलचहले होिे. कारण िी िाषा इहलौचकक व्यवहारासंबधंींच्या कायद्यानंा अन रूप अशी होिी. पूवीच्या काळाि 
स लिानािें कायदे प्रचसद्ध केले जाि नसि. त्या त्या प्रसंगी अचधकाऱ्यानंा पाठचवलेल्या वगेवगेळ्या सूिना 
म्हणजे कायदे असे त्यावळेी कायद्यािे स्वरूप होिे. 

 
कॉन्स्टॅस्न्टनोलपिा चवजेिा द सरा म हम्मद हा ‘कानून’ कायद्यािंा खरा संस्थापक होय. त्याने ियार 

केलेला पचहला ‘कानून–नामा’ ककवा ‘कायद्यािंा संग्रह’ हा ‘कानून’ कायद्यािा पचहला ज्ञाि संग्रह होय. परंि  
पचहला स लेमान ‘कानूनी’ या स लिानाने कायदे करण्याच्या आपणास चमळालेल्या संधीिा प रेपूर उपयोग 
करून घेिला आचण आपल्या शासनाच्या म लकी व लष्ट्करी आवश्यकिाचं्या प्रत्येक बाबीसबंंधी कायदे केले. 
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त्याच्यानंिर स लिानपदावर आलेल्या अनेक स लिानानंी त्यािे अन करण करून आपापल्या कायद्यािें संग्रह 
(‘कानून–नामे’) प्रचसद्ध केले. िे अद्याप अस्स्ित्वाि आहेि. 

 
काही प्रसंगी राजािी आज्ञा शरीयाच्या काही स पचरचिि अशा चनयमाशंी चवसंगि असल्यािे चदसून येई. 

जाचनसारािंी पलटण ज्या आजे्ञद्वारे उिारली गेली िी आज्ञा हे या संदिािील एक महत्त्वािे उदाहरण आहे. 
डोईकर देणाऱ्या ‘चधम्मी’ला (‘संरक्षणप्राप्ि’ जमािीिा सदस्य) ग लाम करिा येि नाही ककवा त्याच्यावर 
आपल्या म लानंा ग लाम म्हणून देण्यािी सक्िी करिा येि नाही असा शचरयििा दंडक आहे. असे असूनही 
मचॅसडोचनया व थे्रसच्या स लिानाचं्या चििन प्रजाजनाचं्या िरुण म लानंा इस्लामधमय पत्करावयास लावनू 
ग लामाचं्या जाचनसार पलटणीि त्यािंी िरिी करिा यावी यासाठी ‘उफय ’ कायद्याच्या सहाय्याने त्यानंा ग लाम 
म्हणून द्यावयास िाग पाडण्याि आले होिे. [सक्िीने धमांिर केले जाि असे ककवा चकमान सरकारिी त्यास समंिी असे या चवधानािा 

डी ऑहल्सन यानंी इन्कार केला आहे. बडा वझीराच्या व अन्य महत्त्वाच्या मंत्रीपदावंर जाचनसारािंी चनय क्िी होि असे हे मात्र खरे.] ही प्रथा 
पचहल्या म रादने स रू केली असे म्हणिाि. सैन्यिरिीसंबंधीच्या त्याच्या कायद्यािं (देवचशरमेह) अशी एक 
ज लमी िरिूद होिी की चिच्याद्वारे य रोपािील चजि प्रदेशामंधील चििन िरुणानंा ‘खराज’कर देऊन लष्ट्कराि 
िरिी होण्याच्या बाबिीि चमळणारी सूट नाकारिा येि असे. [इ. स. १६३७ च्या स मारास िौर्थया म रादच्या कारकीदीि ही पद्धि 
रद्द करण्याि आली.] 

 
शचरयिमधील आज्ञाचं्या चवरोधी असलेल्या ‘कानून’िे आणखी एक उदाहरण द सऱ्या म हम्मदाच्या 

‘कानून–नामा’मध्ये आढळिे. एखाद्या चववाचहि आचण संपन्न माणसाच्या हािून शचरयिमधील आज्ञाचं्या दृष्टीने 
व्यचििार घडला असल्यािे चसद्ध झाले िर त्याला पैशाच्या स्वरूपाि दंड चदला जावा असा एक कायदा या 
कानूननाम्यामध्ये आहे. िथाचप क राणाने व्यचििाराच्या अपराधासाठी मृत्यूिी ककवा अन्य शारीचरक दंडािी 
सजा साचंगिलेली आहे. या ‘कानून–नाम्या’मधील संबंचधि ‘कानून’ला जोडून असलेल्या चनयमाशी क राणाने 
साचंगिलेल्या या सजेिा काहीसा संबंध जोडला आहे. सदर चनयम असा आहे की, एखाद्या स्त्रीवर व्यचििारािा 
आरोप असेल िर चिच्याशी व्यचििार करणाऱ्या प रुषाच्या मृत्य बद्दल चिने रक्िदंड (म्हणजे व्यचििार 
केल्याबद्दल जर त्या प रुषाला ठार मारण्याि आले असेल िर त्याबद्दल द्यावयािी रक्कम) चदला पाचहजे. 

 
शचरयिप्रणीि चवचधसचंहिा अस्स्ित्वाि असल्याम ळे आचण ‘कानून’ कायद्याइिकीि िी अचधकृि 

समजली जाि असल्याम ळे चिच्याशी चवसंगि असे जे ऐचहक शासनािे कायदे अस्स्ित्वाि होिे त्यािंी नोंद घेणे 
जरूर आहे. ऑटोमनािें कायदे ित्त्विः िरी शचरयिवर आधारलेले होिे असे हनफींच्या िाष्ट्यान सार मि व्यक्ि 
करणारे प्रमाचणि अचधकृि प स्िक म्हणजे सोळाव्या शिकाच्या मध्यानंिरिे, इिर ‘चफकाह’ संबधंीच्या 
प स्िकाप्रमाणे अरबी िाषेि संकचलि केलेले ‘म ल्िाका अल–्अिरू’ हे प स्िक होय. इब्राचहम अल ्हलाबी (मृत्य ू
१५४९) याने या प स्िकािे संकलन केले आहे. शचरयिप्रणीि चवचधसचंहिेिा ि कय स्िानमधील प्रम ख िाष्ट्यकार 
गँ्रड म फ्िी ककवा शखे अल ् इस्लाम हा होय. कधी कधी िर त्यािा ‘फिवा’ स लिानाच्या आजे्ञपेक्षाही श्रेष्ठ 
समजला जाि असे. धमयसते्तिील या उच्चपदस्थ व्यक्िीच्या सामर्थयािे एक नम नेदार उदाहरण उपलब्लध आहे. 
स लिान अब्लद ल अझीझ (१८६१–७६) याने राजघराण्यािील हयाि असलेल्या सवाि ज्येष्ठ प रुषाला वारसा 
देण्याच्या ज न्या पद्धिीऐवजी गादीवर असलेल्या स लिानाच्या सवाि ज्येष्ठ म लाला वारसा देण्यािा चनयम 
करावयािे ठरवले. िेव्हा ित्कालीन शखे अल् इमामने (गँ्रड म फ्िीने) असा बदल करणे शचरयिप्रमाणे 
कायदेशीर (जायज) ठरणार नाही असे बजावले. वास्िचवक त्याआधी पचहला स लिान अहमद याच्या 
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मृत्य पयंि (१६१७) अशा िऱ्हेिा चनयम अस्स्ित्वाि होिा िरी देखील गँ्रड म फ्िीच्या चवरोधाम ळे स लिान 
अब्लदअल ्अझीझला िो चनयम लाग ूकरिा आला नाही. 

 
गँॅ्रड म फ्िीच्या व अन्य धार्ममक सत्ताधाऱ्याचं्या प्रिावाम ळे आचण सते्तवर येणारा प्रत्येक स लिान हा 

स्विःलाि खचलफा समजू लागल्याम ळे शचरयिशी स सगंि असेि सवय ‘कानून’ ियार करण्याि येऊ लागले. 
[याला ‘शारी शरीफ म वाचफक कानून–नामा चदर’ म्हणि.] आचण अगदी अचलकडे म्हणजे १९२१ मध्ये िर ि कय स्िानच्या गे्रट 
नॅशनल असेंब्ललीने असा चनयमि केला की, ‘सवय कायदेकानू शचरयिमधील धमयशास्त्रीय ‘मूलाधारा’न सारि केले 
गेले पाचहजेि. अथाि हे कायदेकानू लोकाचं्या सामान्य जीवनाशी जास्िीि जास्ि चमळिेज ळिे आचण काळािी 
गरज व देशाच्या परंपरा व संस्कार, संवयी याचं्याशी अन रूप असे असले पाचहजेि.’ परंि  १९२४ च्या स मारास 
ि कय स्िान राजकीयदृष्ट्ट्या एवढा प्रगि झाला की, देशाच्या ऐचहक सरकारला परंपरा बाजूस सारण्यािी 
िीव्रिेने आवश्यकिा वाटू लागली. आचण त्याि वषी २० एचप्रल रोजी गे्रट नॅशनल असेंब्ललीने “ऑटोमन 
साम्राज्यािील कायदे करण्यािी व िे अमलाि आणण्यािी संपूणय सत्ता आपल्या हािाि एकवटलेली असून 
कोणिाही कायदा करण्यािी, स धारण्यािी ककवा रद्द करण्यािी सत्ता फक्ि आपल्यालाि आहे,” असे घोचषि 
केले. या घोषणेि ‘कायदे करणे’ यासाठी िाश् री (म्हणजे शार ियार करणे) ही संज्ञा वापरण्याि आली होिी. 
पैगंबराचं्या कायदे करण्याच्या अचधकाराच्या संदिािि िोवर या संजे्ञिा उपयोग केला जाि असे. इराणमधील 
कायदेमंडळािे सदस्य कायदे करण्याच्या अचधकाराच्या संदिाि या संजे्ञिा उपयोग काळजीपूवयक टाळीि 
असि. आपल्या अचधकारािंा चनदेश करिाना त्यानंी ‘िक्नीन’ (म्हणजे ‘कानून’ करणे) या शब्लदापलीकडे 
जाण्यािे साहस केले नव्हिे. धमयपीठाच्या सत्ताधाऱ्यािंी सत्ता घटचवण्यािा हा हेि प रस्पर प्रयत्न असावा असे 
चदसिे. स्स्वत्झलंडिे चसस्व्हल कोड व इटलीिे पीनल कोड ि कय स्िानने स्वीकारले िेव्हा िर शचरयिप्रणीि 
कायद्याचं्या पंचडिािें सवय चवशषे अचधकार संपूणयपणे संप ष्टाि [नव ेचसस्व्हल कोड १७ ऑक्टोबर १९२६ रोजी अंमलाि आले आचण 
नवीन पीनल कोड २१ ऑगस्ट १९२९ रोजी अंमलाि आले. १ जानेवारी, १९२८ रोजी अल्बाचनयाने ज न्या ऑटोमन कोडऐवजी इटलीच्या पीनल कोडवर 
आधारलेले पीनल कोड लागू केले.] आले. ि कय स्िान नॅशनल असेंब्ललीच्या वर उल्लचेखलेल्या घोषणापत्राच्या प्रस्िावनेि 
ि कय स्िानच्या ऐचहक सत्ताधाऱ्यािंा दृचष्टकोन स्पष्टपणे चदसून येिो. ही प्रस्िावना ि की प्रजासत्ताकाच्या 
न्यायमंत्र्यानंी चलचहली होिी. त्याि असे स्पष्टपणे म्हटले होिे की, ि कय स्िानच्या कायद्यािे आध चनकीकरण 
करण्यािे ििूकाळािील प्रयत्न फसले यािे कारण िे प्रयत्न करणारे लोक (कायद्यािी) दोन स्विंत्र अशी 
अचधकारके्षते्र आहेि असे मानीि. घोषणापत्राि म्हटले आहे, “(या लोकाचं्या मिे) चखलाफि व स लिानपद या 
दोन चिन्न सत्ता एकाि व्यक्िीमध्ये एकवटलेल्या आहेि. [बडा वझीर व शखे अल् इस्लाम हे स लिानािे प्रम ख सहकारी होिे असे 
म्हटले आहे. खरे िर शखे अल् इस्लाम याने आपली आध्यास्त्मक सत्ता स लिानापेक्षा कचनष्ठ आहे या गोष्टीस कधीि मान्यिा चदली नसिी.] पचरणामी 
वगेवगेळी अचधकार के्षते्र चनमाण झाली. त्यापैकी एक स लिानािा प्रचिचनधी बडा वझीर यािे आचण द सरे 
चखलाफिीिा प्रचिचनधी शखे अल ् इस्लाम यािे. “याम ळे एकाि राज्यसंस्थेच्या अंिगयि द सरी राज्यसंस्था 
चवकचसि झाली. म्हणूनि गे्रट नॅशनल असेंब्ललीने सवय प्रकारिे कायदे–म लकी, व्यस्क्िगि व फौजदारी याप ढे 
आपल्या चनयतं्रणाच्या अधीन ठेवण्यािा चनणयय केला आहे.” 

 
❒ ❒ 

 
 

❒ ❒ 
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प्रकरि ७  
 

णिलाफत आणि कें द्रीय सत्ता 
 
 
 
एखाद्या व्यक्िीला, अरबी समाजाि घ्याव े ककवा नाही यािा इस्लामचनष्ठा हा इस्लामच्या उदयानंिर 

अरबस्िानाि एक चनकष बनला. अरबस्िानच्या समाजजीवनाि इस्लामने घडवनू आणलेला बह धा हा सवांि 
खोल असा बदल होिा. िोपयंि व्यक्िीिा जन्म हा चवचिन्न गटािं झालेल्या समाजाच्या चविागणीिा चनकष 
मानला जाि होिा. परंपरा व परस्परचवरोधी असे िौचिक चहिसंबधं या द्वारे एका टोळीिे द सऱ्या टोळीशी 
असलेले चिन्नत्व ओळखले जाि होिे. िथाचप कोण कोणत्या क ळािला आहे यासंबधंीच्या समज िीला सवाचधक 
महत्त्व होिे. िसेि समान वशंाच्या कल्पनेच्या आधारे प्रत्येक टोळीिील सिासद एकत्र बाधंले जाि. रक्िाच्या 
नात्याच्या या कल्पनेम ळे एकाि चवचशष्ट गटािील व्यक्िीच्या दजाच्या बाबिीि आन वचंशक फरकािा प्रश्न बह धा 
उपस्स्थि होि नसे. बदवी जमािीिे प ढारीपण त्या जमािीिील एकाि चवचशष्ट क ट ंबाि कायम राहाि असे, 
असे नाही. काही चपढ्यापेंक्षा अचधक काळ कोणत्याही एका बदवी क ट ंबाकडे सबंध बदवी जमािीिे प ढारीपण 
राचहले असे क्वचििि होि असे. 

 
य द्धािा संिव असेल ककवा छापामार मोचहमा चनघणार असिील अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी बह धा 

टोळीनायकािी चनवड त्यािे िाचरत्र्य, साहस व अन िव यािंा चविार करून टोळीवाल्याकंडून केली जाई. 
टोळीनायकाि हे ग ण असिील िर त्याच्या जन्मघराण्यािी बाब त्याला अचधकि फायदेशीर ठरि असे. ज्या 
काळाि टोळीिे घटक स्वख शीने आपल्या नायकािी सत्ता मानीि असि, त्याकाळाव्यचिचरक्ि इिर 
काळािंदेखील टोळीनायक आपल्या आज्ञा पाळण्यािी सक्िी टोळीिील सिासदावंर करू शकि असे. 
टोळीच्या नायकाला आपल्या टोळीिील सिासदावंर कर बसचवण्यािी ककवा त्यानंा दंड करण्यािी सत्ता 
नव्हिी. आचण शािंिेच्या िसेि य द्धकाळािील आपल्या टोळीच्या साम चहक इच्छा–आकाकं्षािा प्रचिचनधी या 
नात्याने टोळीिा नायक सामान्यिः आपल्या टोळीला आपल्या चविाराप्रमाणे वागावयास लावण्यापेक्षा िो 
स्विःि टोळीच्या चविाराने वागे. परंि  एखादा शखे बचलष्ठ असेल िर िो टोळीच्या साम चहक चविारावर आपला 
प्रिाव पाडू शकि असे. मालमते्तसंबधंीिे छोटे िंटे ककवा नवरा–बायकोिील िाडंणे यासंबधंीिे चनणयय 
टोळीनायकि देि असे. िसेि टोळीकडे आलेल्या पाह ण्यािंा पाह णिारही िोि करीि असे. अथािि 
ल टीसाठी घािलेले छापे व आक्रमणे यािें नेिृत्व करण्याच्या जबाबदारीचशवाय ही अचिचरक्ि कामे त्याला 
करावी लागि. त्यािा मोबदला म्हणून त्याला सवय ल टींमध्ये जादा चहस्सा चमळि असे. िसेि आपल्या 
जमािीच्या सवय सिािं त्याला मानािे स्थान चमळि असे. िसेि टोळी जेव्हा एका चठकाणिा म क्काम हलवनू 
द सरीकडे िळ टाकी िेव्हा आपला िंब ूआपणाला हवा िेथे टाकावयािी त्याला सवलि चमळे. 
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टोळीिील प्रत्येक सिासद व्यक्िी टोळीनायक व एकंदर टोळी याचं्या संदिाि संपूणयपणे स्विंत्र असे. 

एखाद्या क ट ंबाच्या प्रम खाला आपल्या टोळीनायकािे वियन उद्धटपणािे वाटले िर िो त्यािी चनियत्सयना करू 
शकि असे, ककवा आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे त्याला वाटले िर िो टोळीिून बाहेर पडू शकि असे. 
जोपयंि िो टोळीि राहाि असेल िोपयंि त्याने स्वख षीने पत्करलेली टोळीिी कामे त्याला करावी लागि. 
टोळीमध्ये होणाऱ्या सल्लामसलिींि िो िाग घेई आचण त्याला गरज लागेल िेव्हा टोळीिे संरक्षण त्याला चमळि 
असे. टोळीच्या चवचशष्ट कायदेकानंूिे (चवशषेिः मालमते्तच्या हक्कासंंबधंींिे कायदे) िसेि चववाहचवषयक 
परंपरागि रीचिचरवाजािें त्याला पालन कराव ेलागे. अन्यथा िो स्विंत्र असे. टोळीिला माणूस टोळीिून बाहेर 
पडला की आपल्या टोळीकडून संरक्षण चमळण्यािा हक्क गमावनू बसे आचण त्यािा स्वीकार करावयास ियार 
असेल अशा द सऱ्या एखाद्या टोळीिील कोणा सिासदािा त्याने आपण होऊन आश्रय घेिला नाही िर त्याला 
शत्र पक्षीय टोळीपासून सदैव िय असे. द सऱ्या टोळीिा आश्रय घेणाऱ्या इसमाला, संरक्षण देणाऱ्या टोळीिा 
‘म ल्साक’ (‘सलंग्न’ सदस्य) ककवा ‘हाचलफ’ (शपथ घेिलेला) म्हटले जाई. टोळीच्या चवचिन्न सिासदानंी 
बंधम क्ि केलेले ग लाम आचण या बंधम क्ि ग लामािें वशंज असे जे ‘मवाली’ त्यािें आचण द सऱ्या टोळीच्या 
आश्रयास गेलेल्या व्यक्िीिे अचधकार जवळपास सारखे होिे. 

 
प्रत्येक टोळीिी रिना अशी असे : प्रम ख स्थान टोळीप्रम ख व त्यािे क ट ंब यानंा द सरे टोळीप्रम खािे 

नेिृत्व मान्य असलेल्या स्विंत्र अरब क ट ंबाचं्या गटानंा; चिसरे ‘मवाली’ व सलग्न सिासदानंा; आचण िौथे व 
अखेरिे ग लामानंा. 

 
टोळीपद्धि शहरािं त्यािप्रमाणे काही अंशी स्स्थर लोकवस्िीच्या प्रदेशािं अस्स्ित्वाि होिी. स्विः 

म हम्मदाचं्या क रेशी जमािीिी संख्या मके्कमधील रचहवाशािं सवाचधक होिी. आचण त्या जमािीिे प्रम ख सदस्य 
हेि मके्किे महत्त्वपूणय नागचरक समजले जाि. िीि गोष्ट मचदना शहरािी. मात्र त्या शहरािील लोकवस्िी ऑ व 
खझराज या दोन शस्क्िशाली व परस्पराचं्या प्रचिस्पधी असलेल्या जमािींमध्ये चविागलेली होिी. 

 
अन्य सवय चनष्ठापेंक्षा इस्लामचनष्ठेला श्रेष्ठ स्थान असले पाचहजे ही आपली चशकवणूक म हम्मदानंा मचदना 

शहरािि प्रत्यक्ष व्यवहाराि आणिा आली. म हम्मदािें मचदनाि आगमन झाले, त्यावळेी ऑ व खझराज या 
जमािींिे परस्पराशंी जबरदस्ि वैर होिे. इस्लामिे सामर्थयय वाढू लागले िसे या दोन प्रचिस्पधी जमािींमधील 
द राव्यािी जागा इस्लामवर चनष्ठा असणारे आचण नसणारे याचं्यािील द राव्याने घेिली. पैगंबरािें मके्कमधील 
‘सह चनवाचसि’–म हाचजर आचण मचदनावासीयािंील त्यािें ‘सहाय्यक’– अन्सार यािंी इस्लामवर चनष्ठा 
असणाऱ्यािं गणना केली जाई िर पैगंबराशंी व त्याचं्या धमाशी वैर करणाऱ्यािंा इस्लामवर श्रद्धा नसलेल्यािं 
समावशे होि असे. असे लोक संख्येने जास्ि होिे िसेि त्याचं्याि अनेक ज्यू होिे. 

 
ही पचरस्स्थिी काळजीपूवयक हािाळणे जरूर होिे. आपले उचद्दष्ट साध्य करण्याइिकी म हम्मदािंी 

स्स्थिी मजबूि झाली िेव्हा त्यानंी आपल्या छोट्या राज्यािंील प्रत्येक गटािे अचधकार व कियव्ये ठरवनू देणारी 
एक सनद ियार केली. 
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या सनदेिील म ख्य कलमे खालीलप्रमाणे होिी असे म्हणिाि : 
 
“ही सनद पैगंबर म हम्मदाने ियार केली आहे. यसरीब (मचदना) मधील िसेि क रेशीमधील धमयश्रद्ध व 

म स्स्लम, त्यािें अन यायी व त्याचं्याशी संबंचधि िसेि त्याचं्याबरोबर लढणारे या सवांना ही सनद लाग ूआहे. 
 
हे सवय चमळून एक ‘उम्मा’ (समाज) आहे. 
 
क रेशींमधील म हाचजर हे त्याचं्या पूवीच्या (जमािीय) शासनपद्धिीखालीि राहिील. (त्याचं्यािील 

कोणाही सदस्याला द्यावा लागणारा रक्िदंड इत्यादी) िे सवय चमळून देिील. िसेि धमयश्रद्धाचं्या दृष्टीने योग्य व 
न्याय्य अशा मागांनी आपल्यािील बंद्यािंी मोबदला देऊन िे म क्ििा करून घेऊ शकिील. 

 
खझराज जमािीिे पाि गट िसेि ऑ जमािीिे िीन गट आपापली ज नी शासनघटना िालू ठेव ू

शकिील आचण त्या गटािील प्रत्येक व्यक्िीला पूवीप्रमाणे गटाने द्यावयाच्या रकमेिील आपला वाटा द्यावा 
लागेल. िसेि आपले कैदी सोडवनू घेण्याच्या बाबिीि प्रत्येकाला जबाबदारी घ्यावी लागेल. 

 
कजािा बोजा असलेल्या आपल्यािील कोणाही व्यक्िीला धमयश्रद्धानंी चवसरू नये. आपली सोडवणूक 

करून घेण्यासाठी त्याला त्यानंी मोबदला देण्याच्या ककवा रक्िदंड देण्यासारख्या योग्य कामी सहाय्य कराव.े 
 
एका धमयश्रद्धा माणसाने द सऱ्या धमयश्रद्ध व्यस्क्िचवरुद्ध चिच्या मौलाशंी (मवालीिे एकविन) संगनमि 

करू नये. 
 
धमयश्रद्धाचंवरुद्ध बंड करणाऱ्या ककवा त्याचं्याशी लबाडीने, वैराने अथवा द ष्टपणाने वागणाऱ्या कोणाही 

व्यक्िीला कियव्यपरायण धमयश्रद्धानंी चवरोध केला पाचहजे. अशी व्यक्िी त्याचं्यापैकीि एखाद्यािा म लगा असली 
िरी त्यािा त्यानंी एकज टीने चवरोध केला पाचहजे. 

 
पाखंडी माणसासाठी कोणाही धमयश्रद्ध माणसाने द सऱ्या धमयश्रद्ध माणसाला मारू नये ककवा एका 

धमयश्रद्धाचवरुद्ध द सऱ्या धमयश्रद्धाने पाखंडी माणसाला सहाय्य करू नये. 
 
(परमेश्वराच्या समाजािे) संरक्षण सवांना चमळाले पाचहजे. काही लोकानंी घेिलेली संरक्षणािी 

जबाबदारी ही (सवांिी) जबाबदारी समजली पाचहजे. त्यािप्रमाणे (परक्या) लोकापंासून सवय धमयश्रद्धानंी 
एकमेकानंा आश्रय चदला पाचहजे. 

 
जो ज्य ूआपले अन याचयत्व पत्करील त्याला त्यानंी सहाय्य व आधार चदला पाचहजे, अशा (ज्यूवर) 

अन्याय करिा कामा नये ककवा त्याचं्यावर अन्याय करणाऱ्यानंा सहाय्य करिा कामा नये. 
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धमयश्रद्धानंी केलेला शािंिा करार एकि एक व साम चहक असावा. ईश्वराच्या कामचगरीवर असिाना 
केलेल्या कोणत्याही लढाईि कोणीही धमयश्रद्धाने इिर धमयश्रद्धानंा सोडून स्विंत्रपणे शािंिेिा करार करू नये. 
सवांना समान अटी घािल्या जाव्याि. आपल्याबरोबर छाप्यामध्ये आलेल्यानंा (ज्याचं्यापाशी घोडे नसिील) 
प्रत्येक छापामार दलाने आपल्या घोड्यावर बसू द्याव.े परमेश्वराच्या कामचगरीवर असिाना साडंलेल्या रक्िािा 
बदला घेण्याच्या बाबिीि सवय धमयश्रद्ध साम चहकपणे जबाबदार असिील. 

 
अत्य त्तम व अचिशय अि क मागािेि कियव्यचनष्ठ धमयश्रद्धानंी अन सरण कराव.े कोणाही म स्स्लमेत्तर 

व्यक्िीला, कोणाही क रेशीला (म्हणजे ख द्द पैगंबरािें जमािबाधंव. िे िोपयंि इस्लामधमाि आले नव्हिे.) 
ककवा त्याच्या मालमते्तला संरक्षण देण्यािा (कोणालाही) अचधकार नाही. ककवा धमयश्रद्धाचवरुद्ध क रेशींिी बाजू 
घेिा येणार नाही. 

 
एखाद्याने एखाद्या धमयश्रद्ध माणसािा खून करून त्यािा प्राण घेिला आचण िसे चसद्ध झाले िर हत्येिा 

बदला हत्या करून घेिा येईल. मात्र ठार मारण्याि आलेल्या व्यक्िीिा चनकटिम नािलग फक्ि रक्िदंडावर 
संि ष्ट असेल िर हत्येने बदला घेिा येणार नाही. ख नी इसमाला सवय धमयश्रद्धानंी चवरोध केला पाचहजे. त्याला 
चवरोध करण्याचशवाय त्यानंा अन्य मागय नाही. 

 
या सनदेि समाचवष्ट असलेल्या गोष्टी बरोबर आहेि असा ज्या धमयश्रद्ध व्यक्िीिा चवश्वास आहे आचण 

चजिा ईश्वरावर व अंचिम चदवसावर (कयामि) चवश्वास आहे चिने कोणाही बदनाम इसमाला आधार व आश्रय 
देऊ नये. जो अशाप्रकारे आधार व आश्रय देईल िो ईश्वरी शापािा धनी होईल; प नरुत्थानाच्या चदवशी ईश्वरी 
कोप ओढवनू येईल आचण त्यावळेी त्याच्याकडून कोणिाही दंड अथवा िरपाई स्वीकारली जाणार नाही. 

 
एखाद्या गोष्टीसबंंधी िंटा असेल िर ि म्ही ईश्वरािा आचण म हम्मदािा आधार घ्यावा. 
 
धमयश्रद्धाशंी केलेल्या य द्धािी न कसानिरपाई ज्यूंनी चदली पाचहजे. 
 
बान  औफिे ज्य ू (आचण इिर जमािी) एक समाज या नात्याने (ज्य ू व म स्स्लम आपापल्या धमाि 

राहूनही) धमयश्रद्धाबंरोबर नादूं शकिील. त्यानंा आपल्या आचश्रिासंह राहिा येईल. मात्र ज्या ‘आचश्रिा’ने 
एखादे अन्याय्य कृत्य ककवा अपराध केलेला आहे अशाला वगळण्याि आले पाचहजे. त्याच्या कृत्यािा उपसगय 
िो स्विः आचण त्यािे घरदार याचशवाय द सऱ्या कोणाला पोििा कामा नये. 

 
ज्यूंच्या चमत्रािंा दजा ज्यूंप्रमाणेि राहील. 
 
म हम्मदाचं्या संमिीचशवाय त्याचं्यापकैी कोणीही य द्धाि िाग घेऊ नये. आपणाला झालेल्या इजेबद्दल 

कोणीही बदला घेि असेल िर त्याला अडचवले जाणार नाही. कोणिाही अन्याय झाला नसिाना जो द सऱ्यावर 
हल्ला करील त्यािे पचरणाम त्याला स्विःला व त्याच्या क ट ंचबयानंा िोगाव ेलागिील. अशा बाबिीि ज्यािे कृत्य 
समथयनीय असेल त्याच्यावर ईश्वरािी नजर असेल. [मूळ सनदेि याचवषयी प रेशी स्पष्टिा नाही.] 
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स्विः सोडून कोणीही माणसू (द सऱ्याकचरिा) काहीही चमळवीि नसिो. या दस्िऐवजाि जे योग्य व 

पचवत्र आहे त्यावर अल्लाहिी देखरेख आहे. या सनदेिा पापी व द ष्ट्कमय करणाऱ्याला उपयोग होणार नाही. जो 
सरळ मागाने जाईल िो स रचक्षि राहील. जे पाप व द ष्ट्कमय करिील, त्याचं्याव्यचिचरक्ि जो घराि राहील त्याला 
मचदनेि धोका नाही. अल्लाह हा चनष्ट्पाप व ईश्वरिीरू माणसािा संरक्षक आहे आचण म हम्मद हा अल्लािा पे्रचषि 
आहे. “ 

 
त्यावळेी अस्स्ित्वाि असलेल्या कोणत्याही जमािीिी शासनव्यवस्था पैगंबरानंा नष्ट करावयािी 

नव्हिी, िर चवशाल इस्लामी समाजाच्या दृष्टीने िी जास्िीि जास्ि अन रूप व्हावी यासाठी पैगंबरानंा फक्ि 
चििी व्याप्िी वाढवावयािी होिी; चिच्याि स धारणा करावयाच्या होत्या जे या सनदेवरून स्पष्ट होिे. या सनदेि 
इस्लामी राज्यसते्तिी बीजे सापडिाि. अथाि त्या सते्तला राज्यसत्ता म्हणिा येणे शक्य आहे का नाही हा 
प्रश्नि आहे. कारण या सते्तिी रिना अचिशय प्रासचंगक स्वरूपािी आहे आचण त्यािील शासनािी काये पार 
पाडणारी यंत्रणा अत्यिं अपूणय व प्राथचमक अवस्थेि ठेवली गेली आहे. शासनाच्या कायांपैकी कायदेकानू 
करण्याच्या कायाचवषयीिीि काय िी योग्य िरिूद करण्याि आली आहे. आचण िी स द्धा स्विः म हम्मद चजविं 
असेपयंिच्या काळाप रिी. त्यािही प न्हा आवश्यक असेल िेव्हा समाजाला मागयदशयन करण्याच्या कामी 
पैगंबराचं्या पाठीशी अल्लाह उिा आहेि. न्यायदान व कारिार यासंारख्या राज्यसते्तच्या अन्य जबाबदाऱ्यािंा 
चविार करिा चवचिन्न जमािीि ित्संबधंी पूवीपासून अस्स्ित्वाि असलेल्या यंत्रणेपेक्षा जास्ि िागंली यंत्रणा 
सनदेि साचंगिलेली नाही. ज न्या जमाि नेत्यािंी जमाि–अंिगयि सत्ता काही अंशी िशीि कायम ठेवण्याि 
आली आहे. क ट ंबािंील सदस्यानंी केलेल्या अपराधाबद्दल क ट ंबाने दंड चदला पाचहजे आचण आपल्या नािलग 
कैद्यािंी म क्ििा क ट ंबानेि मोबदला देऊन केली पाचहजे या ज न्या चनयमादं्वारेि क ट ंबाि शािंिा व व्यवस्था 
ठेवण्यािी िरिूद केली आहे. मात्र एक महत्त्वािी िर घालण्याि आली. िी अशी की, एका जमािीला द सऱ्या 
जमािीचवरुद्ध जेव्हा अन्यायािा बदला घ्यावयािा असेल िेव्हा त्या जमािीनेदेखील आपल्यापकैी ज्या व्यक्िीने 
द सऱ्या जमािीपैकी एखाद्यािा अपराध केला असेल त्यालाही चिने सजेसाठी उिे केले पाचहजे. 

 
बाह्यिः पाहिा म स्स्लम जीवनावर ित्काल पचरणाम करील असा फारि थोडा बदल पैगंबराचं्या 

सनदेम ळे घडून आला. परंि  वस्ि स्स्थिी िशी नव्हिी. ख द्द त्या सनदेवरूनि िे स्पष्ट होिे. या सनदेम ळे एक 
फार मोठा बदल घडून आला होिा. िो असा की, म स्स्लम समाजाने कसे वागाव ेव काय कराव ेहे ठरचवण्यािी 
अंचिम सत्ता प ढील काळाि जमाि प्रम खाचं्या हािाि ककवा जमािीच्या साम चहक मिावर अवलंबनू राहणार 
नव्हिी, िर िी सत्ता म हम्मदाचं्या आचण त्याहीपेक्षा अल्लाहच्या हािी जाणार होिी. त्या वळेेपयंि सवांवर ह कूमि 
असलेली अशी एक शक्िी आहे ही कल्पना अरबानंा पचरियािी नव्हिी. ही कल्पना या सनदेद्वारे प्रथमि प ढे 
आली. इस्लामी समाजाच्या घटक असलेल्या व्यक्िींना आपल्या प रािन स्वािंत्र्यािा बराि मोठा अंश 
सोडावयास लावण्याि आले होिे. आपल्या प्रम खािी अचनबंधपणे चनवड करण्याच्या स्वािंत्र्यािा त्याग करून 
ईश्वरी सते्तला शरण जाण्यास लावले होिे. ज्याच्यािील सवय शासनसत्ता अल्लाहच्या आचण त्याच्या पे्रचषिाच्या 
हािी आहे असा एक धमाचधचष्ठि समाज, ‘परमेश्वरी समाज’, असे स्वरूप आिा अरब समाजाला प्राप्ि झाले. या 
समाजाि धमािे पीठ व राजसत्ता असा िेद संिवि नव्हिा. ‘उम्मा’ म्हणजे ‘समाज’ यामध्ये या दोन्ही गोष्टी 
समाचवष्ट आहेि आचण त्यापकैी एकािी जी उचद्दष्ट ेिीि द सऱ्यािीही उचद्दष्ट ेहोि. िसेि पैगंबर ज्या ईश्वरीय 
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पदावर आहे त्याद्वारेि पैगंबरानंा आपल्या हािािील शासकीय सत्ता प्राप्ि झालेली आहे, अन्य कशाहीपासून 
नाही [खरे िर याि नवीन असे काहीि नव्हिे. प रािन इस्त्रायली समाज हा अशाि प्रकारिा एक समाज होिा. आचण रोमन न्यायशास्त्रामंध्ये ius 

Sacrum हे isus publicum िाि एक िाग होिे िर सम्राट हा ‘सवोच्च धमयग रू’ मानला जाि असे.] अस ंमानले गेले. 
 
धार्ममक व शासकीय या उिय सत्ता कशाप्रकारे एकत्र ग ंफलेल्या होत्या यािी कल्पना खचलफा उमर 

याने बसरािा स िेदार अब  म सा अल ्अशारी याला पाठचवलेल्या एका कचथि पत्रावरून येिे. त्या पत्राि म्हटले 
आहे : “जनिेिे सत्ताधीश जनिेिे चिटकारा करीि असिाि; पण अल्लाहला मी चवश्वासाने सागंिो की ि म्हाला 
व मला या गोष्टीिी अिाचविपणे ककवा कळि न कळि बाधा झालेली नाही. ककवा (जनिेच्या मनाि) 
आपल्याचवषयीही चिरस्कारिावना नाही. चदवसािून एक िास का होईना, आपल्या कायद्यािंी अंमलबजावणी 
होईल याकडे लक्ष द्या. ि मच्यासमोर एक पचवत्र पारलौचकक (ईश्वरीय) व द सरी लौचकक अशा दोन बाबी 
उभ्या राचहल्या िर ि म्ही ईश्वरीय बाबीिी चनवड करावी. कारण हे जग नष्ट होणार असून परलोकि चशल्लक 
राहणार आहे. अपराध्यानंा दहशि बसवा आचण त्यािें अवयव िोडून त्यािें ढीग रिा. आजारी म स्स्लमानंा 
िेटायला जा; त्याचं्या अंत्यसंस्कारानंा हजर रहा; म स्स्लमासंाठी ि मिा दरवाजा ख ला असू दे. आचण त्याचं्या 
अडिणींकडे स्विः लक्ष द्या. ि मच्यावर ईश्वराने अचिशय मोठी जबाबदारी टाकली आहे, एवढाि फरक, एरवी 
ि म्ही त्याचं्यािलेि एक आहाि.” 

 
पैगंबरप्रणीि नव्या व्यवस्थेच्या इहलौचकक व पारलौचकक या दोन्ही बाजंूमध्ये जवळिे नािे होिे. 

िरीदेखील ज्यानंा नागरी ककवा शासनचवषयक कायदेकानू म्हणिा येईल असे कायदेकानू क राणाि जवळपास 
नाहीिि. अशा प्रकारच्या कायदेकानंूशी चनकटिे साम्य असलेले असे जे काही थोडे क राणाि आहे असे म्हणिा 
येईल, िे म्हणजे, इस्लामचनष्ठ व्यक्िीला परमेश्वराच्या, त्याच्या धमयदूिाच्या “िसेि ि मच्यापकैी अचधकारी 
प रुषाचं्या” आज्ञा पाळण्यािा चदलेला [क राण ४⁶².] आदेश. िाष्ट्यकारािें, चवशषेिः बैदावी यािे असे मि आहे की, 
ज्या अचधकारी प रुषािंा क राणाि उल्लेख आहे िे म्हणजे ख द्द म हम्मदकालीन प्रम ख श्रेष्ठपदस्थ म स्स्लम व्यक्िी 
होि. अशा व्यक्िींमध्ये खचलफा, काझी, सेनापिी आचण कायदेपंचडि या मंडळींिा समावशे होिो. िथाचप द सरे 
असेही एक मि आहे की, “अचधकारी प रुषा”ंसंबधंीिे क राणािील हे विन हा त्यावळेी मोचहमेवर चनघालेल्या 
एका चवचशष्ट सेनापिीच्या सैन्याला केलेला केवळ उपदेश आहे. 

 
वस्ि स्स्थिी अशी चदसिे की, स्विः म हम्मदानंी ककवा त्याचं्या जवळच्या लोकानंी म हम्मदाचं्या मृत्य च्या 

संिाव्यिेिी कधी कल्पनाि केली नसल्याम ळे समाजािी शासनव्यवस्था प ढेही िालू राहावी यासाठी काहीि 
िरिूद केली नव्हिी. िसेि जी व्यक्िी (इस्लामी) राज्यािी प्रम ख आचण समाजािी आध्यास्त्मक मागयदशयक 
होिी चििा उत्तराचधकारीही नेमण्याि आला नव्हिा. चशवाय स्विः म हम्मदानंीि आपण ईश्वरािे ििूलावरील 
साक्षाि आचण एकमेव प्रचिचनधी, िसेि अखेरिे पे्रचषि आहोि आचण आपला कोणीही वारस नाही असे जाहीर 
केले [क राण ३३⁴⁰.] होिे. 

 
त्याम ळे म हम्मद जे अखेर मत्यय मानव आहेि हे ज्यावळेी स्पष्ट झाले िेव्हा इस्लामी समाजाि प्रिंड 

गोंधळ माजला, ते्रधा उडाली. प ढे उपस्स्थि झालेला चखलाफिीिा प्रश्न नीट समजण्याच्या दृष्टीने या संदिाि 
थोडासा इचिहास साचंगिला पाचहजे. व्यावहाचरक ब द्धीने ‘साक्षात् दैवी मागयदशयना’िी जागा घेिली आचण अल–्
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खिाब यािा म लगा व पैगंबराचं्या क रेशी जमािीमधील सवाि प्रम ख व्यक्िीने, उमरने अब  बकर याच्या 
िळहािावर आपल्या िळहािाने टाळी ‘बाया’ चदली िेव्हा इस्लामी समाजाच्या नेिृत्वासबंंधीच्या अडिणींिी 
सोडवणूक झाली. एखादा करार ककवा सौदा ठरल्यािी ‘बाया’ ही एक प्रिचलि खूण होिी. प ढे सावयिौम 
अचधकारास मान्यिा असल्यािेही िे चिन्ह मानले जाऊ लागले [नव्या माणसाला इस्लाममध्ये घेिेवेळी पैगंबर नेहेमी हा चवधी–
‘बाया’ ककवा ‘म याबा’ करीि असि. क राण ९¹¹².]. 

 
अब  बकर हा पैगंबराचं्या अन यायापंैकी ज्येष्ठ अन यायी आचण चशवाय त्यािंा श्वस र होिा. ‘परंपरा’गि 

कथनान सार मृत्य शय्येवर असिाना पैगंबरानंी प्राथयनेच्या वळेी इमाम म्हणून अब  बकर याने समाजािे नेिृत्व 
कराव ेअसे त्याला साचंगिले होिे. त्याम ळे चकमान इहलौचकक बाबिींिील पैगंबरािंा ‘प्रचिचनधी’ म्हणून िरी 
‘खचलफा’ पदावर ज्यािा काही अंशी अचधकार होिा अशी अब  बकर ही एक व्यक्िी होिी. धमयचनष्ठाचं्या 
प्राथयनेच्या प्रसंगी इमाम म्हणून काम करण्यासारखी काही धार्ममक कियव्ये खचलफा या नात्याने करण्यािा 
अचधकार अब  बकर याला चमळाला, परंि  धार्ममकदृष्ट्ट्या अत्यंि आदरणीय अशी एक व्यक्िी असे पद म स्स्लम 
समाजाने त्याला चदले नव्हिे. कारण इस्लामने कधीही चवचशष्ट धार्ममक कियव्ये करणाऱ्या व्यक्िींना असे पद 
चदलेले नाही. िसेि इस्लाममध्ये धमयग रंूिा अथवा उच्चनीिपदस्थ अशा धमाचधकाऱ्यािंा वगय अस्स्ित्वाि नाही. 
त्याम ळे चििनधमाि पोपला असलेले स्थान इस्लाममध्ये खचलफाला नाही. आणखी एक गोष्ट लक्षाि घेिली 
पाचहजे. इमाम म्हणून काम करीि असल्याम ळे ककवा पैगंबराशंी नािेसंबधं होिे म्हणून अथवा द सऱ्या एखाद्या 
चवचशष्ट ‘अचधकारा’म ळे अब  बकर खचलफा बनला असे म ळीि नव्हिे. खरे िर उमरच्या या चनणययाम ळे सवयि 
दृष्टींनी अब  बकर समाजावर लादला गेला होिा. त्याच्या बदल्याि अब  बकरने मृत्य समयी उमरिी 
खचलफापदावर चनय क्िी केली. िसेि त्याला ‘धमयश्रद्धािें सेनापिी’ पदही चमळाले. उमर त्या अचधकारपदावर 
कोणत्या पद्धिीने िढला याचवषयी कोणी प्रश्नही उपस्स्थि केला नाही. स्विःिा उत्तराचधकारी म्हणून अब  
बकरने ज्यािी चनवड केली त्यानेि (उमरने) खचलफापद नाकारले िेव्हा त्याने आपला उत्तराचधकारी 
चनवडण्याकरिा सहाजणािें एक मंडळ चनय क्ि केले. या मंडळाने म हम्मदािंा एक जावई व उमाय्यदवशंीय 
उस्मान इब्लने आफ्फान यािी चनवड केली. त्याच्या चनवडीम ळे पैगंबराचं्या द सऱ्या एका जावयािी अलीिी उपेक्षा 
झाली होिी. चशवाय अली हा नात्याने पैगंबरािा ि लििाऊ होिा : आचण त्याम ळे इिरापेंक्षा आपणालाि 
खचलफा होण्यािा प्रथम अचधकार आहे असे त्यािे म्हणणे होिे. यािून कलहािी बीजे पेरली गेली आचण अगदी 
वरपासन खालपयंि इस्लामी समाजाि फूट पडली. 

 
उस्मानच्या खचलफापदावरील चनवडीिे पचरणाम त्याच्या अमदानीच्या उत्तराधाि चदसू लागले. यािे 

कारण उस्मानिी कधी कमक वि, िर कधी कठोर वागणूक. त्याम ळे त्यािे बह संख्य प्रजाजन, चवशषेिः इचजप्ि 
व इराकमधील लोक, त्याच्याशी शत्र त्व करू लागले होिे. हा असंिोष अलीिोविी मूियस्वरूपाि संघचटि 
झाला आचण अखेर उस्मानिा वध होऊन अलीिी खचलफा म्हणून चनवड करण्याि आली. िथाचप उस्मानिे 
उमाय्यद घराणे बचलष्ठ होिे. सीचरयािा स िेदार म आचवया हा त्या घराण्यािील होिा. आपल्या नािलग 
राजाच्या मृत्यूला मचदनािा खचलफा अली हाि जबाबदार आहे अशी त्यािी धारणा झाली. आचण म्हणून 
अलीला आव्हान देऊन सीचरयामध्ये म आचवया स्विंत्रपणे सत्ता िालवीि होिा. सधंी चमळिाि प्रथम त्याने 
“धमयचनष्ठािें खरे सेनापिी आपणि आहोि” असे घोचषि केले. पचरणामी अलीच्या मृत्य पाविेो एक दमास्कसिा 
व द सरा मचदनािा असे दोन खचलफा अस्स्ित्वाि होिे. 
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अलीला म ख्यिः मचदनेमध्ये पाकठबा होिा. परंि  नंिर िो मचदना सोडून य फे्रचिस नदीकाठच्या क फा या 
शहराि गेला. इराकिे साचरयाशी वैर होिे. त्यािा फायदा घेऊन आपल्या प्रचिस्पध्यािा (ककवा अलीच्या 
मिाप्रमाणे आपल्यापेक्षा कचनष्ठ दजाच्या अशा एका बंडखोरािा) आपण परािव करू शकू अशी अलीला आशा 
होिी. खूप प्रिार िालू होिा. यह दी धमय सोडून न किाि इस्लाम धमय स्वीकारलेला कोणी अब्लद ल्ला इब्लने साबा 
नावािा एक इसम उस्मानच्या अमदानींिि अलीच्या बाजंूने सवयत्र प्रिार करीि होिा. त्यािे म्हणणे असे की, 
आिापयंि एकूण एक हजार पे्रचषि होऊन गेले, त्यापंकैी प्रत्येकािा एक ‘वासी’ ककवा कायाचधकारी होिा. 
अली हा अंचिम पे्रचषि म हम्मद यािा ‘वासी’ होय. आचण परमेश्वराच्या धमयदूिाच्या कायाचधकारीपदावर 
असलेल्या व्यक्िीला बाजूला सारून इस्लामी समाजािी सत्ता बळकावण्याहून अनैचिक असे द सरे कोणिेही 
कृत्य नाही. या प्रिारािा अपेचक्षि िो पचरणाम झाला. चवशषेिः मनाने अद्याप इराणी असलेल्या आचण 
अन वचंशकिेच्या सवयि चसद्धान्िाकंडे अन कूल कल असलेल्या इराकवर या प्रिारािा पचरणाम झाला. शवेटी 
अलीला ‘खारीजी’ (ककवा ‘चविक्ि झालेले’) नावाच्या एका माथेचफरु धार्ममक गटाच्या हािून मृत्य ूआला. हे 
‘खारीजी’, अली ककवा म आचवया यापंैकी कोणालाि मानीि नव्हिे. या दोघानंीही अनाचधकाराने अचधकारपद 
बळाकचवले आहे असे त्यािें मि होिे. कारण यापैकी कोणालाि अरब प्रथेस अचिपे्रि असलेल्या स्विंत्र 
चनवडीच्या ित्त्वान सार इस्लामिे नेिेपद चमळालेले नव्हिे. लोकशाही प्रवृत्तीच्या या अरबानंा मके्कच्या वचरष्ठ 
वगांिील घराण्या–घराण्यामंधील रक्िलाचंछि हेवदेाव े आचण मचदना येथील सत्ताधारी वगािे उच्चनीि 
अचधकारपदासबंंधींिे दाव ेया दोन्हींसंबधंी घृणा होिी. खरे िर जोवर ईश्वरीय कायद्यािे पालन होि आहे िोवर 
कोणाही इमामािी अथवा इस्लामी राज्यप्रम खािी आवश्यकिा आहे ही गोष्टि िे मानायला ियार नव्हिे. िसेि 
त्यािें असेही मि होिे की या दोन प्रचिस्पध्यांपकैी कोणािाही चवजय हा ऐचहकिेिा इस्लाम धमावरील चवजय 
होय. म्हणून त्यानंी दोघानंाही ठार मारण्यािा चनिय केला. म आचवयावर त्यानंी केलेल्या हल्ल्यािून िो 
वािला, पण अली मात्र त्यानंी केलेल्या हल्ल्यािंील जखमामं ळे मरण पावला. अलीिा म लगा हसन याला 
मचदनािा खचलफा म्हणून मान्यिा देण्याि आली. िथाचप आपल्यावर म आचवया स्वारी करून येि आहे असे 
कळिाि हसनने म आचवयासाठी आपल्या पदािा त्याग केला. 

 
खचलफापदावर कोण बसू शकिो या गोष्टीिा उमाय्यद टोळीिा प्रम ख असलेला म आचवया कोणत्या 

दृष्टीने चविार करीि होिा त्यािी कल्पना प ढील आख्याचयकेवरून येऊ शकिे. 
 
म आचवयािा पणजा हाचशम यािे पैगंबरापं्रमाणेि वशंज असलेले हाचशमी यानंा िेटून चवनंिी 

करण्यासाठी एकदा म आचवया त्याचं्याकडे गेला. त्याने त्यानंा चविारले की, “इिर क रेशींऐवजी ि म्हालाि एक 
वारसाप्राप्ि हक्क म्हणून खचलफापद चमळाले पाचहजे हा दावा ि म्ही कशाच्या आधारे करीि आहाि हे ि म्ही मला 
समजून सागंाल काय? सवय इस्लामधमीयानंी व्यापक एकमिाने ि म्हाला मान्यिा चदली आहे; ि मिी चनवड 
केली आहे हे एक कारण असू शकिे, ककवा ि मिे पैगंबराशंी नािेसंबधं होिे हे द सरे कारण असू शकिे ककवा ही 
दोन्हीही कारणे एकािवळेी असू शकिाि. ि म्ही ि मिा दावा इस्लामधमीयाचं्या सावयचत्रक मान्यिेच्या आधारे 
करीि असाल िर ि मिे पैगंबराशंी नािे आहे ही बाब ि मच्या हक्काला कोणत्याही प्रकारे मजबूिी देिे असे नाही. 
पैगंबराशंी असलेल्या ि मच्या नात्याम ळे ि म्ही दावा करीि असाल िर मग पैगंबरािंा ि लिा अब्लबास याने 
खचलफा होण्यािी महत्त्वाकाकं्षा बाळगली िर त्याला म ळीि प्रचिबधं होऊ शकि नाही. चशवाय हा माणूस 
(अब्लबास) पैगंबरािंा वारस आहे. त्याने याते्रकरंूना पाणी चदले आहे, अनाथ म लानंा आधार चदला आहे. आचण 
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इस्लामधमीयािंी सावयचत्रक मान्यिा, त्यािें व्यापक एकमि आचण पैगंबराशंी नािे या चिन्ही अटी प ऱ्या होणे 
खचलफापदासाठी आवश्यक आहे असे मानले िरी यापकैी शवेटिी अट ही इमामपदासाठी अथवा 
खचलफापदासाठी जरूर असलेल्या पात्रिेच्या अटींपैकी फक्ि एक अट आहे. ि म्ही हाचशमी, यापंैकी केवळ 
शवेटच्या पात्रिेच्या जोरावर खचलफापदािा हक्क सागंि आहाि. परंि  या उलट खचलफापदावर ज्यािा सवांि 
अचधक हक्क आहे असा क रेशी जमािीपकैी मीि आहे. कारण दोन्ही हाि पसरून सवांनी मला मान्यिा चदली 
आहे. मोठ्या आशनेे िे माझ्याकडे आले आहेि, आचण आपल्या आशा प ऱ्या होिील असा त्यानंा चवश्वास आहे.” 
अशाप्रकारे आणखी अनेक प्रकारे य स्क्िवाद करून म आचवयाने अखेर हाचशमींना साचंगिले, “इिर समाजाला 
ि मच्यामध्ये जी गोष्ट आहे असे वाटि नाही अशी कोणिीही गोष्ट आपल्याि आहे असे ि म्ही समजाव ेयाि ि मिे 
चहि नाही.” 

 
िथाचप इस्लामिा प्रम ख म्हणून आपले आसन चबनधोक होिाि म आचवयाला आपल्या लोकशाहीवादी 

मिािंा चवसर पडला आचण आपल्याि क ट ंबाि खचलफापद कायम ठेवण्यािी महत्त्वाकाकं्षा त्याच्याि चनमाण 
झाली. म आचवयाच्या म्हणण्याप्रमाणे “मेंढपाळाचशवाय मेंढरानंा सोडाव ेिसे म हम्मदाचं्या समाजाला” सोडाव े
लागेल या ियाने त्याने आपला म लगा याझीद यािी आपला ‘वली–अल ् अहद’ (“करारान सार वारस” 
म्हणजेि चनर्मववाद िावी उत्तराचधकारी) म्हणून चनय क्िी केली. वरील उद्गार म आचवयाने खचलफा उमरिा 
म लगा अबद्–अल्लाह याच्यापाशी काढले होिे. याला उत्तर म्हणून अबद–अल्लाहच्या िोंडी प ढील शब्लद 
घालण्याि आले आहेि : “ि मच्या मृत्य नंिर समाज ठरवील त्याला मी संमिी देईन. परंि  आिा ि म्ही 
कसहासनावर आलाि िर मी येऊन ि म्हाला माझी चनष्ठा देईन आचण अल्लाहच्या शपथ सागंिो, ि म्ही मरण 
पावल्यावर सवय समाजाने एकमिाने ॲचबसीनीयािील एखाद्या (काळ्या) चनग्रोला ि मिा (उत्तराचधकारी) केले 
िरी मी समाजािा िो चनणयय मान्य करीन.” 

 
स्विंत्र प्रवृत्तीच्या अरबािंा म आचवयाच्या या दंडेलीला चवरोध होणे अपचरहायय होिे. याझीदला 

प्रचिस्पधी म्हणून जवळपास लगेि दोन व्यक्िी प ढे आल्या. एक : चहजाजिा अब्लद अल्लाह इब्लने झ बैर 
(याचझदच्याि घराण्यािील एक ज्येष्ठ क ट ंबीय) आचण द सरा इराकमधील क फािा ह सेन (म हम्मदािंी म लगी 
फाचिमा चहच्याशी झालेल्या चववाहािून जन्मलेला अलीिा म लगा.) इब्लने झ बैरने अचिशय िाणाक्षपणे 
याझीदचवरुद्ध िरुण ह सेनला बंड करण्यास चिथावणी चदली. आचण याझीदकडून ह सेनने केलेला द बयल उठाव 
मोडला जाऊन करबला येथे ह सेन मारला जाईपयंि इब्लने झ बैर वाट पाहाि राचहला. त्यानंिर लवकरि 
दमास्कस येथील उमाय्यदवशंीय खचलफा म आचवया हा आपला खचलफा नसून इब्लने झ बैर हाि खचलफा आहे 
असे इब्लने झ बैयरच्या मचदना येथील िक्िगणानंी जाहीर केले. ही मंडळी दमास्कसच्या उमाय्यद खचलफािा, 
एक नास्स्िक व धार्ममक बाबिीि स्वैरािारी व्यक्िी म्हणून चिरस्कार करीि. 

 
पूवी पैगंबरािंा जावई अली याने खचलफापदावर हक्क साचंगिला हेिा, आचण िो नाकारण्याि आला 

होिा. आिा अलीिा म लगा ह सेन यािा करबला येथील लढाईि वध झाला. या दोन्ही गोष्टी एकत्र जोडल्या 
गेल्या आचण पचरणामी कायदेशीर वारसािा आग्रह धरणाऱ्या एका गटािी त्यािून स्थापना झाली. पैगंबरािें थेट 
वशंज असलेल्या व्यक्िींनाि फक्ि पैगंबरािें उत्तराचधकारी होण्यािा अचधकार आहे असे या गटािे मि होिे. 
[म्हणजे पैगंबरािंा ि लििाऊ अली हा पैगंबरािंी म लगी फाचिमा चहिा पिी या नात्याने उत्तराचधकारी होिा.] ‘चशया’ म्हणजे (अलीिे) 
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‘पक्षपािी’ पंथािा जन्म असा झाला. या आधी साचंगिल्याप्रमाणे यािी द सरी अशी एक पचरणिी झाली की, 
इस्लामी धमामध्ये काही काळ दोन प्रचिस्पधी खचलफा काम करू लागले.एक सीचरयािा पाकठबा असलेला 
उमाय्यवशंीय खचलफा आचण द सरा चहझाझ व इचजप्ििे समथयन असलेला इब्लने झ बैर हा खचलफा. कालािंराने 
चवकचसि झालेल्या चखलाफिीच्या एका चसद्धान्िाच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वािी आहे. 

 
आपल्या िरुण म लाला (द सरा म आचवया) आपल्या चखलाफिीिा उत्तराचधकारी करण्याच्या बाबिीि 

सीचरयािील उमाय्यद खचलफा याझीद याला उमाय्यद सेनेिा पाकठबा चमळचवण्याि यश आले. परंि  हा िरुण 
म लगा प्रकृिीने द बयल होिा. िो फार काळ जगला नाही. त्याच्यामागून त्याच्या धाकट्या िावाच्या विीने 
चखलाफिीवर हक्क सागंण्याि आला. परंि  त्यािा उपयोग झाला नाही आचण पचहल्या म आचवयािा िाऊ आचण 
उमाय्यद वशंािा संस्थापक पचहला मारवान हा खचलफापदावर आला. आन वचंशक अचधकारािा दावा 
सागंणाऱ्या एखाद्या व्यक्िीला चखलाफिीवर बसचवण्यापेक्षा त्या पदावर एखादी मजबूि व्यक्िी आली पाचहजे 
अशा मिाच्या दमास्कस येथील एका गटाने वास्िचवक मारवानला सते्तवर िढचवले होिे. परंि  स्विः मारवानने 
मात्र अब्लद अल ् मचलक या आपल्या म लािीि आपला िावी उत्तराचधकारी म्हणून चनवड केली. अब्लदअल ्
माचलक याला सिि नऊ वषांच्या संघषानंिर (त्यािा प्रचिस्पधी खचलफा) इब्लने झ बैरिा व त्याच्या सते्तिा शवेट 
करण्याि यश आले. आचण त्यानंिर िोि इस्लामिा एकमेव खचलफा बनला. आपल्या बापाप्रमाणे अब्लद अल ्
मचलकनेदेखील आपल्यामागून आपल्या िावाऐवजी आपल्या म लाला खचलफापद चदले. वास्िचवक िावािी 
आधी त्या पदावर चनय क्िीही झाली होिी. परंि  अब्लद अल ् मचलकने खचलफापदावर िावी उत्तराचधकारी 
असलेल्या आपल्या िावाला बाजूला सारून आपल्या दोन म लानंी एकामागनू एक अशा रीिीने खचलफापदावर 
याव े असे ठरचवले. त्या दोन म लाचं्या स दैवाने अब्लद अल ् मचलकिा खरा उत्तराचधकारी असलेला िाऊ 
खचलफापदावर येण्यापूवीि मरण पावला. 

 
अब्लद अल ् मचलकच्या दोन म लाचं्या नेमण कीिी सूिना प्रािंाचं्या स िेदाराकंडे पाठचवण्याि आली. 

अरबािंील लोकसत्ताक जमािीय प्रथेिा उमाय्यदावंर चकिी प्रिाव होिा यािे हे वैचशष्ट्ट्यपूणय उदाहरण आहे. 
खचलफापदाबाबि केलेल्या व्यवस्थेशी आपण एकचनष्ठ राहू अशी अचिविने बह िेक प्रत्येक चठकाणच्या 
स िेदारानंी चदली. याला फक्ि मचदनािा अपवाद होिा. िेथील सैद इब्लने अल ्म सायब याने िावी खचलफा 
म्हणून आपण या दोन राजप त्रानंा मान्यिा देणार नाही, असे जाहीर केले. सैद इब्लने अल ्म सायबच्या चवरोधािी 
चवचिन्न कारणे इचिहासकार सागंिाि. (१) सवय समाजबाधंवानंा एकत्र जमवनू त्यािें म्हणणे ऐकून घेण्याि 
आले नव्हिे ककवा (२) चनय क्िी झालेल्या व्यक्िींना त्याने स्विः पाचहले नव्हिे. ककवा (३) खचलफा अब्लद अल ्
मचलक चजविं असेपयंि द सऱ्या कोणालाि िो मान्यिा द्यावयास ियार नव्हिा. 

 
अब्लद अल् मचलकमागून त्यािेि िार म लगे खचलफापदावर आले. मात्र त्याच्या पचहल्या दोन आचण 

द सऱ्या दोन म लाचं्या कारकीदीच्या मध्यंिरीच्या काळाि त्यािा ि लििाऊ द सरा उमर हा काही काळ 
खचलफा होिा. उमाय्यदानंंिर खचलफापदावर आलेल्या अब्लबासीवशंीयानंी आपल्या िावाऐंवजी आपल्या 
म लानंा खचलफापद चमळाव ेया हेिूने बह धा आपल्या उत्तराचधकाऱ्यािी अगोदरि चनय क्िी करण्याच्या पद्धिीिा 
उपयोग केला. याला काही अपवाद होिे. अब्लबासी वशंािील पचहला खचलफा अल–्सफाह याला, त्यािा 
उत्तराचधकारी होऊ शकेल असा काययक्षम म लगा नव्हिा. म्हणून त्याने आपल्यामागून आपला िाऊ मन्सूर आचण 
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त्यानंिर आपला ि लििाऊ इसा इब्लने म सी यानंी खचलफापद घ्याव े असे ठरवनू चदले. त्याप्रमाणे मन्सूर 
खचलफा झाला. परंि  इसाला खचलफापदावरील आपला हक्क सोडावयास िाग पाडण्याि आले. िथाचप िरपाई 
म्हणून त्याला मोठी रक्कम देण्याि आली. द सरा अपवाद खचलफा माम न यािा. त्याने आपला िाऊ म िाचसम 
यािी ककवा द सऱ्या एका माचहिीप्रमाणे म िाचसमिा म लगा अब  इशाक यािी नेमणूक केली. 

 
परंि  िावी उत्तराचधकारी म्हणून ज्या म लािी चनय क्िी होि असे िोि खचलफा होि असे, असे मात्र 

नेहमीि घडलेले नाही. कारण आन वचंशक वारसा अचधकारािे ित्त्व ककवा ज्येष्ठ म लाला वारसा चमळावा हे ित्त्व 
अस्स्ित्वाि नव्हिे आचण त्या ित्त्वाला कायद्यािी मान्यिाही नव्हिी. त्याम ळे राजघराण्यािील कोणा िरी सवांि 
बचलष्ठ व्यक्िीकडेि बह धा खचलफापद जाि असे. 

 
इस्लामी इचिहासाच्या चिसऱ्या शिकामध्ये अगोदरि ऱ्हासाप्रि पोिलेले अब्लबासीवशंीय खचलफा 

आपल्या िाडोत्री ि की सैन्याच्या सते्तच्या कह्याि गेले. एका बलदंड वशंाच्या हाििे िे बाह ले बनले. प्रारंिी 
कास्स्पयन सागराच्या दचक्षण प्रदेशामधून आलेल्या ज लमी ब वचेहद राजाचं्या आचण नंिर सेल्ज काचं्या. आपल्या 
देहावरदेखील अब्लबासी खचलफािंा अचधकार राचहला नाही िर मग आपला उत्तराचधकारी नेमण्याच्या 
अचधकारािा प्रश्नि नाही. ‘धमयचनष्ठािंा सेनापिी (खचलफा)’ ि की ‘अमीर अल ् उमरा’च्या अथवा 
‘सरसेनापिी’च्या लहरीन सार चनवडला जाऊ लागला ककवा पदभ्रष्ट केला जाऊ लागला. ‘सरसेनापिी’ 
पदावर मात्र सदैव अब्लबासी घराण्यािील व्यक्िी चनवडली जाि असे. उदाहरणाथय, ि झ न या सेनापिीने 
खचलफा म त्ताकी यािे डोळे काढून त्याला खचलफापदावरून काढून टाकले (इ. स. ९४४) आचण त्याच्याजागी 
म त्ताकीिा ि लििाऊ म स्िाक्फी याला १ लक्ष चदनार लाि घेऊन खचलफापदावर बसचवले. एक वषानंिर 
म स्िाक्फी यािेही डोळे काढण्याि येऊन त्याला त्याच्या अगोदरच्या खचलफाप्रमाणे राजपदाच्या दृष्टीने 
क िकामी बनचवण्याि आले. ब वचेहद हे चशयापंथीय असल्याम ळे त्याच्या मनाि खरे िर अब्लबासी चखलाफि 
नष्टि करावयािी होिी. ब वचेहदाचं्या मिे ही चखलाफि बळजोरीने स्थापन करण्याि आली होिी. परंि  
अब्लबासींना नष्ट केल्यावर त्यािंी जागा आलीद वशंाकडे जाणार होिी आचण ब वचेहदानंा िे नको होिे. कारण 
आपल्या डोक्यावर एखादा आध्यास्त्मक स्वामी घेऊन बसणे त्याचं्यासारख्या बेबंद गटाला आपल्या चहिाच्या 
दृष्टीने पसंि नव्हिे. कारण असा कोणी स्वामी आला िर िो त्यािें स्वािंत्र्य नाहीसे करील आचण त्यानंा अत्यिं 
चप्रय असलेली त्यािंी सत्ता चहरावनू घेईल अशी त्यानंा िीिी होिी. म्हणून खचलफाचं्या हािी कोणिेही अचधकार 
न देिा त्यानंा पूणयपणे त्यानंी आपल्या अधीन ठेवले. िरीही मागे साचंगिल्याप्रमाणे कोणाही अब्लबासी 
घराण्याबाहेरील व्यक्िीला खचलफा करण्यािे धाष्ट्ट्यय मात्र त्यानंी केले नाही. 

 
खचलफा कादीरिी राजवट येिाि ब वचेहद सते्तने अखेरिा श्वास घेिला. ब वचेहदानंीि कादीरला 

खचलफापदावर बसचवले होिे. परंि  या खचलफामध्ये आपला अचधकार िालचवण्यािे सामर्थयय व इच्छा शक्िी 
होिी. ज्यािंा खून न होिा ज्यानंा स्वािाचवक मरण आले अशा मोजक्या खचलफापंकैी िो एक होिा. त्याच्या 
व्यस्क्ित्वािे िे एक चिन्ह आहे. प्रत्यक्ष मृत्य शय्येवर असिाना त्याने चनकटविी बड्या मंडळींना िेटीसाठी 
बोलाचवले. कादीरने आपला प त्र अल ्काईम यालाि आपला वारस चनवडाव ेअशी िेटीला आलेल्यानंी त्याला 
चवनंिी केली. त्याने त्यास मान्यिा चदली. अल ्काईम मागून त्यािा नाि  म क्िादी गादीवर आला, कारण 
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काईमिा म लगा त्याच्या आधीि मृत्य  पावला होिा. म क्िादीनंिर आचण मंगोलानंी अब्लबासी वशं नष्ट 
करीपयंिच्या काळाि काही अपवाद वगळिा बापामागनू त्यािा म लगा असे राजपदावर येि राचहले. 

 
काडोव्हा येथील उमाय्यद राजघराण्यािील पचहल्या सहा चपढ्यािं, म्हणजे पचहला अब्लद अल ्रहमान 

िे म न्धीरपयंि, बापाकडून म लाकडे राजेपद येि राचहले. म न्धीरमागनू मात्र त्यािा िाऊ अब्लद अल्लाह गादीवर 
आला. नंिर प न्हा िार चपढ्यापंयंि बापामागून म लगा गादीवर बसण्यािा क्रम िालू होिा. त्यानंिर प ढील 
काळाि प्रख्याि चिसरा अब्लद अल ् रहमान याच्याशी वशंाच्या दृष्टीने फारि थोडा संबंध असलेल्या व्यक्िी 
सते्तवर आल्या. 

 
ऑटोमन स लिानानंा चमळालेले राजेपद यापेक्षा अचधक पूणयत्वाने आन वचंशक पद्धिीिे होिे. स्विःला िे 

कडव ेरूढीचप्रय स न्नी समजि असले िरी जवळजवळ िीनश ेवषे उस्मान (इ. स. १२९९) िे चिसरा म हम्मद 
(इ. स. १५९५) या स लिानािंी सत्ता बापाकडून म लाकडे जाि राचहली. त्यानंिरच्या काळाि स लिानाचं्या 
मृत्य नंिर त्यािें िाऊ त्याचं्या म लाऐंवजी सते्तवर बसि. प ढे चदल्लीच्या ित्त्वावरील मोंगलवशंाने आपल्या वशंािा 
पचहला बादशहा बाबर याच्याि घराण्याि राजेपद राहाव ेयासाठी कमालीिे प्रयत्न केले. 

 
‘रूढीचनष्ठ’ खचलफाचं्या व दमास्कस येथील उमाय्यदाचं्या काळाि नव्या राजािा राज्यारोहण समारंि 

अचिशय साधेपणाने होि असे. त्यानंिरच्या काळाि मात्र हा समारंि मोठ्या थाटामाटाने करण्याि येऊ 
लागला. खचलफा अल ् बाचलद इब्लने अब्लद अल ् मचलक हा खचलफा या नात्याने दमास्कस या राजधानीि 
सावयजचनकचरत्या प्रथम उपस्स्थि झाला त्या प्रसंगािे इचिहासकारानंी थोडक्याि वणयन केले आहे. आपल्या 
वचडलािंा दफनचवधी संपल्यावर घरी न जािा खचलफा थेट शहरािंील म ख्य मशीदींि गेला. िेथील 
व्यासपीठावर उिे राहून त्याने प्राथयनेसाठी जमलेल्या सम दायाप ढे प ढील िाषण केले : “आपण सारे ईश्वराच्या 
हािी आहोि आचण त्याच्याकडेि आपण आश्रयासाठी जाि असिो. आपल्या संकटप्रसंगी िसेि धमयचनष्ठाचं्या 
सेनापिीच्या मृत्यूच्या वळेी ज्याच्या सहाय्यािी आपण अपेक्षा करिो, िोि ईश्वर होय. ईश्वरानेि आम्हाला 
चखलाफि चदली आहे. त्यािी चिच्यावर कृपा रहावी यासाठी त्यािी प्राथयना करा. उठा व माझे आिार माना.” 
कोणी अब्लद अल्लाह अल ्साल्ल ली नावािा गृहस्थ आिारप्रदशयनासाठी प्रथम उिा राचहला. त्याने दोन प्रशसंापूणय 
कचविा शलैीदार पद्धिीने म्हटल्या आचण िो खाली बसला. त्यानंिर बाकीच्या सम दायाने खचलफाला वदंन 
केले. 

 
खचलफापदावर खचलफा कसे येि यासंबधंींिी इचिहासाि आढळणारी त्रोटक माचहिी वर चदली आहे. 

आिा इस्लामी कायदेपंचडिानंी चखलाफिीसंबधंीिा जो चसद्धान्ि चवकचसि केला त्यािाही परामशय घेणे जरूर 
आहे. या बाबिीिील अचधकारी चवविेन म्हणून साधारणपणे मावादीच्या चलखाणािा चविार केला जािो. ‘अमीर 
अल ्उमरा’ या ब वचेहदाने खचलफािंी पूणयपणे दीन अवस्था करून टाकली होिी त्या काळािील बगदाद येथील 
हा लेखक होिा. मावादींच्या अल ्अहकाम अल ्स लिाचनया (यािा गर्मििाथय ‘राजेपदासंबधंीिे कायदे’ असा 
आहे.) या गं्रथाि म स्स्लम राज्यािी घटना आचण चवशषेिः त्यािा प्रम ख, इमाम ककवा खचलफा या बाबींिी स न्नी 
ककवा ‘रूढीवादी’ दृचष्टकोनािून ििा केलेली आहे. 
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मावादींच्या मिाप्रमाणे इमामपदािी ककवा खचलफापदािी चनय क्िी, पैगंबराचं्या पदािा वारसा िालू 
रहावा व िसेि धमािे रक्षण व्हाव ेव जगाला योग्य प्रकारिे शासन चमळाव ेया हेिूने ख द्द ईश्वराने केलेली आहे. 
इमाम अथवा खचलफापदाच्या आवश्यकिेचवषयी शकंाि नाही. परंि  ही आवश्यकिा चववके व कायदा यानंा 
धरून आहे काय याचवषयी मििेद आहे. चववकेालाि जे महत्त्व देिाि त्यािें म्हणणे असे की चववकेशील माणसे 
राजाच्या सते्तला स्विाविःि शरण जाि असिाि. कारण राजा त्यानंा एकमेकावंर अन्याय करू देि नाही. 
िसेि त्याचं्यािील वादासबंधंी चनणयय देिो. सत्ता िालचवणारी अशी व्यक्िी नसेल िर माणसे नेिृत्वहीन 
बनिील आचण िलिीकडे जािील. एका बदवी कवीने म्हटले आहे, “ज्या लोकानंा आपला प ढारी नसिो 
त्यािंी प्रगिी होि नाही; आचण त्याचं्यािील हीन लोक जेव्हा त्यािें नेिृत्व करिाि िेव्हा लोकानंा कोणी प ढारी 
आहे असे म्हणिा येि नाही.” 

 
इमामपद ककवा चखलाफि ही एक कायद्यािी (शार) आवश्यकिा आहे असे जे मानिाि त्यािें म्हणणे 

असे की, शारच्या अंमलबजावणीिी कििा इमामलाि सवापेक्षा अचधक असल्याने त्याच्या पदािी आवश्यकिा 
आहे. चववकेशील माणसािी चववकेब द्धी माणसाला फक्ि द सऱ्यावर ज लूम करू नये, कलह करू नये िसेि 
न्याय व सलोखा यािी चशकवण देि असिे. चववकेी माणसू फक्ि आपल्या स्विःप रिाि चविार करीि असिो. 
इिराचं्या चविारािंी िो फारशी दखल घेि नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीिे कायय व कायद्याने चदलेल्या 
आदेशािंी अंमलबजावणी करण्यािे काम ज्याच्यावर परमेश्वराने सोपचवले आहे त्याच्याकडून िे होि असिे. 
[४⁶²] क राण म्हणिे, “ईश्वराच्या, त्याच्या दूिाच्या व ि मच्यावर ज्यािंी सत्ता आहे त्याचं्या आज्ञािें पालन करा.” 
म्हणून माणसावंर ज्यािंा अचधकार िालिो त्याचं्या आज्ञािें पालन करण्यािी सक्िी ईश्वरानेि केलेली आहे. 
इमाम हेि िे लोक होि. “इमामािी चनय क्िी करणे हे इस्लामी समाजािे अचनवायय कियव्य होय.” 

 
इमाम ककवा खचलफामध्ये अनेक ग ण असले पाचहजेि. िो न्यायी असला पाचहजे; क राणािील 

कायद्यािें महत्त्व आचण त्यािून चनघणारे अथय काय, यािे त्याला ज्ञान असले पाचहजे; त्यािी सवय पंिेंचद्रये 
अस्स्ित्वाि असली पाचहजेि; शरीरािा प्रत्येक अवयव उत्तम स्स्थिीि असला पाचहजे; त्याने स्विंत्र ब द्धीने 
वागले पाचहजे; िो िागंल्या चविारािंा आचण उच्च धैयािा आचण शवेटिे म्हणजे िागंल्या वशंािला म्हणजेि 
क रेशी वशंािला असला पाचहजे. या शवेटच्या अटीिी ििा करिाना इचिहासकार व ित्त्वज्ञ इब्लने खाल्द न याने 
असे मि व्यक्ि केले आहे की, खचलफा हा पैगंबराचं्या घराण्यािीलि असणे आवश्यक आहे असे नाही; पण िो 
जन्माने क रेशी असण्याच्या आवश्यकिेला जे कायदेपचंडि चवरोध करिाि त्यािंा य स्क्िवाद मात्र पैगंबराचं्या 
हचदसाचं्या ि कीच्या अथावर आधारलेला आहे. खचलफाचं्या अन्य पात्रिािें चवश्लेषण करिाना व चवस्िारपूवयक 
त्या सागंिाना इब्लने खाल्द न म्हणिो की, ज्ञान, न्यायीपणा व कियबगारी या योग्यिाचंवषयी मििेद असू 
शकिील; परंि  शारीचरक व मानचसकदृष्ट्ट्या इमाम वा खचलफा हा स स्स्थिीि असला पाचहजे याचवषयी ििाि 
होऊ शकि नाही. मन व शरीर पूणयपणे कामाला लावण्यास ज्या दोषाम ळे प्रचिबधं होिो असा कोणिाही दोष 
असलेली व्यक्िी खचलफापदासाठी अपात्र होय. वडे, अंधपणा, बचहरेपणा ही एखाद्या व्यक्िीला इमामपद न 
देण्याच्या दृष्टीने प रेशी कारणे आहेि. एखाद्या म स्स्लम ककवा म स्स्लमेिर माणसाच्या कैदेि ककवा वरिढ 
शक्िीच्या स्वाधीन असणे हीस द्धा एखाद्या अवयवािा अिाव असण्याच्या बरोबरीिी बाधक गोष्ट आहे. त्याम ळे 
इमाम आपले कायय करण्याच्या अचधकारापासून वचंिि होऊ शकिो. त्यािप्रमाणे खचलफाला त्याच्याि एखाद्या 
सेवकाने उघडपणे त्याच्या आज्ञािंा िगं न करिा ककवा त्याच्याचवरुद्ध बंड न करिा त्याच्यावर आपला वरिष्ट्मा 



 अनुक्रमणिका 

ठेवनू त्याला आपल्या आजे्ञि ठेवलेले असेल िर िो खचलफा आपल्या पदाला अपात्र ठरिो. िथाचप िपासाअिंी 
अशा प्रकारच्या (खचलफाच्या) ‘पालका’िी एकूण वागणूक ही कायद्याच्या व इस्लामच्या ित्त्वाला धरून आहे 
असे आढळून आले िर इमामाला त्याच्या पदावर ठेविा येिे. याउलट पचरस्स्थिी असेल िेव्हा खचलफाने 
गमावलेली सत्ता त्याला परि चमळवनू देऊ शकेल अशा व्यक्िीला आपल्या साहाय्यासाठी म स्स्लम समाज 
आमंचत्रि करू शकिो. ब वचेहदानंी चखलाफिीिा िाबा घेिला आचण क रेशी जमािीिे अब्लबासी खचलफा शासन 
िालचवण्याच्या बाबिीि फारि द बयल ठरले िेव्हा त्यानंा चखलाफिीसाठी अपात्र ठरचवण्याि आले. िथाचप 
क रेशींमध्ये एखादा कणखर खचलफा असिा िर इस्लामच्या प्रम खपदासाठी क रेशीि पात्र ठरचवण्याि आला 
असिा हे चनचिि. 

 
खचलफापंासून, कायदेपचंडिाचं्या व चसद्धान्िप्रचवणाचं्या काही अपेक्षा होत्या. त्याम ळे खचलफाला 

खचलफापद कसे चमळाव ेयाबाबिीि केवळ योगायोगावर अवलंबून रहावयास िे ियार नव्हिे. चनवडणूक हीि 
योग्य पद्धि आहे असे मावादीं समजिो, त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे, जेव्हा इमामिी आवश्यकिा चनमाण होिे िेव्हा 
इस्लामी समाज आपले दोन गट पाडिो. पचहला गट इस्लामसाठी प्रम ख चनवडण्यास जे पात्र आहेि त्यािंा 
आचण द सरा ज्या व्यक्िींमधून इस्लामप्रम खािी चनवड करावयािी अशा व्यक्िींिा. खचलफापदास आवश्यक 
असलेल्या पात्रिासंंबधंी या अगोदर साचंगिलेि आहे. आिा खचलफािी चनवड करणाऱ्यामंध्ये कोणत्या गोष्टी 
असणे आवश्यक मानले होिे यािा चविार करावयािा आहे. त्यासाठी त्याचं्यामध्ये िीन ग ण असणे जरूर आहे. 
पचहला, सवय बाबिीि न्यायवृत्ती; द सरा, चखलाफिीसाठी कोण पात्र आहे हे समजण्यािे ज्ञान; चिसरा, 
चखलाफिीसाठी सवाि योग्य माणसािी चनवड करण्यास सहाय्यििू होईल अशी उत्तम चनणययब द्धी. समाजावर 
ज्यािंा खराख रा प्रिाव आहे आचण ज्याचं्याि “एकत्र बाधंण्यािी व सोडचवण्यािी” शक्िी आहे त्याि लोकािं 
खचलफािी चनवड करण्यािी आवश्यक पात्रिा आहे असे समजले जािे. ज्याला इमाम म्हणून चनवडायिे िो 
ज्या शहराि रहाि असेल त्याि शहराि राहणाऱ्या लोकानंा इिरत्र राहणाऱ्या लोकापेंक्षा इमामाच्या 
चनवडण कीि िाग घेणे जास्ि शक्य होिे. कारण शहरािील लोक इमाम राहिो त्या शहराच्या जवळपास 
राहिाि; इमामाच्या चनधनािे वृत्त त्यानंा अगोदर समजिे आचण खचलफापदासाठी सवांि योग्य अशा व्यक्िी 
त्याचं्या शहरामध्येि असिाि. त्याम ळे मान्यिा पावलेल्या पूवय प्रघािान सार (उफय ) त्यानंा इिरापेंक्षा इमामाच्या 
चनवडण कीच्या बाबिीि जास्ि महत्त्व येिे. पण िे बरोबर नाही. कायदा (शार) काही िसा नाही. 

 
इमामािी चनवडणकू चकिी लोकानंी करावी याचवषयी मिचिन्निा आहे. काही लोकाचं्या मिे इमामिी 

चनवड करण्यास पात्र असलेल्या शहरािंील सवय लोकािें त्याचं्या चनवडीबाबि एकमि झाले पाचहजे. परंि  अब  
बकरिी ज्या पद्धिीने चनवड झाली होिी त्यािा दाखला देऊन अशा एकमिािी आवश्यकिा नाही असे द सऱ्या 
काही जणािें मि आहे. अब  बकरच्या साचन्नध्याि त्यावळेी जे लोक होिे त्यानंीि फक्ि त्यािी चनवड केली 
होिी. इिर पंचडिाचं्या मिान सार इमामाच्या चनवडण कीसाठी फक्ि पाि लोकािंी आवश्यकिा असिे. कारण 
पूवी उमरने इमामािी चनवड करण्याकरिा जे सहाजणािें मंडळ नेमले होिे त्यापकैी उस्मान या सदस्यािी 
इिर पािजणानंी चनवड केलेली होिी. आणखी द सऱ्या काही पंचडिािें असे मि आहे की एखाद्या चववाहाच्या 
कायदेशीर मंज रीसाठी ज्याप्रमाणे एक ‘वली’ व दोन साक्षीदार प रेसे असिाि त्याप्रमाणे खचलफाच्या 
चनवडण कीसाठी फक्ि िीन चनवािक व्यक्िी प रेशा आहेि. आचण (आशरी) याचं्यासारखे असेदेखील काही 
पंचडि आहेि की ज्याचं्या मिे खचलफािी चनवड फक्ि एका माणसाने केली िरी िी कायदेशीर ठरिे. 
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“बाधंण्यािी व सोडचवण्यािी” ज्याचं्यापाशी शक्िी आहे असे लोक इमामािी चनवड करण्यासाठी एकत्र 

जमिाि. प्रथम िे त्या पदासाठी योग्य अशा व्यक्िीच्या िाचरत्र्यािी छाननी करिाि आचण त्याचं्यापकैी जी 
व्यक्िी इष्ट व आवश्यक ग णाचं्या बाबिीि सवयश्रेष्ठ ठरेल व चजच्या आजे्ञिा समाज आदर करील अशा व्यक्िीिी 
चनवड करून चिच्याचवषयी िे आपली श्रद्धा जाहीर करिाि. चविाराअंिी त्यानंी ज्या व्यक्िीिी चनवड केली 
असेल चिला चवलंब न लाविा इमामपद देऊ केले पाचहजे. त्या व्यक्िीने त्या पदािा स्वीकार केला िर चिला 
इमाम म्हणून िे संमिी देिाि आचण त्यािी संमिी चमळाली की त्या व्यक्िीिे इमामपद चनचिि होिे. त्यानंिर 
सवय समाजाने नव्या इमामाला आपली श्रद्धा अपयण करून त्याच्या आजे्ञिे आपण पालन करू असे जाहीर करणे 
जरूर असिे. िथाचप त्या व्यक्िीने इमामपद स्वीकारण्यास नकार चदला िर त्यासाठी त्याच्यावर सक्िी करिा 
येि नाही. [याच्याशी सवय चवचधज्ञ सहमि नाहीि. चशराझी याच्या मिान सार इमामािी चनवड करणे ही सवय समाजािी जबाबदारी आहे. 
इमामपदासाठी कोणी एकि व्यक्िी पात्र असेल िर िे पद चिने बेिलेि पाचहजे. िी िे पद नाकारीि असेल िर िे घेण्यािी सक्िी केली पाचहजे.] 
कारण इमामपद हा एक स्वचे्छया केलेला करार असिो आचण त्याि सक्िी येि नाही. चनवड केलेल्या पचहल्या 
माणसाने इमामपद स्वीकारण्यास नकार चदला िर मग त्याच्या खालोखाल योग्य असलेल्या माणसाला िे देऊ 
केले जािे. समान पात्रिा असलेले दोन उमेदवार असिील िर त्याचं्यापकैी जो वयाने मोठा असेल त्याला 
मान्यिा चदली जािे. दोघाचं्या वयाि फरक नसेल िेव्हा ित्कालीन पचरस्स्थिी व चिच्या आवश्यकिा लक्षाि 
घेऊन इमामािी चनवड करावयािी असिे. 

 
दोन वगेवगेळ्या चखलाफिींनी दोन वगेळ्या खचलफािंी चनवड केली िर िी बेकायदेशीर समजली 

जािे. कारण एकाि वळेी इस्लामी समाजािे दोन इमाम असू शकि नाहीि. मात्र एकापेक्षा अचधक इमाम असणे 
कायदेशीर आहे असा दावा करणारेही काही लोक आहेि. [मावादी याने ज्या काळाि गं्रथरिना केली त्याकाळी प्रत्यक्षाि िीन 
चखलाफिी अस्स्ित्वाि होत्या. बगदाद येथील अब्लबासी यािंी, इचजप्ि व सीचरयामध्ये फाचिमी यािंी आचण स्पेनमध्ये उमाय्यद यािंी. इब्लने खाल्द न यािे 
असे मि होिे की, एकािवेळी दोन इनाम असावयास हरकि नाही. परंि  िे दोघे एकाि देशाि व एकमेकाशंी लगि असलेल्या देशाि असिा कामा नयेि. 
त्याचं्या अचधकारामंध्ये सघंषय होणार नाही इिके िे एकमेकापंासून दूर असले पाचहजेि. इमामपद दोन व्यक्िींच्या हािी एकाि वेळी असू नये हा चसद्धान्ि 
म स्स्लमाचं्या ‘साचहह’मध्ये इस्लामच्या नेिृत्वाच्या प्रश्नाचवषयी ििा असलेल्या िागाि उल्लेख केलेल्या एका ‘परंपरे’िून चनघालेला आहे असे इब्लने 
खाल्द निे मि आहे. चवशषेिः अंदाल चसया व उत्तर आचफ्रका येथील पंचडि एकापेक्षा जास्ि खचलफा असणे कायदेशीर आहे या मिास अन कूल होिे.] 

 
मावादीच्या मिे इस्लामी समाजासाठी खचलफा चनवडण्यािी द सरीही एक पद्धि असू शकिे. िी 

म्हणजे अगोदरच्या खचलफाने आपल्या नंिरच्या खचलफािी चनवड करण्यािी पद्धिी. अगोदरपासून 
अस्स्ित्वाि असलेल्या प्रथेला कायदेशीर मान्यिा देण्यािे काम साधारणपणे ‘इज्मा’ करीि असिो. या 
बाबिीिील ‘इज्मा’ हा अब  बकर व उमर यानंी प्रस्थाचपि केलेल्या पूवय प्रघािावर आधारलेला आहे. कारण 
अब बकर याने स्विःि आपल्यानंिरिा खचलफा म्हणून उमरिी नेमणूक केली होिी आचण उमर याने स्विःि 
आपला उत्तराचधकारी चनवडण्यािे काम एका सचमिीवर सोपचवले होिे. 

 
हे झाले राजेपद धारण करणाऱ्यािंी पात्रिा व त्यािें कायय याचवषयीच्या सनािन इस्लामच्या 

दृचष्टकोणाचवषयी. स न्नींच्या मिाप्रमाणे खचलफा हाि राजा असिो. पण इस्लामच्या प्रम खपदासाठी आवश्यक 
असलेल्या पात्रिेसंबधंींिा चशयािंा दृचष्टकोण या अगोदर काही अंशी दशयचवल्याप्रमाणे फारि चिन्न आहे. पचहली 
गोष्ट म्हणजे इस्लामच्या प्रम खपदाच्या पात्रिेसबंंधींिा सनािन दृचष्टकोण न मानणाऱ्या लोकापंैकी बह संख्य 
लोक पैगंबराचं्या प्रत्यक्ष वशंजािा वारसाहक्क मानणारे आहेि. 
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इर्थत्ना–अशचरया, साबीया व झैचदया हे उपपंथ असलेल्या इमाचमया पंथाच्या मिे इस्लामिा प्रम ख हा 

अलीशी चववाह झालेल्या पैगंबराचं्या फाचिमा या म लीिा वशंजि असला पाचहजे. इमाचमयाचं्या मिे “समाजािा 
नेिा ककवा प्रम ख म्हणजे इमाम यािी चनवड करण्यािी बाब, ही समाजजीवनािील इिर साधारण गोष्टींप्रमाणे 
समाजाच्या चनणययावर सोपचविा येणार नाही. इमामपद हा इस्लामिा म ख्याधार व पाया आहे. हे अचधकारपद 
धारण करणाऱ्यािी चनय क्िी करण्यािे काम समाजाच्या अचनबधं मजीवर सोपचवण्यािे धाष्ट्ट्यय ख द्द पैगंबरानंीही 
केले नव्हिे. आचण समाजाच्या दृष्टीने या पदावर चनय क्िी करण्यािी जवाबदारी ख द्द पैगंबरानंीि घेिली 
होिी... अली ही अशा प्रकारे त्यानंी चनवडलेली व्यक्िी होिी.” याचवषयी इमाचमयािं एकमि आहे. चशयािें हे 
मि त्यानंी आपल्या स्विःच्या चसद्धािंान सार क राणािील काही विनािंा जो अथय लावलेला आहे त्यावर आचण 
क राणाि न आढळणाऱ्या द सऱ्या काही विनावंर आधारलेले आहे. क राणाि न आढळणारी ही विने ज्यािंी 
स्विःिी मिे त्या विनाहूंन चिन्न आहेि अशा लोकानंी म द्दामि गाळलेली आहेि असे चशयापंथीयािें म्हणणे 
आहे. 

 
पैगंबराचं्या वशंजािंा वारसा हक्क मानणाऱ्यामंध्ये अलीच्या वारसाचंवषयींच्या म दद्यावंर मििेद आहेि. 

‘इर्थत्ना–अशचरया’ंिे असे मि आहे की अलीमागून फाचिमा (पैगंबरािंी म लगी) च्या वशंजाकंडे इमामपद जािे 
आचण प्रत्येक इमाम आपल्या उत्तराचधकाऱ्यािी अगोदर चनय क्िी करिो. असे मि धारण करणारे ‘बारावाले’ या 
नावाने ओळखले जािाि. कारण या लोकािें असे म्हणणे आहे की पृर्थवीवर आजपयंि बारा इमाम अविीणय 
झाले. त्यापकैी पचहला इमाम अली हा असून शवेटिा म हम्मद इब्लने अल–्हसन अल ्अस्कारी हा होिा, या 
शवेटच्या इमामाला हे लोक अल ्माहदी (म्हणजे ‘योग्य मागयदशयन चमळालेला’) या नावाने संबोचधिाि. या 
इमामाने चहल्ला येथील ग हेि, चहजरी २६० (इ. स. ८७३–७४) मध्ये प्रवशे केला व िेथूनि िो अदृश्य झाला. 
[वेळोवेळी अविीणय झालेले व स्विःला ‘माहदी’ म्हणवणारे िोिये बाराव्या इमामाच्या सन्माननीय पदावर दावा सागंिाना चदसिाि.] काळािी 
अखेर येईल िेव्हा िो प न्हा अविीणय होईल व पृर्थवीवर न्याय आणील. िोवर खऱ्या धमयश्रद्धानें म्हणजे चशयािें 
राजेपद ज्या व्यक्िींकडे असिे, िे फक्ि सावयजचनक व्यवस्थेिे संरक्षक होि. म्हणूनि चशयापंथीयाचं्या दृष्टीने 
इराणिा शाह राजा हा शािंिा व स व्यवस्था राखण्यािे काम सोपवलेली व िात्प रिे राजेपद धारण करणारी 
एक व्यक्िी होय. यापेक्षा शाहिे जास्ि महत्त्व नाही. इ. स. १५०२ मध्ये सफावी वशं इराणाि सते्तवर 
आल्यापासून इराण हा अचधकृिपणे चशयापंथीय देश आहे. 

 
‘इर्थत्ना अशचरया’ यानंी साचंगिलेत्या बारा इमामापंैकी जाफर अल ्साचदक या सहाव्या इमामापयंिच्या 

सवय इमामानंा ‘साचबया’ (ककवा ‘सािवाले’) पंथीयािंी मान्यिा आहे. पण त्यानंिरच्या इमामाचंवषयी या दोन 
गटाि मििेद होऊन िे एकमेकापंासून चिन्न ठरिाि. या फारकिीिे कारण या प्रश्नाच्या म ळाि सापडिे. परंि  
त्यािे उत्तर सोपे सरळ करून देण्याि येिे. ‘बारावाले’ सागंिाि की जाफर अल ् साचदक याने आपला 
उत्तराचधकारी म्हणून आपला द सरा म लगा म सा अल ्काचझम [बगदादजवळील काचझमयि येथे दफन केलेल्या दोन इमामापंैकी 

एक.] यािी चनय क्िी केली; यािे कारण त्यािा सवाि वडील म लगा इस्माईल हा दारुड्या व त्या सन्माननीय 
पदाला अपात्र होिा. आचण चशवाय िो आपल्या बापाअगोदरि मृत्य ू पावला होिा. िथापी ‘बारावाल्या’ंपेक्षा 
जास्ि कडवी िचूमका असलेल्या ‘सािवाल्या’ंच्या मिे म सा अल ्काझीमच्या चनय क्िीला महत्त्व नाही. कारण 
प्रत्येक इमाम आपल्या अगोदरच्या इमामािा सवांि थोरला म लगा असला पाचहले; अगदी अनादी काळाच्या 
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प्रारंिापासून ईश्वरानेि िे पद त्याला देऊन ठेवलेले आहे. आचण म्हणून इस्माईल हाि सािवा इमाम आहे. 
‘सािवाले’ त्याम ळेि स्विःला ‘इस्माइली’ म्हणचविाि. [य रोपामध्ये झालेल्या धार्ममक य द्धाि ज्यानंी प्रिंड खळबळ माजवली होिी 

िे ‘मारेकरी’ याि गटािे होिे.] िसेि त्यािें असे म्हणणे आहे की इस्माईल हा आपला वचडलाचं्या अगोदर मरण पावला 
हे खरे नाही िर िो अदृश्य झाला आचण िोि शवेटिा इमाम असून िो प नि एक चदवस अविीणय होणार आहे. 

 
इमाम हा म हम्मदािंी म लगी फाचिमा चहच्या वशंािला म हम्मदािंा वशंज असावा या व्यचिचरक्ि 

इमामाजवळ आणखीही पात्रिा असणे आवश्यक आहे, या म द्द्यासंबधंी ‘झैचदया’ या गटािा इिर गटाशंी मििेद 
आहे. ह सेन यािा नािू झैद यािे हे झैचदया हे अन यायी होि. लोकशाही ित्त्वाच्या दृष्टीने त्यािें असे मि आहे 
की, इमाम हा चशयानंी चनवडून चदलेला असला पाचहजे आचण इमामपदावर हक्क सागंणारी व्यक्िी ही ज्ञानविं, 
चवरक्ि व शूर प रुष असली पाचहजे. त्याचं्या चसद्धािंान सार इमामानेि आपला उत्तराचधकारी चनय क्ि केला 
पाचहजे असे नाही. िसेि एकाि वळेी दोन इमाम असण्यािी शक्यिा िे मानिाि; मात्र या दोन इमामाचं्या 
राज्यकक्षा एकमेकापंासून फार दूर असल्या पाचहजेि. स्विःला ‘इमाम’ म्हणचवणारे इचजप्िमधील राजे हे या 
‘झैदीया’ं पैकी होि. 

 
आणखीही इिर फ टीर गट आहेि. त्यापैकी खारीजी यािंा उल्लखे केला म्हणजे प रे. इस्लामी 

कायद्यािें पालन होि असेल िर इमाम असण्यािी काहीही आवश्यकिा नाही; परंि  एखादा इमाम असणे जरूर 
आहे असे वाटले िर योग्य अशा धमयचनष्ठ व्यक्िीिी त्या पदावर चनवड केली जावी; आचण चनवड करिाना िी 
व्यक्िी ग लाम आहे की स्विंत्र आहे, अरब आहे की अरबेिर आहे याला महत्त्व चदले जाऊ नये असे खारीजी 
गटािे मि आहे. 

 
इस्लामी इचिहासाि ज्या चसद्धान्िान सार खचलफािी चनवड प्रत्यक्षाि झाली त्याच्याशी चवसंगि असा 

या बाबिीिील स न्नीपंथीयािंा चसद्धान्ि आहे असे या चवषयाच्या संदिाि या चठकाणी म्हणिा येईल. िरीही ज्या 
पंचडिानंी स न्नी चसद्धान्िािी उिारणी केली त्यानंी वास्िचवकिेिी संपूणय उपेक्षा केलेली नव्हिी हे लक्षाि ठेवले 
पाचहजे. कारण ज्या कायद्याचं्या आधारे म स्स्लम धमाचधचष्ठि राज्यससं्थेिा कारिार िालला होिा त्यािें 
संकलन करण्यािे, त्यािंा अथय लावण्यािे, आचण त्यािील अन माने सागंण्यािे काम या पंचडिानंीि केलेले 
होिे. आचण म्हणूनि त्यानंा दरबाराि महत्वािे स्थान होिे. चवशषेिः धमािे राजाशी बचहणीसारखे नािे आहे हा 
इराणी आदशय मानणाऱ्या अब्लबासी राजाचं्या दरबाराि त्यानंा महत्त्वािे स्थान होिे. ज्या प्रश्नाचं्या बाबिीिील 
वस्ि स्स्थिी कायदेपचंडिानंा मान्य करणे िाग असिे अशा प्रश्नाचंवषयींिी समाजािील एकवाक्यिा, खरे िर 
समाजािी चनमटू संमिी, म्हणजेि ‘इज्मा’–या द्वारे सवय गोष्टींना इस्लाममध्ये समथयन चमळू शकिे या चसद्धान्िािे 
सहाय्य हे कायदेपचंडि घेि असि. चखलाफि हे प्रत्यक्षाि वशंपरंपराचधचष्ठि प्रचिष्ठापद बनले होिे. 
कायदेिज्ञाचं्या दृष्टीने ही गोष्ट चहिावह नव्हिी. कारण खचलफािी चनवड चनवडणूक पद्धिीने झाली असिी िर 
या कायदेपचंडिानंा कदाचिि पंि होण्यािी संधी चमळाली असिी. िथाचप खचलफाने आपला वली अल–्अहद 
ककवा िावी वारस नेमण्यािी प्रथा रूढ झाली िेव्हा िी कायदेशीर असल्यािे कायदेपचंडिानंा प्रथम मान्य कराव े
लागले आचण मागाहून मग त्यानंी आपल्या कृत्याच्या प ष्टथथय ‘इज्मा’कडे बोट दाखवले. [त्या नंिरच्या काळािील 
इस्लामिक्ि वंशपरंपरागि राजेपदाला ‘स न्नि चकस्त्रा वा कायसर’ : “कोसरो व सीझर यािंी प्रथा” म्हणजे चनधमी (चििन) साम्राज्यािा मागय असे 
म्हणि.] 
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क रेशी जमािीिा घटक असणे ही खचलफा होण्यासाठी आवश्यक पात्रिा आहे, या गोष्टीचवषयी 
चवचधपचंडिािंा व चसद्धान्िकत्यांिा आग्रह होिा हे सहज लक्षाि येिे. कासा उमाय्यद ककवा अब्लबासी 
घराण्यािील िारही ‘रूढीवादी’ खचलफा व इिर सवय खचलफा याचं्यापकैी प्रत्येक खचलफा हा क रेशी 
जमािीच्या या ना त्या शाखेिील होिा. अब्लबासीवशंीय खचलफािा इराण्याशंी चनकट संबंध असल्याम ळे 
खचलफापद हे वशंपरंपराचधचष्ठिि असाव ेया मिाला अब्लबासीवशंीय खचलफा अन कूल होिे. अब्लबासी हे स्विः 
पैगंबरािें प्रत्यक्ष वशंज नव्हिे, या वस्ि स्स्थिीिा इस्लामी समाजाला चवसर पडावा यािा त्यानंी आपल्या 
दरबारािील चवचधज्ञाचं्या सहाय्याने दृढ प्रयत्न केला. खरे िर जन्माने क रेशी नसूनही अब्लबासी खचलफा 
इस्लामी समाजाच्या संमिीनेि खचलफापदावर बसले [म न्िासीर हा खचलफा झाला िेव्हा ह सेन इब्लने ददहाक नावाच्या एका 
गृहस्थाने त्यािे प ढील शब्लदािं अचिनंदन केले, “हे धमयश्रद्धािंा सेनापिी, खचलफा झाल्याबद्दल मी ि झे अचिनंदन करिो. ‘उमा’िे (समाजािे) 
ि झ्यासबंंधी एकमि झाले आहे.”] होिे. 

 
जन्माने क रेशी असण्याव्यचिचरक्ि चसद्धान्िकत्यांनी खचलफापदासाठी आवश्यक मानलेल्या शिीपैकी 

अन्य शिी सते्तवर आलेल्या फारि थोड्या खचलफाचं्या बाबिीि [अब्लबासी वंशािील फक्ि एका चवचशष्ट क ट ंबामधील (कादीर 
याच्या) खचलफा चनवडले जाि असाही एक काळ होिा. कारण िे क ट ंब सोडून इिर सवय अब्लबासी इिर सवयसामान्य अब्लबासींपैकीि मानले जाि होिे 
आचण त्याम ळे समाजािा आदर प्राप्ि होण्याइिकी प्रचिष्ठा त्याचं्यापाशी उरली नव्हिी.] प ऱ्या झालेल्या चदसिाि. इस्लामी राज्यािे 
प्रम ख या नात्याने िे त्या पदावर बसले होिे िरी देखील त्याचं्यापैकी चकत्येक खचलफा चनरंक श सत्ताधीश 
बनले, त्यानंी आपल्या धमयबाधंवाचं्या अधार्ममक कारणासंाठी कत्तली केल्या. खचलफा माम नच्या 
देहावसानानंिर (२१८।८३३) अब्लबासींच्या अधःपचिि झालेल्या वशंाि साम्राज्याच्या शासनािे व धमािे रक्षण 
करण्यािी जबाबदारी पार पाडण्यािे किृयत्व असलेला एकही खचलफा झाला नाही. ही वस्ि स्स्थिी 
इस्लाममधील ित्त्वकििकानंी ओळखली होिी. परंि  याही वळेी इस्लामी समाजाच्या व्यावहाचरक ब द्धीिे मूिय 
स्वरूप मानल्या जाणाऱ्या ‘इज्मा’म ळे सवयसामान्य म स्स्लम, इस्लामी राज्यसते्तिे काय िालले आहे यािी 
फारशी चफकीर न करिा आपले चनत्यािे जीवन जगि होिा. गझाली (मृत्य  इ. स. ११११) याने यासंबधंी 
म्हटले आहे, “काही लोकाचं्या मिे आिा इमामि मेली आहे. कारण इमामिीपाशी जरूर िी लायकी उरलेली 
नाही. इमामिीला द सरा पयायही शोधून काढणे शक्य नाही. मग काय करायिे? आपण इस्लामी कायद्यािे 
पालन करावयािेि सोडून द्यावयािे काय? काझींना बडिफय  करायिे? सवयि सत्ता कवडी ककमिीिी आहे असे 
म्हणावयािे की लग्ने करणे थाबंवावयािे? आचण उच्च पदाचधचष्टि व्यक्िींनी केलेले सवय बाबिींिील कायदेकानू 
बेकायदेशीर ठरवावयािे? आचण समाजाला द रािारपूणय जीवन जगायला मोकळे सोडायिे? की आहे त्या 
पचरस्स्थिीि रहावयािे आचण इमामि खरोखरि अस्स्ित्वाि आहे असे मानावयािे? की पचरस्स्थचि व ित्कालीन 
गरज ओळखून केलेले शासनािे सवय कायदेकानू योग्य समजावयािे?” 

 
गझाली याच्या या चविाराशंी अन्य चसद्धािंकिे सहमि होिे असे त्याचं्या चलखाणावरून स्पष्ट चदसिे. 

त्यानंा कोणिेिरी स्स्थर सरकार हव ेहोिे, मग त्याि ज ल मजबरदस्िी होि असो की गृहय द्ध होि असो. जो 
कोणी सते्तवर असेल त्याच्या आज्ञािें सवय प्रजेने पालन करणे जरूर आहे असे िे मानीि. धमयचनष्ठाचं्या 
सेनापचिपदावर एखादा हािपाय िोडलेला चनग्रो ग लाम असला िरी त्याच्या आज्ञािें पालन केले पाचहजे अशा 
अथािे एक ‘हचदस’ आहे. द सरे एक हचदस असे : “माझ्याशी (पैगंबराशंी) आज्ञाधारकत्व म्हणजे ईश्वराशी 
आज्ञाधारकत्व आचण इमामाच्या आज्ञािें पालन म्हणजे माझ्याि आज्ञािें पालन होय. िसेि माझ्याचवरुद्ध चवद्रोह 
म्हणजे धमाचवरुद्ध चवद्रोह होय आचण इमामाचवरुद्ध बंड म्हणजे माझ्याचवरुद्ध बंड [“माणूस न्यायी असेल िर त्याला त्यािे 
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बक्षीस चमळेल; ि मच्याकडून कृिज्ञिा चमळेल. परंि  िो ज लमी असेल िर त्या पापािा धनी िोि राहील अशा वेळी धीर धरणे हेि ि मिे काम आहे.”] 
होय.” 

 
इस्लामच्या प्रम खपदावर आल्यानंिर ‘धमयश्रद्धािंा सेनापिी’ या नात्याने प्राप्ि असलेल्या 

चवशषेाचधकारािंा प्रत्येक खचलफाने आग्रह धरलेला आहे. इमाम ककवा इस्लामी समाजािा अग्रणी या नात्याने 
खचलफा स्विः ज्यावळेी मचशदीि होणाऱ्या प्राथयनेिे नेिृत्व करीि नसेल िेव्हा त्याच्याऐवजी प्राथयनेिे नेिृत्व 
करणाऱ्या व्यक्िीने ‘ख त्बा’ (दर श क्रवारी मचशदीिील प्राथयनेच्या वळेी केले जाणारे िाषण) मध्ये मान्यिाप्राप्ि 
अशा इस्लाम प्रम खािे कल्याण कििण्याच्या हेिूने इमामाच्या–राजाच्या–नावािा उल्लेख करण्याला अचिशय 
महत्त्व चदले जाि असे. [म स्स्लमेिर राजवटीि प्रत्यक्ष सत्तेवर असलेल्या राजाच्या नावािा उल्लेख नेहमीि केला जाि नाही.] कारण 
दरबारी कट–कारस्थाने आचण परस्परचवरोधी चहिसंबंधीयामंध्ये संघषय िालू असे अशावळेी राजाच्या 
उल्लेखाद्वारे खचलफा म्हणून धार्ममक सते्तवरील बचलष्ठ व्यक्िींिी कोणाला मान्यिा आहे यािी कल्पना 
सवयसाधारण इस्लामधमीय जनिेला येऊ शकि असे. ख त्बामध्ये खचलफाच्या नावािा उल्लेख गाळण्याि आला 
असेल िर िे चवद्रोहािे चिन्ह समजले जाई. खचलफा माम न याच्या अमदानीि एकदा ख रासनिा स िेदार 
िाहीर ध ल ्याचमनायन याच्या हािून प्राथयनेच्या वळेच्या िाषणाि खचलफाच्या नावािा उल्लेख गाळण्यािी िूक 
घडली. माम नच्या ग प्ि हेरखात्यािा एक अचधकारी प्राथयनेला उपस्स्थि होिा. खचलफािा उल्लेख स िेदाराने 
िाषणाि गाळला ही हचकगि आपण खचलफाला कळवली नाही िर आपणाला मृत्य दंड चमळेल यािी त्याला 
पूणय खात्री होिी. त्याम ळे सदर अचधकाऱ्याने ित्परिेने खचलफाकडे एक खचलिा पाठचवला आचण स िेदाराने 
मध्यविी सते्तपासून आपण स्विंत्र झाल्यािे जाहीर केले आहे असे खचलफाला कळचवले. खचलफाच्या 
चनय क्िीबाबि अडिणीिी पचरस्स्थिी असेल ककवा त्याच्या नावािा उल्लखे टाळावयािा असेल िेव्हा, 
उदाहरणाथय ब वचेहदाचं्या हािी ज्या काळाि खरी सत्ता होिी अशासारख्या काळाि, ख त्बा साचंगिला जाि 
असला िरी त्यामध्ये खचलफाच्या नावािा उल्लखे न करिा फक्ि त्याच्या सवयसाधारण चकिाबािा उल्लेख केला 
जाि असे. खचलफा अब्लबासी अल ्कादीर याच्या अमदानीि अशी पचरस्स्थिी होिी. 

 
खचलफापदावर आलेली व्यक्िी साम्राज्याि िालू असलेल्या सवय नाण्यावर आपली नाव े असली 

पाचहजेि या आणखी एका चवशषे हक्कािा दावा करीि [उमाय्यद खचलफानंी आपली नाव ेआपल्या नाण्यावर घािली नव्हिी असे 
चदसिे. त्याम ळे नवा उमाय्यद खचलफा गादीवर आला िरी त्याम ळे नाणी बदलि नसि. नाण्यावर खचलफािे नाव घालण्यािी प्रथा माहदी या अब्लबासी 
खचलफाने स रू केली असे चदसिे.] असे. कें द्रीय सते्तपासून जवळपास स्विंत्र असलेल्या राजानंीदेखील खचलफानंा हा 
चवशषेाचधकार नेहमीि नाही िरी बह िेक वळेा चदलेला होिा. परंि  खचलफासंबधंीच्या पारंपचरक चनष्ठेपोटी ककवा 
या राजाि अद्याप काही अंशी धमयचनष्ठा चशल्लक होिी म्हणूनि केवळ त्यानंी िी प्रथा िालू ठेवली होिी. अशा 
वळेी स्थाचनक राजा व खचलफा या दोघािीशी नाव ेनाण्यावर असि. गझनीिा म हम्मद व इचजप्ििा सालाचदन 
या दोघानंी आपापल्या नाण्यावंर बगदादच्या खचलफाच्या नावाबरोबर आपलीही नाव े घेिली होिी. स्विःला 
प्रचिस्पधी खचलफा मानणाऱ्या राजानी मात्र, उदाहरणाथय इचजप्िमधील फाचिमींनी, आपल्या नाण्यावंर फक्ि 
स्विःिीि नाव ेघािली होिी. 

 
खचलफाला आणखी एक खास हक्क होिा. मचशदीिील एक चवचशष्ट िाग कठडा घालून ककवा 

िोहोबाजंूनी बंचदस्ि करून फक्ि खचलफाच्या उपयोगासाठी चनराळा ठेवला जाि असे आचण त्याजागी 
जाण्यासाठी रस्त्यावरून चनराळे प्रवशेद्वार ठेवले जाई. या स्विंत्र जागेला ‘मक्सरा’ म्हणजे ‘बंचदस्ि िाग’ असे 
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म्हणि. एकदा एका मचशदीि प्राथयनेच्या वळेी खचलफा म आचवया यािा खारीजींनी प्राण घेण्यािा प्रयत्न केला, 
त्याम ळे ही पद्धि पडली अशी पारंपचरक समजूि आहे. फक्ि खचलफालाि मचशदीिील ‘चमनबार’वर 
व्यासपीठावर बसण्यािा हक्क होिा. ‘चमनबार’ हे इस्लामपूवय काळाि जमािीिा न्यायाधीश वापरि असलेल्या 
आसनािून आचवष्ट्कार करण्याि आलेले लाकडी व्यासपीठ होय. उमाय्यद खचलफाचं्या काळाि हे व्यासपीठ 
खचलफािे कसहासन बनले. 

 
राजदण्ड व राजम द्रा ही दोन खचलफापदािी त्या खालोखाल महत्त्वािी अशी राजचिन्हे होि. प्रत्येक 

उमाय्यद खचलफा, आपल्यामागून राजपदावर येणाऱ्या वारसाला िी चिन्हे देि असे. िसेि पैगंबरािा झगा 
(ब दा) देखील त्याला चमळे. हा झगा म हम्मदानंी ज्या, माणसाला बहाल केला होिा, त्याच्याकडून खचलफा 
म आचवया याने िो चवकि ककवा अन्य मागाने चमळचवला होिा. अब्लबासी वशंािंील पचहला खचलफा अल् सफ्फाह 
याने िो झगा चमळचवला आचण प ढे त्या वशंाजवळ िो अखेरपयंि होिा. बऱ्यािशा अचलकडच्या काळापयंि हा 
ऐचिहाचसक अवशषे कॉन्स्टॅन्टीनोपल येथे जिन करून ठेवलेला होिा असे म्हणिाि.  

 
खचलफापद हे पैगंबरपदािी जागा घेणारे अचधकारपद समजलेले असल्याम ळे कायदे पंचडिानंी व 

चसद्धान्िकत्यांनी चखलाफिीिी जी कियव्ये ठरवनू चदलेली आहेि त्यामध्ये धमािे रक्षण करणे आचण म स्स्लम 
साम्राज्याच्या लौचकक व्यवहारािे शासन करणे या द हेरी जबाबदारीिा समावशे केलेला आहे. परमेश्वरी 
कायदा हा इहलोक व परलोक या दोन्ही लोकािंील मन ष्ट्यजीवनावर पचरणाम करणारा असल्याम ळे िो प्रकट 
करणाऱ्या पैगंबरानंी समाजाच्या चहिासाठी समाजाला त्यािे ज्ञान करून चदले. खचलफा हे पैगंबरािें प्रचिचनधी 
असल्याम ळे त्यानंीदेखील समाजािे या दोन्ही लोकाि खात्रीपूवयक कल्याण व्हाव ेयासाठी समाजाला कायद्यािे 
पालन करण्याच्या बाबिीि मागयदशयन केले पाचहजे. थोडक्याि, इस्लामच्या सत्ताधीशाच्या प ढील िार 
जबाबदाऱ्या आहेि : न्यायदान, करआकारणी, श क्रवारिी प्राथयना आचण चजहाद (पचवत्र य द्ध) या जबाबदाऱ्यािं 
आणखी दहा कियव्यािंी िर घालून मावादीने त्यािंी व्याप्िी वाढचवली. मावादीच्या मिाप्रमाणे प्रस्थाचपि 
‘उसूल’ (चसद्धान्ि) अन सार धमािी जपणूक करणे ही खचलफािी जबाबदारी आहे. िेव्हा प्रस्थाचपि 
धमयमिाचवरुद्ध मिे माडंणारा म्हणजे एखादा ‘पाखण्डी’ उदयास येईल अथवा एखाद्या धमयश्रद्ध व्यक्िीिे मन 
आशकेंने व्यापून जाईल िेव्हा चिला योग्य मागय दाखचवणे हे खचलफािेि कियव्य आहे. खरे िर धमािे सवय 
प्रकारच्या हानीपासून रक्षण होईल आचण समाज सवय दोषापंासून म क्ि राहील यािी काळजी घेणे ही 
खचलफािीि जबाबदारी आहे. िसेि खचलफाने कायद्यािंी अंमलबजावणी केली पाचहजे आचण इस्लामी 
प्रदेशािे रक्षण केले पाचहजे. िसेि कायदेशीर असलेल्या कामासाठी लोकानंा चनकििपणे कोठेही जािा याव े
याकचरिा नागचरकािें जीचवि व मालमत्ता याच्या स रचक्षििेिी हमी खचलफाने घेिली पाचहजे. अल्लाहने चनचषद्ध 
म्हणून साचंगिलेल्या गोष्टी केल्या जाणार नाहीि यासाठी कायद्याने ठरवनू चदलेली सजा अपराध्यानंा चदली 
जाईल याकडे खचलफाने लक्ष चदले पाचहजे. िसेि कोणत्याही कज्जािील व्यक्िींना न्याय चदला जाईल यािी 
काळजी घेिली पाचहजे. इस्लामच्या पचवत्र िमूीवर शत्रूिा आकस्स्मक हल्ला झाला िर िो परिवनू 
लावण्यासाठी िसेि कोणाही म स्स्लमािे ककवा त्याच्या दोस्ि–बाधंवािें. हल्ल्यापासून रक्षण व्हाव े यासाठी 
खचलफाने देशाच्या सीमा सैन्याच्या सहाय्याने स रचक्षि ठेवल्या पाचहजेि. इस्लामिा स्वीकार करण्यािा आदेश 
देण्याि आलेल्या लोकानंी िसे करण्यास चवरोध केला िर त्याचं्याचवरुद्ध ‘चजहाद’ प कारले पाचहजे. याबाबिीि 
फक्ि ‘संरचक्षि’ समाजािंा अपवाद केला जावा. साम्राज्यािील करािी वस ली करणे आचण धमादाय देणग्या व 
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‘सदाक’ जमा करणे ही खचलफािी कायद्याने अपेचक्षि अशी जबाबदारी आहे. िी त्याने कोणत्याही प्रकारिी 
िीिी व खेद न बाळगिा पार पाडली पाचहजे. सरकारी चिजोरीमधून द्यावयािे सवय िऱ्हेिे िनखे व अन दाने 
चदली जाि आहेि की नाही याकडे त्याने लक्ष चदले पाचहजे. सरकारी अचधकारपदासंाठी आचण अथयव्यवहार 
पाहण्याकचरिा खचलफाने चवश्वासू इसमािंी नेमणूक करावयािी असिे. खचलफािी शवेटिी जबाबदारी म्हणजे 
स्विःला ऐशाराम व िैन करण्यासाठी सवड चमळावी म्हणून द सऱ्याकडे आपल्या कामािी जबाबदारी न 
सोपचविा खचलफाने स्विःि राज्यव्यवहारािें चनयमन केले पाचहजे आचण पचरस्स्थिीवर नजर ठेवली पाचहजे. 

 
राज्यससं्थेिील शासनासंबधंींच्या आध चनक पाचिमात्य चवविेनाि (१) कायदा करणे (२) 

अंमलबजावणी (३) न्यायदान असे िीन प्रकारिे अचधकार राजाला ककवा सरकारला आहेि असे समजले 
जािे. खचलफािे काम प्रत्यक्ष कसे िालि असे यािा या संदिाि अचधक िपशीलाि चविार करणे उपय क्ि 
ठरेल. 

 
इस्लामी समाजासाठी कायदेकानू करण्यािा खचलफाला ित्त्विः काहीही अचधकार नाही. कारण 

फक्ि ईश्वरि कायदे करू शकिो आचण त्याने त्याबाबिीिील आपले मानस म हम्मद पैगंबराचं्याद्वारे क राणाि 
स्पष्ट केले आहे. जेथे क राणाि एखाद्या बाबीि अस्पष्टिा ककवा अप रेपणा होिा िेथे िो हचदसादं्वारे दूर केलेला 
आहे. कारण हचदसे हा स्विः पैगंबराचं्या विनािंा व कृिींिा लेखपट आहे आचण अल्लाहिे मानस काय आहे हे 
समजण्याच्या दृष्टीने हचदसादं्वारे िरपूर मागयदशयन होि असिे. ज्या प्रश्नासंंबधंीिी हचदसे अस्स्ित्वाि नाहीि 
आचण ज्या बाबिीि अद्याप काही अचनचिििा आहे, ककवा प्रकटीकरणादं्वारे चमळालेला कायदा नव्या रीिीने 
लाग ूकरण्यािी आवश्यकिा आहे अशा वळेी इमाम व कायद्याच्या िार ‘संप्रदाया’ंिे संस्थापक यासंारख्या 
अनेक अचधकारी प रुषानंी मूळ कायदेकानंूिा अथय समजून साचंगिलेला आहे ककवा त्यािें चवविेन केलेले आहे. 
याबाबिीि खचलफाला कोणिाही वगेळा अचधकार चदलेला नाही. खचलफा हा ित्त्विः कायद्यािा केवळ 
प्रचिचनधी ककवा कारक आहे; चजच्या प्रयत्नाद्वारे कायद्यािी अंमलबजावणी होि असिे अशी एक व्यक्िी आहे. 
त्याने स्विः कायद्यािे पालन करावयािे असिे आचण द सरे िो पाळिील यािी हमी घ्यावयािी असिे. ज्या 
बाबिीिील [ज्या प्रश्नाचं्या बाबिीि चनचिि स्वरूपािे ‘नास’ ककवा मूळ चलखाण आहे] कायदा स्पष्ट व स्वच्छ आहे त्याबाबिीि 
त्याने अस्स्ित्वाि असलेल्या कायद्यािी अंमलबजावणी करावयािी असिे. त्याच्या कोणत्याही िपचशलाि 
त्याला बदल करिा येि नाही. उदाहरणाथय, दानधमय कर कायद्याच्या मूळ प स्िकाि साचंगिल्याप्रमाणे 
कोणिेही िय न बाळगिा ककवा पक्षपाि न करिा खचलफाने हा कर गोळा करणे कायदेपंचडिानंी आवश्यक 
मानलेले आहे. मात्र ख द्द खचलफाशी संबंचधि असलेल्या ज्या प्रश्नाचं्या बाबिीि कायद्याच्या प स्िकािं आचण पूवय 
प्रघािादं्वारे कोणिाही चनदेश चदलेला नसेल अशा बाबिीि इस्लामी चसद्धान्िकत्यांनीदेखील खचलफाला बरेिसे 
स्वािंत्र्य चदलेले आहे. उदाहरणाथय, नास्स्िकाचंवरुद्ध िाललेल्या य द्धािील कैद्यािें काय कराव ेयासंबधंी आचण 
चजिप्रदेशािी कशाप्रकारे वाटणी केली जावी याबाबि आपल्या इच्छेप्रमाणे कृिी करण्यािे स्वािंत्र्य खचलफाला 
चदलेले आहे. त्यािप्रमाणे सरकारी अचधकारपदाच्या नेमण का आचण परकी राजाशंी संबधं यासंबधंींिे 
कायदेकानू खचलफाला आपल्या इच्छेप्रमाणे करिा येिील. 

 
म हम्मदाचं्या मृत्यनंूिर कायदेकानू प्रत्यक्षाि कसे अस्स्ित्वाि आले हे या आधी काही प्रमाणाि दाखवनू 

चदलेि आहे. इस्लामच्या प्रस्थापनेनंिर ज्या बाबिीि कायदे करण्यािी खास गरज नव्हिी अशा बाबिींिील 
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चनर्मववाद प्रािीन स्थाचनक प्रथा होत्या िशाि िालू ठेवण्यास संमिी देण्याि आली. परंि  कधी कधी 
इस्लाममधील प्रचिपादनाशी चवसंगि अशा व्यावहाचरक गोष्टींिा समावशे असलेले एखादे प्रकरण अनपेचक्षिपणे 
राजधानीि खचलफासमोर ककवा कोणा चवजेत्यासमोर अथवा एखाद्या प्रािंाच्या स िेदाराप ढे येई. सामान्यपणे 
अशा बेळी कायद्यािी आवश्यकिा िासि असे. ख रासानमध्ये एकदा अशी पचरस्स्थिी चनमाण झाली होिी. 
िेथील अनेक नागचरकानंी इस्लाम धमय स्वीकारल्याम ळे त्यानंा करमाफी देण्याि आली. पचरणामी िेथील 
सरकारी खचजना चरकामा झाला. िेव्हा त्या संबधंाि काहीिरी कायदा करणे िाग पडले. अशा प्रकारे 
पचरस्स्थचिजन्य सोय म्हणून केलेल्या कायद्यामागे िात्प रत्या उपय क्ििेचशवाय अन्य हेिू असण्यािी शक्यिा 
नव्हिी हे उघडि आहे. 

 
पचरस्स्थचिअन सार कायद्यािं स धारणा करण्यािी अथवा स्विः कायदे करण्यािी क्षमिा फारि थोड्या, 

चवशषेिः फारि थोड्या अब्लबासीवशंीय खचलफामंध्ये होिी. त्यानंा त्याबाबिीि उलेमा (पंचडि) आचण फकी 
(चवचधज्ञ) यािें सहाय्य होई. ही मंडळी कायद्याच्या शाखेि प्रचशचक्षि असि आचण िे राजािी कायद्यासंबंधीिी 
कामे करीि असि. खचलफा हरून अल ्रशीद याच्या कायदा सल्लागारािे काम अब  य सूफ हा काझी करीि 
असे. हरून अल ्रशीदसाठीि त्याने ‘चकिाब अल् खराज’ हा गं्रथ चलचहला. “कर, िचूमकर, दानधमासाठी 
द्यावयािा संपत्तीिा चहस्सा, गरीबासंाठी कर, डोईकर इत्यादी ज्या बाबींवर खचलफाने देखरेख ठेवावयािी 
असिे आचण त्यािंी अंमलबजावणी करावयािी असिे” अशा बाबींसंबधंी ‘चकिाब अल ् खराज’मध्ये मागयदशयन 
केलेले आहे. परंि  आपल्या कायदा सल्लागारािंा सल्ला खचलफा नेहमीि मानीि होिे असे नाही असे चदसिे. 
‘मस्ला’ (म्हणजे सावयजचनक चहिािा उपाय) च्या नावाखाली शार (चलचखि कायदा) शी चवसंगि असे कायदे 
स्विःच्या आजे्ञद्वारे खचलफाला लादिा येि आचण िसे िे प्रत्यक्षाि लादिही असि. काही वळेा आपल्या 
स्विःच्या आकाकं्षाचं्या दृष्टीने उपय क्ि अशा प्रकारिा ककवा ित्कालीन स्थाचनक पचरस्स्थिी व काळ यानंा 
अन रूप होईल अशा प्रकारिा एखाद्या चवचशष्ट आिारसंप्रदायाने लावलेला कायद्यािा अथय खचलफा ग्राह्य 
मानीि अथवा काही चवचशष्ट कायदे लाग ूकरण्यािेि स्थचगि करीि. आचण अशा मागांनी वास्िचवक ज्या 
काझींिा कायद्यािा अथय सागंण्यािा अचधकार होिा त्या काझींच्या काययकक्षावंर कधी कधी मयादा घालीि. 
याउलट इस्लामी कायद्याि अथय सागंण्यािे काम बव्हंशी उलेमा व चवचधपंचडि करू लागले िेव्हा ख द्द 
खचलफाचं्या प्रिावापेक्षा या लोकािंा समाजावरील प्रिाव वरिढ ठरला. चखलाफिीिा अस्ि झाला िेव्हा िर 
उलेमाचं्या हािीि प ष्ट्कळदा राजािी सत्ता गेली. आणीबाणीच्या काळाि उलेमाि समाजाला मागयदशयन करीि. 
एवढेि नव्हे िर बचलष्ठ राजेस द्धा त्याचं्यामाफय ि कारिार करणे फायदेशीर समजि. मंगोलचवजेिा ह लाग ूयाने 
बगदादिी राजधानी व त्यािबरोबर िेथील चखलाफि नष्ट केल्यानंिर (१२५८) स्विः म स्स्लम नसिानाही, 
राजधानीमधील म स्िानसीचरया या प्रख्याि मदरसाच्या म फ्िींना “आदरास पात्र माणूस कोण? अश्रद्ध पण 
न्यायी माणसू की धमयश्रद्ध पण अन्यायी माणूस–” याचवषयी त्यािें मि चविारले होिे. म फ्िींनी यापैकी पचहल्या 
वगािला माणूस आदरास पात्र होय असा आपला चनणयय चदला आचण अशा रीिीने म स्स्लम समाजाच्या 
सत्ताधीशपदावरील ह लागूच्या अचधकाराला त्यानंी पाकठबा [मोरोक्कोमधील फ्रें ि सत्तेच्या इचिहासाि यासबंंधीिे आध चनक 
काळािील उदाहरण सापडिे. आपला वकील फेझमध्ये ठेवण्यािी फ्रान्सने स लिान म ले हसन–(१८७३–९४) कडे परवानगी माचगिली िेव्हा 
स लिानाने िो प्रश्न मके्कच्या उलेमाकडे सोपचवला आचण फिवा देण्यािी चवनंिी केली. त्याप्रसगंी स लिानाने असे साचंगिले होिे की, अल्जीयसय हा 
फ्रें िानंी कजकलेला देश असला िरी िो दार–अल्–इस्लाम म्हणजे म स्स्लम देश समजला जावा; दार–अल्–हाबय म्हणजे शत्रूिा प्रदेश समजला जाऊ 
नये.] चदला. 
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इस्लामच्या कायद्यािंी काययवाही आचण इस्लामी साम्राज्याच्या सीमािें संरक्षण या खचलफाच्या 
राज्यकारिारचवषयक प्रम ख जबाबदाऱ्या होि असे चसद्धान्ििः समजले जाई. क राणामधील 
राज्यकारिारचवषयक कायदेकानंूिी संस्था उपेक्षणीय आहे हे मागे साचंगिलेि आहे. त्याम ळे आपणास योग्य 
वाटेल अशी ककवा उपय क्ि होईल अशी कारिारािी पद्धिी चवकचसि करण्यािी जवाबदारी व्यस्क्िशः 
खचलफावरि येऊन पडे आचण या कामी खचलफाला उचिि वाटले िर िो इस्लामी कायद्याि िज्ज्ञ असलेल्या 
मंडळींिे सहाय्य घेई. इस्लामी साम्राज्यािा चवस्िार होि होिा त्या काळाि अगोदरपासून आपल्या िाब्लयाि 
असलेला प्रदेश स रचक्षि ठेवणे आचण आणखी प्रदेश आपल्या साम्राज्यामध्ये आणणे हेि काम बह िेक खचलफानंी 
केलेले आहे. आपल्या प्रदेशाि आचण चवशषेिः राजधानीि व इिर मोठ्या शहरामंध्ये ककवा त्याचं्या आज बाजूस 
काही राजानंी सावयजचनक उपयोगािी बाधंकामे केली. प्रजेच्या उपयोगासाठी त्यानंी मचशदी व इिर इमारिी 
बाधंल्या, शिेीसाठी व व्यापारी वाहि कीसाठी कालव ेखोदले िर काही राजानंी स्विःिी महत्त्वाकाकं्षा प री 
करण्यासाठी िव्य प्रासाद उिारण्यािेि फक्ि काम केले. सैन्यािा चनवाह व नागरीचहिाच्या योजना या दृष्टीने 
पैसा ही सवाि आवश्यक अशी बाब होिी. त्याम ळे महसूलाखािे हा शासनव्यवहारािा कें द्रकबदू बनला आचण त्या 
खात्यािा पसारा हळूहळू वाढि गेला. 

 
इचिहासाच्या आपल्या अध्ययनािील चनरीक्षणाच्याआधारे इब्लने खाल्द न याने असे म्हटले आहे की 

राज्यकारिाराच्या िीन प्रम ख आवश्यकिा असिाि : सैन्य, पैसा व दूरच्या चवचिन्न प्रदेशाशंी दळणवळण 
ठेवण्यािी साधने. िो म्हणिो की या आवश्यकिा प ऱ्या करण्यािी सरकारिी साधने दोन : िलवार व लेखणी. 
यापकैी िलवार हा शब्लद सरकारच्या सैचनकी अंगािा सूिक आहे. त्यािा मागाहून चविार करू. प्रथम ‘लेखणी’ 
या साधनािा थोडा चविार करू. चखलाफिीच्या इचिहासाि ‘लेखणी’ ही संज्ञा चवचिन्न अचधकारी व त्याचं्या 
जबाबदाऱ्या यािंी चनदशयक म्हणून वापरलेली आहे. म हम्मदाचं्या पचहल्या िार उत्तराचधकाऱ्याचं्या अमदानीि 
आचण मचदना ही साम्राज्यािी राजधानी होिी त्या काळाि ख द्द ‘खचलफा’च्याि हािी ‘लेखणी’ होिी. िो 
इस्लामी चवजयािा प्रारंिीिा काळ होिा. त्या काळािं खचलफा व त्यािे अचधकारी प्राम ख्याने नवा नवा प्रदेश 
साम्राज्याि आणण्यामध्ये ग ंिलेले होिे. लष्ट्करी गरजानंा त्या काळाि प्राधान्य होिे. सैन्यािी उिारणी व 
संघटन, सेनाचधकाऱ्याचं्या नेमण का आचण लष्ट्करी हालिाली व त्यािें मागयदशयन ही राज्यािी म ख्य कामे होिी. 
िथाचप याचशवाय चजि देशािूंन पाठचवण्याि आलेल्या खंडणीच्या प्रिंड रकमािंी इस्लामच्या अन यायािं वाटणी 
करावी लागे. त्यासाठी खचलफा उमरने ‘लेखणी’िा ‘चदवान’ चलचहण्यासाठी उपयोग केला. खंडणीच्या 
पैशािंील वाटा चमळण्यािा अचधकार असलेल्या खचलफाच्या अंिेवासीयािें ‘चदवान [असे चदसिे की, कालािंराने ‘चदवान’ 

या सजें्ञच्या अचिप्रायाि पचरवियन झाले आचण त्यािी व्याप्िी वाढून त्या सजें्ञला ‘मंत्रालय’ ककवा ‘अचधकारपद’ हा अथय प्राप्ि झाला.]’ ‘हे एक 
रचजस्टर आहे. साम्राज्याबाहेरच्या मोचहमामंध्ये प्रत्यक्ष ग ंिलेल्या सैन्यानंा पैशािी फारशी ित्काळ गरज नसे. 
कारण चजि देशाि िे चवजेिे म्हणूनि रहाि आचण लढाईच्या प्रत्येक मदैानावर चमळवलेल्या प्रिंड ल टीम ळे िे 
गबर बनि. करािंी पद्धिशीर आकारणी करण्यािी व करवस लीिी गरज चनमाण होई िेव्हा जमा रकमेिी 
वाटणी करण्याच्या कामाव्यचिचरक्ि कामेही खचलफाला करावी लागि. आपत्कालीन राखीव संग्रह म्हणून जमा 
पैशािंील काही रक्कम सरकारी खचजन्याि ठेवण्यािी कल्पना प्रारंिीच्या खचलफानंा अपचरचिि होिी. िशी 
सूिना एकदा एका माणसाने खचलफा उमरला केली िेव्हा त्याने त्याला िागंलेि दटावले होिे. ही सूिना 
म्हणजे ईश्वरािी कनदा करण्यासारखे आचण आकस्स्मक अडिणीिी िरिूद अल्लाह करणार नाही असे 
स िचवण्यासारखे आहे असे उमरिे मि होिे. 
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आपल्या अन्य जबाबदाऱ्यावं्यचिचरक्ि प्रारंिीिे खचलफा मचशदी बाधंणे, शािंिा व व्यवस्था राखणे आचण 

प्रसंगी स्विः न्यायाधीशािे काम करणे हीही कामे करीि. उदाहरणाथय, मचदना येथे स्विः उमर, काझी म्हणून 
काम करीि असे. एवढेि नव्हे िर राजधानीबाहेरच्या चठकाणीदेखील स्विःि काझींच्या नेमण का करीि असे. 
या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याि खचलफािंा बराि वळे व शक्िी खिय होि असे. परंि  त्याचं्या 
राज्यकारिारचवषयक कामकाजािाि ही कामे हा एकंदर िाग होिा. क राणािंील आज्ञा व त्यािंील अन षंचगक 
गोष्टी यान सार समाजाि स धारणा घडवनू आणणे हे खचलफाच्या मध्यविी सते्तिे काम नसून व्यस्क्िशः प्रत्येक 
म स्स्लमािे िे काम आहे असे समजले जाि असे. कारण अल्लाहिी प्रकटीकरणे म स्स्लम व्यक्िीलाि उदे्दशून 
आहेि. राज्यससं्था या नात्याने सरकार मजूरचवषयक कायदे करीि नसे अथवा नोकरीसंबधंींच्या शिी वगैरे 
ठरवनू देि नसे. कारण इस्लाममधील आिारािें िसेि राज्यसते्तच्या व्यवहारािेही चनयमन करणाऱ्या इस्लामी 
कायद्याप्रमाणे आपण आपल्या ग लाम नोकरानंा कशी वागणूक चदली पाचहजे यािी म स्स्लम समाजाच्या प्रत्येक 
घटकाला जाणीव असिेि. त्यािप्रमाणे राज्यसते्तिी स्विःिी अशी गरीबाचं्या उन्निीसंबधंीच्या कायद्यािंी 
शासनयंत्रणा नव्हिी, परंि  गरजू यािकाला हक्काने दान मागिा येि असे आचण िो िे मागिस द्धा असे. कारण 
दानधमय हे एक अचनवायय कियव्य म्हणून क राणाने साचंगिलेले आहे. आचण म्हणून दानधमय स्वीकारणाऱ्यािें 
अस्स्ित्व मानलेलेि आहे. चशक्षण ही जवळ जवळ पूणयपणे व्यस्क्िगि बाब होिी. कारण ज्या मोठ्या मचशदीि 
शाळा होत्या त्या मचशदींिी व्यवस्था खचलफाच्या कें द्रीय सते्तकडे ित्त्विः होिी. िरीदेखील बह संख्य मचशदी या 
केवळ प्राथयनेच्याि जागा होत्या. त्याि शाळा वगैरे काही नसे. या मचशदींिी व्यवस्था स्थाचनक समाजाकडून 
ठेवली जाई. 

 
चखलाफिीवर उमाय्यदवशंीय आले आचण त्यानंी दमास्कस येथे आपली राजधानी हालचवली त्या 

काळािस द्धा चखलाफिीिी कें द्रीय शासनव्यवस्था फारशी ग ंिाग िंीिी नव्हिी. सते्तवर आलेल्या या नव्या 
वशंािील पचहला खचलफा म आचवयािा कल अचनयंचत्रि सते्तकडे होिा. लष्ट्करी हालिालींिी िसेि चजि 
प्रदेशाच्या कारिारािी जबाबदारी सािंाळणाऱ्या सेनाचधकारी वगाला बरेि स्वािंत्र्य होिे. म आचवयाला िे 
नव्हिे. त्याम ळे सते्तच्या अचधकाचधक कें द्रीकरणास आिा स रुवाि झाली. साम्राज्याला आिा बरीिशी 
स्स्थरिाही आली होिी. त्याम ळे अचधक स संघचटि शासनव्यवस्थेिी आवश्यकिा चनमाण झाली. साम्राज्याच्या 
कारिारावर स्विः खचलफा अद्यापही देखरेख व चनयतं्रण ठेवीि असे. परंि  शािंिेच्या काळािील अचधक 
कचठण व ग ंिाग ंिीच्या कामािें बाबिीि खचलफाला जेव्हा अनेक ‘चदवाना’ंिे सहाय्य घेणे आवश्यक झाले त्या 
काळाि चदवान या संजे्ञला सरकारी खािी अथवा मंत्रालये असा अथय प्राप्ि झाला होिा. म आचवया याने ‘चदवान 
अल ्खिाम्’ या खात्यािी प्रस्थापना करून स संघचटि शासनयंत्रणेिा पाया घािला असे म्हणिाि. सचिवाच्या 
कामासारखे या खात्यािे काम होिे. खचलफाकडून जाणाऱ्या खचलत्याचं्या नकलािें रचजस्टर ठेवणे आचण िे 
पाठचवण्याआधी काळजीपूवयक मोहोरबंद करणे ही कामे या खात्याि केली जाि. हळूहळू आणखीही खािी 
चनमाण करण्याि आली. ‘चदवान अल ्रसाईल’ या खात्यामध्ये स ंदर, अलंकाचरक िाषेि सरकारी पते्र चलचहली 
जाि; ‘चदवान अल–्म स्िाघल्लाि’ या चविागाि सरकारी जचमनी व मालमत्ता याचं्या वापराच्या मोबदल्याि 
चमळणारे िाडे जमा केले जाई. सरकारी खचजन्यािे सवांि महत्त्वािे काम ‘चदवान अल ्खराज’ या खात्याकडे 
होिे. सरकारी अचधकाऱ्यािें पगार वगैरे देऊन आचण इिर आवश्यक खिय करून साम्राज्याच्या चवचवध 
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प्रदेशािील उरलेला सवय पसैा या खात्याकडे जमा होि असे. बह धा याि खात्याकडून उमाय्यद खचलफानंी 
िालचवलेल्या सावयजचनक बाधंकामासंाठी रकमा चदल्या जाि असाव्याि. 

 
मध्यविी शासनव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंि महत्त्वािी असलेली ‘बारीद’ ककवा टपालसेवा ही 

त्यानंिरच्या काळािि साम्राज्याि सवयत्र िालू करण्याि आली. परंि  सवयसाधारण प्रजेच्या पत्रािंी ने–आण 
करण्यासाठी ही टपालसेवा नव्हिी. चवचिन्न प्रािंािंील सरकारी अचधकारी आचण राजधानी याचं्यािील सरकारी 
खचलत्यािंी ने–आण करण्याप रिीि िी मयाचदि होिी. या टपाल–सेवशेी संलग्न असलेले प्रािंािील 
अचधकारी हे वस्ि िः ग प्िहेर खात्यािे लोक असि. साम्राज्याच्या वगेवगेळ्या िागािंील घडामोडींवर नजर 
ठेवनू लक्षाि घेण्याजोग्या कोणत्याही घटनासंंबधंी िसेि अगदी चबनमहत्त्वाच्या [िाचहर चद अँचबडेस्रस याने ख िब्लयामध्ये 
खचलफाच्या नावािा उल्लखे वगळून माम न खचलफाशी द्रोह करण्यािे जे कृत्य केले होिे त्यािी माचहिी माम नच्या ग प्िहेर अचधकाऱ्याने त्याला पाठचवली 
असे अब्लबासी खचलफाचं्या अमदानीिील एक उदाहरण मागे उद्धृि केलेि आहे.] बाबीसंबधंीदेखील अहवाल पाठचवणे हे या 
ग प्िहेरािें काम असे. “त्याम ळे बऱ्यावाहयट घटनािंी राजाला माचहिी होिे. पािश ेपॅरासागंइिक्या दूर अंिरावर 
कोणी एखाद्याने एखादा गविािा पेंढा ककवा एखादी कोंबडी अन्यायाने बळकाचवली िरी त्यािी त्याम ळे राजाला 
खबर चमळिे आचण िो ग न्हेगाराला सजा करण्यािा ह कूम देिो. त्याम ळे राजा जागरूक असल्यािे आचण त्याने 
प्रत्येक जागी अन िवी माणसे नेमली असल्यािे इिर प्रजाजनानंा कळिे. त्याम ळे अन्याय करणारे अन्याय 
करण्यापासून दूर राहिील आचण प्रजेला (खचलफाच्या) न्यायाच्या छत्रछायेखाली चबनधास्िपणे आपली 
जीवनचनवाहािी व शिेीिी कामे करिा येिील.” 

 
उमाय्यदाचं्या काळािि हे टपालखािे प्रथम स रू झाले असे नाही. कारण त्या खात्याच्या नावािा 

(‘बारीद’) व्हेरेडस (डाक–घोडा) या लॅचटन शब्लदाशी चनःसंशय संबंध आहे. त्यािप्रमाणे या खात्याशी संबचंधि 
असलेल्या अनेक शब्लदािें मूळ इराणी शब्लदािं आहे. त्यावरून बायझन्टीन व इराणी साम्राज्यामध्ये [जाचह लया’मध्ये 
िसेि इस्लामच्या उदयानंिरस द्धा पोस्टमास्िराकडून राजानंा िाज्या बािम्या चमळि असि. पैगंबराचं्या एका हचदसमध्ये ‘बारीद’िा उल्लेख आहे.] 
प्रिचलि असलेल्या पद्धिीवरून उमाय्यदानंी डाकपद्धिी घेिली असे समजावयास हरकि नाही. उमाय्यद 
खचलफा अबद् अल ् मचलक इब्लने मारवान (६८५–७०९) याने अन्य शासकीय उपाय योजनापं्रमाणेि या 
खात्यािीही स्थापना केली अशी पारंपाचरक समजूि आहे. िसेि द सऱ्या उमरने प्रख्याि ख रासान या प्रम ख 
मागावर टप्प्याटप्प्यावर सोईस्कर चठकाणी धमयशाळा बाधंल्या व या पद्धिीि स धारणा केली असेही सागंिाि. 
िथाचप अब्लबासी राजवटीिि ‘बारीद’ला सवांि जास्ि महत्त्व आले आचण आपले जे मूळ काम जासूदचगरी–िे िी 
करू लागली. अब्लबासींच्या काळाि राजधानीकडे जाणाऱ्या सवय मागांवर सोयीस्कर टप्प्यावंर चठकचठकाणी 
डाक–िौक्या होत्या. िसेि खचलफा माहदी याने इ. स. ७८१–८२ मध्ये येमेन िे मक्का व प ढे मक्का िे बगदाद 
असा डाक िौक्या असलेला एक नवा रस्िा बाधंला. हरकाऱ्याकंरवी अथवा घोडेस्वार ककवा साडंणीस्वार 
याचं्याकरवी टपाल पाठचवले जाई. इराणमध्ये यासाठी हरकाऱ्यािंा उपयोग केला जाई. त्याम ळे सीचरया ककवा 
अरबस्िानपेक्षा इराणािील डाक–िौक्या जवळजवळ होत्या. कधी कधी कब िरािंादेखील टपाल 
पोिवण्यासाठी उपयोग केला जाई. एखाद्या चवचशष्ट जागी सरकारी अंमलदारानंा ककवा छोट्या सैन्यि कड्यानंा 
िािडीने जावयािे असे िेव्हा ‘बारीद’ खािे त्यानंाही घेऊन जाि असे. माम्ल काचं्या अमदानीि इचजप्िमध्ये िर 
दमास्कसहून कैरो येथे बफय  नेण्यासाठी ‘बारीद’िा उपयोग केला जाि असे. इचजप्िमध्ये ‘चदवान अल ्इन्शा’ 
ककवा खासगिीच्या अंमलदाराकडे रस्त्यावरील चवचिन्न टप्प्यावंर घोडे आचण जासूद यािंी िरि द करण्यािीही 
जबाबदारी सोपचवली होिी. कामावर असलेला जासूद पूवी एकेकाळी आपल्या गळ्याि चपवळ्या रेशमी 
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कापडािी एक थैली अडकचवि असे. त्या थैलीि स लिानािे नाव व पदवी कोरलेला एक िाबं्लयािा चबल्ला असे. 
प ढे िाबं्लयािा चबल्ला वापरािून गेला आचण चपवळी थैली िेवढी जास दाच्या ह द्यािे चनदशयक चिन्ह म्हणून राचहली. 

 
कालािंराने चखलाफिीच्या डाकखात्याच्या प्रम खाला– ‘साचहब अल ्बारीद’ याला– चवचिन्न प्रािंाचं्या 

अचधकाऱ्यावंर देखरेख ठेवणारा अचधकारी हे राजकीय महत्त्वािे स्थान प्राप्ि झाले. सवय चजल्ह्यािूंन प्रथम 
स्थाचनक ‘बारीद’ अचधकाऱ्याकडे टपाल पाठचवले जाई आचण मग िे अचधकारी िे टपाल जास्िीि जास्ि 
जवळच्या मागाने राजवानीकडे रवाना करीि. राजधानीि टपालािे एक खास ‘चदवान’ स्थापन करण्याि आले 
होिे. आपल्या हािाखालच्या अचधकाऱ्याकंडून आलेले खचलिे ककवा त्यािून संकचलि केलेला अहवाल 
खचलफाला सादर करण्यािी जबाबदारी म ख्य टपाल मास्िरकडे होिी. या म ख्य टपाल मास्िरच्या इिर 
जबाबदाऱ्या म्हणजे चवचिन्न शहरासंाठी टपाल–अचधकाऱ्याचं्या नेमण का करणे, सहाय्यकािंी चनय क्िी करणे, 
रस्त्यावरील टपालिौक्यावंर योग्य माणसे नेमणे, जासूदािंी चनय क्िी करणे आचण सवांना पगार व इिरसामग्री 
चमळेल अशी व्यवस्था करणे. प्रम ख टपाल अंमलदारािे काम बव्हंशाने ग प्ि हेरखात्याच्या संिालकासारखे 
होिे. [खचलफा मन्सूरच्या राजवटीि प्रत्येक चजल्ह्यािील ‘बारीद’च्या अंमलदाराला रोजच्या रोज प ढील गोष्टींसबंंधींिी माचहिी पाठवावी लागे : (अ) 
पीठ, धान्य व इिर अन्नवस्िंूिे िाव, (आ) चजल्ह्यािील काझींनी चदलेले चनवाडे, (इ) अचमल ककवा स िेदार याचं्या हालिाली, (ई) स्थाचनक खचजन्याि 
जमा झालेला पैसा आचण (उ) महत्त्वाच्या इिर बाबी.] त्याम ळे इिर सवयसाधारण गोष्टींच्या माचहिीव्यचिचरक्ि त्याला चवचिन्न 
रस्िे व प्रवासािील टप्पे यािी चवशषे माचहिी असणे आवश्यक मानले जाई. कारण खचलफाला कधीकाळी 
प्रवास करणे जरूर झाले ककवा सवाि जवळच्या मागाने सैन्य पाठवावयािे झाले िर अशा माचहिीिी 
आवश्यकिा असे. ‘बारीद’च्या अचधकाऱ्यानंी रस्त्यािी माचहिी असलेली प स्िके ियार केली होिी. 
िगूोलासबंंधीिी िी प्रारंिीिी म स्स्लम प स्िके होि. चवचिन्न प्रवासमागािा िपशील िसेि रस्त्यावर लागणाऱ्या 
शहरासंंबधंींिी संचक्षप्ि माचहिी त्या प स्िकाि चमळिे. िसेि त्या प स्िकाि ज्या प्रािंािूंन प्रवासािे मागय जाि त्या 
प्रािंािंा महसूल व िेथे ियार होणाऱ्या वस्िू यािंीही माचहिी आहे. सेल्ज क स लिान आल्प आसयलान (१०६३–
७२) याने चखलाफिीच्या पूवेकडील प्रदेशािील ‘बारीद’ खािे बरखास्ि केले. स प्रचसद्ध मंत्री चनजाम अल ्म ल्क 
यािा या गोष्टीला वास्िचवक चवरोध होिा. कारण साम्राज्याि स व्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने ‘बारीद’ खािे 
उपय क्ि आहे असे त्यािे मि होिे. 

 
खचलफानंी केलेली कालव्यािंी व पाणीप रवठ्यािी कामे ही जनकल्याणािी महत्त्वािी कामे होि. 

खचलफा अबद् अल ् मचलक याच्या कारकीदीि इराकिा व्हाइस–रॉय हज्जाज याच्या ह क माने बिाइह या 
िैग्रीस–य फ्राचिसच्या प्रचसद्ध पाणथळ िमूीिील काही िागाि कालव ेकाढण्याि आले. त्यावंर बाधं घालण्याि 
आले. िसेि, पाणी वाहाि रहाव ेव जलवाहि कीसाठी त्यािा उपयोग व्हावा या दृष्टीने कालव ेजास्ि खोल व 
रंुद करण्याि आले. अली वाचलदनेदेखील नव ेरस्िे बाधंले व ज न्यािंी स धारणा केली. िसेि कालव ेखोदले. 
प ढे खचलफा चहशाम याच्या राजवटीमध्ये मोस ल शहराला पाणीप रवठा करण्यासाठी एक कालवा खोदण्याि 
आला. त्यािप्रमाणे इराकिा स िेदार खचलद अल–्कास्त्री याने वाचसििा ‘इराक कालवा’ या नावाने प्रचसद्ध 
असलेला आणखी एक कालवा खोदला. अशा प्रकारच्या बाधंकामापंासून स्थाचनक रचहवाशानंा फायदा होि 
होिा िरी ज्या िागािून हे कालव े जाि िेथील रचहवासी प ष्ट्कळदा नाराज होि. कारण कालव्याम ळे 
जमीनमालकानंा आपल्या जचमनींना म काव ेलागे आचण िे बाधंण्यासाठी स्थाचनक मजूरानंा कामाला ज ंपले 
जाई. फराझदाक या कवीने ‘इराक कालवा’ बाधंणाऱ्या खचलद अल ्कास्त्रीवर आपल्या एका दोह्याि आग 
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पाखडली आहे. “काहीही अचधकार नसिाना िू या [या कालव्याला ‘अल् म बारक (ईश्वरािी करूणा)’ हे नाव असावे.] 
अपशक नी व अपचवत्र कालव्यावर अल्लाहिे धन उधळले आहेस..... 

 
िू सच्चा लोकाचं्या पाठी फोडिो आहेस आचण मचलकच्या [मचलक हा बसरा येथील स रक्षा (पोचलस) दलािा स पकरटेंडंट 

होिा. ज्या िागािून हा कालवा जाि होिा त्या िागािील एका खेडेगावच्या मालकािी गावावरील मालकी मान्य करावयास मचलकने नकार चदला. जे. 
हेल यानंी प्रकाचशि केलेल्या (म्य चनक १९०१) फराझदाक याच्या काव्यसगं्रहाि वरील दोह्याच्या द सऱ्या ओळीिील ‘ज ल्म’ या शब्लदाच्या जागी ‘झहर’ हा 
शब्लद असावा असे समजून त्या ओळीिा वेगळा अथय लावला आहे. त्यामध्ये अशी एक आख्याचयका साचंगिली आहे की कोणा उमर इब्लने याचझद या 
इसमाला मचलक याने ठार मारले िेव्हा मचलकचवरुद्ध आरोप दाखल करण्यासाठी बान  िाचमम जमािीिे लोक इराकिा स िेदार खाचलद याच्याकडे गेले. 
िेव्हा खाचलदने त्यानंी चदलेला प रावा फेटाळून लावला. या ख नािी अचधक सचवस्िर माचहिी िबरीमध्ये आहे. या टीपेिील सदंिाच्याबाबिीि मी चदवंगि 
प्राध्यापक ए. ए. बेव्हन यािंा ऋणी आहे. त्यानंी असे स िचवले की मूळ सदंिय लक्षाि घेिा द सऱ्या ओळीिील ‘झहर’ या शब्लदािा अथय फराझदाकच्या 
ओळीिील ‘ज ल्म’ श द्बाप्रमाणेि आहे असे समजाव–ेम्हणजे ‘मचलकने केलेल्या अपराधासाठी अल्लाह त्याला जे शासन करू इस्च्छिो त्याकडे िू द लयक्ष 
करीि आहेस.”] पाठीशी दडून िू अल्लाहिे जे देणे आजे िे देि नाहीस.” 

 
आपल्या साम्राज्यामधील चवचिन्न प्रािंािंील अचधकाऱ्यानंा अली वाचलद याने, पागंळे व कायमिे द बळे 

बनलेल्या माणसािंी सोय करण्यािी आचण रुग्णासंाठी इस्स्पिळे बाधंण्यािी सूिना केली होिी असेही 
म्हणिाि. 

 
आणखी एक शासनचवषयक स धारणा म्हणजे ७६/६९५–६ च्या आसपास म स्स्लम साम्राज्याच्या नाण्याि 

करण्याि आलेला बदल ही होय. ही स धारणा अबद् अल–्मचलक इब्लने मारवान याने केली असे साचंगिले जािे. 
धमयचवषयक अचिमानािून ही स धारणा घडली असे अरबी िज्ञािें मि असले िरी बह धा त्या स धारणेमागे 
महसूलाच्या अदायगीिील गोंधळ कमी करण्यािा हेिू असावा. इसवी सन ६९५–६ पयंिच्या काळाि म स्स्लम 
चवजयापूवी ज्या चवचिन्न सत्ता इस्लामी साम्राज्याच्या चिन्नचिन्न प्रािंािं सते्तवर होत्या त्यािंी नाणी िेथे िेथे 
प्रिचलि होिी. उदाहरणाथय, इचजि व सीचरयामध्ये बायझन्टीन सत्ताधाऱ्यािंी सोन्यािी, िादंीिी आचण िाबं्लयािी 
नाणी उपयोगाि होिी. जे देश पूवी इराण्याचं्या िाब्लयाि होिे िेथे ससाचनयनािंी िॅक्मा नाणी िालू होिी. ही 
दोन्ही नाणी एकाि वळेी ककवा आलटून पालटून प्रिचलि होिी. ससाचनयन राजािंी िरिराट संपली िेव्हा 
इराणी िलनािे अवमूल्यन झाले. त्याम ळे, त्या िलनाि एखादा व्यवहार केला जाई िेव्हा त्या व्यवहाराशी 
संबंचधि लोकानंा, पचहल्याप्रथम त्या व्यवहारािील पैशािंी ककमि ठरवावी लागे. त्याम ळे सदैव गोंधळ माजि 
असे. आचण म्हणूनि नाण्यािंा एक नवा संि पाडण्याि आला. नवी नाणी ज न्या नम न्यािीि होिी. परंि  
बायझन्टीन पद्धिीिे सोन्यािे दीनार, इराणी पद्धिीिे िादंीिे चदऱ्हाम आचण चहमयाराईट पद्धिीिी काही 
िादंीिी नाणी एवढीि नवी नाणी पाडण्याि आली. त्याचं्या बनावटीि फारसा फरक नव्हिा. परंि  इस्लामी 
जनिेला वापरण्यासाठी योग्य होिील अशा प्रकारे ज न्या बायझन्टीन नाण्यािि थोडा फरक करून काही नव्या 
नाण्यािंी बनावट करण्याि आली. मूळ बायझन्टीन नाण्याचं्या दोन्ही  

[एका बाजूस प ढील पंक्िी होत्या : 
अल्लाचशवाय अन्य परमेश्वर नाही 
म हम्मद हाि देवदूि होय.]  
बाजंूवरील लॅचटन चलपींिील अक्षराचं्याऐवजी नव्या नाण्यावंर अरबी (क फीक चलपीिील) अक्षरे 

कोरलेली होिी. आचण कू्रस असलेला ध्वजदंड हािी धारण करणाऱ्या वरच्या बाजूच्या बायझन्टीन सम्राटाच्या 
आकृचिऐवजी हािी िलवार घेिलेल्या खचलफािी आकृिी प ढील बाजूस आचण मागील बाजूस िार पायऱ्यावंर 
उिा असलेल्या कू्रसाच्या जागी डोक्यावर  
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[द सऱ्या बाजूस प ढील पंक्िी होत्या : 
अक्षाच्या विीने, 
हा चदनार चहजरी सन ७६ या साली पाडण्याि आला.]  

एक िेंडू असलेला स्िम्ि अशी एकंदर नाण्यािी बनावट होिी. त्यािप्रमाणे अखेरच्या ससाचनयन राजाचं्या (चद 
कॉसरोज) नाण्याच्या धिीवर िादंीिी नाणी पाडलेली होिी. कडेला िादं–िारे व ‘चबस–चमल्लाह’ ही अक्षरे 
यािंी िर घालून थोडा बदल करण्याि आला होिा. मावादीच्या म्हणण्याप्रमाणे ७० । ६८९–९० या काळाि 
पाडलेल्या सवांि ज न्या नाण्यावंर एका बाजूस ‘श िेच्छा’ व द सऱ्या बाजूस ‘चलल्लाह’ (अल्लाहपयंि) ही अक्षरे 
कोरलेली होिी, िर नंिर एक वषाने इराकमध्ये पाडलेल्या हज्जाजच्या नाण्यावंर ‘चबसचमल्लाह’ ही अक्षरे व 
इराक प्रािंािा ित्कालीन स िेदार हज्जाज यािे नाव कोरलेले होिे. उमाय्यद खचलफाचं्या काळापासून िालू 
असलेल्या नाण्यािें अध्ययन करिा असे चदसिे की, उमाय्यद वशंािील खचलफा नाण्यावंर आपली नाव ेघालीि 
नसि, आचण खचलफा बदलला िरी त्याम ळे दमास्कससह कोठेही नाण्यािं बदल होि नसे. नवी नाणी स रु 
केल्यानंिर नाणी कापणे ककवा िोडणे हा चशक्षायोग्य ग न्हा ठरचवण्याि आला. िथाचप या चकरकोळ ग न्ह्यासाठी 
सजा करण्याच्या कायदेशीरपणाला इस्लामी पंचडिानंी चवरोध केला. 
 

प ढे उमाय्यदाकंडून अब्लबासींकडे सत्ता गेली. या अब्लबासींच्या नसािूंन बरेिसे इराणी रक्ि वाहाि होिे 
आचण बव्हंशाने इराण्याचं्या पाकठब्लयानेि िे सते्तवर आले होिे. बदवींच्या साध्या सरळ कारिार पद्धिीऐवजी 
त्याचं्या राजवटींि सरकारी कारिार ग ंिाग ंिीिा बनला. त्याि प ष्ट्कळ बाबिीि इराण्यािें अन करण केलेले 
होिे. खचलफा ही आिा साधे जीवन जगणारी आचण ज्याच्याकडे सवांना प्रवशे आहे अशी व्यक्िी राचहली 
नव्हिी. आिा सिोविी मंत्र्यािंा व सरकारी अचधकाऱ्यािंा गराडा असलेली खचलफा ही एक उच्चपदस्थ व्यक्िी 
बनली होिी. आचण पूवी इराणािंील राजे ज्या िैनचवलासािं राहाि होिे त्यािी आिा या खचलफानंा संवय 
जडली होिी. परंि  अब्लबासी वशं खचलफापदावर आला त्याि काळाि नेमके इस्लामी साम्राज्यािं नवनेव ेप्रदेश 
आचण त्यािबरोबर नव्या ल टीिा पैसा येण्यािी गिी मंदावली; आिा िे कचठण झाले होिे पैसा क्वचिि येि असे. 
त्याम ळे आपला स्विःिा खाजगी खचजना िरण्याकचरिा खचलफाला पूवीपासून स्स्थरस्थावर झालेल्या 
साम्राज्यािंगयि देशािूंन चमळणाऱ्या कराचं्या उत्पन्नावंरि अवलंबून राहणे िाग पडले. 

 
या चवचिन्न देशािंील प्रत्यक्ष िाब्लयाि असलेल्या जचमनींिे अनेक वगय होिे. उदाहरणाथय : (अ) अश्र 

(दानधमय कर) देणाऱ्या ककवा खराज (सवयसाधारण कर) देणाऱ्या जचमनी. इस्लामी सत्ता येण्यापूवी या 
जचमनींकडून ज्या प्रकारिा कर चमळि असे त्यान सार बह धा या जचमनीिी वगयवारी केली जाि असावी आचण या 
जचमनींना लाग ूकेलेल्या म स्स्लम कायद्यािंील संज्ञा बह धा केवळ वगयवारीच्या चनदशयक असाव्याि. [ित्त्विः सवय 
जमीन ही िमाम इस्लामी समाजाच्या मालकीिी मानली जािे. कजकून घेिलेली जमीन प ढील िीन वगाि वाटली होिी : 

 
(अ) ज्या जचमनींवरील मूळ रचहवाशानंा हाकलून लावाव ेलागले असेल अशी जमीन. काही चवचधपचडिाचं्या मिे अशी जमीन चवजेत्यामंध्ये 

ल टीप्रमाणे वाटली जािे. िर काहींच्या मिे िी ‘वक्फ’ ककवा सावयजचनक मालकीिी, समाजाच्या उपयोगासाठी असिे. अशा जचमनीिे वाटप करण्याि 
आले िर चििे मालक ‘अश्र’ कर देिाि; मूळ रचहवाशानंा त्या जचमनीवर परि राहू देण्याि आले िर िे ‘खराज’ (खंडणी) देिाि. 

 
(२) ज्या जचमनींवर मूळ रचहवाशानंा राहण्यािी परवानगी चदलेली आहे अशा जचमनी. या जचमनीच्या वचहवाटदारानंा वचहवाटीदाखल खंड 

म्हणून खराज द्यावा लागिो आचण म्हणून वचहवाटदारानंी इस्लामधमय स्वीकारल्यानंिरदेखील त्यानंा खराज द्यावा लागिो वचहवाटदाराने आपली जमीन 
लागवडीस आणली नाही िर िी जप्ि केली जािे.  

 
(३) ‘खराज’ देण्याच्या शिीवर ज्या जचमनीवरील रचहवाशाशंी शािंिेिे करार केलेले आहेि अशा जचमनी.] 
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(आ) इराकमधील ज्या जचमनी म ळाि ससाचनयन राजाचं्या मालकीच्या होत्या आचण ज्या प ढे, खचलफािंी 
व्यस्क्िगि मालमत्ता बनल्या अशा जचमनी. ि कय स्िानच्या स लिानाचं्या इराकमधील ‘आरादी साचनया’ (शाही 
मालमत्ता) या वगािील जचमनींसारख्या या जचमनी होत्या. या जचमनींसाठी नेहमीच्या सरकारी दरापेक्षा जादा 
खंड द्यावा लागि असे. एखादा प्रदेश कजकिेवळेी िेथील ज्या जचमनीिे मालक बेपत्ता असिील अशा जचमनी 
प्रथम सरकारच्या मालकीच्या होि आचण आपणाला योग्य वाटेल त्या पद्धिीने खचलफाला त्यािंी चवल्हेवाट 
लाविा येई. अब्लबासी खचलफाचं्या अमदानीि शाही जचमनींिी लागवड नेहमीच्या पद्धिीने केली जाई व 
त्यािील सवय उत्पन्न खचलफाच्या खाजगी चिजोरीि जमा केले जाई. यापैकी बह िेक जचमनी बगदादजवळील 
‘सावाद’ या संपन्न चविागाि होत्या. म क्िाचदर खचलफाचं्या काळाि त्या जचमनीिा कारिार पाहण्यासाठी 
‘चदवान अल ्चदया अल–्खासा’ नावािा खास खाजगी मालमत्ता अचधकारी होिा. (इ) जचमनीिा याव्यचिचरक्ि 
आणखी एक प्रकार म्हणजे ब वचेहदाचं्या आचण कधी कधी त्याही अगोदरच्या काळाि य द्धािील सेविेा मोबदला 
म्हणून ज्या जचमनी सैचनकासंाठी राखून ठेवल्या जाि, अशा जचमनी. या ‘किाई’ (लष्ट्करी विन) जचमनींसाठी 
‘खराज’ कर द्यावा लागि असे. म स्स्लमािंी सत्ता आली त्यावळेी या जचमनींिे मालक कोण यािा पत्ता लागि 
नव्हिा आचण म्हणून त्या बेि अल ्मालिी (म्हणजे सरकारी खचजन्यािी मालमत्ता म्हणून घोचषि करण्याि 
आल्या. (ई) आचण अखेरिा जचमनीिा वगय म्हणजे पचडि, लागवडीखाली न आलेल्या ककवा ‘मृि’ (आरादी 
मावाि) जचमनी. जे लोक या जचमनी लागवडीखाली आण ूशकिील ककवा त्यािंा अन्य प्रकारे उपयोग करू 
शकिील अशा लोकानंा खास अटींवर त्या खचलफा देऊ शकि असे. 
 

खचलफाच्या चनत्याच्या शासनचवषयक कामािी कल्पना येण्यासाठी इब्लने अल ्असीर या इचिहासकाराने 
साचंगिलेली माचहिी उद्धृि करण्यासारखी आहे. अब्लबासी वशंािील द सरा खचलफा मन्सूर याच्यासंबधंी 
चलचहिाना सदर इचिहासकार म्हणिो की, िागंल्या कामाच्या आज्ञा देणे आचण वाईट कामास मनाई करणे; 
आपल्या अचधकाऱ्यानंा अचधकार देऊन कामे (चवलायाह) नेमून देणे; त्यानंा पदम क्ि करणे; साम्राज्याचं्या 
सीमािंा व त्यालगिच्या प्रदेशािंा बंदोबस्ि ठेवणे; रस्िे स रचक्षि ठेवणे; करव्यवहारावंर व खिावर देखरेख 
ठेवणे; आचण आपल्या प्रजेच्या कल्याणािी दक्षिा घेणे. अशासारख्या कामाि खचलफा सदैव ग ंिलेला असे. 

 
यापकैी महसूलावर देखरेख ठेवण्यािे काम साहचजकि प्रथम क्रमाकंािे होिे. पूवीच्या काळाि िे 

फक्ि एक महत्त्वािे काम मानले जाई. परंि  आिा त्या कामाव सारा सरकारी कारिार अवलंबनू होिा. 
सरकारी [बेि माल अल्–म स्स्लमी] चिजोरी व खचलफािा खाजगी [बेि माल अल ् – खासा.] खचजना या ित्त्विः दोन 
चनरचनराळ्या गोष्टी होत्या िरी खचलफािे या दोहोंवरही चनयतं्रण असल्याम ळे स्विः खचलफा प्रत्यक्ष व्यवहाराि 
या दोन्हीि फारसा फरक करीि नसे. ककवा असे म्हणिाि की खचलफाच्या खाजगी खचजन्याि जमा होणारा 
बरािसा पैसा या जचमनीवरील कराचं्या व दंडाचं्या रकमािंा असे. हे खरे असेल िर खचलफा हरून अल ्
रशीदला आपल्या मृत्य समयी आपल्यामागे सरकारी खचजन्याि (बेि अल ्मालमध्ये) ९० कोटी चदऱ्हाम [अगदी 
नेमस्ि अंदाजान सार ही रक्कम २ कोटी स्टचलंग पौंडाएवढी असेल. हरून अल् रचशद यािा आजा मन्सूर याने ९६ कोटी चदऱ्हाम एवढी सपंत्ती जमा केली 
होिी. परंि  िी त्याच्या म लाने–माहदीने (हरूनिा बाप) मूखयपणाने उधळली असे म्हणिाि.] इिकी प्रिंड रक्कम कशी चशल्लक ठेविा 
आली हे समजणे कठीण आहे. त्यािप्रमाणे खचलफा म क्िाचदर याच्यापाशी एकेकाळी ५ लक्ष चदनार एवढी 
संपत्ती होिी. असे म्हणिाि की, म क्िादीरच्या पूवीिा खचलफा मन्सूर एकदा असे म्हणाला होिा की, राज्याच्या 
िरिराटीसाठी िार अचधकाऱ्यािंी आवश्यकिा असिे. न्यायी काझी, न्यायी स रक्षा अचधकारी (साहेब अल–्
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श िा), [माझ्या प्रजेिी वाटेल िशी ल बाडणूक करून (स्विः) मी गबर झालो आहे हे लक्षाि घेिा] बळजबरीने 
ल बाडणूक न करिा िौकशी करणारा महसूल अचधकारी आचण अखेर, या सवय अंमलदाराचंवषयींिी खरी 
माचहिी देईल असा ‘बारीद’ अचधकारी. महसूल अचधकाऱ्यासंबधंी बोलिाना खचलफाने कंसाि चदलेले जे 
उद्गार काढले त्यावरून सरकारी पैशाकडे पाहण्यािा त्यािा दृचष्टकोन प ष्ट्कळि स्पष्ट होिो. िथाचप स्विःच्या 
चिजोरीचशवाय सरकारच्या चिजोरीिी खचलफावर जी जबाबदारी होिी िी स्विः खचलफाच्या दृष्टीने नेहमीि 
फायदेशीर ठरि नसे. ज्यानंा दरोडेखोरि (खरे िर त्यापेक्षाही जास्ि काही िरी) म्हटले पाचहजे– असे ब वचेहद 
राजे सते्तवर येण्यापूवीच्या अशािंिेच्या काळाि असाही थोडा काळ होिा की, ज्यावळेी चखलाफिीमधून अनेक 
प्रदेश फ टून चनघाले होिे आचण महसूलािे उत्पन्न घटले होिे. त्याम ळे त्या काळाि धमयचनष्ठाचं्या सेनापिीला 
(खचलफाला) स्विःच्या खचजन्यािील पैसा सरकारी कामासाठी खिय करावा लागि असे. एकदा सरकारी 
चिजोरी चरकामी पडली िेव्हा खचलफा म क्िाचदर याला बंड करून उठलेल्या िाडोत्री सैन्यािा पगार आपल्या 
स्विःच्या खचजन्यािून ि किा करण्याकचरिा ३ लक्ष चदनार खिय कराव े लागले. आपल्या कारिारािी 
िरफदारी करिाना स प्रचसद्ध वझीर अली इब्लने इसा याने असे उद्गार काढले होिे की, आपल्या अगोदरच्या 
वझीराने खचलफाच्या खाजगी खचजन्यािील जेवढा पैसा खिय केला त्याच्या एकदशाशं पैसादेखील आपण खिय 
केलेला नाही. 

 
या प्रश्नाच्या बाबिीि खचलफाचंवषयी सहान ििूी वाटण्यािे फारसे कारण नाही. कारण जवळपास सवय 

खचलफानंी आपल्या प्रजाजनानंा, चवशषेिः आपल्या माजी मंत्र्यानंा आपल्या चिजोऱ्या िरण्यासाठी 
बेकायदेशीरपणे ल बाडलेले आहे. उदाहरणाथय, खचलफा म क्िाचदरच्या म हास्स्सन या ििूपूवय मंत्र्याच्या 
चवधवकेडून खचलफाच्या हस्िकाने ७ लक्ष चदनार जबरदस्िीने घेिले आचण िे खचलफाच्या खाजगी खचजन्याि 
जमा केले. अशाप्रकारे जबरदस्िीने ल बाडलेल्या पैशािी काही वळेा सरकारी चिजोरी व खचलफािा खाजगी 
खचजना या दोहोंि वाटणी केली जाि असे. स्विःि पदभ्रष्ट केलेल्या आपल्या मंत्र्याकंडून बह िेक बचलष्ठ 
खचलफानंी अशा िऱ्हेने जबरदस्िीने पैसा उकळला व त्यासाठी त्यािंा छळदेखील केला. अशा मागांनी 
आपल्या चिजोरीि िर घालण्याच्या बाबिीि म िावक्कील हा कू्रर व ज लमी खचलफा चवशषे क प्रचसद्ध आहे. 
एखाद्या मंत्र्याला अशा प्रकारे ल बाडण्याि आले िर िे त्या मंत्र्याच्या दृष्टीने नाम ष्ट्कीिे समजले जाि नसे आचण 
प ष्ट्कळदा त्याला त्याच्या अचधकारपदावर राहू चदले जाि असे. स्वािाचवकि ल बाडण्यािे हे ‘अचधकृि’ प्रकार 
फक्ि खचलफाि करीि होिे असे नाही. गझनीिा स लिान मसूद यानेही असे उद्योग केल्यािी उदाहरणे नमूद 
आहेि. त्याने एकदा खचजनदार चनयाल िाचगन या अचधकाऱ्याकडून मोठी रक्कम उपटली आचण त्याला स िेदार 
म्हणून कहद स्थानाि पाठचवले. इस्लामी इचिहासाच्या चिसऱ्या शिकामध्ये िर ‘चदवान अल–्म सादरीन’ ककवा 
‘ल बाडलेल्या पैशािे खािे’ या नावािे एक अचधकृि खािे होिे आचण त्या खात्यासाठी इिर ‘चदवाना’ं प्रमाणे 
मंत्री नेमले जाि असि. हे खािे पूवीच्या ‘बेल माल अल ्मझाचलम’ (अन्यायाने ल बाडलेल्या पैशािा खचजना) 
या खास स्थापन करण्याि आलेल्या खात्यािून जन्मले असाव.े बळजबरीने पैसा उकळण्याच्या आरोपावरून 
ज्यानंा पदम क्ि करण्याि येई अशा सवय अमीलािंा (प्राचंिक अंमलदार ककवा महसूल अचधकारी) पैसा व इिर 
मालमत्ता जप्ि करण्याकचरिा खचलफा मन्सूर याने या खात्यािी चनर्ममिी केली होिी. या खात्याि जमा 
करण्याि आलेल्या प्रत्येक ठेवीवर काळजीपूवयक चिठ्ठ्ठ्या लावल्या जाि. मन्सूरच्या मृत्यूनंिर त्या ठेवी त्याचं्या 
मूळ मालकानंा परि केल्या जावयाच्या होत्या. 
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सरकारी चिजोरीसाठी पैसा चमळचवण्याच्या या मागािा ज्या पचरस्स्थिीि जन्म झाला िी लक्षाि घेिा हा 
मागय अवलंचबला जाणे स्वािाचवकि होिे. कारण कोणिीही ह द्द्यािी जागा हा संपत्तीकडे नेणारा मागय आहे असे 
सरळसरळ मानले जाि असे. ज्या अचधकाऱ्यािी संपत्ती काढून घेिली जाई िे अचधकारी गरीब चबिाऱ्या 
शिेकरी वगाकडून चवचिन्न मागांनी पैसे उकळीि आचण गमाचवलेल्या संपत्तीिी िरपाई करीि. शिेकरी वगाला 
मात्र कायदेशीर सरकारी कर िर द्यावा लागेि पण त्याबरोबरि बेकायदेशीरपणे वसूल केला जाणारा असा 
पैसाही द्यावा लागे. अब  य सूफ याने खचलफाला जे अनेक अचनष्ट प्रकार नाहीसे करण्यािा सल्ला चदला होिा 
त्यासंबधंी त्याने स्विःि चलहून ठेवले आहे. त्यािला एक प्रकार म्हणजे महसूल अचधकारी दौऱ्यावर असिाना 
त्याचं्या खाण्याचपण्यािा व सरकारी चलखाणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदािाही खिय शिेकऱ्यानंा करावा 
लागे. एवढेि नव्हे िर आपल्या चपकािंील सरकारला द्यावयािा वाटा मोजण्या–मापण्यासाठी वापरल्या 
जाणाऱ्या वजनमापाबंद्दल शिेकऱ्यानंा िाडे द्याव ेलागे. िसेि सरकारी देणे देण्यासाठी येणाऱ्याकंडून जबरीने 
पैसा उकळला जाि असे. कोणी एखादा शिेकरी सरकारी कर देण्याकरीिा चदऱ्हाम नाणी घेऊन आला की त्या 
नाण्यािंी िालू ककमि कमी आहे असे सागंनू त्याच्याकडे जादा नाण्यािंी मागणी केली जाि असे. असे प्रकार 
अनेकदा घडि. करािी रक्कम घेऊन आलेल्या माणसाने जादा रक्कम देण्यास का कू केली िर त्याला 
दोरखंडाने बाधूंन कडक उन्हाि उिे केले जाई ककवा ‘जार्रा’ (गळफास) देखील लावला जाई. 

 
खचलफाच्या खाजगी चिजोरीहून चिन्न असलेला असा जो सरकारी खचजना ककवा इस्लामी साम्राज्यािा 

खचजना त्याला ‘बेि अल ्माल’ (सरकारी संपचत्तिवन) असे म्हणि. ही संज्ञा एखाद्या चवचशष्ट इमारिीशी ककवा 
जागेशी संबंचधि नव्हिी. नाण्याचं्या ककवा वस्िंूच्या स्वरूपािील जी संपत्ती सवय इस्लामी समाजाच्या मालकीिी 
समजली जाई आचण खचलफािे अमील, अचधकारी ककवा कर वसूल करणारे अंमलदार याचं्यामाफय ि जी संपत्ती 
जमा होई चिच्याशी संबंचधि अशा खचलफाच्या कामाला ही संज्ञा लावली जाि असे. 

 
‘बेि अल–्माल’ मध्ये चसद्धान्ििः प ढील िीन मागांनी पैसे जमा होि: (१) ‘फे’ ककवा म स्स्लमानंी 

कजकलेल्या देशाकंडून चमळणारी खंडणी, (२) गचनमा म्हणजे लढाईि चमळालेली लूट आचण (३) सदाक 
म्हणजे दानधमय कर. 

 
(१) ‘फे’च्या रकमेिा एक पंिमाशं चहस्सा वगळून बाकीच्या रकमेवर ‘बेि अल् माल’िा हक्क असे. 

इमामाला म्हणजे खचलफाला त्या रकमेिी आपल्या मजीप्रमाणे चवल्हेवाट लाविा येि असे. 
 
(२) लढाईि चमळचवलेली लूट म्हणजे ‘गचनमा’. ज्यानंी लूट चमळचवली असेल त्याचं्यामध्ये चििा िार–

पंिमाशं चहस्सा वाटला जाई आचण उरलेल्या पािव्या चहश्श्यािे िीन िाग करून त्यािला एक चहस्सा ‘बेि अल ्
माल’ मध्ये जमा केला जाई. या चहश्श्याला पैगंबरािंा चहस्सा म्हणि. इमाम आपल्या चविारान सार म स्स्लम 
समाजाच्या कल्याणासाठी त्या चहश्श्यािा पैसा खिय करी. बाकी दोन चहश्श्यापंैकी एक पैगंबराचं्या नािलगानंा 
द्यावा लागे. त्याम ळे त्यावर इमामािा अचधकार िालि नसे आचण त्या चहश्श्यािा पैसा ‘बेि अल ्माल’च्या 
चिजोरीलाही चमळि नसे. उरलेला चिसरा वाटा ‘बेि अल ्माल’ कडे जाई. अनाथ म ले, गोरगरीब व वाटसरू 
यानंा सहाय्य यासारख्या धमादाय कामासंाठी िो वापरावा लागे. 
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(३) ‘सदाक’ (दानधमय कर) करािे दोन प्रकार होिे. 
 
(अ) मालकाने जाहीर न केलेल्या त्याच्या मालमते्तवरील ‘सदाक’ कर. या प्रकारच्या करािी रक्कम 

मालकाने आपल्या इच्छेप्रमाणे पण ित्काळ खिय करावयािी असिे. 
 
(आ) मालकाने उघडपणे मान्य केलेल्या संपत्तीवरील–म्हणजे शिेजचमनी, फळझाडे व ग रेढोरे 

याचं्यावरील कर. यापैकी शिेजचमनी व फळझाडे याचं्यावरील कराला ‘अश्र’ (दानधमासाठी काढून ठेवलेला 
चहस्सा) आचण ग राढोरावंरील कराला धमादाय कर, सदाक ककवा जकाि कर म्हणिाि. दानधमय कर घेण्यािे 
हेिू क राणामध्ये (९६०) स्पष्टपणे साचंगिले आहेि : “गोरगरीब व गरजू, हा कर जमा करणारे, िसेि ज्यािंी 
अंिःकरणे इस्लामला अन कूल करण्याि आली आहेि अशी माणसे, कैद्याचं्या व कजयबाजारी लोकाचं्या 
(सोडवण कीसाठी) आचण ईश्वरी मागासाठी जे (लढि) आहेि असे लोक व वाटसरू” याचं्यासाठी या करािा 
पैसा वापरला पाचहजे. 

 
‘बेि अल ्माल’मध्ये ‘गचनमा’ (लूट) व्यचिचरक्ि खराज, अश्र व जकाि या िीन करादं्वारे पैसा जमा 

होि असे. म स्स्लम साम्राज्याच्या सीमाचं्या अंिगयि असलेल्या जमीनज मल्यावरील हे कर होिे. या 
जमीनज मल्यािी कब्लजेदार व्यक्िी म स्स्लम असो की ‘आचश्रि’ म स्स्लमेिर व्यक्िी असो, चििी जमीन इस्लामी 
समाजाच्या मालकीिी समजली जाि असे. कारण ित्त्विः ही मालमत्ता इस्लामच्या चवजयाम ळे चमळालेली 
होिी. चजि देशािंील जचमनींिी (उदाहरणाथय, इराक व सीचरयामधील) वाटणी िे देश कजकणाऱ्या लोकामंध्ये 
करण्यास उमरने चवरोध केला होिा अशी पारंपचरक समजूि आहे. कारण उमरिे असे मि होिे की, अशा 
रीिीने चजि प्रदेशािंील जचमनी वाटल्या िर इस्लामजवळ आपली प्रगिी करण्यासाठी काहीि उरणार नाही. 
परंि  ल टीिी गोष्ट त्याच्या मिे वगेळी होिी. एक ित्त्व म्हणून ‘फे’ ककवा चजि देशाकंडून चमळणारी खंडणी हा 
देखील त्या देशाकंडून चमळालेला खराज ककवा चमळकि होय. िथाचप खराज कर सवयि जचमनींवर न बसचविा 
फक्ि दोन प्रकारच्या जचमनींवर आकारला जावा. पचहला प्रकार–ज्या प्रदेशािंील रचहवाशानंी काही अटींवर 
िडजोड केलेली आहे आचण ज्या िडजोडीिील एक अट त्यानंी आपल्या राजािा त्याग करावा ही आहे– अशा 
प्रदेशािंील जचमनी. [उदाहरणाथय, इराणिे प्रदेश. इस्लामने त्यावर सत्ता चमळचवल्यावर िेथील राजाला पदच्य ि करण्याि आले होिे.] या 
जचमनींिी चवक्री केली जाऊ नये. िसेि या जचमनीवर बसचवलेला ‘खराज’ हा एक प्रकारिा खंड असल्याम ळे 
त्या प्रदेशािील रचहवाशानंी इस्लाम–धमय स्वीकारला िरी िो द्यावा लागिो आचण म स्स्लम व ‘आचश्रि’ समाज 
अशा दोघाकंडूनही िो घेिला जािो. द सरा प्रकार– ज्या प्रदेशािील रचहवाशाशंी म स्स्लमानंी िडजोड केलेली 
आचण िडजोडीमधील एक अट स्थाचनक राजािी सत्ता िालू राहील ही आहे– असे प्रदेश. [असे प्रदेश म्हणजे फक्ि 

हल्ला करण्याि आलेले अचण प्रत्यक्ष अंचकि न केलेले प्रदेश. उदाहरणाथय, बायझन्टीन साम्राज्यािील ककवा कहद स्थानािील प्रदेश.] या द सऱ्या 
प्रकारच्या प्रदेशािील जचमनी चवकिा येिील. िेथे बसचवलेला ‘खराज’ हा एक (‘चजचझया’) कर असिो, आचण 
िो ज्याचं्यावर बसचवलेला असेल त्यानंी इस्लामधमय पत्करला म्हणजे िो रद्द होिो. हा कर ‘आचश्रि 
समाजा’कडून घेिला जािो, म स्स्लमाकंडून घेिला जाि नाही. 

 
खराज प्रदेशािी काहीशी चनराळी व्याख्या अब  य सूफ याने केली आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे चवजेत्या 

खचलफाने जे अरबेिर प्रदेश िेथील मूळ रचहवाशापंाशीि ठेवले आहेि असे सवय प्रदेश. िसेि ज्या प्रदेशािील 



 अनुक्रमणिका 

रचहवाशानंी इस्लामशी समझोिा केला आहे व इस्लामिा आश्रय (चधम्मा) पत्करला आहे, अशा सवय अरबेिर 
प्रदेशानंा ‘खराज प्रदेश’ म्हणिाि. ज्या प्रदेशािील रचहवाशानंी चबनिक्रार इस्लामिा स्वीकार केला आहे ककवा 
“इस्लाममध्ये या नाहीिर मरायला ियार रहा” अशी धमकी चदल्यानंिर इस्लाम पत्करला आहे आचण ज्यानंा 
‘आचश्रि’ होण्यािा पयाय चदलेला नाही–असे (अरबेिर) प्रदेश काही थोडे अपवाद सोडून अस्त्र (दानधमािा 
चहस्सा) ला पात्र समजले जािाि. त्यानंा ‘खराज’ लाग ूहोि नाही. त्यािप्रमाणे अशा प्रदेशािील जे म स्स्लमेिर 
रचहवासी ‘खराज’ देिाि, त्यानंी चजचझयादेखील चदला पाचहजे असेही मानले जािे. 

 
‘खराज’ करासंबंधी या चठकाणी नमूद केलेली सूते्र इस्लामी इचिहासाच्या द सऱ्या शिकाच्या अगोदर 

अस्स्ित्वाि नव्हिी. द सऱ्या शिकाच्या स मारास कोणिीही जमीन धारण करणाऱ्या म स्स्लमावर सवय म स्स्लमासं 
द्याव्या लागणाऱ्या दानधमय ‘सदाक’ ककवा जकाि कराव्यचिचरक्ि ‘खराज’ करही लादण्याि आला होिा. 
अगदी पूवीच्या काळी म स्स्लमानंा ‘खराज’ द्यावा लागि नसे. खचलफा उमरच्या अमदानीि कोणाही अरब 
म स्स्लमाला चजि प्रदेशािील जमीन आपल्याकडे मालकीहक्काने ठेविा येणार नाही या चनयमािे कडकपणे 
पालन होि होिे, आचण ज्या म स्स्लमेिर लोकाकंडे चजि प्रदेशािील जचमनी असि, त्याचं्याकडून चमळणारा 
खंडणीिा पैसा मोठ्या प्रमाणाि सरकारी खचजन्याि जमा होि असे. परंि  प ढे या चनयमािी अंमलबजाबणी 
स्थचगि झाली आचण सरकारी उत्पन्नावर त्यािा पचरणाम होऊ लागला. त्याम ळे प ढे हज्जाज या इराकच्या 
उमाय्यदकालीन स िेदाराने आपल्या चनयंत्रणाखालील सवय जमीनमालकानंा जमीनकर सक्िीिा केला. 
याबाबिीि इस्लामिे अन यायी असलेले ककवा नसलेले असा कोणिाही मेद ठेवण्याि आला नव्हिा. 
म स्स्लमानंा करम क्ि करून इस्लामच्या प्रसाराला प्रोत्साहन देण्याच्या खचलफा द सरा उमर याच्या धोरणाम ळे 
पचरस्स्थिी आणखीि चिघळली होिी. धमािे अचधकार व सरकारी चिजोरीिे अचधकार या दोहोमध्ये संघषय स रु 
झाला. (ख रासानवरील चवजयाच्या इचिहासािून हा सघंषय कसा झाला यािी कल्पना येिे.) अखेर म स्स्लम 
ककवा म स्स्लमेिर असा िेद न करिा सवय जमीनमालकावंर ‘खराज’ बसचवला गेला. आचण म हम्मदीधमीय 
देशािंील प्रत्येक रचहवाशाने ‘जमीनकर’ म्हणजेि ‘खराज’ चदला पाचहजे असे सूत्र ठरचवण्याि आले. 
त्याचशवाय ‘चधम्मी’वर (आचश्रि समाज–ज्यू, चििन्स व ित्सम) चजचझयासारखा बदनामीकारक करही 
लादण्याि आला. ‘खराज’ व ‘चजचझया’ या दोन मूलिः पयायवािी संज्ञा आहेि याि फारशी शकंा नाही. 
चहजरीच्या पचहल्या शिकािील अरबी हस्िचलचखिािं फक्ि चजचझयािा उल्लखे आढळिो. या संजे्ञिा 
सवयसाधारण अथय ‘खंडणी’ असा होिा. प ढे चजचझयाला ‘खराज अला रूरूस अहल अल ्चधम्मा’ म्हणजे ‘आचश्रि 
समाजावंरील कर’ असे म्हटले जाि असाव े[“शिेकऱ्याला आपल्या जचमनीिील उत्पन्नान सार खराज कर द्यािा लागे िर ‘चधम्मी’ला 

(ज्य,ू चििन वगैरे ‘आचश्रि’) ला दर ‘डोई’ हा कर द्यावा लागे.”]. या संजे्ञिा अथय आणखीही मयाचदि असावा. अब  हनीफा या 
चवचधपचंडिाच्या म्हणून साचंगिल्या जाणाऱ्या प ढील चवधानावरून िो स्पष्ट होिो : “कोणाही व्यक्िीवर एकाि 
वळेी जकाि व खराज बसचविा येणार नाही.” 

 
‘बेि अल ् माल’ला चमळणाऱ्या वगेवगेळ्या कर उत्पन्नामंध्ये खराजिे उत्पन्न सवाि महत्त्वािे होिे. 

इस्लामी साम्राज्यामधील चनरचनराळ्या प्रदेशािं कर–आकारणीच्या ज्या चवचिन्न पद्धिी प्रिचलि होत्या, त्या 
पद्धिींन सार खराजिी आकारणी िेथे केली जाि असे. िथाचप ज्या पद्धिीने करािी आकारणी प्रत्यक्षाि होि 
असे. त्याच्याशी कर आकारणीिे सूत्र नेहमीि स संगि असे असे नाही. िसेि कर–आकारणीच्या अगोदरच्या 
पद्धिीि खचलफाच्या लहरीन सार बदलही होऊ शकि असे. इराकमधील ‘सवाद’ जचमनी कसणाऱ्या 
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शिेकऱ्यानंा आपल्या चपकािंील जो चहस्सा कर म्हणून द्यावा लागे िो खचलफा माम न याने एकचद्विीयाशंावरून 
दोनपिंमाशं एवढा–म्हणजे २० टके्क कमी केला होिा. प ढे माम नने चहजरी २०३ मध्ये रेय्य या शहराने (प्रािीन 
व्हेचजस) द्यावयाच्या कराच्या रकमेि दोन दशलक्ष चदऱ्हाम एवढी प न्हा कपाि केली. रेय्य या शहराला देण्याि 
आलेल्या या सवलिीम ळे प्रोत्साहन चमळून त्यानंिर साि वषांनी आपल्यावरील ‘खराज’च्या रकमेि कपाि 
व्हावी अशी क म्म शहरवाचसयानंी चवनंिी केली, िेव्हा मात्र–खचलफा माम न याने िी ध डकावनू लावली. त्याम ळे 
क म्म शहरवाचसयानंी कोणिाही कर द्यावयास नकार चदला. परंि  त्याचं्यावर सैन्य पाठवनू माम न याने त्यानंा 
िाळ्यावर आणले; एवढेि नव्हे िर त्याचं्यावरील म ळािली ‘खराज’ करािी दोन दशलक्ष चदऱ्हामिी रक्कम साि 
दशलक्षापंयंि वाढचवली. महसूल व्यवस्थेवर खचलफािी चकिी पकड होिी यािे आणखी एक उदाहरण चिसरा 
अब्लबासी खचलफा माहदी याच्या अमदानीि (७७५–८५) चमळिे. माहदीच्या काळापयंि लागवडीखाली 
असलेल्या जचमनीच्या के्षत्रान सार रोखीने कर वसूल केला जाि असे. परंि  त्याऐवजी जचमनीिील उत्पन्नावर 
कर (रोख पैशाि की वस्िंूच्या रूपाि हे स्पष्ट नाही.) बसवनू उत्पन्नाि वाढ करावी; िसेि खज रीच्या व इिर 
फळझाडावंर त्याि पद्धिीने करआकारणी करावी या गोष्टीस वझीर उबेद अल्ला याने खचलफाला राजी केले 
होिे. 

 
प्रजेच्या हालअपेष्टा नाहीशा करण्याच्या बाबिीि िसेि समाजािील द व्ययवहारानंा आळा घालण्याच्या 

दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या बाबिीि खचलफाच्या मध्यविी सरकारिी गचि सामान्यिः मंद होिी. 
िरीदेखील काहीि शासनचवषयक स धारणा झाल्या नाहीि असे नाही. ‘खराज’ हा पीक हंगामानंिर वसूल 
केला जाणारा कर होिा. या करासाठी सौर वषय हे आर्मथक वषय मानले जाि असे. एके काळी इराण्याचं्या 
िाब्लयाि असलेल्या िागाि ससाचनयनािंा ‘नवरोझ’ (नववषय चदन) ही सदर कर िरण्यािी चिथी होिी. नवरोझ 
हा पूवी उत्तरायणाच्या मध्यास (२१ जून) साजरा केला जाि असे. त्या स मारास इराणमध्ये सािूिे व गव्हािे 
पीक हािी येि असे. िथाचप त्यावळेी इराणमध्ये उपयोगाि असलेले पंिागं प्रत्यक्ष सौर वषाशी ज ळि नव्हिे. 
त्याम ळे पचरणामी नवरोझिी चिथी हळूहळू वसंि ऋि पयंि प ढे गेली. २८२–८९५ या वषी नवरोझिी चिथी 
सत्तर चदवसानंी प ढे होिी. परंि  सरकारी अचधकारी अद्याप ज न्या पंिागंाप्रमाणे काम करीि असि, आचण 
त्याम ळे शिेकऱ्यानंा अचिशय त्रास होि असे. कारण शिेािील पीक हािी येण्यापूवी खूप अगोदर त्याचं्याकडून 
करािी रक्कम वसूल केली जाई. ही अडिण दूर करण्यासाठी खचलफा म िाचदद याने त्या साली (२८२। ८९५) 
करािा िरणा करण्यािी म दि सीरीयन (रूमी) सौर पंिागंािील हाचझरान (जून) मचहन्याच्या ११ िारखेपयंि 
म्हणजे ६० चदवसानंी वाढवनू [त्यानंिर स मारे पन्नास वषांनी खचलफा म त्ताकी याच्या बारीदी या नावाच्या एका द ष्ट मंत्र्याने प नःि आधार 
(मािय) मधील ज न्या चिथीप्रमाणे करवस ली करण्यािी पद्धिी स रू केली आचण खराज करािी रक्कम आगाऊ जमा केली. िसेि द सऱ्या एका वझीराने 
एकाि वषाि त्या वषािा व त्याप ढील वषािा खराज गोळा केला आचण सरकारच्या चरकाम्या खचजन्याि चवप ल पैसा जमा केला.] चदली. या 
स धारणेिा इचजप्िमधील चििन शिेकऱ्यानंाही फायदा चमळाला. िे शिेकरीदेखील इराणी नववषय मानीि 
[िेथील चििनधमीय नागचरक अद्यापदेखील ‘नवरोझ’ हाि आपला नववषय चदन समजिाि. सिेंबरच्या १० ककवा ११ िारखेला हा नववषय चदन येिो.] 
असि. 

 
म क्िाचदर (९०८–३२) यािा वझीर अली इब्लने इसा याने जी स धारणा केली असे मानले जािे िी 

चवशषेिः इराणमधील फासय प्रािंाच्या संदिािील आहे. ‘िक्मीला’ या नावाने िेथे प्रिचलि असलेल्या पद्धिीम ळे 
लोकानंा खूप त्रास होि होिा. चवचिन्न चजल्ह्यानंी द्यावयाच्या ‘खराज’च्या घाऊक रकमा या पद्धिीद्वारे ठरवनू 
चदल्या जाि. ससाचनयनाचं्या काळापासून ही पद्धि िालू होिी. एखाद्या चवचशष्ट चजल्ह्यािील करपात्र अशा 
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शिेकऱ्यानंी कमी जबर कर असलेल्या द सऱ्या चजल्ह्याि पळून जास्ि कर ि कचवला असेल िर त्याचं्या 
वाट्यािा करािा चहस्सा मागे राचहलेल्या त्याचं्या लोकानंा द्यावा लागे. करािी आकारणी बह धा जबर 
असल्याम ळे कर ि किा करण्यासाठी त्यानंा आपल्या जमीनज मल्यािा काही चहस्सा चवकावा लागे. यावर कोर 
टीका होऊ डागली िेव्हा खचलफाने ‘िक्मीला’ पद्धि रद्द करून चिच्या जािािून शिेकऱ्यािंी म क्ििा केली. 
मात्र खचलफाने िोवर लाग ू नसलेला फळझाडावंरील नवा कर लादला आचण एकूण करािे पूवीिे उत्पन्न 
कायम राखले. 

 
‘िक्मीला’च्या द ःसह ओझ्याखाली चिरडल्या जाणाऱ्या शिेकऱ्यानंी केलेल्या िक्रारीिी राजधानीि 

िौकशी झाली. त्यासंबधंीिा एक मजेदार वृत्तान्ि साचंगिला जािो. धान्य चपकचवणाऱ्या जचमनींच्या मालकापंैकी 
काही जरा धीट मालकानंी एकदा अशी िक्रार ग दरली की करािी आकारणी होईपयंि आपणास आपले धान्य 
राजंणािं ठेवाव ेलागिे आचण त्याम ळे िे सडिे, नाश पाविे. प राव्यादाखल त्यानंी धान्यािे नम ने सादर केले 
आचण अशी िक्रार केली की, धान्यािा पैसा चमळि नसल्याम ळे आम्हाला मज री करावी लागिे; एवढेि नव्हे िर 
आम्हाला आमच्या घरािील बायकाचं्या डोक्यावरील केस कापून चवकाव ेलागिाि. या लोकानंी प ढे असेही 
साचंगिले की, याउलट फळ–उत्पादकानंा मात्र कोणिीही िकलीफ नाही. हे फळ–उत्पादक चपकवीि 
असलेल्या फळािें (अंजीर, अल्ब खार, बदाम, चपस्िे इत्यादी) नम नेही त्यानंी दाखचवले. फळ–उत्पादकानंी 
आपली बाजू माडंिाना साचंगिले की आम्ही फळझाडे चवकि घेण्यासाठी पैसा ओिला आहे आचण आमच्यावर 
कर बसचवण्याि आला िर आम्ही आमिा पैसा चनष्ट्फळ खिय केला असे होईल. खचलफा माहदी याने 
फळझाडावंरील कर रद्द केला होिा असाही त्यानंी दावा केला. िथाचप ‘िक्मीला’ पद्धिीने कर देणाऱ्या 
शिेकऱ्यािंी बाजू मजबूि ठरली आचण मागे साचंगिल्याप्रमाणे खचलफाने ‘िक्मीला’ पद्धि रद्द केली. 

 
करपद्धिीच्या के्षत्रािंील एकसारखेपणा चसद्धान्िकत्यांना समाधानकारक वाटि असे. त्यानंी करािें 

वगेवगेळे प्रकार, िे कोणाकोणाला आचण चकिी द्याव े लागिाि याचवषयी पद्धिशीर चवविेन केलेले आहे. 
मावादीिा मिान सार इराकच्या सवाद प्रदेशािील (िैचग्रस–य फे्रचिस खोऱ्याच्या सखल िागािील संपन्न प्रदेश) 
काही िागाि अगदी पूवी जचमनीच्या प्रत्येक ‘जाचरब’ (६० x ६० गज) मागे एक ‘काचफझ [एक ‘काचफझ’ म्हणजे ८ 
रत्तल असावेि. परंि  चनरचनराळ्या देशािं चवचिन्न काळाि एका रत्तलािे वजन वेगवगेळे असे. त्याम ळे एक रत्तल म्हणजे चकिी यािा चनचिि अंदाज 
करिा येि नाही. सापं्रि इचजप्िमध्ये एक रत्तल = स मारे २½ चकलोगॅ्रम ककवा ५ पौंड १० औंस असे प्रमाण आहे.]’ धान्य व रोख एक चदऱ्हाम 
खाचरज कर आकारला जाि असे. करािा हा दर ससाचनयनाचं्या काळािील होिा. या करआकारणीमध्ये 
उमरने बदल केला. त्याने त्या प्रदेशासाठी प ढील दराप्रमाणे कर बसचवण्यािा अचधकार देऊन एक अचधकारी 
चनय क्ि केला. द्राक्षमळ्याच्या ककवा दाट लागवड केलेल्या फळझाडाखंालील जचमनीच्या प्रत्येक ‘जाचरब’मागे 
१० चदऱ्हाम, खज रीच्या झाडावंर ८, ऊसावर ६, लवगंावंर ५, गव्हावर ४ आचण सािूवर २. सीचरयाि या करािे 
दर चनरचनराळे होिे. आचण िेथेही खराजिी आकारणी सरसकट दराने न करिा करिार सहन करण्याच्या 
प्रत्येक जचमनीच्या क्षमिेिा आचण जचमनीला ज्या पद्धिीने पाणीप रवठा केला असेल चििा चविार करून 
करआकारणी केली जावी अशा अचधकाऱ्यानंा सूिना चदल्या होत्या. कारण जनावराचं्या सहाय्याने ककवा 
पाणिक्कीने कृचत्रमपणे चिजचवल्या जाणाऱ्या जचमनींना ओढे–नाल्याचं्या अथवा पावसाच्या पाण्याने चिजचवल्या 
जाणाऱ्या जचमनींइिका कर देणे परवडणे शक्य नव्हिे. 

 



 अनुक्रमणिका 

खराज कराच्या योजनेि पद्धिशीरपणा आणण्यािे काम उमरने केले असे म्हटले जाि असले िरी 
असा पद्धिशीरपणा इस्लामी इचिहासाच्या िौर्थया शिकािही अस्स्ित्वाि होिा असे सागंिाि. याचवषयी या 
चठकाणी अचधक चविार करणे शक्य नाही. ही खराज करव्यवस्था इराक िसेि बह धा सीचरयामध्ये िालू 
असलेल्या करआकारणीच्या पद्धिीशी खूपि चमळिीज ळिी आहे. चनरचनराळ्या जचमनींवर बसचवल्या जाणाऱ्या 
करािें जे चवचिन्न प्रमाण मावादीने नमूद केले आहे िे त्या बाबिीि त्याला असलेल्या माचहिीच्या आधारे आहे हे 
उघडि आहे. िसेि मावादीच्या फार पूवी ज्या गोष्टी रूढ होत्या आचण ज्या वस्ि िः अद्यापही िालू होत्या त्यािें 
त्याने चवविेन केले आहे. त्याम ळे त्याला आपल्या आवडत्या पद्धिीप्रमाणे स व्यवस्स्थि आकडेवारी देणे शक्य 
झालेले नाही. ‘अश्र’ ककवा दानधमय चहस्सा गोळा करण्यासबंंधीिी मागे साचंगिलेली योजना ही मावादीच्या 
िाचत्त्वक पद्धिीला अचधक अन रूप आहे. खराज करपद्धिीप्रमाणेि ‘अश्र करयोजनादेखील म ळाि उमरने िालू 
केली असे साचंगिले जािे. म स्स्लमाकंडून घेिला जाणारा अश्र’ दानधमय कराप्रमाणे समजला जािो िर चधम्मी 
(शत्र  प्रदेशािील रचहवासी) कडून घेिला जाणारा ‘अश्र’ हा ‘खराज’ कर समजला जािो. िसेि एखाद्या 
व्यापाऱ्याने ‘अश्र’ बद्दल करणाऱ्या अचधकाऱ्याला आपण आपल्या मालावर अगोदरि दानकर चदलेला आहे असे 
शपथेवर साचंगिले िर त्यािा माल ‘अश्र’ करािून वगळला जाि असे. यािा अथय ‘अश्र’ व ‘दानकर’ है दोन्ही 
कर समान समजले जाि होिे. आचण फक्ि म स्स्लमालाि दान–कर द्यावा लागि असल्याम ळे िो न देणाऱ्या 
म स्स्लमेिरानंा ‘अश्र’िी सूट चमळू शकि [म स्स्लमाकंडून दान–कर घेिला गेला असेल ि ला िो ‘अश्र’ करासारखा समजला जाई आचण 
ित्त्विः, अश्र कर वसूल करणाऱ्याला त्यािा चहशबे सरकारी चिजोरीला–‘बेि अल् माल’ला नव्हे िर ज्याचं्यासाठी त्या दान–करािा वापर करावयािा 
असे त्यानंा (अहल् अल् सदाकि) द्यावा लागे.] नसे. 

 
अब  हचनफाच्या मिान सार लाकूड, बी–चबयाणे व गवि या वस्ि  वगळिा जचमनीिून उत्पन्न होणाऱ्या 

इिर सवय वस्िूिील काही चहस्सा दानासाठी कर म्हणून द्यावयािा असिो. चपकाच्या एकूण उत्पादनािून सवय 
प्रकारिी मज री देऊन आचण जनावराचं्या िाऱ्यािा खिय वजा करून जे उरेल त्याच्या आधारे हा कर आकारला 
जािो. [अब  य स फ याने ‘अश्र’ करािून िाजीपाला वगळला होिा असा उल्लेख आढळिो.] सवयसाधारणपणे करपात्र रकमेिा फक्ि १० 
वा चहस्सा एवढा हा कर माम ली असावा असे चदसिे. या कर आकारणीिी पद्धि अशी होिी की, “हा कर जमा 
करणाऱ्या अचधकाऱ्याला ज्या वस्िू दाखचवल्या जािाि” त्या सवय वस्िंूच्या ककमिीिी प्रथम बेरीज करावयािी 
आचण मग प ढीलप्रमाणे ‘अश्र’ वसूल करावयािा : म स्स्लमजमीन मालकाकडून प्रमाचणि करदरािा 
एकिि थाश, चधम्मींकडून एकचद्विीयाशं आचण शत्र प्रदेशािंील नागचरकाकंडून संपूणय कर. २०० चदऱ्हामपेक्षा 
कमी ककमिीच्या वस्िंूवर अश्र घेिला जाि नाही. िरीदेखील खेड्यािील शिेकरी, कायद्याप्रमाणे 
आपल्याजवळील जचमनीवर ‘खराज’ देि असल्याम ळे िो शहरािील व्यापारी जसा कायद्याने ठरवनू चदलेला 
‘अश्र’ देि असे त्याप्रमाणे आपल्या उत्पन्नािील अश्र चहस्सा कर म्हणून देि असेल अशी फारशी शक्यिा नाही. 
शिेकरी आपल्या शखेला ककवा आपल्या चजल्ह्याच्या सरकारी प्रम खाला म्हणजे म ख्िाराला एक उियपक्षी 
संमि रक्कम ककवा चपकािा काही िाग दानािा चहस्सा म्हणून देि असावा, आचण मग म ख्िार करवस लीिा 
अचधकार चदलेल्या माणसाला त्याच्या मागणीप्रमाणे करािी रक्कम देि असावा हेि अचधक शक्य वाटिे. 
करवस ली करणारा हा माणसू नेहमीि सरकारी अचधकारी असे असे नाही एक चनचिि रक्कम सरकारी चिजोरीि 
आगाऊ जमा करणाऱ्या ठेकेदारानंा वगेवगेळ्या िागािील कर गोळा करण्यािे काम देण्यािी मध्यविी 
सरकारिी पूवीपासून प्रथा होिी. या पद्धिीिा स्वािाचवकि द रुपयोग होण्यािी शक्यिा होिी. [उदाहरणाथय, मूळ 

खराजच्या रकमेपेक्षा द प्पट रक्कम ठेकेदाराला कधी कधी चमळि असे.] आचण म्हणूनि काझी अब  य सफ याने आपल्या 
‘खराज’वरील गं्रथाि आपला धनी खचलफा हरून अल–्रशीद याला ही पद्धि बंद करण्यािा सल्ला चदला आहे. 



 अनुक्रमणिका 

कारण करवस लीच्या आपल्या करारा (कबाला) न सार ठेकेदार इसमाने जमचवलेली रक्कम खराजच्या अपेचक्षि 
रकमेपेक्षा कमी िरे, िेव्हा ठेकेदार शिेकऱ्याकंडून जबरदस्िीने पैसे वसूल करी आचण त्यािंा छळ करून 
त्याचं्याकडून येणे असलेल्या कराच्या रकमेपेक्षा प ष्ट्कळदा जास्ि पैसा वसूल करी. िथाचप शहरािील 
नागचरकानंी ककवा खेड्यािील शिेकऱ्यानंी खराजिी रक्कम आपल्यापकैीि एखाद्या संपन्न ककवा वजनदार आचण 
व्यवहाराि इमानदार असलेल्या इसमाकडे देण्याच्या कल्पनेस अब  य सफिा चवरोध नाही. आकारण्याि 
आलेल्या खराज कराच्या रकमेच्या बाबिीि हा इसम सरकारला जबाबदार असावा; बेि अल ्मालिा एक 
अचधकारी करवस लीच्या वेळी त्याच्याबरोबर राहावा आचण त्याने त्याच्या कामावर देखरेख करावी असे िो 
म्हणिो. 

 
बायझन्टीनाचं्या काळािील पूवीच्या पद्धिीप्रमाणेि इचजप्िमध्ये साम दाचयकपणे कर चदला जाि असे. 

सरकारिे िज्ज्ञ लोक चनरचनराळ्या चविागािंील चपकािंा अंदाज घेि; ग्रामप्रम खाचं्या िेटी घेि आचण प्रत्येक 
गावाने एकूण चकिी कर द्यावयािा िे ठरवनू देि. त्यानंिर एकूण कराचं्या रकमेिी त्या त्या खेड्यािील सवय 
काराचगरािं व इिर मज रदारामंध्ये योग्य प्रकारे वाटणी करून करआकारणी केली जाई. एखाद्याने कर चदला 
नाही िर त्याच्या वाट्यािा कर इिरानंा द्यावा लागे. या संदिाि कायद्याच्या एका अभ्यासकत्यािे असे मि 
आहे की, चजचझया करािे [येथे कर ही सजं्ञा सवयसाधारण अथाने अचिपे्रि आहे.] दोन प्रकार अस्स्ित्वाि होिे. पचहला प्रकार 
व्यस्क्िशः चधम्मींवर बसचवल्या जाणाऱ्या चजचझयािा आचण द सरा संपूणय गाव म्हणून प्रत्येक गावावर बसचवला 
जाणारा चजचझया. 

 
इराकमध्ये [ठेकेदाराने करावयािी कब लायि ‘कबाला’ यापेक्षा ‘इस्ल्िझाम्’ या लावाने अचधक पचरचिि होिी िसेि ठेकेदाराला 

‘म ल्िाचझम’ असे म्हणि. अद्यापही इराकमध्ये नगरपाचलकािें िसेि अन्य अनेक कर वसूल करण्यािा ठेका ‘म लाचझम’ला चदला जािो.] चवशषेिः 
ज्यावळेी सरकारी चिजोरीला पैशािंी गरज असे िेव्हा कर–वस लीिा ठेका (मक्िा) देण्यािी ही पद्धि 
अवलंचबली गेली असावी. परंि  इचजप्िमध्ये मात्र फार पूवीपासून करवस लीसाठी िी पद्धि नेहमीि अवलंचबली 
जाि होिी. अवषयण व अन्य अडिणींच्या प्रसंगी पैसा वापरिा यावा म्हणून िार वषांसाठी ठेका चदला जाि असे 
आचण पल बाधंणे ककवा िे द रुस्ि करणे अथवा कालव ेखोदणे या कामासाठी मक्िेदारानंी ककवा ठेकेदारानंी 
खिय केलेल्या पैशािंी ‘खराज’च्या रचजस्टरमध्ये ठरवनू चदलेल्या दराप्रमाणे सूट चदली जाई. अशा ठेक्यामं ळे 
जचमनीवरील कराइिकी चनचिि रक्कम देऊन ठेकेदारानंा जचमनी (किाई) चमळविा येि. ही पद्धिी इस्लामच्या 
सहाव्या शिकापयंि िालू होिी. सामान्य प्रकारच्या ‘किाई’ जचमनीपासून चमळणारे महस ली उत्पन्न त्यावळेी 
खूपि घटले होिे. आचण उमरानंा (लष्ट्करी अचधकारी वगाला) देण्याि आलेल्या किाई जचमनींवरील महसूल 
उत्पन्न द प्पटीपेक्षा वाढले होिे. त्याम ळे इचजप्िमधील सवय ‘किाई’ जमीनी लष्ट्करी अचधकाऱ्यानंा जहाचगरी 
म्हणून िरािर देण्याि आल्या. परंि  त्याम ळे फार काळपयंि वाढिे महस ली उत्पन्न चमळाले नाही. 

 
मक्िेदाराशी एखादा करार झालेला नसला िर विे अल ् माल (सरकारी चिजोरी)ला प्रािंािंील 

‘खराज’ धमादाय करािे व दान करािे संपूणय उत्पन्न चमळि नसे. प्रत्येक प्रािंािील सवय सरकारी खात्यािा खिय 
व लष्ट्करािा पगार देऊन उरलेली जादा रक्कमि बेि अल ्मालला चमळे. काही कर, वस्िंूच्या रूपाि िर काही 
रोख पैशाि द्याव ेलागि. कराबंद्दल चदलेल्या वस्िू व रकमा राजधानीकडे पाठचवल्या जाि. िेथे त्यािंी नोंद 
त्यासाठी चनमाण केलेल्या चदवान अल्−खराज (महसूल कायालयाच्या रचजस्टराि) मध्ये केली जाई. अनेक 
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प्रकारिा खिय वजा करूनदेखील सरकारी चिजोरीकडे चकत्येक वषांपयंि प्रिंड पसैा पाठचवला जाि होिा. 
खचलफा हरून अल−्रशीद (चहजरी सन १७०–७३–इ. स. ७८६–८०९) याच्या राजवटीि फक्ि एका वषांि 
सरकारी खचजन्याि जमा झालेल्या महसूलािा जो संचक्षप्ि चहशबे जिन करून ठेवण्याि आला आहे त्यावरून 
यािी कल्पना येिे— 

 
पूवेकडील प्राांत 

 
प्रदेश व वस्तू णदर्ऱ्हाम 

  
इराकच्या ‘सवाद’ िागािील } ८,०७,८०,००० धान्य जचमनींवरील करापंासून 
सवादमधून चमळालेला इिर प्रकारिा कर १, ४८,००,००० 

  
वस्तुरूपात 

  
नजरानी अंगरखे (रत्तलािं) २०० 
िेरािी पणे (रत्तलािं) २४० 

कस्कार (वाचसििा एक िाग) मधून १,१६,००,००० 
क र चदज्ला (शाि अल−्अरबिा देश) मधून २,०८,००,००० 
हलवानमधून ४८,००,००० 
अहवाझमधून २,५०,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
 

साखर (रत्तलाि) ३०,००० 
फासयमधून  
  
  
  

वस्तुरूपात 
  
काळ्या मन का (रत्तल) २०,००० 
डकळब ेव इडकलब े(रत्तल) १,५०,००० 
ग लाबपाणी (बाटल्या) ३०,००० 
संरचक्षि फळे (रत्तल) १५,००० 
चसराफी मािी (खाण्यािी) (रत्तल) ५०,००० 
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बेदाणा, हाचशमी (क रांि) ३ 
चकरमानमधून ४२,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
 

यमनी वस्िू (अंगरखे) ५०० 
खजूर (रत्तल) २०,००० 
चजरे १०० 
म क्रानमधून ४,००,००० 
कसध व इिर शजेारच्या प्रदेशामंधून १,१५,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
 

कैराख (? धान्य) (काचफझमध्ये) १०,००,००० 
हत्ती ३ 
हाचशशी झगे २,००० 
जाचकटे ४,००० 
िारिािील क डा लाकूड (मण) २५० 
इिर कडवट लाकूड (मण) १५० 
िप्पल जोड १,००० 
याचशवाय लवगंा व जायफळे  
चसचजस्िानमधून ४६,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
 

खास बनावटीिे झगे ३०० 
  
  

वस्तुरूपात 
  
साखर (रत्तल) २०,००० 
ख रासानमधून २,८०,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
िादंीच्या लगडी २,००० 
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ओझ्यािे घोडे ४,००० 
ग लाम १,००० 
अंगरखे २७,००० 
हरडे (रत्तल) ३०० 
ज झजानमधून १,२०,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
रेशीम (मण) १,००० 
क्यूचमसमधून १५,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
िादंीच्या लगडी २,००० 
पोशाख ७० 
डाकळब े ४०,००० 
िबाचरस्िान वगैरेमधून ६३,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
िबरी गाचलिे ६०० 
पोशाख २०० 
अंगरखे ५०० 
हािरूमाल ३०० 
कािपाते्र ६०० 
रेयमधून १,२०,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
डाकळब े १,००,००० 
जरदाळ  (रत्तल) १,००० 
इस्फहानमधून ११०,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
मध (रत्तल) २०,००० 
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मेण २०,००० 
हमाधान इत्यादीमधून १,१८,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
रॉब (मण) १,००० 
मध (रत्तल) २०,००० 
बसरा व क फा (म्हणजे चनहावादं व २,०७,००,००० 

चदनावर हे दोन माह)  
शहाराझरू इत्यादीमधून २,४०,००,००० 
मोस ल वगैरेमधून २,४०,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
सफेद मध (रत्तल) २०,००० 
जाचझरा, चदयासय व य फे्रिीसमधून ३,४०,००,००० 
अझर बैझानमधून ४०,००,००० 
म कान व कराखामधून ३,००,००० 
चजलानमधून  
  

वस्तुरूपात 
  
ग लाम २०० 
बाब्र व िैलासानमधून  
  
  

वस्तुरूपात 
  
मध (स्स्कन्स) १२ 
बचहरी ससाणा पक्षी १० 
झगे २० 
उर्ममयामधून १,३०,००,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
महफ री गाचलिे २० 
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कचशदा कामािे कापड (नग) ५८० 
मोठ (रत्तल) १०,००० 
िाचरख (खारावलेली मासळी) १०,००० 
बचहरीससाणे ३० 
खेिरे २०० 
  

२. सीणरया व इणिप्त 
  
प्रदेश व वस्तू णदनार 
  
चकचन्नस्रीन व सीमान्ि शहरे यामंधून ४,९०,००० 
चहम्समधून ३,२०,००० 
  

वस्तुरूपात 
  
बेदाणा (उंट−गोणी) १,००० 
दमास्कसमधून ४,२०,००० 
उद यनमधून ९६,००० 
चफलीस्िीनमधून ३,१०,००० 
सीचरयािील सवय ठाण्यामंधून  
  

वस्तुरूपात 
   
बेदाणा (रत्तल)  ३,००,००० 
   
इचजप्ि (चिचन्नस, दाचमएत्ता व अल ्अशम  हे िाग } १९,२०,००० वगळून. या िागािंील महसूलािे उत्पन्न 
खिासाठी बाजूला काढून ठेवले जाई.) मधून 
  

३. पणिमेकडील प्राांत 
  
 चदऱ्हाम 
बाकामधून १०,००,००० 
इचफ्रचकयामधून १,३०,००,००० 
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वस्तुरूपात 
  
गाचलिे १२० 
  

४. अरबस्तान 
  
 चदनार 
येमेनमधून ८,७०,००० 
 (चशवाय झगे) 
मका व मचदनामधून ३००,००० 

 
वस्ि रूपाने जमा झालेल्या करािी रक्कम ५,०००,००० चदनार म्हणजे १२५,५३२,००० चदऱ्हाम (१ 

चदनार [खरे म्हणजे एक सोन्यािा चदनार दहा (िादंीच्या) चदऱ्हामबरोबरीिा होिा. पण हरूनच्या कारकीदीि सामान्यिः एका चदनारिी ककमि वीस 
चदऱ्हाम होिी. िथाचप येथे साचंगिल्याप्रमाणे सरकारी व्यवहाराि एका चदनारिी ककमि २२ चदऱ्हाम गणली जाि असे.] = २२ चदऱ्हाम) एवढी 
होिी. 

 
रोख (िादंीच्या) नाण्यािंील रक्कम ४०,४७,८०,००० इिकी आहे. वस्ि रूपाने जमा रक्कम अचधक रोख 

रक्कम चमळून, एकूण रक्कम ५३,०३,१२,००० चदऱ्हाम एवढी [हा चहशबे कसा करण्याि आला आहे िे स्पष्ट होि नाही.] रक्कम 
होिे. 

 
वरील िाचलकेि पूवेकडील प्रािंाकंडून जमा झालेल्या रकमािें आकडे िादंीच्या चदऱ्हाम नाण्यािं चदले 

आहेि हे लक्षाि येईल. कारण पूवी हे प्रािं इराणच्या आचधपत्याखाली होिे आचण इराणाि िादंी चवप ल 
प्रमाणाि होिी. त्यािप्रमाणे एके काळी रोमन साम्राज्याि असलेले सीचरया, इचजप्ि व त्या लगििा अरबस्िान 
हे प्रदेश सोन्याच्या चदनार नाण्याि ‘खराज’ वगैरे कर देि असि. प्रारंिी अब्लबासींच्या कारकीदीि िादंीिे 
पचरमाण रूढ होिे आचण चहशबे चदऱ्हाम नाण्यािं केला जाई. उदाहरणाथय, मन्सूरने बगदादमध्ये बाधंलेल्या एका 
इमारिीस ४,८३३,००० चदऱ्हाम एवढा खिय आला असे एके चठकाणी म्हटले आहे. पण प ढे हरूनच्या काळाि 
खंडणीद्वारे लढायािील ल टीिून इिके चवप ल सोने चमळू लागले की, प्रािंािें स िेदार व इिर प्रम ख 
अचधकाऱ्यािें पगार िसेि देणग्या व िैनीच्या वस्िंूिी खरेदी इत्यादी प्रम ख बाबींसाठी होणारा खिय सोन्याच्या 
नाण्यािं होऊ लागला. फक्ि कचनष्ठ अचधकाऱ्यािें पगार िादंीच्या नाण्यािं चदले जाि. त्याम ळे िादंीिी 
झपाट्याने उिलबागंडी होऊन सोने हे िलनािे पचरमाण बनले. सोन्यासारख्या, िादंीपेक्षा अचधक मूल्यवान 
धािूिा वाढिा व्यय थाबंचवण्यािा ककवा त्यािा राखीव संग्रह करण्यािा प्रयत्नि झाला नाही. खचलफा 
म क्िाचदरच्या राजवटीि (२९५–३२०/९०८–९३२) खचलफा व त्यािा लवाजमा यावंर होणाऱ्या अवाढव्य 
खिासाठी साम्राज्यािील [“ख रासान हमरस्त्यालगिच्या एका चजल्ह्यािील महस ल अचधकाऱ्याला उदे्दशून अली इब्लने इसा या वझीराने असे 
कळचवले होिे होिे की, महस ली उत्पन्नािी चकिी गरज आहे हे ि म्ही जाणिाि. ही गरज ध्यानी घेऊन ि म्ही कर गोळा करण्यािा अचधकाचधक प्रयत्न 
करावा.”] चवचिन्न प्रािंािूंन येणारा पैसा अप रा पडू लागला आचण सरकारी चिजोरीला सदैव पैशािा ि टवडा िासू 
लागला. त्यानंिर चखलाफिीवर आलेल्या आणखी दोन (काचशर व रादी) खचलफािंी कारकीदय संपण्यापूवीि 



 अनुक्रमणिका 

चखलाफि अगदी रसािळाला पोिली. अखेर ब वचेहद राजाचं्या वियस्वाच्या कालखंडाि िादंीिे पचरमाण प नि 
प्रस्थाचपि झाले. 

 
वर चदलेल्या जमेच्या िाळेबदंाशी म क्िाचदरच्या कारकीदीिील (३०६/९१८–१९) िाळेबंदािी ि लना 

करून पाहण्याजोगी आहे. त्या िाळेबंदामध्ये उत्पन्नाच्या प ढील चवचवध बाबींिा समावशे आहे. बसरा व 
सवादसारख्या चवचिन्न जचमनींवरील धमादाय कर (सदाक); बसरा येथील जहाजावंरील जकाि कर; बगदाद, 
सामारा, वाचसि, बसरा व क फा येथील मेंढी बाजारािून चमळणारा कर, याि शहरािील टाकसाळीिून 
चमळणारा नफा; आचण बगदाद व इिर चठकाणच्या चधम्मींकडून चमळणारा कर. याचशवाय राजधानीच्या शहराि 
व त्यालगिच्या प्रदेशािं अनेक प्रकारिे स्थाचनक व पाचलका (म्य क स) कर लाग ूहोिे. काही चठकाणी िे नेहमी 
वसूल केले जाि िर अन्यत्र गरजे प्रमाणे. चखलाफिीिी आर्मथक पचरस्स्थिी अत्यंि ढासळली होिी त्या काळाि 
बगदादमध्ये खचलफािा वझीर बाचरदी याने शहरामध्ये आयाि होणाऱ्या गव्हाच्या प्रत्येक ‘क र्र [“सहा गाढवािें 
ओझे.”]’ वर ७० चदऱ्हाम याप्रमाणे कर बसचवला होिा. िसेि वजन−मापाने चवकल्या जाणाऱ्या िेलासकट सवय 
वस्िंूवरही जबर कर बसचवला होिा. ब वचेहद राजा अबद द अल ् दावला याने इराकमधील सवाद येथील 
‘खराज’ कर देणाऱ्या प्रत्येक जचमनीच्या करआकारणीि दहा टके्क वाढ िर केलीि पण चशवाय चपठाच्या 
चगरणींच्या नफ्यावरील कर, घोड्याचं्या, गाढवाचं्या व उंटाचं्या बाजारािील चवक्रीवरील कर यासारखे अनेक 
नव ेकर त्याने बसचवले. िसेि चनधारीि धमादाय कर व क रणावरील कर यासंबधंीिे व्यवहार पाहण्यासाठी 
त्याने एक ‘चदवान’ (खािे) स्थापन केले. बगदाद शहराि ियार होणाऱ्या रेशमी व स िी कपड्यावंर धमादाय 
कर बसचवल्याम ळे दंगल होऊन त्यामध्ये ३८९/९९९ या साली बगदादिा हाम दी राजवाडा जाळण्याि आला. 
स िी मालावर कर घेिला जाणार नाही, फक्ि रेशमी मालावर िो आकारला जाईल, अशी सूट देण्याि आली 
िेव्हाि ही दंगल शमली. शहराच्या दोन्ही चदशानंा दवडंी चपटून ही घोषणा करण्याि आली. करपात्र अशा 
प्रत्येक वस्िूवर चशका मारण्यासाठी िौकसचनसािंी व चनरीक्षकािंी नेमणूक करण्याि आली. “अचमद अल ्
ज य श याच्या अमदानीच्या अखेरपयंि” हे अचधकारी अस्स्ित्वाि होिे. 

 
चवचशष्ट कामासाठीदेखील कर बसचविा येि. उदाहरणाथय, खचलफा म स्िार्मशद याने ५१७।११२३ मध्ये 

पूवय बगदादमधील शाही आवारािोविी असलेली किि अचधक चवस्िृि करावयास लागणाऱ्या खिासाठी 
बगदादमधून बाहेर जाणाऱ्या सवय प्रकारच्या मालावर कर बसचवला होिा. या कराम ळे एवढा असंिोष माजला 
की िो कर रद्द करणे व ज्यानंी िो चदला असेल त्यानंा त्यािंी रक्कम परि करणे िाग पडले. म स्िार्मशदच्या 
अगोदर होऊन गेलेला एक खचलफा, मन्सूर यानेस द्धा क फा शहरािील अशाि एका कामासाठी शहरािील 
प्रत्येक प रुष नागचरकावर ४० चदऱ्हाम डोईकर बसचवला होिा. त्या अगोदर त्याने प रुषािंी एकूण संख्या चकिी 
हे अजमाचवण्यासाठी शहरािील प्रत्येक प सा नागचरकास ५–५ चदऱ्हाम चदले. चशरगणिी करण्यािी ही पद्धि व 
चििी आकडेवारी लोककाव्यािून जाहीर करण्याि येई. मके्वच्या ज्य द्दा (जेद्दा) बंदराि इ. सनाच्या १० व्या 
शिकाि गहू, कापड, लोकर व केशर याचं्या आयािीवर कर होिा िर चनयाि होणाऱ्या ग लामानंाही कर द्यावा 
लागे. त्यािप्रमाणे देशािील चवचिन्न चनयतं्रण ठाण्यावंर एक जकाि कायालय होिे. स्थाचनक व्यापाऱ्याचं्या 
अंदाजान सार या कायालयाचं्या एकूण चमळकिीपैकी एकिृचियासं चमळकि सरकारी खचजन्याि जमा होि 
असे. इचजप्िमध्ये हे जादा कर (म्य कस) दर मचहन्यास गोळा केले जाि. म्हणून त्यानंा ‘माचसक’ चहलाली कर 
म्हणि. शिेजमीन व शिेीमाल यावर दरसाल घेिल्या जाणाऱ्या ‘खराज’ कराहून हे कर चिन्न होिे. हे म्य कस 
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करही सलादीनच्या राजवटीपयंि ‘बिे अल ्माल’च्या उत्पन्नािी एक चनत्यािी बाब होिी. सलाचदनने हे कर रद्द 
केले. कारण िे िो बेकायदेशीर समजि असे. [“हे कर सलाचदनच्या मृत्य नंिर प नि स रू झाले. परंि  त्यािे उत्पन्न प्रािंाच्या ‘बेि अल ्
माल’मध्ये जमा होण्याऐवजी िेथील चििन अचधकाऱ्याचं्या चखशाि जाि असे, हे स्पष्ट आहे. चहलाली करामंध्ये मोठी घरे, द काने, स्नानगृहे, िट्टट्या, 
चपठाच्या चगरण्या वगैरेंवरील कर िसेि सम द्राि व नाईल नदीि पकडली जाणारी मासळी यावरील आचण इिर करािंा समावेश असे.”] 

 
बेि अल ्मालच्या उत्पन्नाि खूप िर घालणारी आणखी एक बाब म्हणजे वारस नसलेल्या मृि व्यक्िीिी 

सरकारकडे जमा होणारी संपत्ती. चवचधपंचडिानंी अशा पद्धिीने पैसा जमा करणे बेकायदेशीर ठरवीपयंि या 
मागाने सरकारी चिजोरीला पैसा चमळि असे. िसेि मृत्य पत्र न करिा कोणी मेले िर क राणामध्ये (४¹²) ठरवनू 
चदल्याप्रमाणे त्याच्या संपत्तीिे कायदेशीर चहस्से, (क राणाने) चनचिि केलेल्या नािलगापंैकी मृिव्यक्िीला 
कोणी नािलग असिील िर त्यानंा चदले जाि आचण बाकीिी संपत्ती बेि अल ्मालकडे जाि असे. या मागाने 
चमळणाऱ्या उत्पन्नासबंंधींिे व्यवहार पाहण्यासाठी बेि अल ्मालिा ‘चदवान अल–्मावाचरस अल–्हाचशया’ ककवा 
‘बेवारस संपत्तीसंबधंींिे खािे’ या नावािा एक खास चविाग स्थापन करण्याि आला होिा. मात्र मृत्य पत्र न 
करिा मरण पावलेल्या म स्स्लमेिर व्यक्िीिी संपत्ती ित्त्विः िरी ‘बेि अल ्माल’ला कधीही घेिा येि नसे, 
कारण म स्स्लम माणसाने म स्स्लमेिर माणसािी वारसा संपत्ती घेणे ककवा त्याला िी देणे या दोन्ही गोष्टी 
कायद्याच्या चवरुद्ध समजलेल्या आहेि. खचलफा म क्िाचदरच्या राजवटीि हे खास खािे रद्द करण्याि आले. 
इब्लने अल–्फ राि या वझीराने सवय प्राचंिक स िेदारानंा एक पचरपत्रक पाठवनू असे कळवले की, क राण, स न्ना 
ककवा िमाम इमाम यापैकी कोणाही अचधसते्तने, मृि म स्स्लमािी सपंत्ती बेि अल ्मालने घेणे योग्य असल्यािे 
साचंगिलेले नाही, म्हणून हे खािे रद्द करण्याि आले आहे. त्यानंिरच्या काळाि, मृि म स्स्लम व्यक्िीच्या 
संपत्तीिे सवय (कायदेशीर) चहस्से ज्यािे त्यास देऊन झाल्यावर अचधक संपत्ती उरली िर िी मृि व्यक्िीच्या 
रक्िसंबंधािंील अन्य आप्िेष्टामंध्ये वाटून चदली जाऊ लागली. 

 
सावयजचनक कामावर सरकारी चिजोरीिील फारि थोडा पैसा खिय होि असे. चखलाफिीच्या अगदी 

स रुवािीच्या काळापासून बिे अल–्मालच्या चिजोरीिील सवांि जास्ि पैसा शाही क ट ंब, त्याच्या अनेक 
शाखा, त्यािें महाल, त्यािें जनानखाने व त्यािंा प्रिंड लवाजमा याचं्यावरि खिय होि होिा. याचशवाय शाही 
खिािी आणखी एक बाब म्हणजे अनेक प्रकारच्या ग णािंा व कलािंा दावा करणाऱ्या असंख्य लोकानंा चदल्या 
जाणाऱ्या देणग्या. हे लोक खचलफाच्या दाराशी त्यािे लक्ष वधूेन घेण्यासाठी व त्यािी उदारिा जागवण्यासाठी 
धरणे धरून बसि. त्यानंा त्याि प ष्ट्कळदा यशही येि असे. याचशवाय पैगंबराशंी व खचलफाशी नािेसबंंध 
असल्यािा दावा करणाऱ्या आचण म्हणून हक्काने सरकारी पेन्शनिी मागणी करणाऱ्या हाचशमी वशंाच्या असंि ष्ट 
लोकािंा एक मोठा वगय होिा. या लोकानंा चनयचमिपणे पेन्शन चदले जाि असे. मात्र िे त्यानंा आपोआप चमळि 
नसाव ेअसे चदसिे. त्यासाठी खास ह कूम (साक्क) काढला जाई. आचण कधी कधी िो मागेही घेिला जाई. 

 
खचलफािी सत्ता अगदी कळसाला पोिली होिी त्या काळाि खचलफाच्या शरीर संरक्षक दलाच्या 

पगारावर केला जाणारा खिय, िसे पाचहले िर शाही क ट ंबावर होणाऱ्या अफाट खिाच्या मानाने चकरकोळ 
होिा. िथाचप चिसऱ्या इस्लामी शिकाच्या प्रारंिानंिर लगेि जेव्हा खचलफाच्या सते्तच्या ऱ्हासािी चिन्हें चदसू ं
लागली त्या काळािं खचलफा म िाचसम (चह. स. २१८–२२७/इ. स. ८३३–८४२) याने ि की, बबयर व अन्य 
लोकािें िाडोत्री शरीरसंरक्षक दल ठेवण्यािी प्रथा स रू केली. त्यानंिरच्या काळाि शरीररक्षकावंरील खिाि 
झपाट्याने अमयाद वाढ झाली. एकट्या ित्काचलन िात्प रत्या राजधानीिील–सामरामधील शरीरसंरक्षक 
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दलावर चह. स. २५२–इ. स. ८६७ मध्ये २० कोटी चदनार एवढी अफाट रक्कम खिय झाली होिी. सबधं 
साम्राज्याच्या दोन वषांच्या खराज कराच्या उत्पन्नाइिकी ही रक्कम होिी. सरकारी अचधकारी व कधी कधी 
धचनक नागचरक याचं्याकडून बळजबरीने पैसा चमळवल्याचशवाय एवढी रक्कम उिी राहणे शक्यि नव्हिे. बगदाद 
शहराला सैन्यािा प्रथम वढेा पडला त्या काळाि खचलफा अमीनने श्रीमिं व्यापाऱ्यानंा आचण इिर लोकानंा या 
मागाने सैन्यािा खिय िागचवण्यासाठी चपळून काढले होिे. 

 
बेि अल–्मालिे उत्पन्न सवयसाधारणपणे कशा चरिीने खिय होि असे, यािी कल्पना ३०६/९१८–९ या 

वषींच्या जमाखिाच्या िाळेबदंावरून [“उत्पन्नापेक्षा खिय २० लक्ष चदनार जास्ि होिा”] येिे. माचहिीसाठी िपशीलासह हा 
िाळेबंद जिन करून ठेवला आहे. शासकीय खिाच्या बाबी प ढीलप्रमाणे होत्या:— 

 
णवषय णदनार 

पचवत्र शहर [या पचवत्र नगरासंाठी व यात्रामागांसाठी केला जाणारा व्यय केवळ 
धमयपे्रमािून केला जाि असे, असे नाही. साम्राज्यािी म लकी राजधानी व धार्ममक राजधानी या 
दोहोंि घचनष्ठ सपंकय  राहावा या दृष्टीने या यात्रामागांिा उपयोग होि असे. या मागांसाठी खिय 
करण्याच्या धोरणािा साम्राज्याच्या प्रगिीवर खूपि अन कूल पचरणाम झालेला चदसिो. 
अगदी खचलफा माहदी याच्या राजवटीिदेखील (१६१ । ७७८) बगदाद िे मक्का या रस्त्यावर 
लष्ट्करी िौक्या उिारलेल्या होत्या, मैलािे दगड लावलेले होिे आचण चवचहरी खणण्याि 
आल्या होत्या.] (मक्का व मचदना) व त्याकडे जाणारे याते्रिे मागय 

३१५,४२६½ 

सीमान्ि ठाणी ४९१,४६५ 
साम्राज्यािील काझींिे विेन ५६,५६९ 
साम्राज्यािील पोचलस अचधकारी व न्यायाधीशािंा पगार ३४,४३९ 
बारीद (टपाल) खात्याच्या अंमलदारािंा पगार ७९,४०२ 

 
सावयजचनक कामावर झालेला खिय आचण इिर सरकारी खिय चमळून, एकूण स मारे १ दशलक्ष चदनार 

होिा िर शाही क ट ंब, सरकारी चदवानखान्यामधील छोटे अंमलदार, राजधानीिील स रक्षा पोचलस आचण इिर 
बाबी यावर [यािी िपचशलवार यादी अशी : 

पहारेकरी आचण द्वाररक्षक व ित्सम इिर सेवक, देशी व चवदेशी िाडोत्री चशपाई; चनग्रो (बह िाशंाने इचजप्ि मक्का वगैरे चठकाणी खरीदलेले 
ग लाम); खचलफािे बंधम क्ि ग लाम (राजवाड्याि वाकचनस म्हणून आचण प्रवासाि सरंक्षक म्हणून हे लोक काम करीि); खासगिीिील सरंक्षक दल 
(पायदळ व घोडेदळ); शाही क ट ंबाच्या सेवेसाठी चनय क्ि केलेले अचधकारी व इिर सिरा प्रकारिे अचधकारी; िसेि खबरे; क राण म्हणणारे; म राचद्दन 
(प्राथयना सागंणारे); ज्योचिषी; साकी (दारूिा प्याला िरून देणारा सेवक); चवदूषक इत्यादी; बगदादमधील स रक्षा पोचलस, ि रंुगाचधकारी, गस्िवाले 
वगैरे; चनवडक ग लामाचं्या सैन्य ि कड्या; खाजगी शाही पाकगृहे व बेकऱ्या इत्यादी; सैन्यासाठी व ग लामाकंचरिा सावयजचनक पाकगृहे व बेकऱ्या; 
राजवाड्यािील व बेकऱ्यािंील पाणके; राजवाड्यािील खाजगी सेवक; कारागीर व कसबी (कशपी, धोबी, िमयकार, लोकर काढणारे वगैरे); दरबारे, 
हकीम, चशकारी वगैरे; शाही गलबिावरील नाचवक; हाचशमी लोकािंी पेन्शने; बगदाद येथील मचशदीि श क्रवारिी प्राथयना सागंणारे खाचिब; चवचिन्न 
चदवानामंधील वचरष्ठ लेखचनक, खचजनदार, द्वारपाल, म दीर इत्यादी.] झालेला खिय १४½ दशलक्ष चदनारापेंक्षाही अचधक होिा. 

 
बेि अल् मालमध्ये (सरकारी कोष) येणाऱ्या पैशाला व महसूलाला चदवान अल ्खराजम ळे ओहोटी 

लाग ू लागली. साम्राज्याच्या मध्यविी प्रािंािील–इराकमधील संपन्न सवाद जचमनींपासून चमळणाऱ्या 
महसूलाच्या व्यवहारािे चनयतं्रण हे चदवाण अल ्खराज या खात्यािे म ळिे कायय होिे. प ढे खचलफा म िाचदद 
(२०९–२८९ । ८९२–९०२) याच्या कारकीदीमध्ये या खात्याला चदवान अल ्सवाद असे म्हटले जाऊ लागले. 
परंि  त्यािबरोबर इिर दूरच्या प्रािंािंील महसूलाच्या बाबी ठरचवणे, जमेच्या व खिाच्या बाबी िपासून पाहणे, 
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याचशवाय सरकारी चिजोरी खात्यािे एकंदर चहशबे ठेवणे ही कामे सदर खािे करीि असे. या खात्याशी 
चनकटिा संबंध असलेले द सरे खािे म्हणजे चदवान अल ् नफाकि ककवा ‘चवचनयोग चविाग’ म्हणजेि खरे 
म्हणजे शाही क ट ंबाच्या खिािे चहशबे चनयतं्रण खािे. 

 
या ‘चदवाना’ं द्वारे उत्पन्न न खिय यािें जेवढे चनयमन केले जाि होिे त्याहून अचधक चनयमन करण्यािी 

आवश्यकिा खचलफा माहदी (इ. स. ७७५–८५,) याच्या काळापासूनि िासू लागली होिी. कारण त्यावळेी 
केवळ एकट्या वझीराच्या हािी सवय खात्यािी सत्ता एकवटली होिी. म्हणून खचलफा माहदी याने चवचिन्न 
खात्याचं्या चहशबेािें चनयमन करण्यासाठी चदवान अल ्अझीग्मा या नावािा एक खास चविाग स्थापन करण्यािे 
ठरचवले. या चविागािील प्रत्येक खात्यािे रचजस्टर (चझमाम) एका अचधकाऱ्याकडे सोपचवले जाि असे आचण 
त्या सवांिे चनयंत्रण करणारा एक चनरीक्षक नेमलेला असे. त्यानंिरच्या काळाि आर्मथक व्यवहार करणाऱ्या 
प्रत्येक सरकारी खात्यािे रचजस्टर असाव ेआचण त्यासाठी एक खास ‘चदवान’ स्थापन करून त्यावर एक 
अचधकारी नेमला जाि असावा असे चदसिे. उदाहरणाथय, ख द्द ‘चदवान अल ्खराज’ मध्ये ‘चदवान चझमाम अल ्
खराज’ असा चविाग होिा. हा चविाग एकूण सवय महसूल व ज्यावर महसूल वसूल केला जाई अशा जचमनींच्या 
सवय व्यवहारावंर देखरेख करीि असे. िसेि ‘चदवान अल ्नफाकि’मध्ये ‘चदवान चझमाम अल ्नफाकि’ हा 
चविाग होिाि. अशा प्रकारिेि एक खािे इचजप्िमध्ये होिे. प्रत्येक ‘चदवान’िा अचधकारी त्या त्या खात्याच्या 
म िवल्लीकडे अथवा सवय चविागािे संय क्िपणे चनयतं्रण करणाऱ्या कौस्न्सल अध्यक्षाकडे आपल्या ‘चदवाना’ंिा 
चहशबे देि असे. 

 
गरजेन सार अथवा खचलफाच्या लहरीन सार बगदादच्या कें द्र सरकाराि आणखीही ‘चदवान’िी 

स्थापना केली जाि असे. यापैकीि एक अचिशय महत्त्वािे चदवान (खािे) म्हणजे ‘चदवान अल–्जेयश’ ककवा 
‘सैन्य खािे.’ सैन्य िरिी व सैन्यािा पगार या बाबी सदर खात्याकडे सोपचवलेल्या होत्या. या खात्यािा 
अचधकार नेहमीि िाले असे नाही. कारण या खात्यािे अस्स्ित्वि म ळी त्यावळेी सते्तवर असलेला खचलफा 
अथवा त्यािा वझीर कसा आहे याच्यावर अवलंबनू असे. 

 
बगदाद या राजधानीिा संस्थापक खचलफा मन्सूर याच्या अमदानीिील कचनष्ठ ह द्याचं्या जागामंध्ये 

अल ्खािम (मोहोर), खाजगी कारिारी व चकिाबि अल ्रसाईल वल सीर (ग प्ि दप्िर), शाही मालमत्ता 
आचण ‘खिय’ या खात्याचं्या अचधकाऱ्यािंा समावशे होिा. त्याचं्या सवयि खात्यानंा त्याकाळी रीिसर ‘चदवाना’ंिा 
दजा प्राप्ि झालेला नव्हिा. त्यानंिरच्या खचलफाचं्या राजवटीि अशा प्रकारिी अनेक खािी चनमाण झाली 
होिी. त्याम ळे सरकारी कारिाराला फारशी मदि होि नसावी असे चदसिे. कारण कियबगार शासक म्हणून 
ख्यािी पावलेल्या खचलफा म क्िाचदरने प ढे त्या सवय खात्यािें एका मध्यविी खात्याि, चदवान अल ् दार 
(राजमहाल खािे) मध्ये एकत्रीकरण केले. या मध्यविी खात्यािे िीन िाग होिे. (अ) ‘चदवान अल् मचश्रक’ –
खचलफा माहदीच्या काळापासून हे खािे िालू होिे. पूवेकडील प्रािंाचं्या कारिारािे काम या चविागाकडे होिे. 
(आ) ‘चदवान अल ्माचिब – पचिमेकडील प्रािंािंा कारिार या चविागाकडे होिा. (इ) चदवान अल ्सवाद 
ककवा चदवान अल ्खराज– म्हणजे खराज करासबंंधीिा [“हे सवाि महत्त्वािे चदवान समजले जाि असे.”] चविाग. चदवान 
पद्धिी आटोपशीर करण्यािे हे प्रयत्न फारसे फलदायी ठरले नाहीि. उलट त्याम ळे सरकारी पदािी व 
त्यापासून चमळणाऱ्या प्राप्िीिी इच्छा बाळगणाऱ्या अनेक लोकािं असंिोष पसरला. आचण खचलफा म क्िाचदर 
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(२९५–३२० । ९०८–३२) याच्या कारकीदीि अली इब्लने इसा या वझीराने ज्या शासकीय स धारणा घडवनू 
आणल्या, त्यामध्ये चकमान दहा ‘चदवाना’ंसाठी िरी स्विंत्र अचधकाऱ्याचं्या नेमण का करण्याि आल्या. चदवान 
अल ्दारिा अचधकारी त्यापकैीि एक होिा. िसेि वरील िीन खािी स्विंत्र करण्याि आली. 

 
अब्लबासी खचलफाचं्या अमदानीच्या प्रारंिी चदवानाचं्या अचधकाऱ्यानंा फार पगार चमळि नसे. खात्याच्या 

प्रम खानंा व प्रािंाचं्या स िेदारानंा सारखाि म्हणजे दरमहा ३०० चदऱ्हाम इिका पगार चमळे. उम्मायद 
खलीफाचं्या राजवटीि सामान्यिः चमळणाऱ्या पगाराइिकाि हा पगार होिा. प ढे स मारे दीडश ेवषांनी म्हणजे 
खचलफा म क्िाचदर याच्या अमदानीि सवाद चदवानच्या मंत्र्याला सवांि जास्ि पगार चमळि असे. त्याला 
दरमहा ११,००० चदऱ्हाम पगार होिा. नंिर काही काळ त्याि ५००० चदऱ्हाम इिकी कपाि करण्याि आली. 
कचनष्ठ पदस्थ अचधकाऱ्यानंा फक्ि १०० चदनार (२२०० चदऱ्हाम) एवढ्या पगारावर काम कराव ेलागे. ित्त्विः 
िरी सवय अंमलदारािें पगार बेि माल अल ्म स्स्लमीन ककवा कें द्रीय चिजोरीिून चदले जाि असि. कारण हे 
अचधकारी सवय समाजािी कामे करीि असल्याम ळे त्यानंा समाईक कोषािून पगार देणेि योग्य समजले जाि 
असे. िथाचप कधी कधी मागे साचंगिल्याप्रमाणे अचधकाऱ्याचं्या पगारािा खिय त्या त्या प्रािंाच्या उत्पन्नािून केला 
जाई. 

 
सरकारी पते्र चलचहण्यािे व मोहोर करून िी पाठचवण्याने एक स्विंत्र खािे (चदवान) होिे. या ना त्या 

नावाने िे नेहमीि अस्स्ित्वाि होिे. उमाय्यद खचलफाचं्या अमदानीि ‘चदवान अल ्खािम’ या नावािे असे एक 
खािे अस्स्ित्वाि असल्यािा उल्लेख मागे येऊन गेलाि आहे. अब्लबासी खचलफाचं्या राजवटीि या खात्यािे जे 
प्रधान काम होिे त्याला अन सरून चदवान अल–्िॉकी [काही वेळा या खात्याला ‘चदवान अल्–रसाइल’ ककवा इचजप्िप्रमाणे चदवान 
अल्–इन्शा म्हटले जाई.] असे म्हटले जाई. खचलफाप ढे चविारासाठी ठेवलेल्या अजावर व अन्य कागदपत्रावंर 
खचलफाने चदलेल्या चनणयया (िॉकी) ला चवस्िृि पत्रािे रूप देणे हे या खात्यािे प्रम ख काम होिे. कधी कधी 
स्विः खचलफा आपल्या सहीचनशी कागदपत्रावर आपला ‘िॉकी’ चलहीि असे. त्याम ळे क्कचित् प्रसंगी िॉकी 
यािा खचलफािी सही असाही अथय होि असे. खराज कर िरण्यािी म दि प ढे ढकलण्याच्या खचलफा म िाचदद 
याने चदलेल्या एका चनणययाच्या चनचमत्ताने या चदवानाच्या कामकाज पद्धिीिी कल्पना येिे. एकदा खचलफा 
म िाचददप ढे खराजसंबधंीिा एक अजय ठेवण्याि आला. िेव्हा त्याने आपला चनणयय आपल्या सचिवाला 
साचंगिला. त्याने िो मोजक्याि पण शक्य िो स ंदर शब्लदािं आचण िागंल्या व अिूक अक्षरािं कागदावर 
चलचहला. मग खचलफाच्या चनकालासचहि िो अजय चदवानच्या अचधकाऱ्याकंडे देण्याि आला. त्यावरून त्यानंी 
कायदेशीर लेख ियार करून त्याच्या अनेक प्रिी ियार केल्या (त्यापंकैी एक रचजस्टरमध्ये ठेवली), त्यावर 
खचलफािा चशक्का व म द्रा मारली आचण त्या सवय प्रचि पचरपत्रक म्हणून सवय प्रािंीय स िेदाराकंडे व इिर संबचंधि 
अचधकाऱ्याकंडे रवाना करण्याि आल्या. खचलफािा सिीव हा राजकारणी व कारस्थाने करणारा असेल िर 
त्याच्या पदाला खूपि राजकीय सामर्थयय प्राप्ि होि असे आचण त्यािी प्रािंाचं्या स िेदारावंर व महसूल 
अचधकाऱ्यावंर सत्ता िालि असे. कारण याि अचधकाऱ्याशंी म ख्यिः सचिवािा पत्रव्यवहार होि असे. म्हणून 
प ष्ट्कळदा त्याच्या पदाला “स िेदारावंर देखरेख ठेवणारे व चनणययािे पद” असे संबोचधले जाई. 

 
सवय चदवानावंर अचधकार असलेला व खचलफाशी चनकटिा संबधं असलेला अचधकारी म्हणजे वझीर. हे 

अचधकारपद प्रारंिीच्या काळाि सिीव व सल्लागार या नात्याने अगदी म हम्मदाच्या काळापासून अस्स्ित्वाि 
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होिे. म हम्मदापंाशी व अब्लबासी खचलफाचं्या अगोदरच्या सवय खचलफापंाशी त्यािें चवश्वासू सिीव असि. िसेि 
प्रसंगचवशषेी अन िवी व ज्ञानी माणसािंा सल्लाही घेिला जाि असे. िथाचप पूवी इराणमध्ये होिे िशाप्रकारिे 
वझीरािे कायमिे अचधकारपद अब्लबासींच्या काळापासूनि चनमाण झाले. या पदावर बसलेली पचहली व्यक्िी 
म्हणजे ‘म हम्मदाच्या क ट ंबािा वझीर’ म्हणून समजला जाणारा अब ूसलामा हा होय. या पदािे कमी–जास्ि 
महत्त्व खचलफाच्या व ख द्द त्या पदावर असलेल्या अचधकारी व्यक्िीच्या व्यस्क्िमत्त्वावर अवलंबनू असे. मन्सूर 
ककवा माहदीसारख्या बचलष्ठ खचलफाने आपल्या वझीराला सत्ता चदली होिी िरी सरकारी कारिारावर त्यािा 
काब ूहोिा. िर हरून अल ्रशीदसारखा करडा अंमल गाजचवणारा परंि  फारसा कियबगार नसलेला असा राजा 
सते्तवर असे, िेव्हा िो आपल्या वझीरानंा (उदाहरणाथय, प्रख्याि बामेसीद) सते्तिा खूप वापर करू देई आचण 
मग अत्यािाराच्या मागाने सते्तवर प न्हा काब ूचमळचवण्यािा प्रयत्न करी. वझीरािी नेमणूक नेहमीि ग णवते्तवर 
केली जाि असे असे नाही. पैशाच्या लोिाने खचलफाने वझीरपद चदल्यािी उदाहरणे नमूद आहेि. एका 
दरबाऱ्याच्या सूिनेवरून खचलफा माहदी याने कोणा एका याकूब इब्लनेला आपले वझीरपद देण्यासाठी 
त्याच्याकडून एक लक्ष चदनार घेिले होिे असे म्हणिाि. 

 
सवयसाधारणपणे पूवीिे बचलष्ठ खचलफा वझीर व चदवानािें (खात्यािें) प्रम ख या दोन्ही पदावंरील 

नेमण का स्विःि करीि असि. क्वचिि प्रसंगी, उदाहरणाथय माहदीच्या अमदानीि वझीराकडेि एक ककवा 
अचधक चदवान सोपचवले जाि. आचण वझीरपदावरून त्याला एखादेवळेी काढण्याि आले िरी त्याच्याकडे द सरे 
एखादे मंत्रीपद ठेवले [उदाहरणाथय, अली इब्लने याक्िीन या वझीराच्या जागी खचलफा माहदी याने द सऱ्यािी चनय क्िी केल्यानंिरही याक्िीन 
याला ‘चदवान अल् रसाइल’ हे चदवान आपल्याकडे ठेवण्यािी परवानगी चदली होिी.] जाई. उलट खचलफा अल–्म क्िाचदर याच्या 
अशािंिापूणय अमदानीि वझीरािंी चनय क्िी खचलफा करीि असला िरी चदवानाचं्या प्रम खाचं्या नेमणूक वझीर 
करीि असे. उदाहरणाथय, इब्लने रजाकान या वझीराने आपल्या पसंिीिी माणसे चिन्न चिन्न पदावंर नेमली होिी. 
एवढेि नव्हे िर प्रत्येक पदािा दजा चनचिि ठरवनू चदला होिा. वझीर किृयत्ववान असला िर साम्राज्याच्या 
[आपल्या अगोदरिा वझीर अली इब्लने इसा यािी उलटिपासणी घेि असिाना इब्लने अल् फ राि याने असे उद्गार काढले होिे की, आपण पाि वष े
“राज्याच्या शासनािा कारिार पाचहला होिा.”] कारिारावर त्याला एकंदर नजर ठेविा येि असे. वझीराच्या काययकके्षि 
सीमान्ि प्रदेशाचं्या, चदवानाचं्या व प्रािंाचं्या कारिारािा समावशे होि असे. या व्यचिचरक्ि इस्लामच्या िौर्थया 
शिकाि सरकारिा सवोच्च अचधकारी या नात्याने वझीराकडे इराक हा साम्राज्यािी राजधानी असलेला प्रािं 
स पूदय केलेला होिा. वझीराच्या हािी असलेली महत्त्वपूणय शासकीय सत्ता आचण इिरावंर अन ग्रह करण्यािे 
त्याच्यापाशी असलेले सामर्थयय या दृष्टीने त्या काळािील वझीरपद हे आजकालच्या प्रधानमंत्रीपदासारखे होिे. 
िथाचप प ष्ट्कळदा वझीरपदावर असलेली व्यक्िी आपल्या कामाकडे द लयक्ष करीि असल्यािेही चदसिे. 
माचगिलेली लाि देण्याच्या सामर्थयापेक्षा ज्या माणसापंाशी अन्य कोणिीही पात्रिा नाही अशा माणसाकंडून 
लाि घेऊन चदवानमधील अचधकाराचं्या जागावंर त्यािंी चनय क्िी करण्यािा उद्योग वझीर करीि असे. त्याम ळे 
स्विः वझीराला आपल्या चमळकिीसाठी आपल्या पगारावर अवलंबून राहण्यािी बह धा गरज नसे. अथात् 
चखलाफिीच्या इचिहासाच्या मध्यकाळाि वझीराला पगार वगैरेच्या रूपाने खूप प्राप्िी होि असे. त्यामध्ये 
‘काचिआ’ (जहाचगरी) िास द्धा कधी कधी समावशे होि असे. 

 
चखलाफिीच्या अवनिीच्या कालखंडािं व ब वचेहद राजाचं्या वियस्वाखाली खचलफा होिे त्या काळाि 

वझीरािी जागा काही काळ िहकूब करण्याि आली होिी. खरे िर खचलफा अल ्रादी याच्या अमदानीिि 
वझीर हे साम्राज्यािील सवोच्च अचधकारपद अमीर अल ्उमादा (सरसेनापिी) याच्याकडे गेले. ब वचेहदाचं्या 
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काळाि त्यािंा म ख्य अचधकारी हाि खरा वझीर असे आचण खचलफािा मंत्री (वझीर) हा काहीसा त्याच्या 
खाजगी सचिवासारखा होिा. त्याला रईस अल ्रुआसा ही पदवी होिी. प ढे सेल्ज काचं्या काळाि चखलाफिीिे 
काही अंशाने प नरुज्जीवन झाले िेव्हा त्यािबरोबर वझीरालाही त्यािे मूळ अचधकारपद व सत्ता प्राप्ि झाली. 

 
आिा आपण खचलफाच्या चिसऱ्या शासकीय जबाबदारीिा–पोचलस व न्यायदानचवषयक कारिाराशी 

संबचधि जबाबदारीिा चविार करू. इस्लामपूवय काळाि जमािीने ठरचवलेल्या नैचिक आिरणचवषयक [दारूबाजी 
व व्यचििार यासाठी हकालपट्टी झाल्याच्या उदाहरणासाठी.] चनयमािंा िगं करणाऱ्या जमािीमधील घटकािंी हकालपट्टी 
केली जाि असे अथवा ‘बदला’ घेण्याच्या मागाने जमािींि शािंिा व व्यवस्था राखण्यािे काम केले जाि असे. 
जमािीमधील कोणाही माणसािा द सऱ्या जमािीिील व्यक्िीने अपराध केला िर त्यािी जमाि त्यािा बदला 
घेईल असा एक करार जमािीिे परिक्रापासून संरक्षण व्हाव ेयासाठी ठरलेला असे. त्याम ळे आपली संपूणय 
जमाि ज्याम ळे ग ंिली जाईल अशाप्रकारिा रक्िपाि करण्यास कोणी ियार होि नसे. मक्का शहराि क रेशी 
जमािीिी संघसत्ता–चहल्फ अल ्फ द ल अस्स्ित्वाि होिी. शजेारच्या प्रदेशािंील टोळीवाल्याचं्या अत्यािारानंा 
आचण शहरािील ज ल मजबरदस्िीच्या कृत्यानंा पायबदं घालण्यािे काम ही संघसत्ता करीि असे. िसेि 
शहरािील नागचरक ककवा शहराबाहेरील इसम, स्विंत्र माणूस अथवा ग लाम व्यक्िी असा िेदिाव न करिा 
प्रत्येक माणसाला त्याच्या हक्कािंी हमी ही संघसत्ता देि असे. 

 
म हम्मदानंी आपल्या मचदना सनदेमध्ये कायदा व व्यवस्था राखण्याच्या या पद्धिीिा म ख्य िाग िसाि 

कायम ठेवला होिा हे आपण मागे पाचहलेि आहे. त्यािबरोबर म हम्मदानंी कायद्यािे पालन करणाऱ्यालाही 
संरक्षण चदले. िसेि खाजगी द ष्ट्मनीिून व चनचिि उदे्दश मनाि बाळगून एखाद्या माणसाने द सऱ्या व्यक्िीवर 
अन्याय केला िर त्या माणसाला त्याच्या जमािीने ज्याच्यावर अन्याय झाला असेल त्याच्याकडे ककवा त्याच्या 
विीने सूड घेणाऱ्या इसमाकडे स पूदय केले पाचहजे असा एक दंडक केला. या मागाने ग न्ह्यािा बदला घेिा येईल 
अशी म हम्मदानंी चनचिि हमी चमळवनू चदली. अपराधकत्यांच्या नािलगानंाही वरील चनयम लाग ूकरण्याि 
आला. त्याम ळे जमािींिील जो कोणी इसम हािी लागेल त्यािा बदला घेणे म हम्मदाचं्या नव्या चनयमाम ळे 
अशक्य झाले. आचण जो प्रत्यक्ष अपराधी असेल त्यािाि बदला घेणे कायदेशीर ठरले. रक्िपािाबद्दल सूड 
घेण्याच्या हक्कािी पचरणिी जमािी–जमािीमधील चपढीजाद हाडवैराि होऊ नये या हेिूने हा चनयम बनचवण्याि 
आला होिा. िथाचप उम्मा (समाज) बाहेरील व्यक्िीने केलेल्या अत्यािारािा सूड रक्िपािाने घेण्यािा हक्क 
कायम ठेवण्याि आला. पण असा सूडदेखील ज्याच्यावर अत्यािार झाला असेल त्या माणसालाि घेिा येि 
असे. िो माणूस ज्या समाजािील असेल त्या सबधं समाजाला असा सूड घेिा येि नसे, कारण ज्याच्यावर 
अत्यािार झाला असेल त्या इसमाला अथवा अत्यािार करणारा इसम अत्यािाराि मारला गेला असेल िर 
त्याच्या वलीलाि (सवांि जवळिा नािलग). अत्यािारी माणसाला कोणिे शासन करावयािे हे ठरचवण्यािा 
पूवीप्रमाणेि अचधकार होिा. अत्यािारािे शासन रक्िपािाने करावयािे की अन्य न कसान–िरपाई घेऊन 
करावयािे हे हा वली आपल्या अचधकाराि आपल्या इच्छेन सार ठरवीि असे. हाि प्रघाि इस्लाममध्ये कायदा 
म्हणून िालू राचहला. 

 
एखाद्या इसमाला हेि प रस्सर द सऱ्यािा रक्ि केल्याच्या आरोपाखाली इमामाप ढे उिे केले असेल 

आचण िी गोष्ट स्पष्टपणे आचण प राव्याने चसद्ध झालेली असेल िर त्या ख नी इसमाला खून झालेल्या माणसाच्या 
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वलीच्या हवाली करण्याि येिे. वली मग आपल्या मजीप्रमाणे ख नी इसमाला ठार मारिो ककवा क्षमा करून 
सोडून देिो. आपल्या ग न्ह्यािी ख नी इसमाने स्वख षीने कब ली चदली िरीही त्याला वलीच्या िाब्लयाि चदले 
जािे. ज्या ग न्ह्यािंा बदला घेिा येिो ककवा जे ग न्हे ‘ह द द’ला (धार्ममक कायद्याने ठरवनू चदलेल्या चशक्षा) पात्र 
आहेि अथवा ज्या ग न्ह्यासंाठी मजीन सार सजा (िाचझर) देिा येिे असे ग न्हे करणाऱ्या माणसाचं्या 
बाबिीिदेखील हा चनयम लाग ूहोिो. त्यािप्रमाणे जखमी इसमाला जखम करणाऱ्याला क्षमा करावयािी नसेल 
िर त्या ग न्ह्यािा जखमी इसमाला बदला घेिा येिो. 

 
िथाचप जखम करणाऱ्या अपराध्याला सजा करण्यापूवी त्याला चनवाड्यासाठी इमामा (म्हणजे खचलफा 

अथवा त्यािा प्रचिचनधी) प ढे उिे करणे बंधनकारक मानलेले आहे. ज्याला जखम केली गेली असेल, त्याला 
ककवा त्याच्या वलीला त्यािा परस्पर बदला घेिा येि नाही. िथाचप बदला घेण्याच्या हक्काच्या न्याय्यिेला 
इमामाने मान्यिा चदली असली िरी काही प्रकरणािं (उदाहरणाथय, डोक्याला इजा झाली असेल अशा 
प्रकरणाि) बदला घेण्यास प्रचिबधं केला जाि असे. अशा वळेी इमाम ककवा त्यािा प्रचिचनधी या नात्याने स्विः 
समाज हस्िके्षप करीि असे. जखमी व्यक्िीला ग न्हेगाराकडून िरपाई देवचवली जाई आचण ग न्हेगाराकडून 
स्पष्ट शब्लदािं पिात्ताप व्यक्ि केला जाईपयंि त्याला बदडले जाई व ि रंुगाि ठेवले जाई. चवचशष्ट व्यक्िीचवरुद्ध 
केलेला ग न्हा हा ग न्हेगार व िी व्यक्िी याचं्यामधील व्यस्क्िगि कारणाम ळे केला गेला आहे की काय यािाही 
चविार केला जाि असावा. एखाद्याने एखाद्याला हमरस्त्यावर ल बाडले असेल अशा प्रकरणािील ग न्हेगाराला 
झालेल्या चशके्षिी अंमलबजावणी इमामानेि करावी लागिे. वरील प्रकारच्या ग न्ह्यासाठी ग न्हेगाराला 
करावयािी सजा समाजाने करावी असे गृहीि धरलेले आहे ककवा चकमान ज्या व्यक्िीला अपाय केला गेला 
असेल त्यालाि त्यािा नेहमी बदला घेिा येईल असे नाही असे मानलेले आहे. कायद्याने ठरवनू चदलेल्या चशक्षा 
अल्लाहने प्रचिबधं केलेल्या गोष्टी मन ष्ट्याने करू नयेि व अल्लाहच्या आज्ञािंी माणसाचं्या हािून उपेक्षा होऊ नये, 
या हेिूने स्विः अल्लाहनेि ठरवनू चदलेल्या सजा होि असेि खरे म्हणजे ित्त्विः मानले गेले आहे. इस्लामच्या 
एकंदर ित्त्वाशी ही गोष्ट स संगिि आहे. कारण इस्लाममध्ये अल्लाह ही शासकीय व आध्यास्त्मक या दोन्ही 
बाबिीि अंचिम अशी सत्ता मानलेली आहे. ही गोष्ट इस्लामपूवय काळाि अस्स्ित्वाि असलेल्या न्यायचवषयक 
कल्पनेला नवीन होिी. 

 
म हम्मदी धमाच्या आगमनानंिर पैगंबर व त्यािें उत्तराचधकारी, (खचलफा) यानंी इस्लामी समाजाच्या 

अंिगयि अन शासनािी जबाबदारी स्विःकडे घेिली. प ढे साम्राज्यािा चवस्िार होि गेला, िेव्हा वझीर व चवचिन्न 
प्रािंािें स िेदार त्या जबाबदारीिील आपला वाटा उिलू लागले. असे असले िरी साम्राज्यािील प्रजेमध्ये 
व्यवस्था ठेवण्यािी प्रत्यक्ष जबाबदारी अंचिमदृष्ट्ट्या खचलफाने चनय क्ि केलेल्या अचधकाऱ्यावंर ककवा त्याच्या 
चवशषे महत्त्वाच्या प्रचिचनधींवरि होिी. प्रत्येक शहराि एका ‘रईस’ (प्रम ख) िी चनय क्िी केलेली असे. 
शहरािील व्यवहार स रळीि ठेवण्यािी त्याच्यावर जबाबदारी असे. कधी कधी सरकारी येणे वसूल करण्यािेही 
काम त्यालाि पाहाव ेलागे. राजधानी बगदादमधील प्रत्येक चविागासाठी खचलफािा एकेक प्रचिचनधी असे. 
खचलफािा हा प्रचिचनधी आध चनक काळािील ‘म ख्िार’ सारखा होिा. आपल्या िागािंील घडामोडींवर िो 
नजर ठेवीि असे आचण आपल्या वचरष्ठानंा हव्या असलेल्या कोणाही माणसाला िो पकडून देईल असा 
त्याच्याबद्दल चवश्वास बाळगला जाई. दंगल उद्िवली ककवा अचधकाऱ्याचं्या चनयतं्रणाबाहेर पचरस्स्थिी गेली की 
शहर लष्ट्कराच्या िाब्लयाि चदले जाि असे. 



 अनुक्रमणिका 

 
स्वसंरक्षणासाठी खचलफा सैन्यािा एक दस्िा राजधानीि नेहमी ठेवीि असे. स रुवािीच्या काळाि 

सैन्यामध्ये बह संख्य असलेल्या अरब टोळीवाल्यापंैकी चनवडक सैचनकानंा या दस्त्याि घेिले जाि असे. पण प ढे 
या दस्त्यािं परकी (ि की व उत्तर आचफ्रकी) पगारी सैचनकािंा समावशे केला जाऊ लागला. कारण स्थाचनक 
कट कारस्थानानंा हे परकी सैचनक बळी पडणार नाहीि आचण आपल्या धन्याशी िे एकचनष्ठ राहिील असा 
त्याचं्याचवषयी िरवसा बाळगिा येई. हा सैचनक दस्िा, [या शब्लदािे मूळ परकी (? ग्रीक) शब्लदाि असाव.े] ‘श िा’ या नावाने 
ओळखला जाई आचण राजधानीमध्ये शािंिा राखण्यािे िो काम करी. कालािंराने ‘श िा’ला पोचलस दलािे 
स्थान प्राप्ि झाले. उदाहरणाथय, खचलफा म क्िाचदर याच्या अमदानीच्या आरंिीच्या अशािंिेच्या काळाि 
खचलफािा खचजनदार म नीस याने बगदाद शहराि नऊ हजार घोडदळ व पायदळ पोचलसाचं्या साहाय्याने 
शािंिा राखली होिी. अशाि प्रकारिे श िािे दस्िे स िेदार व अन्य बडे अचधकारी राहाि असलेल्या प्रािंाच्या 
राजधान्यािं व ित्सम अन्य शहरािं िैनाि केलेले आढळि. त्याहून लहान शहरामंध्ये ‘मौना’ नावािे सैन्यदस्िे 
असि. राजािे ककवा त्याच्या प्रचिचनधीिे खास संरक्षकपथक म्हणून कराव ेलागणारे काम वगळिा या पथकाला 
‘श िा’ दस्त्यासारखीि कामे करावी लागि. या दस्त्याच्या प्रम खाला साचहब अल ्श िा ककवा साचहब अल ्मौना 
असे म्हणि. इचजप्िमध्ये त्याला वली म्हणि. माचक्रझी याच्या म्हणण्याप्रमाणे शहराि पोचलसाच्या सहाय्याने 
व्यवस्था ठेवण्यािी व रात्री शहरािूंन कहडून ग न्हेगारानंा पायबंद घालण्यािी जबाबदारी या अंमलदारावर असे. 
िसेि आपल्या हािाखालच्या लोकाकंडून रोजच्यारोज शहरािील सवय घडामोडींिी माचहिी घेऊन आचण 
त्यािा लेखी अहवाल ियार करून िो स लिानाला देणे हाही त्याच्या जबाबदारीिा एक िाग होिा. इब्लने 
खाल्द न म्हणिो त्याप्रमाणे साचहब अल ्श िािे एकंदरीि काम कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबचंधि होिे. 
ग न्ह्यािंा बंदोबस्ि, ग न्ह्यािंा िपास व ग न्हेगारानंा सजा देणे ही त्यािी कामे होिी. साचहब अल ् श िा या 
अचधकारपदािा उगम कशािून झाला हे सागंिाना इब्लने खाल्द न म्हणिो की, ज्या देशािंील प्रजेला खचलफाच्या 
सते्तिा चवसर पडल्यािे चदसून येई त्या देशािंील प्रजेच्या गाऱ्हाण्यािंी (मजचलम) दाद घेण्यािे काम, 
खचलफाने, िसे करण्यािा अचधकार चदलेला असो वा नसो, स लिानावर येऊन पडे. अशावळेी पोचलसखािे व 
कायदेखािे याचं्या शासनािी जबाबदारी साचहब अल ्श िा व काझी हे दोघे चमळून सािंाळीि. यापैकी साचहब 
अल ्श िा हा अचधकारी ‘शासकीय’ कायद्याच्या (म्हणजे ‘ऊफय ’ ककवा ‘परंपराचधचष्ठि कायदा.’ प्रत्येक देशाि 
अशा प्रकारिा कायदा नव्याने अस्स्ित्वाि आला होिा ककवा पूवीिाि जिन केला गेला होिा.) आधारे आपले 
काम करी व चनणयय घेई. ‘ऊफय ’ कायदा राज्याच्या िौचिक कल्याणाशी संबंचधि होिा. क राणावरील िाष्ट्य व 
धार्ममक कायद्यािे अन्य ‘आधार’ यािून चनमाण झालेल्या व धार्ममक बाबींशी संबचंधि असा ‘शारी’ कायद्याहून 
‘ऊफय ’ कायदा चिन्न होिा. ‘काझी’ला अन्य कामे करावी लागि. उदाहरणाथय ‘शार’ चवरुद्ध ककवा चनचिि शब्लदाि 
सागंावयािे िर धार्ममक कायद्याचवरुद्ध वियन करणाऱ्यानंा योग्य शासन देणे आचण कायद्याने ठरवनू चदलेली 
चशक्षा देणे ही त्यािी कामे होिी. 

 
‘शारी’ बाबी हािाळणाऱ्या सामान्य न्यायाघीशापेंक्षा ककवा काझीपेक्षा साचहब अल ् श िाला व्यापक 

अचधकार होिे. न्यायाधीशासमोर जे ग न्हे चनवाड्यासाठी येि ककवा ज्या ग न्ह्यािंा आरोप असे, त्यािंी आपल्या 
न्यायालयाच्या कके्षबाहेर िपासणी करण्यािा न्यायाधीशाला अचधकार नव्हिा ककवा त्याला आरोपीकडून 
सक्िीने कब लीजबाब चमळचवण्यािाही प्रयत्न करिा येि नसे. िसेि संबधंीि पक्षाकडून ग न्ह्यासबंंधींिी (उदा. 
िोरी अथवा व्यचििार) िक्रार करण्याि आली िरि न्यायाधीशाला त्यािी दखल घेिा येि असे. नेहमीिा न्याय 
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पद्धिीन सार त्याला काम कराव ेलागे. [एखाद्या व्यक्िीने द सऱ्यावर ग न्ह्यािा न सिा आरोप केला असेल िर िेवढ्यावरून आचण खटला न 
िालचविा आरोचपि व्यक्िीला न्यायाधीश ि रंुगाि पाठव ूशकि नसे] याउलट पोचलस खात्याच्या [वली अल् अहदाथ वा ’ल् माचवन म्हणजे 

पोलीस खात्यािा प्रम ख अचधकारी–साचहब अल् श िा यािे हे आणखी एक नाव आहे.] सचिवाला िसेि प्रािंािी लष्ट्करी सत्ता 
असलेल्या अमीराला, ग न्ह्यािा संशय असलेल्या इसमाचवषयी आपल्या कचनष्ठ अचधकाऱ्याकंडून आलेल्या 
अहवालाच्या आधारे कारवाई करण्यािा अचधकार होिा. या बाबिीि असा चनयम घालून चदलेला होिा की 
संशचयि ग न्हेगाराचवषयी काही शकंा असेल िेव्हा त्यािे पूवयिचरत्र चविाराि घेिले पाचहजे. अमीर व पोलीस 
खात्यािा सिीव यानंा ग न्ह्याच्या िपासासाठी संशचयि इसमाला ि रंुगाि डाबंिा येि असे, त्याला धमकाविा 
येि असे ककवा त्याच्याकडून कबूली– [बळजबरीने घेिलेला कब लीजबाब रद्द मानला जावा असा चनयम असू अशा प्रकारे छळ केला 
जाई.] जबाब चमळचवण्याकचरिा त्यािा छळ करिा येि असे, परंि  काझीला हा अचधकार नव्हिा. िसेि अमीर व 
पोलीस सचिवाला, सराईि ग न्हेगार इसमाला आजन्म ि रंुगाि डाबंिा येि असे. ‘संरचक्षि’ [काझीच्या कोटाि फक्ि 

म स्स्लमािंाि प रावा ग्राह्य मानला जाई.] धमािील चबगर म स्स्लम साक्षीदारािंा आचण काझीच्या कोटाि ज्यािंा प रावा 
कायदेशीर समजला जाि नाही अशा अन्य इसमािंा प रावा ऐकून घेण्यािा अमीर व पोलीस सिीव यानंा 
अचधकार होिा. िसेि मारहाणीच्या ज्या प्रकारासाठी कायद्याने चशक्षा ठरवनू चदलेल्या आहेि अशा 
ग न्ह्यासंबधंीच्या िक्रारीही या दोघा अचधकाऱ्यापं ढेि ठेवल्या जाि. साचहब अल ्श िा या पदावर येणारे लोक 
नेहमीि चनदयय व द ष्ट स्विावाबद्दल क प्रचसद्ध असि. अब्लदल ्रहमान इब्लने उमेद हा अशा अचधकाऱ्यापंकैी एक 
कमालीिा चनदयय व द ष्ट इसम होिा. अब्लद अल ् मचलक या उमाय्यद खचलफाच्या अंमदानीिील इराकिा 
स प्रचसद्ध स िेदार हज्जाज [मृत्यू : ९५ । ७१४] याने या इसमािी क फा येथे पोचलस सिीव म्हणून नेमणूक केली होिी. 
एका समकालीन माणसाने त्याच्याचवषयी प ढील माचहिी साचंगिली आहे : “त्याच्यासारखा साचहब अल ्श िा मी 
कधीही पाचहलेला नाही. कजय प्रकरणािील इसम वगळिा इिर कोणाही इसमाला त्याने कधीही साधी ि रंुगािी 
चशक्षा देऊन सोडले नाही. एखाद्या ‘िाचकब’ (समाजािील एखाद्या गटािा प्रम ख) माणसाला त्याच्यासमोर उिे 
केले की िो त्याला एका टोकदार हत्याराने (मानचकबा) ख पसि असे. त्याच्यासमोर कोणी सोन्यािी खाण 
खणण्यािा व्यवसाय करणारा इसम आला की त्याच्यासाठी कबर खोदून त्याि िो त्याला प रि असे; कोणी 
एखाद्याने िीक्ष्ण हत्याराने द सऱ्यावर हल्ला केला असेल ककवा त्यािा प्राण घेण्यािी धमकी चदली असेल असा 
इसम त्याच्यासमोर आणला गेला िर त्यािे िो हाि िोडून टाकी; कोणी राहाि असलेले एखादे घर कोणी 
इसमाने जाळले िर िो त्या इसमाला जाळून टाकी; िोरीच्या ग न्ह्यािा संशय असलेला व संशयास्पद 
िाचरत्र्यािा एखादा इसम त्याच्याप ढे आला िर त्या इसमाचवरुद्ध प्रत्यक्ष प रावा नसला िरी िो त्याला िीनश े
फटक्यािंी सजा ठोकी. त्याच्यासमोर एकही ग न्हेगार उिा केला नाही असेही काही चदवस जाि. हज्जाज याने 
शवेटी िर त्याच्याकडे क फाप्रमाणेि बसरा येथील पोचलसखािेदेखील सोपचवले होिे.” 

 
इस्लामी राज्यािे धार्ममक व राजकीय असे जे चद्वदल स्वरूप होिे त्याच्याशी स संगि अशा पद्धिीने 

कायद्यािे चनचििपणे पालन व्हाव े यासाठी साचहब अल ्श िा या अचधकाऱ्याप्रमाणेि म हिाचसब या नावािी 
द सरीही एक अचधकारािी जागा चनमाण करण्याि आली होिी. कायद्यािील धमयचवषयक बाबींच्या पालनावर 
लक्ष ठेवणे हे या अचधकाऱ्यािे काम होिे, िसेि इस्लामच्या धार्ममक व नैचिक आदेशािें पालन होिे आहे की 
नाही िे पाहणे, ही त्यािीि जवाबदारी होिी. या अचधकाऱ्यािी चनय क्िी खचलफा ककवा त्यािा वझीर 
याच्याकडून केली जाि असे. अन्य सरकारी अचधकाऱ्यापं्रमाणे हा अचधकारीस द्धा म स्स्लम िसेि प्रचिचष्ठि व 
स्विंत्र माणसू असावा लागे. सामान्यपणे िो चवचधपंचडि असे. त्याच्यावर सोपचवलेल्या ठराचवक पोचलसी 
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कामाव्यचिचरक्ि िो फौजदारी न्यायाधीशािी कामेही करीि असे. कामाच्या दृष्टीने त्यािे स्थान काझी व नाझीर 
अल ्मजचलम (अपराध समीक्षक) या दोहोंच्या मधले होिे. परंि  त्याच्या अचधकारािा दजा व अचधकार या 
बाबिीि िो या दोन्ही अचधकाऱ्यापेंक्षा कचनष्ठ होिा. [परंि  काझी आपल्या कामाकडे द लयक्ष करीि आहे असे म हिाचसबला आढळले 
िर त्याबद्दल त्याने आपली नापसिंी दशयचवली पाचहजे अशी अपेक्षा होिी.] काही बाबिीि त्याच्या व काझीच्या जबाबदाऱ्या 
सारख्याि होत्या. कारण या दोन्ही अचधकाऱ्यानंा अजयदाराचं्या अजांिा चविार करण्यािा अचधकार होिा. 
िथाचप म हिाचसबिे अचधकारके्षत्र सदोष वजने–मापे, लबाडीिे चवक्रीव्यवहार आचण कजािी परिफेड न करणे 
याचं्याशी संबंचधि बाबींप रिेि मयाचदि होिे. जेव्हा ग न्ह्याच्या वस्ि स्स्थिीचवषयी संदेह नसेल, िेव्हा त्याला 
ित्संबधंीिे खटले िात्काळ िालचविा येि. परंि  प राव ेिपासून घेण्यािी व शपथ घेण्यािी ज्या प्रकरणाि गरज 
असे िेव्हा िी प्रकरणे काझीकडे स पूदय केली जाि. म हिाचसबिे काम म ख्यिः चनयंत्रकाच्या कामासारखे होिे. 
संबंचधि पक्षाकडून गाऱ्हाणे आले नाही िरी स्विः प ढाकार घेऊन व्यवहार योग्यरीिीने घडिील आचण त्याि 
काही गैरप्रकार होणार नाही हे पाहण्यािा त्याला अचधकार होिा. कोणत्याही चठकाणिा म स्स्लम समाज 
मचशदीि जाऊन श क्रवारिी प्राथयना करण्याच्या आपल्या कियव्याकडे द लयक्ष करणार नाही यावर म हिाचसबला 
लक्ष ठेवाव ेलागे. ज्या चठकाणी चकमान िाळीस म स्स्लम असिील, त्यानंी एकत्र जमून प्राथयना केली पाचहजे. 
परंि  म स्स्लमािंी संख्या िाळीसपेक्षा जास्ि असेल आचण एकत्र प्राथयना करण्याबाबि त्याचं्याि मििेद असेल 
िेव्हा त्यानंा एकत्र प्राथयना करावयास लावण्याच्या बाबिीिील म हिाचसबिा अचधकार कधी कधी चववादास्पद 
समजला जाई. ‘आधान’िा आग्रह धरणे ककवा ‘म आधाचधन’च्या प्राथयनेसाठी बोलाचवणे हे या प्रसंगीिे 
म हिाचसबिे एक कियव्य समजले जाई. ‘आधान’च्या [प्राथयनेसाठी जमलेल्या लोकािंी पंिाईि होईल इिकी लाबंलिक प्राथयना 
एखादा इमाम करीि असेल िर म हिाचसब त्याला िाकीद देऊ शकि असे.] कायदेशीर वळेा कोणत्या हे सागंण्यासाठी 
‘म आचधन’ला बोलावनू घेण्यािा म हिाचसबला अचधकार होिा बह धा चनयचमिपणे प्राथयनेला येणारी एखादी 
म स्स्लम व्यक्िी एखादवळेी आली नाही िर चिने नेहमी आलेि पाचहजे असा आग्रह म हिाचसबला धरिा येि 
नसे. ज्या मचशदी खाजगी व्यक्िींच्या िाब्लयाि नसिील अशा मचशदींिी द रुस्िी करणे आवश्यक असेल िेव्हा 
त्याकडे समाजािे लक्ष वधेणे हे म हिाचसबिे काम होिे. त्यािप्रमाणे धार्ममक चनयमािें उल्लंघन करणाऱ्यानंा 
(उदाहरणाथय, रमझानच्या उपवासाि जेवणारानंा) पायबंद घालणे, ही म हिाचसबिी जबाबदारी होिी. परंि  
चनव्वळ संशयावरून म हिाचसबला त्याचं्याचवरुद्ध कारवाई करिा येि नसे. प्रथम या लोकाकंडून चनयमािें 
उल्लंघन कोणत्या कारणामं ळे झाले यािी िौकशी करणे जरूर मानले जाई. [रमझानच्या उपवासाि जेवणारा इसम 
कदाचिि अशक्ि असेल ककवा प्रवासाि असेल, म्हणून उपवास न करण्याबद्दल त्याला क्षमा करिा येिे.] त्यािप्रमाणे चवधवा व 
घटस्फोचटिा यानंी प न्हा लग्न करण्यापूवी काही चनचिि काळ (इद्दि) थाबंले पाचहजे, या कायद्यािे 
त्याचं्याकडून पालन होईल याकडे लक्ष ठेवणे हे म हिाचसबिे काम होिे. आपल्याि दजाच्या प रुषाशंी 
अचववाचहि म लींना लग्न करण्यास उते्तजन देणे हेही त्यािे काम समजले जाि असे. 

 
इस्लामिी वास्िचवक ित्त्व ेव इस्लामचनष्ठािें आध्यास्त्मक चहि यािंी काळजी घेणे हेही म हिाचसबिे 

काम समजले जाई. उदाहरणाथय, सामान्यपणे चवचधपचंडिाचं्या वगाि न मोडणारा एखादा इसम अकस्माि 
कायद्यािे अध्ययन करू लागला असेल आचण आपल्याकडे अजय घेऊन येणाऱ्यािंी िो कदाचिि चदशािलू 
करीि असेल, िर िो व्यवसाय करण्याि त्यािा हेिू काय आहे त्यािा िपास करून, त्याला त्याच्या 
व्यवसायािून दूर करण्यािी सत्ता म हिाचसबला होिी. त्यािप्रमाणे चनयमान सार धमयशास्त्रािा अभ्यास करणारी 
एखादी व्यक्िी ‘इज्मा’ने समंि केलेल्या मिाचंवरुद्ध मिे माडूं लागली िर चिला प्रचिबंध करण्यािी सत्ता 
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म हिाचसबला होिी. अशा इसमाने पिात्ताप व्यक्ि केला िर ठीकि, नाही िर धमािी श द्धिा राखण्यािी 
जबाबदारी (बह धा म हिाचसबच्या सागंण्यावरून) राजाला पार पाडावी लागे. म हिाचसब शाळानंादेखील िेटी 
देि असे. शाळामंध्ये काय व कसे चशकचवले जािे यािी पाहणी करणे हाि केवळ त्याच्या िेटीिा हेिू असे असे 
नाही, िर चशक्षक आपल्या चवद्यार्थयांना कठोरपणे बडवीि नाहीि ना हे पाहण्यासाठीही िो शाळानंा िेटी देि 
असे. 

 
जनिेच्या नैचिक आिरणाकडे लक्ष देणे हे म हिाचसबिे एक महत्त्वािे काम होिे. सावयजचनक चठकाणी 

प रुष चस्त्रयाबंरोबर चफरणार नाहीि यािी काळजी घेणे; िसेि दारू चपऊन घराबाहेर कहडिाना कोणी चदसला 
आचण आपल्या त्या अवस्थेबद्दल खोटी कारणे सागंि असला िर त्याला कडक शासन करणे ही त्यािी 
जबाबदारी होिी. सावयजचनक जागी मद्यप्राशनास अटकाव करणे, िसेि मद्यप्राशन करणारा म स्स्लम असेल िर 
त्याला िाकीद देणे आचण त्याच्याजवळिी दारू ओिून देणे [अबू हचनफा या सवाि उदार चविाराच्या इमामाने अशा प्रकारे 
एखाद्याच्या खाजगी मालकीिी वस्िू नष्ट करण्यािा म हिाचसबला हक्क नाही असे म्हटले आहे.] हे त्यािे काम होिे. मद्यपी व्यक्िी 
‘संरचक्षि’ धमापकैी एखाद्या धमािी असेल िर चिला सावयजचनक चठकाणी प न्हा िशा प्रकारिा ग न्हा न 
करण्यािी िाकीद म हिाचसब देि असे. धार्ममक कायद्याप्रमाणे संगीिािी वादे्य वाजचवण्यास मनाई केलेली आहे. 
या चनयमािे पालन होिे की नाही िे पाहण्यािे काम म हिाचसबला कराव ेलागे. त्यािप्रमाणे त्याला खेळ व 
खेळणी याचं्यावरही देखरेख ठेवावी लागे. कारण या गोष्टी प्रत्यक्षपणे कायद्याच्या चवरुद्ध [म हम्मद पैगंबरानंा एकदा 
आपली पत्नी आयेषा (िी ९ वषांिी असिाना चिच्याशी त्यानंी चववाह केला होिा) ही इिर म लींबरोबर बाह ल्यािंा खेळ खेळिाना चदसली. िेव्हा त्यानंी 
त्याबद्दल नापसिंी दशयचवली नव्हिी अशी पारंपचरक समजू आहे.] नसल्या िरी ग न्ह्याच्या कारणाशंी त्यािंा संबंध असू शकिो असे 
मानलेले आहे. म लीमध्ये मािृिावना चनमाण करण्याच्या दृष्टीने बाह ल्यािंा उपयोग होि असला िरी त्याम ळे 
चववाचहि स्त्रीिे चित्र काढण्यास एखाद्याला उते्तजन चमळण्यािी ककवा त्यावरून मूिी ियार केली जाण्यािी 
शक्यिा मानली जािे. 

 
येथे ज्या ग न्ह्यािंा उल्लखे केला आहे, िे ग न्हे जाहीरपणे केले गेले असिील िरि म हिाचसबला 

त्याचवरुद्ध इलाज करिा येि असे. बदं दरवाजापलीकडे जाण्यािी ककवा चशष्टािाराच्या पडद्याच्या आि 
डोकावण्यािी म हिाचसबला म िा नव्हिी. बाजाराि व इिर सावयजचनक जागी लबाडीिे व्यवहार होणार नाहीि 
यािी काळजी घेणे हे त्यािे काम होिे. चवशषेिः व्यापारउदीमाि होणाऱ्या लबाड्या त्याच्या काययकके्षि येि 
असि. बाजारािील सवय व्यापाऱ्यावंर व काराचगरावंर त्यािी देखरेख असे. म हिाचसबच्या सहाय्यक 
अचधकाऱ्यानंा या लोकावंर देखरेख ठेवण्यासाठी रोज कहडाव ेलागे. व्यापाऱ्याचं्या व काराचगराचं्या चहकमिींशी 
अचधकाऱ्यानंा िोंड देिा याव ेयासाठी त्याचं्या चहकमिीिी माचहिी देणारी काही प स्िकेही होिी. उधारीच्या 
व्यवहारावंर जबर व्याज घेिले गेले असले िरि म हिाचसबला त्यािी दखल घेिा येई. कारण अशा प्रकारे जबर 
व्याज घेण्यािे प्रकार बेकायदेशीर असल्याबद्दल सवयि कायदेपचंडिािे एकमि होिे. िथाचप रोख रकमेवर 
व्याज घेण्यािी बाब म हिाचसबच्या काययकके्षि येि नसे. अशा व्यवहाराला फारशी कायदेशीर हरकि घेिली 
जाि नसे. नोकरिाकरानंा प रेसे खायला न घालिा ककवा त्यानंा शक्िीबाहेर काम करावयास लावनू त्याचं्याशी 
ककवा जनावराशंी कू्ररपणाने वागण्याच्या प्रकारािंी दखल म हिाचसबि घेि असे. 

 
म हिाचसबकडे जी इिर अनेक प्रकारिी कामे सोपचवलेली होिी, त्यापंैकी चकत्येक कामे सावयजचनक 

स खसोयींशी चनगडीि होिी. नैचिक आिरण ककवा धार्ममक ससं्था याचं्याशी त्यािंा चििकासा संबंध नव्हिा. 
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उदाहरणाथय, ज्या गावािील पाणवठे अस्वच्छ झाले असिील ककवा ज्या गावी गरीब वाटसरंूिी सोय नसेल 
अथवा जेथील कििी कोसळण्यािी िीिी असेल, अशा गावािील गावकऱ्यानंा सरकारी चिजोरींि पैसा नसेल 
िेव्हा स्वखिाने या गोष्टींिा बंदोबस्ि करण्यािा ह कूम म हिाचसबला देिा येि असे. इस्लामी प्रदेशाच्या 
सीमेवरील एखाद्या गावच्या कििी कोसळून त्या प्रदेशाला धोका पोिणार असेल िर त्या चठकाणच्या लोकानंा िे 
गाव सोडून द सरीकडे जाण्यािी स िेदार परवानगी देऊ शकि नसे. इिर संकटप्रसगंी ज्याप्रमाणे श्रीमंिानंा व 
समथय स्थाचनक व्यक्िींना सहाय्यािे आवाहन केले जाई, िसे अशाही प्रसंगी केले जाि असे. िथाचप अशी बाब 
सरकारच्या नजरेला आणून देणे आचण प्रम ख असामीना मदिीिे आवाहन करणे ही म हिाचसबिी जबाबदारी 
समजली जाई. एखादा रहदारीिा रस्िा िरपूर लाबं–रंुद आहे म्हणून घर अथवा अन्य इमारि बाधंावयास 
हरकि नाही असे समजून कोणी बाधंकाम करीि असेल िर (िी इमारि अगदी मशीद असली िरी) त्याम ळे 
रस्त्यावर अचिक्रमण होऊ न देण्यािी िसेि रस्त्यावर येणारा इमारिीिा िाग पाहून टाकण्यािी दक्षिा घेणे हे 
म हिाचसबिे काम समजले जाई. त्यािप्रमाणे म स्स्लम व्यक्िीच्या मालकीच्या घरािंील चस्त्रयािंी 
उठण्याबसण्यािी जागा वरच्या बाजूने चदसेल इिक्या उंिीवर शजेारी द सरे घर [चवशषेिः ज्य ू ककवा चििन व्यक्िीिे 
घर.] बाधंले जाणार नाही हे पाहणे हीदेखील म हिाचसबिीि जबाबदारी होिी. िसेि एखाद्या घराच्या 
पावसाच्या पन्हाळी ककवा घाण–पाणी साडंणाऱ्या उघड्या नळ्या रस्त्यावर येि असल्याम ळे रस्त्यावरून 
जाणाऱ्या–येणाऱ्याचं्या अंगावर घाण पडणार नाही यािी म हिाचसबला काळजी घ्यावी लागे. वाहनाचं्या ककवा 
पादिाऱ्याचं्या रहदारीला अडथळा ककवा अडिण होणार नाही हे पाहण्यािा म हिाचसबला अचधकार होिा. 
जाण्या–येण्याला अटकाव होईल अशा रीिीने बाजारपेठेिील अरंुद रस्त्यावंर आपला माल ठेवण्यास 
म हिाचसब व्यापाऱ्यानंा बंदी करू शकि असे. बाजाराि येणाऱ्या चगऱ्हाईकाचं्या व इिर लोकाचं्या कपड्यानंा व 
शरीराला इजा पोि ूनये यासाठी बाजारािून लाकडािी ककवा गविािी ओझी अथवा अन्य एखादी अचप्रय वस्ि  
प्राण्याचं्या पाठीवर लादून नेण्यास म हिाचसब बंदी करू शकि असे. त्यािप्रमाणे बाजारािील व्यापारी आपले 
गाळे साफसूफ ठेविाि की नाही हे पाहणे ही त्यािीि जबाबदारी होिी. 

 
अशा रीिीने कायद्याचवरुद्ध ग न्हे होणार नाहीि हे पाहणे, िे शोधून काढणे व दोषी ठरलेल्या 

ग न्हेगारानंा चदलेल्या सजािंी अंमलबजावणी करणे या साचहब अल ्श िा व म हिाचसब याचं्या जबाबदाऱ्या 
होत्या. आरोपीवरील आरोपािंी िपासणी करण्यािे व त्याला सजा देण्यािे काम काझी करीि असे. 
कायदाचवषयक सवय बाबींि ित्त्विः काझीिीि सत्ता िालि असे. इस्लामधमािा प्रम ख हाि कायद्याने सवय 
म स्स्लम समाजािा न्यायाधीशही आहे असे मानलेले आहे. त्यालाि िंट्यािा चनवाडा करण्यािी सत्ता असिे. 
आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे ज्यानंा वाटिे िे न्याय चमळावा म्हणून आपले गाऱ्हाणे त्याच्यािप ढे नेि 
असिाि; ककवा आपल्यावरील अन्यायािा सूड घेणे स्विःला शक्य होि नाही िेव्हा त्याच्याकडेि धाव घेि 
असिाि. पैगंबर व प्रारंिीिे खचलफा त्याचं्यापयंि पोि ूशकणाऱ्या लोकाचं्या प्रकरणािंा प ष्ट्कळदा स्विः िेि 
चनवाडा करीि असि. खचलफाला या कामी मदि करण्यासाठी प्रथम खचलफा उमरनेि काझीिी चनय क्िी 
केली असे सामान्यिः मानले जािे. त्याप्रमाणे मचदना, क फा व बसरा येथील न्यायाधीशािंी नेमणूक उमरनेि 
केली असे नमूद आहे. िथाचप चहशाम व द सरा वाचलद या उमाय्यद खचलफाचं्या अमदानीि या शहरािील 
न्यायमूिींच्या नेमण का खचलफाऐंवजी इराकिा स िेदार करीि असे. न्यायमूिींच्या नेमण का करण्याच्या 
आपल्या अचधकारािा प्रािंािें स िेदार उपयोग करीि ही गोष्ट िर प्रचसद्धि आहे. खरे िर आपल्या मजीप्रमाणे िे 
न्यायाधीशािंी चनवड करीि ककवा त्यानंा काढून टाकीि. प्रारंिीच्या काळािील अब्लबासी खचलफा मन्सूर याच्या 
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अमदानीि न्यायाधीशािी चनय क्िी खचलफाने करण्यािी पद्धि प नि स रू झाली. परंि  नंिरच्या काळाि प न्हा 
वझीर व प्रािंािें स िेदार स्विःि आपले काझी नेम ूलागले. खचलफाने चनय क्ि केलेल्या काझींच्या बरोबरीिी 
सत्ता स िेदाराने व वझीराने नेमलेल्या काझींना होिी. काझींिी चनय क्िी खचलफाने ककवा त्याच्या प्रचिचनधीने 
केलेली नसेल िर कोणाही काझीला सत्ता प्राप्ि होि नसे. पण एकदा त्याला िी चमळाली की मग कोणत्याही 
चनयतं्रणापासून िो स्विःला स्विंत्र समजि असे. ही गोष्ट प ढील हकीगिीवरून स्पष्ट होिे. इचजप्िमधील 
बारीद (ग प्िहेर खािे) िा एक अचधकारी एकदा एका काझीच्या कोटाि न्याय देण्यासाठी बसण्यािा प्रयत्न 
करू लागला िेव्हा काझीने त्याला स नावले, “हे ‘धमयश्रद्धाचं्या सेनापिी’िे [त्यावेळी खचलफा माम न हा या पदावर होिा 

(चहजरी सन १९८–२१८)] कोटय आहे. त्याच्या आजे्ञचशवाय कोणालाही येथे न्यायासनावर बसिा येणार नाही. [काझी 
इब्लने हरबावायही (चहजरीिे चिसरे शिक) याने इचजप्िमध्ये त्यािी चनय क्िी झाली िेव्हा िेथील स िेदार इब्लने चबस्िाप याला िेटून त्याला आदराजंली 
वाहण्यास काझीने नकार चदला.]” 

 
इस्लामी साम्राज्यािील सवय प्रम ख शहरासंाठी म ख्य काझी होिा. बगदाद, कैरो व चखलाफिीच्या पूवय 

िागािील शहरािंील म ख्य काझीला काझी अल ्क ज्जाि असे म्हणि िर उत्तर आचफ्रका व स्पेनमधील काझी, 
‘काजी अल ्जामा’ (समाजािा काझी) या नावाने ओळखला जाई. स्पेनमध्ये स रुवािीच्या काळाि लष्ट्करािील 
वचरष्ठ वगामधील व्यक्िीिी या पदावर नेमणूक होि असे. त्या काळाि या पदावरील व्यक्िी, ‘काझी अल ्झ ंड’ 
ककवा ‘सेनेिा काझी’ या सजें्ञने ओळखली जाि असे. िसेि उत्तर आचफ्रकेि ‘काझी अल ्अस्कर’ या नावािा 
अशाि प्रकारिा एक अचधकारी असे. िथाचप त्यािे काययके्षत्र सेनेप रिेि मयादीि होिे. मात्र राजधानीिील सेना 
सोडून इिरत्र जेथे जेथे सेनेिी ठाणी असिील िेथे िेथे त्यािा अचधकार िालि असे. 

 
इचजप्िमध्ये फाचिमी वशंाच्या राजवटीि बह धा स्विः खचलफाि न्यायव्यवस्थेिा कारिार पाहण्यासाठी 

आपला प्रचिचनधी नेमीि असे. त्यालादेखील काझी अल ्क ज्जाि म्हणि आचण त्यािा ह द्दा श्रेष्ठ समजला जाई. 
प ढे राज्यािी खरीख री सत्ता वझीराच्या हािी गेली आचण लष्ट्करावरही त्यािी ह कूमि िालू लागली [बद अल्–
जमाली (४६६/१०७४) हा वझीरपदावर आल्यापासून या गोष्टीस स रुवाि झाली.] िेव्हा काझीिी चनय क्िी वझीर करू लागला. इब्लने 
खाल्द नच्या काळाि [इ. स. १३३२–१४०६.] प्रख्याि कैरो मचशदीिील चवद्यालयामधील व अल ्अझर चवद्यापीठािील 
इस्लामी कायद्याच्या िार ‘संप्रदाया’ंपैकी प्रत्येक संप्रदायािा स्विःिा असा ‘काझी अल ्क ज्जाि’ होिा. परंि  
त्या सवांमध्ये चशयापंथीयाचं्या काझीिे स्थान सवाि श्रेष्ठ होिे. कारण त्याच्या सते्तला बह संख्य लोकािंी 
मान्यिा होिी. 

 
काझीच्या पदासाठी प ढील शिी आवश्यक मानल्या जाि. िो प रुष असला पाचहजे, कारण चस्त्रया या 

सावयजचनक [ज्या प्रकरणाि चस्त्रयानंी चदलेले साक्षीप रावे कायदेशीर मानलेले आहेि, त्या प्रकरणी चस्त्रयानंा न्यायाधीश म्हणून कायद्याप्रमाणे काम 
करिा येऊ शकिे, असे अब  हचनफा यािे मि असल्यािे मावादी याने नमूद केले आहे. परंि  इिर अचधकारी पंचडि, चस्त्रया या कोणत्याही सावयजचनक 
क्षेत्राि काम करावयास पात्र आहेि हे मानावयास ियार नाहीि. त्यािें असे मि आहे की, क राणाने (४³⁸) प रुषाच्या डोक्यावर चस्त्रयानंा अचधकारी म्हणून 
बसावयास मनाई केलेली आहे.] अचधकारपदाच्या जबाबदाऱ्या सािंाळण्यास समथय नसिाि असे मानलेले आहे. िो पूणय 
वयाि आलेला व स्विंत्र असला पाचहजे, कारण नाहीिर आपल्या कृिींच्या बाबिीि िो कायदेशीरपणे 
जबाबदार राहणार नाही. िसेि िो म स्स्लम असला पाचहजे. [मात्र इस्लामेिर व्यक्िीला आपल्या स्विःच्या समाजाि न्यायाधीश 
म्हणून काम करिा येिे असे अब  हचनफा यािे मि आहे.] कारण कोणाही इस्लामेिर व्यक्िीला खऱ्या इस्लामधमीयावंर सत्ता 
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िालचवण्यासाठी नेमिा येि नाही. िसेि त्या व्यक्िीजवळ िागंली आकलनशक्िी व समज असला पाचहजे. 
त्यािी दृष्टी चनदोष असली पाचहजे आचण त्याला िागंले ऐकू आले पाचहजे. 

 
काझी हा सच्चचरि असावा ही त्याच्या बाबिीिील एक अचनवायय पात्रिा मानली जाि होिी. िथाचप इिर 

अचधकारपदापं्रमाणे न्यायमूिीपदावरही प ष्ट्कळदा व्यस्क्िगि ककवा पैशाच्या हेिूने नेमण का होि ही गोष्ट स्पष्ट 
आहे. म्हणूनि इमाम अब ू हचनफासारख्या प्रचिचष्ठि व्यक्िींनी िे पद स्वीकारणे मानहानीकारक आहे असे 
समजून िे नाकारले होिे. ज नी कागदपते्र व उपरोधात्मक चलखाण चवश्वासाहय मानले िर इस्लामी राज्यािंील 
न्यायशासन नेहमीि उच्च प्रिीिे होिे असे चदसि नाही, ही वस्ि स्स्थिी आहे. अगदी उच्चपदस्थ 
अचधकाऱ्यापंासून अगदी कचनष्ठ अचधकाऱ्यापंयंि न्यायशासनािील प्रत्येक अचधकारी भ्रष्ट होिा असे वणयन 
जाचहझ याच्या एका उपरोधपूणय कथेि केलेले आहे. एवढेि नव्हे िर खचलफा हरून अल ्रशीद यािा काझी 
अब  य स फ यानेदेखील त्या काळािील न्यायाधीश आपले काम इमानदारीने करीि होिे की नाही याचवषयी 
संदेह व्यक्ि केलेला आहे. कायद्यािील िरि दीप्रमाणे आपल्या अगोदरच्या भ्रष्ट काझीवरील भ्रष्टािारािा 
खटला नव्या काझीला िालचविा येिो. परंि  भ्रष्ट काझीने शपथ घेिली िर िी चनरपराघीपणािा प रावा म्हणून 
स्वीकारली जािे. काझीपदाला ित्त्विः आवश्यक समजल्या जाणाऱ्या अन्य पात्रिापंैकी एक अशी की, 
काझीला इस्लामी कायद्याच्या (चफकाह) िार उसूलािें (मूळ ित्त्वािें ककवा ‘आधारा’ंिे) ज्ञान असले पाचहजे. 
अशी पात्रिा असलेल्या काझीला, आपल्यासमोर चविाराथय आलेल्या कायद्यािंील बाबींसंबधंींिे चनणयय (फिवा) 
देण्यासाठी ‘इज्चिहाद’ पद्धिीिा ककवा अन मानाने चनचिि अचधकृि चनणयय घेणाऱ्या पद्धिीिा वापर करण्यािा 
अचधकार असिो. या प्रचक्रयेच्या दरम्यान एखाद्या प्रश्नािा चविार करीि असिा, क राणाि अथवा पैगंबराचं्या 
स न्नामंध्ये ित्संबंधीिा पूवीिा एखादा दाखला काझीला सापडला नाही िर त्याला आपल्या स्विःच्या सारासार 
ब द्धीिा वापर करण्यािा अचधकार चदलेला आहे. चनणयय देिाना त्याने अशा वळेी समानान्िर व साम्य असलेल्या 
इिर उदाहरणािंा आधार घेिला पाचहजे. 

 
काझीच्या अचधकारके्षत्रािी मयादा व्यापक व सीचमि अशी दोन्ही प्रकारिी होिी असे चदसिे. काझीिे 

अचधकारके्षत्र व्यापक असेल त्या वळेी िो संबंचधि पक्षािंील िंटा कायदेशीर िरि दीप्रमाणे चमटवीि असे, अथवा 
चवरुद्ध बाजूवर कायदेशीर जबाबदारी टाकीि असे. अथािि अशा प्रसंगी चवरुद्ध पक्षािे बाबिीि 
कब लीजबाबािा ककवा अन्य प रावा उपलब्लध असला पाचहजे. स रुवािीच्या काळाि काझीकडे हेि एकमेव काम 
होिे. कालािंराने त्याच्याकडे अन्य कामे आली. िी अशी– ब चद्धभं्रश झाल्याम ळे ककवा अल्पवयीन वा नादार 
असल्याम ळे ज्या इसमानंा आपल्या मालमते्तिा िाबा चमळण्यास बंदी केलेली आहे अशा इसमावंर सिि 
चनयतं्रण ठेवणे; िसेि त्यािें हक्क व त्याचं्यासंबधंींच्या जबाबदाऱ्या यािंी अंमलबजावणी करून येणे; अवक्फ 
(धार्ममक न्यास) िी व्यवस्था पाहणे; कायदेशीर मृत्य पत्रािील शिींिी अंमलबजावणी करणे; आपल्याि 
सामाचजक दजाच्या प रुषाशी कोणी अचववाचहि स्त्रीला लग्न करावयािी इच्छा असेल िर त्या प रुषाशी चििे 
लग्न लावणे; [हे काझीिे काम आहे ही गोष्ट अब  हनीफास मान्य नव्हिी. आपल्या चववाहािा प्रश्न हािाळण्यास स्विः चस्त्रयाि समथय आहेि असे 

त्यािे मि होिे.] कायद्याने ठरवनू चदलेल्या सज देणे; [अल्लाह सबंंधीच्या कियव्याचंवरुद्ध केलेल्या ग न्ह्याबंद्दल या सजा असिील िर काझी 
स्विः त्यािंी दखल घेऊन सजा देि असे. त्यासाठी कोणी मागणी करण्यािी जरुरी नसे. माणसाचं्या बाबिीि केलेल्या अपराधाबंद्दल त्या सजा असिील 
िर त्यासाठी कोणी िरी सजेिी मागणी करणे आवश्यक मानले बाई. पण अब  हनीफाच्या मिे या दोन्ही बाबिींि कोणाकडून िरी िक्रार केली जाणे 
जरूर आहे.] रस्िे व सावयजचनक बागा याचं्यावरील अचिक्रमणास आळा घालून आचण त्यावर इमारिी बाधंण्यास 
प्रचिबधं करून आपल्या अचधकारके्षत्राखालील चविागाच्या चहिािी जपणूक करणे. [या बाबिीि स्विः काझीला प ढाकार 
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घेिा येिो. अब  हनीफाच्या मिे याही बाबिीि िक्रार येणे जरूर आहे. िथाचप काझीिी ही चवचशष्ट जबाबदारी त्याला प्राप्ि असलेल्या दैवी अचधकाराशी 
सबंंचधि आहे आचण कोणी िक्रार करो वा न करो िी जबाबदारी काझीने पार पाडावयािी असिे असे समजले जािे.] 

 
‘खराज’ करािी व्यवस्था ठेवण्यािे काम काझीच्या काययकके्षि येि नाही. “िे लष्ट्करी अचधकाऱ्याचं्या 

काययकके्षिील (काम) आहे.” िथाचप काही िज्ज्ञाचं्या मिे दानकरािा (‘सदाकि’) कारिार पाहण्यासाठी 
कोणी अचधकारी चनय क्ि केलेला नसेल िर िे काम काझीच्या कके्षि येऊ शकिे. काझीला दानकर गोळा 
करिा येिो आचण धार्ममक स्वरूपाच्या योग्य कामासाठी त्यािा पैसा खिय करिा येिो. इिर िज्ज्ञाचं्या मिे, 
काझीिे अचधकारके्षत्र व्यापक असले िरी खराज ककवा दानकरािा कारिार त्याला पाहिा येि नाही, कारण हे 
काम अथयखात्याच्या काययकके्षि येिे आचण म्हणून िे खचलफाकडेि ठेवले पाचहजे. 

 
काझीिे अचधकारके्षत्र मयाचदि असेल िेव्हा त्याला आपल्या समोर आलेल्या अन्य प राव्यावर चनणयय 

देिा येि नाही, परंि  कब लीजबाबावर चनणयय देिा येिो. त्याला चववाहचवषयक प्रकरणासंबंंधी चनणयय देिा येि 
नाही. िथाचप कजयचवषयक प्रकरणाि देिा येिो; िसेि धमादाय चहस्सा ठरचवण्यासाठी मालमते्तिी ककमि 
ठरचविा येि नाही. त्यािप्रमाणे काझीला एखाद्या चववचक्षि मयाचदि के्षत्राप रिा व्यापक अचधकार असू शकिो. 
उदाहरणाथय, नदीच्या दोन्ही चकनाऱ्यावंर वसलेल्या बगदादसारख्या शहराच्या एका िागाप रिा अथवा 
शहरािील एखाद्या चवचशष्ट िागाप रिा त्याला अचधकार असिो. 

 
इस्लामच्या प्रारंिीच्या काळाि खरे िर, फक्ि मोठ्या शहरासंाठी काझींिी नेमणूक केली जाई. कारण 

अशा शहरािि त्या काळाि बह संख्य अरब म स्स्लम रहाि असि. म स्स्लमेिर प्रजेला दीघय काळपयंि आपले 
िंटे आपापसािंि चमटवाव ेलागि होिे आचण शक्य असेल त्या मागाने न्याय चमळवावा लागे. परंि  न्याय चमळणे 
जरूर असेल िेव्हा िो त्यानंा चमळि नसे असे नाही. उदाहरणाथय, एकदा उमाय्यद वशंािील खचलफा द सरा 
उमर इब्लने अबद अल ्अझीझ याच्याकडे एका चििन माणसाने चहशाम नावाच्या आपल्या एका नािलगाने 
आपली संपत्ती ल बाडली अशी िक्रार ग दरली. िेव्हा खचलफाने िी संपत्ती परि करण्यािा चहशामला ह कूम 
चदला आचण ज्या कागदपत्राचं्या आधाराने चहशामने त्या संपत्तीवर दावा केला होिा िी कागदपते्र नष्ट केली. 
खरे िर, चववाह व घटस्कोट, वारसा ि अवक्फ (धार्ममक न्यास) यासंारख्या धार्ममक कायद्याशंी संबंचधि बाबी 
काझीच्या अचधकारके्षत्राि येि. इिर बाबी बह धा अन्य सामान्य अचधकाऱ्याकंडे सोपचवल्या जाि. आपल्याप ढील 
बाबींसंबधंींिे चनवाडे हे अचधकारी ‘चफकाह’ (अचधकारी व्यक्िींनी ियार केलेला कायदा)च्या अन षंगाने न 
करिा त्या कामी ‘अदा’ (परंपराचधष्ठि कायदा–इराणमध्ये त्याला उफय  म्हणिाि) िा उपयोग करीि. हा 
कायदा स्थाचनक पचरस्स्थिीन सार (काही वळेा िर खूपि) वगेवगेळा होिा. त्यािप्रमाणे इस्लामिा अगदी 
प्रारंिीिा काळ सोडला िर नंिरच्या काळाि ‘इज्चिहाद’द्वारे स्विंत्रपणे आपले चनणयय घेण्यािी काझीिी सत्ता 
चहरावनू घेण्याि आली होिी. काझी, कायद्याच्या ज्या संप्रदायािा (मजहब) असेल त्या संप्रदायाच्या 
कायद्याच्या प स्िकाप्रमाणे त्याला आपला चनवाडा द्यावा लागे. [याला असलेला एक अपवाद लक्षणीय मानला जािो. बगदादिा 
काझी इब्लने हर बावायही हा इचजप्िमध्ये काझी म्हणून काम करीि असिाना आपले स्विःिे मिि प्रमाण मानीि असे] 

 
िाचत्त्वकदृष्ट्ट्यास द्धा चनकाल देण्यापलीकडे काझीिा अन्य कोणत्याही गोष्टीशी संबंध नव्हिा. 

कायद्याच्या अंमलबजावणीिे सवय काम अमीराकडे म्हणजे लौचकक व्यवहाराच्या शासकाकडे सोपवलेले होिे. 
अमीर व काझी या दोघाचं्या अचधकारके्षत्रािं जेव्हा परस्परचवरोध चनमाण होई िेव्हा आवश्यकिेन सार अमीर 
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काझीिे चनणयय डावलू शकि असे, असे चदसिे. अशा प्रकारच्या क्वचिि प्रकरणापंकैी इचजप्िमधील एक प्रकरण 
साचंगिले जािे. या चवचशष्ट प्रकरणाि एका चववाचहि स्त्रीच्या ‘वली’ने त्या स्त्रीिा चववाह रद्द करावा अशी 
काझीकडे मागणी केली. कारण कायद्यािील अटींप्रमाणे चिच्या नवऱ्यािा सामाचजक दजा चिच्या बरोबरीिा 
नव्हिा. पण काझीने सदर चववाह कायदेशीर असल्यािे सागंनू सदर मागणी फेटाळून लावली. त्यानंिर िे 
प्रकरण अमीराकडे नेण्याि आले. िेव्हा अमीराने काझीिा चनवाडा स्विः रद्द केला नाही. परंि  आपला चनवाडा 
बदलण्यािी व िे लग्न रद्द ठरचवण्यािी काझीला आज्ञा चदली. 

 
चदवाणी दावा प्रथम काझीकडे जाई. दाव्याशी संबचंधि असलेले पक्ष त्याच्यासमोर िोंडी कैचफयि 

माडंीि. काझीसमोर येणारे दाव ेकसे िालचवले जाविे यासबंंधीच्या काययपद्धिीिे काटेकोर चनयम कायद्याच्या 
प स्िकाि साचंगिलेले आहेि. उदाहरणाथय, असा एक चनयम आहे की, न्यायदानािे काम करिाना िंट्याशी 
संबंचधि व्यक्िी त्याच्यापाशी सहज पोि ूशकिील अशा प्रशस्ि व मोकळ्या जागी काझीने बसले पाचहजे. िसेि 
योग्य कारणाचशवाय त्याने एकािंाि जाऊ नये. त्याने मचशदीि काम िालव ूनये; [िरीही काझी प ष्ट्कळदा–चवशषेिः 
पूवीच्या काळी–आपले कोटय मचशदीि िालवीि असि.] मचशदीि कोटय िालचवल्याम ळे कदाचिि काही लोकानंा िेथे जािा 
येणार नाही हे लक्षाि घेऊन बह धा ही सूिना केली असावी. कैद्यािंी चविारपूस करून त्याचं्यापकैी कोणाला 
अन्यायाने डाबंले असेल िर त्यािी म क्ििा करणे हे काझीिे कोटािील पचहले कियव्य असिे. प्रत्यक्ष 
न्यायदानािे काम स रू झाल्यावर काझीिी संदिय–गं्रथािंी पेटी त्याच्यासमोर असली पाचहजे. िसेि चटपणे 
घेणाऱ्या कारक नावर काझीिे लक्ष राहील इिक्या अंिरावर िो बसलेला असावा. कठीण स्वरूपाच्या प्रकरणािें 
बाबिीि काझीने चवद्वान कायदेिज्ज्ञाशंी सल्लामसलि करावी आचण आपला चनणयय साक्षीदार व 
कायदेपंचडिाचं्या उपस्स्थिीिि जाहीर करावा. आपल्यासमोरील खटल्यािील सत्य त्याला स्वच्छपणे प्रिीि 
झालेले असेल िर त्याने त्यान सार आपला चनवाडा द्यावा. पण िसे नसेल िर चनणयय काय द्यावा हे प्रिीि 
होईपयंि थाबंाव.े आपल्याऐवजी द सऱ्या कोणास िरी चनणयय घेण्यास सागं ूनये. प्रवासाि असलेले चफयादी 
सोडून अन्य कोणी चफयादी एकदम मोठ्या संख्येने काझीच्या कोटाि चफयाद घेऊन आले िर काझीने 
त्याच्यापंैकी जो प्रथम आला असेल त्यािी चफयाद ऐकून घ्यावी. एकदम एकाि वळेी अनेक चफयादी आले िर 
चिठ्ठ्ठ्या टाकून प्रथम कोणािी चफयाद ऐकावयािी हे काझीने ठरवाव.े 

 
दाव्याशी संबचंधि असलेल्या दोन्ही पक्षानंा, कोटाि प्रथम कोणी बोलाव,े कोठे बसाव,े आपले म्हणणे 

कसे सागंाव,े त्यािंी स नावणी कशी व्हावी या बाबिीि काझीने समान वागणूक चदली पाचहजे. दाव्याच्या दोन 
पक्षापंैकी एकजण म स्स्लम व द सरा म स्स्लमेिर असेल िर म स्स्लम इसमाला कोटाि बसण्यासाठी वरिी जागा 
चदली जावी व त्यािे म्हणणे प्रथम ऐकून घेिले जाव.े परंि  काझीने त्याचं्यापकैी कोणा एकािी बाजू घेिा कामा 
नये ककवा आपली कैचफयि कशी माडंावी यासबंंधी त्याचं्यापकैी कोणाच्याि कानाि सागंिा कामा नये ककवा 
सूिना करिा कामा नये. काझीसमोर दोन्ही पक्ष येऊन बसले की मग काझीने त्याचं्यापैकी कोणी कधी बोलाव े
हे ठरवाव े आचण िे आपले म्हणणे माडंीि असिाना त्याने मध्ये बोलू नये. त्याचं्यापकैी प्रत्येकजण जर 
द सऱ्याच्या अगोदर बोलण्यािा दावा करू लागला िर त्याचं्यापकैी ज्याने प्रथम खटला िरला असेल त्याला 
प्रथम आपले म्हणणे माडूं द्याव.े कोणी द सऱ्याला बोलिाना अडव ूलागला िर काझीने त्याला आवरले पाचहजे, 
आचण त्याने ऐकले नाही िर त्याला चशक्षा केली पाचहजे.  
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एखाद्या पक्षाने अगदी उघड उघड असमथयनीय असा दावा केला असेल िर काझीने त्यािी दखल घेिा 
कामा नये. िथाचप दावा न्याय्य असेल िर काझीने प्रचिवादीला त्यासंबधंी आपले म्हणणे माडंावयास सागंाव.े 
परंि  वादीने िशी चवनंिी करीपयंि काझीने िसे प्रचिवादीला सागंिा कामा नये असे काही िज्ज्ञािें मि आहे. 
परंि  ही गोष्ट महत्त्वािी नाही. प्रचिवादीला वादीिा दावा मान्य असेल िर त्याच्या चवरुद्ध चनवाडा चदला जावा. 
परंि  वादीने िशी चवनंिी केली पाचहजे. प्रचिवादीने वादीिा दावा नाकारला िर काझीने वादीपाशी त्याने 
केलेल्या दाव्याच्या प ष्ट्ट्यथय प रावा असेल िर िो माडंण्यास सागंाव ेआचण िो माडंला जाि असेल िेव्हा स्विः 
काझीने बोलू नये. वादीजवळ प रावा नसेल िर प्रचिवादीिे म्हणणे शपथेवर मंजूर केले जाव.े परंि  वादीने 
चवनंिी करीपयंि काझीने प्रचिवादीला शपथ घ्यावयास सागं ूनये. प्रचिवादीने शपथ घेण्यास नकार चदला िर 
वादीला शपथ घ्यावयास सागंाव ेआचण त्याने शपथ घेिली िर चनकाल त्याच्या बाजूने केला जावा. त्यानेही 
शपथ द्यावयािे नाकारले िर मग काझीने दोघानंाही रजा द्यावी. [शाफीच्या मिे ज्या वस्िूच्या मालकीसबंंधी दावा केलेला आहे, 
िी वस्िू ज्याच्या िाब्लयाि असेल त्यािा स्विःिा शब्लद हा त्या वस्िूवरील त्याच्या मालकीच्या दृष्टीने प रेसा समजला जावा.] 

 
आपल्या दाव्याच्या प ष्टीसाठी वादीने साक्षीदार आणले असिील िर वादीच्या प राव्यािे खंडन करणारे 

प राव ेआणण्यासाठी प्रचिवादीला िीन चदवसािंी म दि चदली जावी. िीन चदवसानंंिर प्रचिवादीने कोटाि हजर 
झाले पाचहजे अशी मागणी करण्यािाही वादीला हक्क आहे. ठरलेल्या म दिीि प्रचिवादीला आवश्यक िो प रावा 
हजर करिा आला नाही िर वादीला आपल्या बाजूने चनणयय झाला पाचहजे अशी मागणी करण्यािा अचधकार 
आहे. साक्षीदार जेव्हा न्यायाधीशाच्या पचरियािे नसिील [काझीसमोर साक्षीदार येिाि िेव्हा (काझीला िे अपचरचिि 
असल्याम ळे) काझी त्याचं्यापैकी प्रत्येकािे वणयन चलहून ठेविो. आपल्या क ट ंबाशी असलेले साक्षीदारािे नािे ककवा मौला या नात्याने त्यािा कोणाशी 
सबंंध आहे, त्यािी ित्सबंंधीिी चनदशयक पदवी (िी असेल िर), त्याच्या वरिा पत्ता, त्याच्या धंद्याच्या चठकाणािा पत्ता, िो जाि असलेल्या मचशदीिे 
ककवा पूजास्थानािे नाव वगैरे वणयन काझी चलहून घेिो.] आचण िे म स्स्लम आहेि की नाही याचवषयी शकंा असेल अशावळेी िे 
स्विःचवषयी जे सागंिील िे मान्य केले जािे. साक्षीदार ‘स्विंत्र व्यक्िी’ आहेि की नाही याचवषयी शकंा असेल 
िेव्हा साक्षीदारानंी त्याचवषयीिा प रावा सादर केला पाचहजे. [क राणान सार (२²³⁸) दोन साक्षीदारािंी साक्ष आवश्यक आहे. दोन 
प रुष साक्षीदार चमळि नसिील िर त्याऐवजी एक प रुष व दोन चस्त्रया प रेशा असिाि. बैदावी याच्या मिे फक्ि चदवाणी दाव्यािि चस्त्रया साक्षीदार म्हणून 
स्वीकाराहय असिाि. क राणाच्या, िाष्ट्यकारािें असे म्हणणे आहे की साक्षीदार हे पूणय वयाि आलेले, ‘स्विंत्र’ व सच्चचरि असले पाचहजेि.] साक्षीदार 
व्यक्िी ‘उद ल’ ‘सच्चा’ व स योग्य अशा आहेि की नाही याबद्दल शकंा घेिली गेली असेल आचण त्यासंबधंींच्या 
िौकशीसाठी [अशी िौकशी ‘अशाब अल ्मसाइल’ [यािा शब्लदशः अथय: ‘शकंा असलेले’ म्हणजे ‘िौकशी करणारे’ घॉथ इब्लने स लेमान 
(चह. स. १४०–४) या इचजप्िमधील काझीने साक्षीदारािंी ग प्िपणे िौकशी करण्यािी पद्धि प्रथम स रू केली. त्याच्या अगोदरिे काझी त्याचं्यासमोर 
आलेल्या व प्रचिष्ठि समजल्या जाणाऱ्या साक्षीदाराचं्या साक्षी चनःशकंपणे मान्य करीि असि. प्रचिचष्ठि न समजल्या जाणाऱ्या साक्षीदाराचं्या साक्षी 
फेटाळून लावल्या जाि. साक्षीदार अगदीि अपचरचिि असेल िेव्हा त्याच्या शजेाऱ्यापाजाऱ्यानंा त्यािी माचहिी चविारली जाई व त्यानंी चदलेली बरी ककवा 
वाईट माचहिी मान्य केली जाई. साक्षीदारािंी ग प्िपणे िौकशी करणारा घॉथ, हा काझी होईपयंि ही पद्धिी िालू होिी. “त्या काळाि (आपली साक्ष 
देऊन झाल्यावर) साक्षीदार इिर लोकािं सामान्य माणूस म्हणून प न्हा जाऊन बसि असे. कोणीही (धंदेवाईक) साक्षीदार कधीि नव्हिा ककवा िसा 
कधी कोणािा उल्लखे केला जाि नसे.” 

 
“इब्लने नस्त्र बाय्ही याने म्हटले आहे : एकदा बसरािा काझी िाचमनी याने ३६ हजार लोकाचं्या साक्षी घेिल्या. मी त्याला म्हटले, “ही सखं्या 

फारि मोठी झाली. हे कसे काय?” िेव्हा काझीने उत्तर चदले, “साक्षीदार होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शिी प ऱ्या करू शकणारे सवय लोक साक्षी 
देण्यास पात्र असिाि, या अब  हचनफा व अन्य कायदेपंचडिाचं्या मिािे काझी आहेि.” त्याम ळे सवय लोकानंा िाचमनीसमोर साक्षी देिा येि. त्यािंी साक्ष 
ऐकून घेिल्यानंिर त्यानंा िो प्रश्न चविारीि असे. साक्षी देणारे प्रचिचष्ठि इसम असिील िर, त्याचं्या साक्षी िो ग्राह्य मानीि असे. एकाि िागाि राहणारे 
एकमेकािें शजेारीपाजारी व इिर लोक एकमेकाचं्या बाजूने साक्षी देि असि. इस्माईल सत्तेवर येईपयंिच्या काळाि काही चवचशष्ट लोकािंीि साक्षीदार 
म्हणून नेमणूक करण्यािी पद्धि होिी असे आम्हालंा आढळले नाही.” 

 
असे असले िरी अगदी पूवी माम न खचलफाच्या कारकीदीमध्ये ‘साक्षीदार’ या नावाने ओळखले जाणारे एक प्रकारिे अचधकारी होउन गेले 

असावेि (इब्लने अल ्असीर) इब्लने अल ्असीर हा या बाबिीि िबरीशी सहमि चदसि नाही. धंदेवाईक ‘साक्षीदारा’ंिे हे पद भ्रष्ट व कमीपणािे समजले 
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जाई. असे म्हणिाि की एकदा एका प्रसगंी एका काझीने उद्गार काढले होिे की, “साक्षीदारामध्ये हे ‘नारकीय’ ग ण नसिील िर िो स्विःि नरकाि 
जाईल.” काझीने प ढे प्रश्न केला आहे, “१० हजार वस्िीच्या शहराि फक्ि १० जण साक्षीदार असिील िर त्यािें कसे काय होि असेल? शहरािील 
बाकीच्या लोकापंैकी प्रत्येकजण त्यािंा ह षारीने परािव करण्याच्या योजना करिाि. दक्षिा, ब द्धीिी िीक्ष्णिा, सावधपणा व आकलनशक्िी या ग णाचं्या 
दृष्टीने िे प्रत्यक्ष चपशाच्चासारखे नसिील िर त्यािंी िरिराट कशी होईल?” दारूडे, कल्पनाचवलास करणारे कवी (िे असत्यिाषी मानलेले आहेि) 
आचण ज गार व अन्य कनदास्पद उद्योग करणारे लोक याचं्या साक्षी सामान्यिः ग्राह्य मानल्या जाि नाहीि.” (शाफी)] या नावाने ओळखले 
जाणारे लोक ग प्िपणे करिाि] म दिीिी आवश्यकिा असेल िेव्हा िौकशी पूणय होईपयंि साक्षीदारानंा डाबंून 
ठेवण्यािी मागणी वादीला करिा येिे. वादीपक्षाने आपला साक्षीदार कोटाि आलेला नाही असे साचंगिले 
असेल, िर प्रचिवादीला शपथ घ्यावयास सागंायिे की वादीने आपला साक्षीदार हजर करीपयंि वादीला 
थाबंवनू घ्यावयािे यासंबधंीिा चनणयय न्यायाधीशाने आपल्या मजीप्रमाणे करावयािा असिो. 

 
कजासंबधंीच्या दाव्यामध्ये प्रचिवादी पक्ष आपल्या चहशबेाच्या वह्या पाहून कजासंबधंीिा व्यवहार जरूर 

िर िपासिो. परंि  प्रचिवादीने त्या वह्या कोटाि हजर केल्या पाचहजेि अशी वादीला मात्र मागणी करिा येि 
नाही. िथाचप प्रचिवादीने आपण कजय काढलेले नाही ककवा िे परि केले आहे असे साचंगिले िरी िे 
प राव्याचशवाय ग्राह्य धरले जाि नाही. मृि इसम ककवा लहान बालक अथवा कोटाि स्विः उपस्स्थि नसलेली 
व्यक्िी याचं्या इस्टेटीवरिा हक्क ित्संबधंी प रावा चदला गेला िरि कायदेशीर समजला जािो. स्विः कोटाि 
हजर नसलेल्या नागचरकाच्या हक्काच्या बाबिीि काझीला दखल घेिा येिे की नाही याबद्दल मििेद आहेि. 

 
प्रचिवादीचवरुद्ध केलेल्या दाव्यामध्ये जबाब देण्याकचरिा प्रचिवादीला कोटाि बोलाचवण्याच्या बाबिीि 

वादी पक्षाने न्यायाधीशािी मदि माचगिली असेल आचण प्रचिवादी शहराि राहाि असेल िर त्याला न्यायाधीश 
कोटाि हजर राहण्यासाठी बोलावणे पाठचविो. प्रचिवादीने कोटाि येण्यास नकार चदला िरी िी गोष्ट शपथेवर 
सागंण्याकरीिा दोन साक्षीदारानंा वादी घेऊन येिो आचण नंिर पोचलसप्रम खाला [साचहब अल्–श िा याला.] िेटून 
प्रचिवादीला कोटाि सक्िीने हजर करण्यािी त्याला चवनंिी करिो. प्रचिवादी शहराि हजर नसेल व ज्या 
चठकाणी न्यायाधीश नाही अशा गावी असेल िर कोणा िरी समजदार माणसाला उिय पक्षािं मध्यस्थी 
करण्यासंबधंी काझी पत्रद्वारे कळचविो. असा कोणी माणसू चमळाला नाही आचण वादी पक्ष आपला दावा शाबीि 
करू शकि नसेल िर कोटाि उपस्स्थि राहण्यािी सक्िी काझी प्रचिवादीवर करू शकि नाही. एखाद्या 
‘स्विंत्र’ स्त्रीचवरुद्ध दावा असेल आचण िी स्त्री कधी घराबाहेर पडि नसेल िर चिने स्विः कोटाि येण्यािी गरज 
नसिे चिने आपला प्रचिचनधी नेमला िरी िालिो. जरूर िर िो प्रचिचनधी चिच्या विीने शपथ घेिो.  

 
कोणत्याही प्रकरणािा चनणयय करिाना काझीला फक्ि उघड व स्पष्ट स्वरूपािाि प रावा चविाराि 

घेिा येिो. परंि  एखाद्या (कृिीमागे) कोणिा अदृश्य हेिू ककवा कारण अथवा चविार आहे यासंबंधी चनव्वळ 
अंदाज करिा येि नाही. आपल्याप ढील खटल्याचवषयी स्विःला जी माचहिी असेल चिच्या आधारे न्यायाधीशाने 
चनकाल द्यावा की नाही याचवषयी मििेद आहेि. याबाबि िीन चवचिन्न मिे आहेि : (१) न्यायाधीशाला िशा 
प्रकारे चनकाल देिा येईल. (२) देिा येणार नाही आचण (३) ज्यासाठी ‘ह द द अल्लाह’ (व्यचििार, िोरी, 
आस्स्िकाचवरुद्ध य द्ध, मद्यपान यासारख्या ग न्ह्यासंाठी क राणाने साचंगिलेल्या चशक्षा) सारख्या सजा नाहीि 
अशा प्रकरणाचं्या बाबिीि काझी चनकाल देऊ शकिो. 
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कायदा व प्रत्यक्ष चनणययािी न्याय्यिा यामध्ये प ष्ट्कळदा फरक चदसून येई. इब्लने क िैब याने या संदिाि 
म्हटले आहे, “एकाच्या प्राणाच्या बदली द सऱ्यािा प्राण घेणे हे कायदेशीर व न्याय्य आहे; ग लामासाठी स्विंत्र 
माणसाला ठार करणे हे न्याय्य असले िरी कायदेशीर नाही; आचण एक कायदेशीर पण न्याय्य नसलेला चनणयय 
अस की, ठार मारणाऱ्या व्यक्िीच्या जमािीने मेलेल्या माणसािा बदला रक्िपािाने घेऊ चदला पाचहजे.” 

 
काझीिा चनणयय कोणत्याही पद्धिीने घेिलेला असो, िो चनणयय ित्त्विः अखेरिा समजला जािो आचण 

त्यावर अपील करिा येि नाही. परंि  आपण मागे पाचहले त्याप्रमाणे प्रत्यक्षाि मात्र काझीवर त्यािा चनकाल 
चफरचवण्यािी प्रािंािा स िेदार सक्िी करू शकि असे. िसेि एखाद्या काझीने अन्यायाने चदलेले चनकाल, 
त्याच्यामागनू आलेल्या काझीने चफरचवल्यािीही काही उदाहरणे आढळिाि. 

 
कायद्याचं्या प स्िकािं काझीच्या फीसंबधंी उल्लेख आढळि नसला िरी काझीला वादीकडून िसेि 

बह धा प्रचिवादीकडूनदेखील ककवा चकमान ज्याच्या बाजूने चनकाल लागला असेल त्या पक्षाकडून फी चमळि 
होिी हे चनचिि. काझीिे काम हे सावयजचनक काम समजले जाि असल्याम ळे त्याला सरकारी चिजोरीिून पगार 
चदला जावा असा कायद्याचं्या प स्िकाि चनयम आहे. यावरून चफयादी पक्षाला कायद्याने काझीला फी देिा येि 
नसे. असे असले िरी काझी पदावर असिाना ज्यानंी संपत्ती कमावली आचण काझीपदावर आपली चनय क्िी 
व्हावी म्हणून ज्यानंी पैसे खिय केले अशा अनेक काझींिा उल्लेख आढळिो. याउलट काही प्रचिचष्ठि व चनधयन 
काझींिाही उल्लखे आढळिो. 

 
शारीचरक इजेसंबधंीच्या खटल्यािी काययपद्धिी चदवाणी प्रकरणाचं्या काययपद्धिीसारखीि होिी. 

एखाद्या इसमािा, आपणास जखम केली असा द सऱ्या इसमावर आरोप असेल िेव्हा त्याने त्यासंबधंी काझीप ढे 
प रावा दाखल करणे जरूर असिे. त्याने समाधानकारक प रावा आणला िर चनकाल त्याच्याप्रमाणे होिो आचण 
आणला नाही िर आरोपीला आपला चनरपराधीपणा शपथेवर सागंण्यास साचंगिले जािे. त्याने िशी शपथ 
घेिली िर त्याला दोषम क्ि केले जािे आचण घेिली नाही िर चफयादीच्या बाजूने चनकाल चदला जािो. 
ख नासंबधंींच्या खटल्यािील आरोपीस पन्नास वळेा शपथ घ्यावी लागिे. 

 
एक चवचशष्ट [प्रत्यक्षाि स्विंत्र असलेला इसम आपण ग लाम असल्यािे सागंि असेल अशा इसमासबंंधींिा खटला. ग लाम असल्यािा 

त्याने प रावा आणला िरी िो स्विंत्र आहे असेि समजले जािे.] प्रकारिा खटला वगळिा, बाकी सवय खटले िालचवण्यािी 
पद्धिी सारखीि असिे. प्रथम वादीपक्ष प रावा माडंिो. [हे ित्त्व बह धा रोमन कायद्यािूंन घेिले असाव.े] परंि  त्याला आपला 
दावा शाबीि करिा आला नाही िर ग न्ह्यािी जबाबदारी आपल्यावर नसल्यािी शपथ प्रचिवादीला घ्यावयास 
सागंून त्याला चनदोष म्हणून म क्ि केले जािे.  

 
म स्स्लम कायदाचवषयक काययपद्धिीमध्ये शपथ ही एक अत्यंि महत्त्वािी बाब मानलेली आहे. धमय व 

परलोक यासबंंधींच्या कल्पनामं ळे चिला महत्त्व प्राप्ि झाले आहे. शपथेच्या सामर्थयािी अनेक उदाहरणे 
आढळिाि. एकदा बाह् झ या मचदनामधील एका जमािीने, शम्माख या कवीने, आपल्या लोकावंर उपरोधपूणय 
शब्लदानंी हल्ला िढचवला व आपली नालस्िी केली आचण आपल्याला शहराबाहेर घालवनू चदले अशी िक्रार 
खचलफा उस्मान (चह. स. २३–२५) याच्याकडे केली. कवीने हा आरोप नाकारला. िेव्हा त्याला मचदना येथील 
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मचशदीमधील पैगंबराचं्या व्यासपीठावर उिे राहून आपले म्हणणे शपथपूवयक सागं असे सागंण्याि आले. 
संबंचधि अचधकाऱ्याने कवीला प ढील शब्लदािं समज चदली, “शम्माख, परमेश्वरी दूिाच्या व्यासपीठावरून िू 
शपथ घेि आहेस. आचण येथे खोटी शपथ घेणारा कायमिा नरकािा धनी होिो.” आजही म स्स्लमेिर 
देशािस द्धा शपथ– चवशषेिः पचवत्र जागी घेिलेली शपथ– ही कोणत्याही खटल्याच्या बाबिीि चनणायक ठरिे. 
[सीमेसबंंधीच्या वादािा चनणयय करण्याच्या कामावर प्रस्ि ि लेखक दचक्षण इराकमध्ये होिा, िेव्हा त्याच्याकडे चफयाद करण्यासाठी येणारे लोक 
प ष्ट्कळदा त्याला असे खात्रीपूवयक सागंि की चवरोधी बाजूने शपथपूवयक (चबल ह सेन–म्हणजे करबला येथील ह सेनच्या कबरीसमोर घेिलेली शपथ) 
जबाब चदले िर आपण िे स्वीकारावयास ियार आहोि. त्यािप्रमाणे साक्षीदारानंी चदलेल्या साक्षीिी सत्यिा िे करबला येथील ककवा जवळपासच्या 
द सऱ्या पचवत्र जागेिी शपथ घ्यावयास ियार आहेि की नाहीि यावरून पडिाळली जाई.] 

 
ज्या लोकानंा आपल्यावर अन्याय ककवा ज लूम झाला आहे असे वाटे, त्यानंा त्यािे चनवारण करून 

घेण्यािे काझीच्या कोटाप्रमाणेि आणखीही एक चठकाण होिे. िे म्हणजे राजधानीि होणारा खचलफािा ककवा 
प्राचंिक स िेदारािा दरबार. पचहल्या िार खचलफाचं्या राजवटीमध्ये कायद्याशी संबचंधि अशा सवय प्रकरणािें 
बाबिीि चनकाल देण्यािा अचधकार काझींना चदलेला होिा. परंि  त्यािंी सत्ता लौकरि क्षीण झाली. कायदे 
धाब्लयावर बसवणारी कृत्ये होि िेव्हा अली स्विःि गाऱ्हाण्यािंी दाद घेि असे. हे दरबारािील न्यायालय 
अचिशय सामर्थययवान होिे. त्या न्यायालयाला नझ्र अल–्मझचलम (अपराधािंी समीक्षा) असे म्हणि. या 
कोटाि “काझीच्या न्यायाला राजाच्या सते्तिी जोड चमळाली होिी.” नंिरच्या काळािील उमाय्यद खचलफानंी 
या दरबार कोटािी रीिसर स्थापना केली. या कोटामध्ये येणाऱ्या सवय अजयदारािें अजय खचलफा स्विः 
स्वीकारीि असि. माहदीपासून म हिाचदपयंिच्या आरंिीच्या सवय अब्लबासी खचलफानंीही उमाय्यद खचलफानंी 
स रू केलेली ही प्रथा िालू ठेवली. परंि  त्यानंिरच्या खचलफानंी (उदा. खचलफा क्वाहीर) आपण स्विः 
अपराधािंी (मझचलम) िौकशी करू असे आश्वासन चदले होिे, िरी िे काम प्रत्यक्षाि वझीरि करीि असे. 
त्याने िे काम केले नाही िर िी गंिीर स्वरूपािीि िूक मानली जाई. कधी कधी या कामासाठी खचलफा 
प्रािंाच्या राजधानीि अथवा म ख्य राजधानीच्या चवचिन्न िागािं आपल्या विीने आपले प्रचिचनधी चनय क्ि करीि 
असे. खचलफा म क्िाचदर याने, बगदादमधील प्रत्येक चविागासाठी िक्रार–अजांिी दाद येण्याकचरिा 
वचकलािंी नेमणूक करावी अशी िेथील पोचलस प्रम खाला आज्ञा चदली होिी. कोटाि िक्रार घेऊन येणाऱ्या 
लोकानंा अजय चलचहण्याच्या कागदािेदेखील पैसे द्याव ेलागि नसि इिकी खचलफाला न्यायाचवषयी आस्था 
होिी. याि राजाच्या आईने थ माल नावाच्या एका पचरिाचरकेिी, दर श क्रवारी चफयादी ऐकून घेण्यासाठी 
बगदादच्या रूसाफा चविागाि नेमणूक करावी यासाठी राजािे मन वळचवले. परंि  चफयादी ऐकण्यासाठी 
थ माल पचहल्यादंा िेथे गेली, िेव्हा लोकानंी गैरहजर राहून चिच्या नेमण कीचवषयीिी आपली असहमिी प्रदर्मशि 
केली. द सऱ्या श क्रवारी िी आपल्याबरोबर एक काझी घेऊन गेली, िेव्हा मात्र सवय काम स रळीि पार पाडले. 
िसेि खचलफा म िावक्कील याने अली इब्लने जाहम या कवीिी ह लवान येथे याि कामासाठी नेमणूक केली, 
िेव्हादेखील िी नेमणूक फारशी योग्य आहे असे मानले गेले नसाव.े 

 
“अपराधाच्या िपासनीसा”च्या दरबाराि प ढील प्रकारच्या प्रकरणािंी दाद घेिली जाि असे: (अ) 

अचधकारी वगाकडून खचलफाच्या प्रजेवर होणारी ज ल मी कृत्ये (आ) कर–आकारणीच्या बाबिीिील अन्याय 
[या सदंिाि मावादी याने म हिादी या राजािे उदाहरण चदले आहे. या राजाने इराणी व बायझन्टीन नाण्यािं कर देण्याच्या पद्धिीिी िौकशी केली 
होिी. उमर खचलफाच्या काळाि काही चजि प्रदेशािं स्थाचनक नाण्यामंध्ये करािी रक्कम स्वीकारली जाि असे; पण नाण्यािें वजन चकिी आहे िे पाचहले 
जाि नसे. त्या काळाि चवचिन्न प्रािंािील नाण्याचं्या वजनाि खूपि फरक असे. परंि  लोकामंधील सिोटी कमी होऊ लागली िसे लोक हलक्या 
वजनािी नाणी देऊ लागले. त्याम ळे कर गोळा करणारे अचधकारी, वजनािील िूट िरून काढण्यासाठी लोकाकंडे जादा नाण्यािंी मागणी करीि. 
त्याम ळे अन्याय होऊ लागला आचण पचरणामी सवाद व इिर िारी जचमनींिे मालक चिकेला लागले. प ढे मन्सूरच्या कारकीदीि काही शिेकऱ्यानंा 
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आपल्या चपकावरील कर वस्ि रूपाने देण्यािी सवलि चमळाली आचण इिरानंा करािी सूट देण्याि आली. म हिादी खचलफाने दरसाल स मारे १ कोटी 
२० लक्ष चदऱ्हाम रकमेइिका महस लाि िोटा होि असूनही कोणत्याही वजनाच्या नाण्याि कर िरण्यािी सवलि चदली. इिर उदाहरणे प्राम ख्याने 
कर–आकारणीसबंधींिी आहेि. उदाहरणाथय, मालमत्तेवर करािी आकारणी करण्यासाठी घेण्याि आलेल्या आधारासबंंधींिी व जबरदस्ि कर–
आकारणी बाबिींिील एक िक्रार.] (इ) सरकारी किेरीिील कारक नािंी कृत्ये. ज्यािी अशा प्रकारच्या कृत्याबंाबि 
िक्रार असेल अशा इसमाने आपण होऊन िक्रार केली नसली िरी त्याबाबि कारवाई करण्यािा ‘अपराधाचं्या 
िपासनीसा’ला हक्क होिा. (ई) सरकारी पगार चमळणाऱ्या लोकाचं्या पगारािील कपाि अथवा पगार न 
चदल्याबाबिच्या िक्रारी (उ) अन्यायाने बळकावलेली मालमत्ता परि देण्यासंबधंींिी मागणी (ऊ) खाजगी 
ककवा सावयजचनक ‘अवक्फ’ (धार्ममक न्यास) ज्या चहिसंबधंींिे संरक्षण (ए) उच्च व सत्तासंपन्न पदावंर असलेल्या 
आरोपींच्या बाबिीि काहीशा कमजोर काझींनी चदलेल्या चनकालािंी अंमलबजावणी. (ऐ) अपराधानंा प्रचिबधं; 
म हिाचसबच्या अचधकारकके्षि येणाऱ्या परंि  त्याला लाग ूकरण्यािी सत्ता नसलेल्या चनयमािंी अंमलबजावणी 
करणे. (ओ) सामूचहक प्राथयना व एकंदर धार्ममक चवधी आचण िे योग्य रीिीने केले जाि आहेि की नाही यावर 
लक्ष ठेवणे. (औ) सवयसाधारण वादग्रस्ि प्रश्नािंी स नावणी व चनणयय. सवयसाधारण काझी व न्यायाधीश 
याचं्यासमोर िालणाऱ्या प्रकरणाचं्या बाबिीि जी काययपद्धिी अवलंचबली जािे िीि काययपद्धिी अशा प्रकरणािें 
बाबिीि लाग ूकेली जािे. [अशा प्रकारच्या खटल्यािंी काही उदाहरणे : एक, द कानासबंंधींिा िंटा आचण द सरे, एका प लाच्या कमानीच्या 
रंुदीसबंंधीिा वाद.] 

 
काझी व ‘मझचलम’िा िपासनीस या दोघाचं्या अचधकारािं फरक होिा. िपासनीसाला खूपि व्यापक 

अचधकार होिे. चफयादी पक्ष प रावा न देिा एखादी गोष्ट नाकारू लागला िर त्याला िपासनीस अटकाव करू 
शकि असे. िसेि अपराधी माणूस कहसक कृत्ये करू लागला िर त्याला िपासनीस आवर घालू शकि असे. 
आरोपीकडून कब ली चमळचवण्यासाठी त्याला िपासनीस दहशि (इर्हाव) दाखव ू शकि असे. िसेि 
अनावश्यक प राव ेआणण्यास नकार देण्यािा त्याला अचधकार होिा. प राव्यािी िौकशी करण्यासाठी िसेि 
आपल्याप ढील खटल्यािा सवांगीण चविार करण्याकरिा िो म दि घेऊ शकि असे. सामान्य न्यायाधीशानंा ही 
सवलि नव्हिी. त्यानंा लागलीि खटले हािावगेळे कराव े लागि. जबाबदार व्यक्िीिा लवाद नेमून 
त्याच्याकडे िपासणीसाठी चफयादीिी चफयाद सोपचविा येि असे. खटल्यािील उिय पक्षािंी संमिी असेल 
असे खटले सोडून, इिर खटल्याचं्या बाबिीि काझींना या पद्धिीिा अवलंब करिा येि नसे. जेव्हा वादी ककवा 
प्रचिवादी पक्षापंैकी एखादा पक्ष उघड उघड चबनब डािा दावा करीि असेल ककवा प राव्याचशवाय आपले समथयन 
करीि असेल अशा वळेी अपराध िपासनीसाला दोन्ही पक्षानंा न्यायालयाि उपस्स्थि राहण्यािी सक्िी करिा 
येि नसे. त्यािप्रमाणे दोन्ही पक्षािं िडजोड व्हावी यासाठी जामीन घेणे कायदेशीर असेल अशा वळेी त्याला 
जामीन मागिा येि असे. ज्याचं्या खरेपणाचवषयी शकंा असेल अशा साक्षीदारानंा िो प्रचिज्ञा घ्यावयास लाव ू
शकि असे. अशा रीिीने आपल्या शकेंिे चनरसन होण्यासाठी आवश्यक वाटेल िेवढ्या साक्षीदारानंा प्रचिज्ञा 
घेण्यासाठी िो बोलवी. सामान्य न्यायाधीशाला हे करिा येि नसे. आचण शवेटिी गोष्ट काययपद्धिीबाबििी. 
साक्षीदारानंा स्विः बोलावनू आचण वादग्रस्ि प्रश्नासंंबधंी त्यानंा माचहिी आहे की नाही त्याचवषयी प्रश्न चविारून 
िपासनीसाला खटल्यािी स रुवाि करिा येई. काझीच्या कामािी पद्धि याउलट होिी. काझी प्रथम 
चफयादीला आपले प राव ेआणण्यास सागें आचण चफयादीने चवनंिी करीपयंि काझी आपण होऊन प राव्यािंी 
छाननी करीि नसे. 
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िथाचप इिर बाबिींमध्ये काझीिे व ‘मझचलम’च्या िपासनीसािे अचधकार समान होिे. िपासनीस व 
काझी या दोघाचं्याही अचधकारके्षत्राि येऊ शकिील अशा बाबींच्या बाबिींि कधी कधी काझीला ‘मझचलम’च्या 
िपासनीसािे काम करिा येि असे. उदाहरणाथय, अब  झैद (वीरप रुष) याने एका हट्टी सावकाराला ठोकले व 
कजािे खटले िालचवणाऱ्या एका कठोर व लोिी वृत्तीच्या मझचलम (चदवाणी ग न्हे) च्या न्यायाधीशाऐवजी एका 
दयाळू “अपराधाचं्या (कोटाच्या) अचधकाऱ्या” प ढे उिे केले अशी एक घटना हाचररी याच्या ‘मकामि’ मध्ये 
साचंगिलेली आहे. या बाबिीि हाचररीच्या गं्रथािा टीकाकार शारीषी याने “अपराधाचं्या कोटािा अचधकारी” 
म्हणजे पोचलस अंमलदार असावा असे स्पष्टीकरण केले आहे. परंि  हाचररी याला येथे ‘मझचलमिा न्यायाधीश’ 
म्हणजे काझी असेि म्हणावयािे होिे हे स्पष्ट आहे. 

 
मझचलम (चदवाणी ग न्हे) च्या स नावणीिे काम वझीर ककवा द सऱ्या एखाद्या वचरष्ठ अचधकाऱ्याकडे 

असिे (इिर कामाप्रमाणे हेही काम आपले आहे असे िो समजिो.) िेव्हा िो त्या कामासाठी एक खास चदवस 
राखून ठेविो. [चनजाम अल् म ल्कच्या मिे राजाने या कामासाठी आठवड्यािून दोनदा बसले पाचहजे.] िर उलट या कामासाठीि 
म द्दाम चनय क्ि केलेला अचधकारी असिो, िेव्हा त्याला रोजच्या रोज हे काम कराव ेलागिे. इचजप्िमध्ये फाचिमी 
राजाचं्या राजवटीि आचण राज्यािा म ख्य अंमलदार म्हणून वझीर काम करीि असे त्या काळाि वझीर अथवा 
साचहब अल ् बाब कैरो येथील स वणय दरवाजापाशी आठवड्यािून दोनदा चदवाणी दाव्यािंी स नावणी 
करण्यासाठी व न्यायदानासाठी बसि असे. त्याच्यासमोर वगेवगेळ्या जमािींिे प्रचिचनधी व राजािे कारिारी 
येऊन बसि. मग दवडंीवाला चशपाई चफयादींना प कारी. चफयादी कैरो ककवा चमसर या शहरािंले असिील िर 
िे आपली चफयाद िोंडीि पेश करीि. त्यानंिर दाखल केलेली प्रत्येक िक्रार आवश्यक िौकशीसाठी पोचलस 
कोिवालाकडे ककवा त्या त्या चविागाच्या काझीकडे पाठचवली जाई. ज्याच्याचवरुद्ध िक्रार ग दरलेली असेल िो 
इसम या दोन शहराबंाहेरिा असे, िेव्हा चफयादी आपली िक्रार लेखी चलहून देई. राजािा कारिारी अशा लेखी 
िक्रारीिा स्वीकार करून त्या “काटेकोर लेखणीने चलचहणारा लेखक” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 
अंमलदाराकडे देि असे. हा अंमलदार प्रत्येक िक्रार अजावर त्या संबंधींिा चनणयय चलहून िे सवय अजय “ओबड– 
धोबड लेखणीने चलचहणाऱ्या लेखका”कडे पाठवीि असे. िो मग अजािील प्रकरणाचवषयींिी, पचहल्या 
लेखकालाि फक्ि सागंिा येईल अशी माचहिी देि असे. नंिर सवय िक्रार–अजय खचलफाकडे संमिीसाठी व 
मंजूरीसाठी पाठचवले जाि. खचलफाच्या मंजूरीनंिर एका थैलीि सवय िक्रार–अजय घालून िे राजाच्या 
कारिाऱ्याकडे परि पाठचवले जाि. हा कारिारी राजवाड्याच्या दरवाजापाशी बसलेला असे. िो ज्या त्या 
अजयदाराला त्यािा अजय परि देि असे. त्या अजावरील चनणययािी अंमलबजावणी संबंचधि ‘चदवान’ (खात्या) 
कडून केली जाि असे. 

 
इस्लामी कायद्याचवरुद्ध केलेल्या काही ग न्ह्यासंाठी कायद्याने ठरवनू चदलेल्या चशक्षा देण्यािा वारंवार 

प्रसंग येिो. क राणाप्रमाणे या चशक्षा चदल्या जािाि. त्यापंकैी सवाि महत्त्वाच्या सजा धमयत्याग, मन ष्ट्यवध, 
व्यचििार, हािपाय िोडणे व िोरी यासबंधीच्या आहेि. पूवी एका प्रकरणाि व्यचििारासाठी होणाऱ्या 
चशके्षसंबंधी चविार केलाि आहे. आिा इिर चशक्षासंंबधंी ििा करावयािी आहे. या ग न्ह्यापंैकी िोरीिा ग न्हा 
वगळिा बाकीच्या सवय ग न्ह्यासाठी मृत्य दंड चदला जािो. क राणाि उल्लेचखलेल्या वरील ग न्ह्यापंकैी एखादा 
ग न्हा एखाद्या म स्स्लम व्यक्िीने केला असेल िरि खचलफा ककवा त्यािा प्रचिचनधी त्याला देहान्िािी सजा देऊ 
शकिो. असे असले िरी म स्स्लम प्रजाजनानंा–बह धा उच्चपदस्थ व्यक्िींना–अनेकदा राजकीय अपराधासाठी 
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अथवा केवळ दे्वषापोटी ठार मारण्याि आले होिे असे इचिहासकार सागंिाि. िसेि प ष्ट्कळदा ग न्हेगारानंा सजा 
झालीि िर िी ‘चफकाह’च्या ित्त्वान सार चदली जाि नसे, िर सोयीन सार व लहरीन सार चदली जाि असे. 

 
धमयश्रद्ध माणसाने धमािा त्याग करणे हा अचिशय चिरस्करणीय असा अपराध [क राण २²¹⁴.] मानला 

जािो. इस्लामी राज्याच्या एकूण चवशषेिेशी हे स संगिि आहे. धमयत्याग केलेल्या इसमाला पिािाप व्यक्ि 
करण्यािी िीनदा संधी देण्याि यावी आचण िो िसे करण्यास स्पष्ट नकार देईपयंि त्याला ठार मारू नये असा 
कायदेपंचडिानंी चनयम घालून चदलेला आहे. 

 
मन ष्ट्यवधाच्या बाबीिा गंिीरपणे चविार केला जािो. इस्लामधमीय व्यस्क्ििा हेि प रस्सर वध करण्यास 

मनाई आहे. [क राण ४ ⁹⁴.] प्राणासाठी प्राण हा मोझेसिा दंडक इस्लामनेही ग्राह्य मानलेला असला [क राण ५ ⁴⁹. 

“स्विंत्र स्त्रीकरीिा स्विंत्र प रुष, ग लामासाठी ग लाम, स्त्रीसाठी स्त्री.” (क राण २ ¹⁷³.)] िरी मन ष्ट्यवधामागील उदे्दश चविाराि घ्यावाि 
लागिो. आचण ख नी माणसाने जाण नब जून खून केला की ि कून खून केला यािा चविार करणे ही खचलफािी 
ककवा त्याच्या प्रचिचनधीिी जबाबदारी आहे असे मानलेले आहे. ख नी इसमाने हेि प रस्सर आचण कोणिेही 
कारण नसिाना एखाद्यािा खून केला [“हािाि शस्त्र घेऊन ठार मारण्यािी धमकी म स्स्लमानंा देणाऱ्या इसमाला म स्स्लम ठार मारू 
शकिाि; आचण त्याबद्दल त्यानंा सजा होि नाही. िसेि एखादा इसम रात्री–अपरात्री द सऱ्याच्या घराि चशरला आचण त्याने िोरी केली, िर त्या 
इसमािा पाठलाग करून घरमालक त्याला ठार मारू शकिो; आचण त्याबद्दलही त्याला सजा होि नाही. शस्त्र दाखवनू, धमकी देऊन ककवा ठोसा मारून 
एखाद्याने द सऱ्याला मारले िर िो ग न्हेगार ठरिो आचण सूड घेण्यास पात्र समजला जािो.”] असे चदसून आले िर खून झालेल्या 
इसमाच्या वलीला ककवा त्याच्या नािलगाखालोखालच्या प रुष व्यक्िीला ख नी माणसािा सूड घेण्यािा 
अचधकार असिो. [क राण १७³⁵. म स्स्लमपूवय काळाि आचण म स्स्लम इचिहासाच्या अगोदरच्या काळाि, एखाद्या इसमाने शत्र जमािीच्या एखाद्या 
इसमाला ठार मारले असेल िर मयि माणसािा वली, ख नी इसमाला पकडून ओचलस ठेव ूशकि असे. ‘अघानी’मध्ये या सदंिाि एका प्रसगंािा उल्लेख 
आढळिो. एकदा अनाझा या शत्र जमािीिे लोक आपल्या उंटानंा पाणी पाजीि असिा त्याचं्यापैकी ब हेज या इसमावर माझीन जमािीमधील चहलाल इब्लने 
असार या इसमाने ‘चमहवार’ (डाग देण्यासाठी वापरले जाणारे हत्यार) फेकून त्याला ठार मारले. िेव्हा ब हेज याच्या म लाने चहलाल याला पकडून 
त्याच्या स टकेिी बोलणी िालू असेपयंि त्याला डाबंून ठेवले.] परंि  त्या व्यक्िीने कू्ररपणाने म्हणजे ख नी इसमािे हािपाय 
िोडून सूड घेिा कामा नये ककवा ख नी इसमाऐवजी द सऱ्याला ठार मारिा कामा नये. िथाचप हत्येिा बदला 
हत्येनेि घेिला पाचहजे असे नाही. खरे िर ख नी इसमाकडून [क राण २ ¹⁷³.] म बलक न कसानिरपाई घेऊन 
त्याला माफी देणे क राणाने प्रशसनीय मानलेले आहे. या पयायासंबधंीिी व दया दाखचवण्यासंबधंीिी 
क राणािील आयिे संचदग्ध आहेि. त्याम ळे कायदेपंचडिामंध्ये ित्संबधंी प ष्ट्कळि मििेद व वाद आहेि. 
प्राणासाठी प्राण हे जे क राणाि साचंगिलेले ित्त्व आहे त्या बाबिीि अब  हचनफा व त्याच्या संप्रदायािे लोक यािें 
असे मि आहे कीं, वध झालेल्या व्यक्िीच्या वलीने वधािा बदला प्राण घेऊनि घेिला पाचहजे; त्याला पयाय 
नाही. ख नी इसमाला उपकृि करण्यािी वलीिी इच्छा असेल िरि त्याने त्याच्यापासून ‘चदया’ (ख नाबद्दलिी 
िरपाई) घेऊ नये. क राणािील यासंबधंीच्या चनदेशािा काटेकोर अथय स्वीकारून हनफी संप्रदायी असे मानिाि 
की, एखाद्याने हत्या केलेली व्यक्िी म स्स्लम ककवा ‘संरचक्षि’ धमांपैकी एखाद्या धमािी स्विंत्र अथवा ग लाम 
व्यक्िी असली िर चििी हत्या करणाऱ्या इसमालाही ठार मारले पाचहजे. त्यािप्रमाणे स्त्री वधाच्या बदल्याि 
प रुषाला ठार मारले जाव,े आचण िरुण स्त्रीच्या हत्येच्या बदल्याि वृद्ध स्त्रीला ठार माराव.े परंि  म लाच्या 
बदल्याि त्याच्या बापाला अथवा ग लामाच्या बदल्याि त्याच्या मालकाला ककवा म लाच्या ग लामासाठी म लाच्या 
बापाला मारिा येणार नाही. शाफी पंथीयाचं्या मिान सार ठार मारलेल्या इसमाच्या वलीला, प्राणािा बदला 
प्राणाने घ्यावयािा की त्याबद्दल पैशािं न कसान–िरपाई घ्यावयािी, या दोहोंमध्ये चनवड करण्यािा अचधकार 
आहे. मात्र वध करणारी व्यक्िी व वध झालेली व्यक्िी या दोघािंा सामाचजक दजा समान हवा. यािा गर्मििाथय 
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असा की, म स्स्लमेिर व्यक्िीच्या वधासाठी कोणाही म स्स्लम व्यक्िीिा वध करिा येणार नाही. िसेि 
ग लामासाठी स्विंत्र व्यक्िीला मारिा येणार नाही. ककवा म लािी अथवा नािवािी हत्या केल्याबद्दल बापािा 
अथवा आजािा प्राण घेण्यािी जरूरी नाही. क राणािील यासंबधंीच्या चनयमािा माचलकीपंथीय असा अथय 
लाविाि की, ख नी माणसू स्विंत्र असो की ग लाम असो त्याला द सऱ्यािा वध केल्याबद्दल ठार मारले गेले 
पाचहजे, हे सावयचत्रक ित्त्व या चनयमाि समाचवष्ट आहे. मात्र ख नी इसम “धमय व स्वािंत्र्य या बाबिीि खून 
झालेल्या इसमापेक्षा श्रेष्ठ दजािा असेल”–म्हणजे ख नी व्यक्िी इस्लामधमीय अथवा स्विंत्र व खून झालेली 
व्यक्िी म स्स्लमेिर वा ग लाम असेल िर, प्राणािा बदला प्राणाने घेण्यािी आवश्यकिा नाही. या सूत्रान सार 
म लाच्या ककवा नािवाच्या प्राणासाठी बापािा अथवा आजािा प्राण घ्यावयास माचलकी पंथीयािंी हरकि नाही. 
प्राणासाठी प्राण हा चनयम असला िरी माचलकीपंथीयाचं्या मिे मृि माणसािे प रुष वारस हेि त्यािे वली 
असल्याम ळे प्राणािा बदला प्राणाने घेण्याच्या बाबिीि त्याचं्याि संपूणय एकमि असणे जरूर आहे. त्याचं्यापैकी 
एकाने जरी बदला घेण्यािा अचधकार सोडावा असे म्हटले, िरी पैशाने प्राणािी न कसानिरपाई करून घेिा 
येिे. हेि पूवयक केलेल्या हत्येच्या बदल्याि प्राण घ्यावा या सवयसामान्य ित्त्वाच्या बाबिीि माचलकीपंथीय 
हनबालपंथीयाशंी सहमि असाव ेअसे चदसिे. 

 
एखाद्या माणसाने द सऱ्या माणसाला अहेि कपणे आचण अगदी ि कून ठार मारले असेल, िेव्हा मृत्यूिा 

बदला घेण्यािा प्रश्न उद्िवि नाही. परंि  न कसानिरपाई–दाखल पैसे द्याव ेलागिाि आचण वध झालेल्या 
इसमाच्या वारसानंा न कसानिरपाई देण्यािी जबाबदारी वध करणाऱ्या इसमाच्या क लाला [म्हणजे त्याच्या 
‘अचकला’ला. अचकला म्हणजे “एकमेकािें रक्षण करण्यासाठी जे एकत्र येिाि आचण ज्यामध्ये वचडलाचं्या बाजूिे नािलग समाचवष्ट असिाि असा जथा. 
या जर्थयािील लोक (ख नी इसमाशी सबंंचधि असल्याम ळे) अहेि पूवयक मारलेल्या व्यक्िीबद्दल मोबदला देिाि.”] साम दाचयकपणे घ्यावी 
लागिे. मात्र हेि पूवयक एखाद्याला ठार मारण्याि आले असेल िर ख नी इसमाच्या संपत्तीिून न कसानिरपाई 
चदली जािे. 

 
एखादा इसम परक्या जमािीच्या प्रदेशाि अपचरचिि माणसाकडून मारला गेल्यािे आढळले, िर त्या 

जमािीिील लोकानंा मृि इसमाच्या वलीला ख नाबद्दल िरपाई द्यावी लागिे. ही प्रथा चनचििि 
दीघयकाळापासून िालि आलेली आहे. परंि  या प्रथेस पैगंबराचं्या एका परंपरेिा कायदेपचंडिानंी आधार 
चमळवनू चदला आहे. 

 
हत्येबद्दल घ्यावयाच्या मोबदल्यािे– ‘चदया’िे–प्रमाण वगेवगेळे आहे. अशी एक परंपरा साचंगिली जािे 

की, ख नी इसमाच्या क ट ंबािी सापंचत्तक स्स्थिी आचण िे क ट ंब कशाला संपत्ती समजिे िे लक्षाि घेऊन पैगंबर 
मोबदल्यािे प्रमाण ठरवीि असि. उदाहरणाथय, ख नी इसमाकडे उंट असले िर त्याला शिंर उंट ‘चदया’ म्हणून 
द्यावयास लावले जाई आचण िो इसम शळे्या–मेंढ्यािंा मालक असला िर त्याला एक हजार मेंढ्या द्यावयास 
सागंि. खून अहेि क असेल आचण ख नी इसमाच्या क ट ंबाने ‘चदया’ द्यावयािा असेल, िेव्हा िर िो िीन वषांि 
हप्त्याहप्त्याने देिा येि असे. चवचिन्न पचरस्स्थिीि द्यावयाच्या ‘चदया’च्या मूल्यासबंंधी कायद्याच्या प स्िकाि 
चवस्िृि िपशीलासह सूिना चदलेल्या आहेि. उदाहरणाथय, अब  य सूफ याने असे म्हटले आहे की, ि कून ठार 
मारलेल्या स्त्रीबद्दल ि कून मारलेल्या प रुषासाठी द्यावयाच्या मोबदल्याच्या रकमेच्या चनम्मी रक्कम चदली जावी. 
एखाद्या ग लामाने ि कून कोणािी हत्या केली असेल िर स्विंत्र माणसाने द्यावयाच्या ‘चदया’च्या चनम्मा चदया 
त्याच्या मालकाकडून घेिला जावा. मौला (म क्ि केलेला इसम) कचरिा स्विंत्र आचण श द्ध रक्िाच्या अरब 
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टोळीवाल्यासाठी द्यावयाच्या ‘चदया’च्या चनम्मा ‘चदया’ देण्यािी पद्धिही रूढ होिी. स्विंत्र माणसाने एखाद्या 
ग लामाला ि कून मारले असेल िर त्याने ग लामाच्या मालकाला ग लामािी त्याच्या मृत्यूच्या वळेी जी ककमि 
असेल िी चदली पाचहजे. 

 
मन ष्ट्यवधाप्रमाणेि मन ष्ट्यािे अवयव िोडण्याच्या ग न्ह्याबद्दलदेखील सूड म्हणून बदला घेण्यािा चनयम 

लाग ूकेला जाि असे. उदाहरणाथय, िंगडीसाठी िंगडी, डोळ्यासाठी डोळा, दािासाठी दाि. िथाचप त्याऐवजी 
न कसानिरपाई देखील देऊ करिा येि असे आचण िी स्वीकारून सूड म्हणून बदला न घेण्यािी सूट देिा येि 
असे. चवशषेिः डोक्याला जखम करण्याि आली असली िर अशी सूट चदली जाई. कारण डोक्याच्या जखमेला 
साजेसा चनचिि असा बदला घेिा येणे शक्य नसे. एखाद्या स्त्रीने एखाद्या इसमाला ठार मारले िर त्याबद्दल 
चिला ठार मारले जािे. परंि  चिने एखाद्या प रुषािे अगर स्त्रीिे अवयव िोडले असिील िर प रुषािा त्याि 
पद्धिीने सूड म्हणून बदला घेिला जाि नाही. चिने पैशािं न कसानिरपाई चदली िरी िालिे. ख द्द स्त्रीिे अवयव 
िोडले असिील व त्याम ळे चिने पाय ककवा डोळा गमावला असेल िर प रुषाला अशाि प्रकारच्या 
न कसानाबद्दल जेवढी िरपाई चदली जािे त्याच्या चनम्मी िरपाई चिला त्याबद्दल चदली जािे. ‘स्विंत्र’ प रुषाने 
ग लामािे फक्ि अवयव छाटले असिील आचण त्याम ळे त्यािे प्राण गेले नसिील िर त्यािा सूड म्हणून बदला 
घेऊ चदला जाि नाही. उदाहरणाथय, एखाद्या स्विंत्र इसमाने एखाद्या ग लामािा हाि छाटून ककवा कान कापून 
त्यािा अंगिगं केला असेल िर त्या ग लामािा मालक ग लामािे चकिी न कसान झाले यािा अंदाज घेिो आचण 
मग झालेल्या न कसानान सार स्विंत्र इसमाने न कसानिरपाई द्यावयािी असिे. 

 
िोरी करणाऱ्या स्त्री ककवा प रुषाच्या हािून िोरीिा पचहलाि ग न्हा घडलेला असेल िेव्हा त्यािा ककवा 

चििा उजवा हाि कापला जािो. [क राण ५⁴².] द सऱ्यादंा िोरीिा ग न्हा केलेला असेल िर डावा पाय कापला 
जािो. आचण याि पद्धिीने यापेक्षा अचधक िोरीच्या ग न्ह्यासंाठी चशक्षा चदली जािे. जे चठकाण चनःसंशयपणे 
खाजगी व राखीव आहे अशा चठकाणी चकमान एकिि थांश चदनार ककमिीइिक्या संपत्तीिे अपहरण करणे 
म्हणजे िोरी अशी िोरीिी व्याख्या केलेली आहे. [क राण ५⁴² वरील बैदावीिे िाष्ट्य.] िोरीबद्दलिी चशक्षा स्त्री–प रुष 
अथवा स्विंत्र ग लाम ककवा म स्स्लम–म स्स्लमेिर असा िेदािेद न करिा सवय िोरानंा सारखीि चदली जािे. 
परंि  लहान म लाला, आपल्या मालकािी िोरी करणाऱ्या ग लामाला आचण आपल्या म लािी िोरी करणाऱ्या 
आईबापानंा िोरीबद्दल सजा होि नाही. 

 
ि रंुगािी चशक्षा देणे–न देणे हे जो कोणी सते्तवर असेल त्याच्या मजीवर अवलंबून असाव ेअसे चदसिे. 

सराईि ग न्हेगारानंा कायद्याप्रमाणे आजीवन कारावासािी सजा देिा येिे. अशा ग न्हेगारापंाशी स्विःिे 
उदरचनवाहािे साधन नसेल िर ‘बेि अल् माल’ (सरकारी चिजोरी) मधून त्याचं्या अन्न–वस्त्रािी सोय केली 
जािे. पण प ष्ट्कळदा हे लोक मदिीच्या लोिाने पायाि बेड्या घेऊन कहडिाना चदसिाि. बेड्या घािल्यावर 
नमाजासाठी उिे राहिा येि नसल्याम ळे कोणाही म स्स्लम कैद्याला कायद्याने बेड्या घालिा येि नाहीि. कैदेिी 
सजा सवयस्वी स्वािाचवकपणे व चनहेि कपणे चदल्या जाि असे चदसि नाही. प ष्ट्कळ वळेा सरकारी अचधकाऱ्याचं्या 
अचनयंचत्रि वृत्तीच्या पोटीही त्या चदल्या जाि. असे असले िरी चखलाफिीच्या काळाि एका खास ‘चदवान’ 
(चविाग)–मध्ये कैद्यासंबंंधीिी कागदपते्र ठेवली जाि. एकदा बगदादमधील एका दंगलीि ही कागदपते्र 
पळवनू जाळण्याि आली होिी, िसेि काही रचजस्टरे नष्ट करण्याि आली होिी. 

 

❒ ❒ 
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प्रकरि ८ 
 
णिलाफतीमधील प्राांताांची शासनपद्धती 

 
 
 
पचहली सव्वाश े वष े इस्लामने कजकलेल्या सवय प्रदेशािं प्रथम म हम्मद पैगंबर आचण नंिर त्यािें 

परंपरावादी व उमाय्यद वशंीय उत्तराचधकारी यािेंि प्रम खत्व आचण सत्ता मानली जाई. पैगबराचं्या 
चनधनानंिरच्या शिकाि ऑक्झसपासून थेट िारिाच्या सीमा, िसेि इराण, अरबस्िान, आचफ्रका खंडाच्या 
उत्तरेकडिा िाग िे चपरेनीज व अटलाचंटक महासागरापयंि झपाट्याने इस्लामिा चवस्िार झालेला होिा. त्या 
काळाि मचदना ककवा दमास्कस येथील एकामागनू एक आलेले सवय खचलफा इस्लामिे सावयिौम सत्ताधीश व 
प्रम ख असल्यािे घोचषि करण्याि आले होिे. 

 
इस्लामी इचिहासाच्या पचहल्या कालखंडािील फार थोडी कागदपते्र उपलब्लध आहेि. लव्हाळी 

कागदावर चलचहलेली काही हस्िचलचखिे एवढेि काय िे अवशषे चशल्लक आहेि. सवाि ज ने चलचखि अवशषे 
इस्लामच्या द सऱ्या शिकािील आहेि. यापकैी पचहल्या शिकािील घटनासंंबधंी जी कागदपते्र आहेि त्यािं 
परंपरा आचण अहवाल यावर बरीि चिस्ि ठेवलेली आहे. त्याम ळे िी चकिपि चवश्वसनीय मानिा येिील यािी 
शकंा आहे. असे असले िरी चिचकत्सक कसोट्या लावल्यानंिरही जे उरिे त्यािं त्या काळी सरकार आचण 
प्रशासन कसे िालि असे यािा जो वृत्तािं चमळिो िो असमाधानकारक आहे असे म्हणिा येणार नाही. 

 
इस्लामिा जेथे जेथे प्रवशे झाला होिा त्या प्रत्येक िागाि पैगंबरानंी आपल्या हयािीमध्येि कर गोळा 

करण्यासाठी अम्माल (एकविन ‘अमील’) म्हणजे प्रचिचनधी नेमले होिे असे परंपरा सागंिे. पैगंबर या 
अचधकाऱ्याबंरोबर अमीरानंा पाठवीि असि. हे अचधकारी सक्िीने करवस ली करण्यासाठी पाठचवलेल्या 
फौजािें बह धा प्रम ख असाविे. ही पद्धिी प्रस्थाचपि झाली िेव्हा एखादा प्रािं कजकून त्यािा अमीर बनणाऱ्या 
प्रत्येक सेनानीच्या मागोमाग कर गोळा करण्यासाठी ‘अमील’ ही नेमला जाऊ लागला. चकत्येकदा अमीराच्या 
गैरहजेरीि अमीलि खचलफािा प्रचिचनधी म्हणून सवय लष्ट्करी व म लकी कामे पाही. अरबस्िानाि म हम्मदानंंिर 
खचलफापदावर आलेला अब  बकर याने सवय प्रम ख शहरािं अम्माल नेमले होिे. द्वीपकल्पाबाहेरही सीचरयामध्ये 
एकापेक्षा अचधक अमील नेमण्याि आले होिे. चवजेिा खलीद इब्लने वाचलद हा त्यािंा प्रम ख होिा. य फे्रचटस 
आचण िैचग्रस यािें पाणी चमळणाऱ्या प्रदेशासाठी इराकमध्ये दोन अम्माल नेमले होिे. िसेि बसरा व क फा 
याचं्यावर अंमल िालचवण्याकरीिा आणखीही अचधकारी पाठचवण्याि आले होिे. 
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इस्लामी चवजयाच्या स रुवािीच्या काळाि प्रािंाचं्या कारिारािा िार वर उल्लेचखलेल्या या 
अचधकाऱ्यावंर असे. स रुवािीच्या अमीरानंी िलवारीच्या बळावर जे प्रदेश घेिले िेथील जवळ जवळ 
सवाचधकार स्वािाचवकि त्याचं्याकडे होिे आचण साहचजकि बराि काळपयंि कर गोळा करणे व बंडािी प्रवृत्ती 
दडपून टाकणे एवढेि काय िे िेथील त्याचं्या कारिारामागील म ख्य उदे्दश होिे. उमरने िीन अचधकारी 
इराकमध्ये पाठचवले होिे असे अब  य सफ सागंिो. त्यापैकी एक, य द्ध व प्राथयना यािें नेिृत्व करण्यासाठी; 
द सरा, न्याय आचण खचजना याचं्या कारिारािा प्रम ख म्हणून आचण चिसरा, नवीन कजकलेल्या प्रदेशािी जमीन 
महस लाच्या दृष्टीने मोजणी करण्यासाठी पाठचवलेला होिा. चवजयािा पचहला िर ओसरल्यावर कजकलेल्या 
प्रदेशािील सत्ता एकवटण्याकडे म स्स्लमानंी लक्ष वळचवले िेव्हा अमीलिे महत्त्व वाढि जाऊन िो अमीराच्या 
बरोबरीिा झाला. खचजन्याच्या चहिसंबधंािंा प्रश्न असे िेव्हा त्यािे मि चनणायक मानले जाई. [उदा. ख रासानमधील 
खराज कराच्या प्रश्नासबंंधी.] 

 
उमाय्यद सत्तारूढ झाल्यानंिर आचण चजि प्रदेशाि त्यािंी सत्ता एकवटण्यापूवी त्या प्रदेशािंील फौजा 

मध्यविी सते्तपासून बऱ्यािशा स्विंत्र होत्या. त्याम ळे नव्या कजकलेल्या प्रदेशाि आपल्या पसंिीिेि स िेदार 
असले पाचहजेि असा आग्रह फौजानंा धरिा येऊ लागला. उस्मानच्या मृत्यूच्या वळेच्या (३५/६५६) प्राचंिक 
अचधकाऱ्यािंी गणिी करिाना िबरीने म्हटले आहे की लष्ट्करी ठाणे म्हणून स्थापन केलेल्या बसरा येथील 
स िेदारास िे पद सोडणे िाग पाडण्याि आले व त्याच्या जागी द सऱ्या कोणासही पाठचवण्याि आले नाही. 
त्यािप्रमाणे क फा येथील खचलफाच्या प्रचिचनधीस देखील ह सकण्याि आले. िर इचजप्िमध्ये खचलफाच्या 
अपरोक्ष चनरचनराळ्या अचधकाऱ्यािं सते्तसाठी स्पधा िालू होिी. सीचरयाि म आचवयाने बळाच्या जोरावर आपली 
सत्ता चटकचवली. त्याने प्रािंािंील शहरासंाठी आपल्या पसंिीिे द य्यम अचवकारी नेमले. 

 
उमाय्यदाचं्या राजवटीिील प्राचंिक कारिारािी यंत्रणा साधी होिी. प्रत्येक प्रािंाि नेमावयाच्या 

अचधकाऱ्यािंी संख्या आचण त्याचं्या अचधकारािंी व्याप्िी त्या त्या खचलफाचं्या कमी–जास्ि वैिवान सार ठरे. 
िबरीसारखे वार्मषक वृत्तािं लेखक दरवषी झालेल्या नव्या नेमण कािंी नोंद करीि. या नोंदीवरून असे चदसिे 
की प्रत्येक अचधकाऱ्याच्या वैयस्क्िक क विीन सार त्याच्याकडे लहान–मोठा प्रदेश सोपचवण्याि येई. एखाद्या 
प्रािंास पूवी एकि अचधकारी असला िरी काही वळेा िेथे समान सत्ता असलेले दोन अचधकारी पाठचवण्याि येि 
ककवा खचलफाच्या इच्छेन सार एकाि अचधकाऱ्याकडे दोन प्रािंािंा कारिार सोपचवण्याि येई. 

 
अबदल्ला इब्लने अमीर ४१/६६१–६२ साली बसऱ्यािा स िेदार झाला व त्याच्याकडे चसस्िान आचण 

ख रासान या प्रदेशाचंवरुद्धच्या मोचहमेिी सूते्र सोपचवण्याि आली. दोन वषांनी अबदल्लाने ख रासानमधील 
आपल्या प्रचिचनधीस बडिफय  केले व त्याच्या जागी अबदल्ला इब्लने खाचसम यास नेमले. त्यानंिरच्या वषी अबदल्ला 
इब्लने अमीरलाि बसऱ्याच्या स िेदारपदावरून दूर करण्याि आले. त्याच्या जागी नेमलेल्या अल ्हरीसला िर 
अवघ्या िार मचहन्यानंी बडिफय  करण्याि आले. नंिर चझयाद “इब्लने अबीही” यािी त्या जागी नेमणूक झाली. 
त्याला चसस्िान व ख रासानिा स िेदार नेमण्याि आले आचण िारि, बहचरन व उमानिी नाममात्र सत्ताही 
त्याच्याकडे सोपचवण्याि आली. पाि वषांनी क फाही त्याच्या चनयंत्रणाखाली देण्याि आला. चझयाद इब्लने 
अबीही हा आपला सावत्र िाऊ असल्यािा म आचवयािा दावा होिा. त्यािवषी सबंध उत्तर आचफ्रकेिा कारिार 
मसलमा इब्लने म खल्लद याच्याकडे सोपचवण्याि आला. इचजप्िला पूवी स्विंत्र स िेदार होिा. पण त्यािी सत्ताही 
आिा मसलमा इब्लने म खल्लदकडे सोपचवण्याि आली. उलट असे सागंिाि की म आचवयाने दोन िावानंा 
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ख रासानिे संय क्ि अमील नेमले होिे आचण त्यापैकी एकाने म्हटल्याप्रमाणे, दोन [या दोन िावापंैकी एका िावासबंंधींच्या 
‘िबरी’िील आन षंचगक माचहिीद्वारे प्राचंिक सरकारिे हेिू व उदे्दश यावंर प्रकाश पडिो. िीन वष ेअचधकारपद उपिोगल्यानंिर हा िाऊ दमास्कसला 
परिला िेव्हा त्याच्यापाशी २ कोट चदऱ्हाम होिे. खचलफा याझीद याला हे समजिाि त्याने त्याच्याप ढे दोन पयाय ठेवले. एकिर ही सपूंणय रक्कम 
खचलफाच्या खचजन्याि िरून टाकावी–कदाचिि स्विःसाठी अचधक सपंत्ती चमळावी म्हणून असेल ककवा त्याच्यानंिर येणाऱ्या स िेदाराला १० लाख 
चदऱ्हाम द्याविे (याचशवाय खचलफाला मोठी रक्कम द्यावयािी िी वेगळीि) व अचधकारपदावरून दूर व्हाव.े असाि एक प्रसगं जचशयारीने साचंगिला आहे. 
म आचवयाच्या काळािील इराकमधील खराजिा स िेदार खचलद यास नवरोज व चमहरगान या पारशी लोकाचं्या मेजवानीिे प्रसगंी १ कोटय चदऱ्हाम 
ककमिीच्या देणग्या चमळाल्या होत्या.] स िेदार नेमण्याइिका या प्रािंािा चवस्िार होिा. पूवेकडील प्रािंािंा कारिार 
एकाि माणसाकडे असल्यािे अनेकदा आढळून येिे. उदा. चवख्याि हज्जाज इब्लने य स फ हा केवळ इराकिाि 
नव्हे िर ख रासान आचण चसस्िानच्या स िेदारपदािी ध रा सािंाळण्यास समथय आहे असे मानले जाि असे. पण 
इराणमधील प्रािंािं मात्र िो आपल्या इच्छेप्रमाणे अचधकारी बदलि असे. 

 
वाहि कीच्या अडिणीम ळे दूरच्या प्रािंावंर कें द्रीय चनयंत्रण ठेवणे नेहमीि कठीण जाि असाव.े 

अचधकारावर आल्यावर बडिफय  होईपयंि त्या प्रािंािे अचधकारी जवळजवळ स्विंत्र असि. याउलट 
उमाय्यदाचं्या काळाि प्रम ख स िेदारािंी नेमणूक स रुवािीला जरी नेहमी दमास्कसहून केली जाई िरी स िेदार 
प्रािंाि प्रत्यक्ष पोिल्यावर िेथे त्याला चवरोध होई. उदाहरणाथय, खलीद अल् कासरी कसधिा कारिार 
पाहण्यासाठी गेला िेव्हा िेथील स्थाचनक अचधकाऱ्याने त्याच्या नेमण कीस हरकि घेिली आचण “या िागाच्या 
अंिगयि कारिारािे चनयतं्रण िालू ठेवण्यास खचलफा उमर इब्लने अब्लद ल अझीझ याने आपणास वशंपरंपरेने 
परवानगी चदली आहे” असा त्याने दावा माडंला. खलीद कसधमध्ये प्रत्यक्षाि फारि थोडा काळ होिा, कारण 
लवकरि बसऱ्यािा स िेदार म्हणून त्यािी नेमणूक झाली असे म्हणिाि. 

 
साम्राज्याच्या द सऱ्या टोकाला असलेला स्पेन ९२/७११ मध्ये कजकून घेण्याि आला. त्यािा कारिार 

पाहण्यासाठी अनेक अम्माल नेमण्याि आले. उत्तर आचफ्रकेच्या व्हाइसरॉयपेक्षा त्यािंा दजा द य्यम होिा. िसेि 
अनेकदा फार थोडा काळ िे अचधकारावर राहाि. व्हाइसरॉयािंीस द्धा अनेक वेळा इचजप्िमधील अशाि 
स्वरूपाच्या अचधकारपदावरून बदली होई. पण उमाय्यदािंी राजधानी दमास्कस इिकी दूर होिी की, िेथून 
पचिमेकडील प्रदेशावर कडक चनयंत्रण ठेवणे खचलफाला शक्य नव्हिे. अब ल खत्तर १२५/७४३ साली स्पेनमध्ये 
अमीर म्हणून गेला. पण िेथल्याि अब्लद ल रहमान याने त्या पदावर स्विःि दावा सागंनू अब्लद ल खत्तरला 
हरकि घेिली. पण दोन वषांि अंदाल सी जनिेने त्याला बडिफय  करून आपला स्विःिा स िेदार नेमला. 

 
उमाय्यद काळािील इचजप्िमधील सरकारी कारिारािी िपशीलवार माचहिी लव्हाळी हस्िचलचखिाि 

आढळिे. नंिरच्या इचिहासकारानंी केलेली वणयनेही त्यािील माचहिीस पूरक आहेि. अमीर ककवा वली हा 
प्रािंािा प्रम ख असे. त्यािी नेमणूक खचलफा करी आचण प्रत्येक नव्या राजाबरोबर हा अचधकारीही बदले. 
प्राथयनेिे वळेी नेिृत्व करणे (अलाल–सलाि) [व्यवहाराि यािा अथय जवळपास ‘नागरी सत्ता’ असा होिो.] आचण कधी कधी 
महस लािी व्यवस्था (खराज) ही कामे त्याच्याकडे असि. त्याच्याकडे खराजिी जबाबदारी सोपवलेली नसे 
िेव्हा त्या कामासाठी िो स्विः चनराळा अचधकारी नेम ूशकि असे, अनेकदा ‘साहेब खराज’ नावािा एक स्विंत्र 
अचधकारी या कामासाठी नेमला जाई व िो खचलफाशी सरळ संपकय  ठेवीि असे. लष्ट्करी संघटनेिा प्रम ख या 
नात्याने अमीर हा प्रािंािा नाममात्र म ख्य अचधकारी असे. पण महस लािी जबाबदारी असलेल्या अमीलिी कामे 
वाढू लागली, त्याबरोबर त्यािे महत्त्व व दजा वाढून िो अमीरच्या बरोबरीिा झाला. काही बाबिींि त्याला 
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अचधक सत्ता असे. अब्लबासींच्या काळाि या दोन अचधकाऱ्यािंा दजा समान होिा. यािे एक प्रिीक म्हणजे 
चवख्याि वझीर इब्लने अल ्क राि हा या दोन्ही अचधकाऱ्यानंा सारख्याि बह मानचनदशयक पदव्यानंी संबोचधि असे. 

 
नव्या प्रदेशाि आल्यावर प्रथम अचण नंिरही बराि काळ, कारिारािा िपशील ज न्या राजवटीिील 

चनरचनराळ्या प्रािंािल्या द य्यम स्थाचनक अचधकाऱ्यावंर सोपचवण्यािी पूवीपासून प्रथा होिी. िी म स्स्लम 
आक्रमकानंी प ढेही िालू ठेवली. कर गोळा करणे हाि प्रत्यक्षाि कारिारािा म ख्य िाग असे. स िेदार आपले 
द य्यम अचधकारी स्विः नेमीि असि. याि ज न्या महसूल पद्धिीिा कारिार िालू ठेवण्यासाठी नेमलेले 
अचधकारी आचण इस्लामम ळे आवश्यक झालेल्या नव्या पदासंाठी नेमलेले–अचधकारी यािंा समावशे असे. 
हज्जानंिर याझीद इब्लने म हल्लब इराकिा स िेदार झाला. त्याने चहजरी सन १०७ मध्ये खराजिा अचधकारी 
नेमला. इराक व ख रासानिा स िेदार म्हणून खलीद अल ्कासरी यािी नेमणूक केली. बसरा येथील प्राथयनेच्या 
व्यवस्थेसाठी एक अचधकारी नेमला. आणखी एकाला न्यायव्यवस्थेिा प्रम ख आचण द सऱ्याला श िािा अचधकारी 
नेमले. समरकंद येथे पोचलसािंा प्रम ख असलेला अचधकारी लष्ट्करी कामानंा आचण करवस लीलाही जबाबदार 
असे. खलीद अल ्कासरीने ११०/७२८ मध्ये महसूल सोडून सवय सरकारी किेऱ्या एकाि व्यक्िीच्या हािी 
सोपचवल्या. प्राथयनेिी व्यवस्था, पोलीस आचण न्यायदानािा कारिार ही सवय कामे त्याच्याकडे असि. एकंदरीि 
सरकारी पगार चमळणाऱ्या अचधकाऱ्यािंी प्रत्यक्ष संख्या कमी होिी. कारण बह सखं्य बाबिीि कायदा व 
स व्यवस्था राखण्यािी आचण करवस लीिी जबाबदारी टोळ्यािें प्रम ख आचण गावप्रम ख याचं्यावर टाकलेली 
असे. उदा., ख रासानमध्ये प्रत्येक ‘बलाद’ला ककवा शहराला आपला प्रचिचनधी चनवडण्यािी मोकळीक असे. िो 
त्या गावच्या कारिारािे बाबिीि सरकारला जबाबदार राही. 

 
सीचरयामध्ये ज न्या बायझन्टीन अचधकाऱ्यानंाि नोकरीवर कायम ठेवण्याि आले. िसेि इस्लामच्या 

आगमनापूवीिीि महसूल पद्धिी िालू ठेवण्याि आली आचण कराच्या याद्याही ग्रीक िाषेमध्येि ठेवण्याि 
आल्या. त्यािप्रमाणे इराकमध्ये क फा व बसरा येथे दोन चदवान ककवा करनोंदणी रचजस्टरे ठेवण्याि आली 
होिी. त्यापैकी एक अरबीि होिे. अरब–आक्रमकािें चहशबे, त्यानंा द्यावयािे पगार व चनवृत्ती–विेन यािंी नोंद 
त्याि असे. द सरी नोंदवही फारसीि असे. त्याि स्थाचनक रचहवाश्याकंडून चमळावयाच्या महस लािी नोंद असे. 
यापकैी द सरे रचजस्टर चहजरी सन ५८१ पयंि म्हणजे धमयचनष्ठ खचलफा ‘अब्लदल ्मचलक इब्लने मारवान’ [वाचलद 
इब्लने चहशाम इब्लने मक्झ म इब्लने स लेमान याने फारशीऐवजी अरबीिून नोंद करण्यािी स धारणा केली असे माचक्रझीिे मि आहे. िो २२९ ८३७ मध्ये चनधन 
पावला. परंि  बह िेकाचं्या म्हणण्याप्रमाणे हा बद्दल हज्जाज याने चहजरी सन ८० नंिर घडवनू आणला, पण (सीचरयािील) ग्रीक िाषेऐवजी अरबी िाषेिा 
वापर अब्लद्ल मचलक व त्यािा म लगा चहशाम या दोघानंीही स रू केला असे माचक्रझी यािे मि आहे.] याच्या कारकीदींपयंि फारशीमध्येि 
होिे असे एक परंपरा सागंिे. िर द सऱ्या परंपरेप्रमाणे स िेदार हज्जाज इब्लने य स फ [दहाव्या शिकाि अरबी हीि फासयिी 

राजिाषा होिी. परंि  स्थाचनक लोक फारशीिा वापर करीि.] याने त्याि बदल केला. माचक्रझीच्या म्हणण्याप्रमाणे म स्स्लमाचं्या 
चवनंिीन सार इचजप्िमधील महस लाच्या नोंदवह्या कॉिीक िाषेि (इचजप्िमधील चििनािंी िाषा) चलचहल्या 
जाि. अब्लदल ्मचलक इब्लने मारवान (चह. स. ८७) यािा म लगा अब्लद ल्ला याने स धारणा करीपयंि हीि पद्धि 
िालू होिी. इस्लामच्या पचहल्या शिकाि इचजप्िमधील बह संख्य महसूल अचधकारी कॉि (प्रािीन 
इचजस्प्शयनािें चििन वशंज) होिे. त्यानंी चहशबेासाठी स्वािाचवकि आपली िाषा वापरली याि शकंा नाही. 
पण ज न्या राजवटीच्या अचधकाऱ्यानंी काही नोंदी ग्रीकमध्ये ठेवल्या होत्या हे चनचिि. 
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चनरचनराळ्या उमाय्यद प्रािंािं कारिाराच्या ज्या चवचिन्न पद्धिी िालू होत्या त्याचवषयीिी उपलब्लध अशी 
सवांि चवश्वासनीय माचहिी इचजप्िमधील कारिार पद्धिीसबंंधींिी आहे. महसूल खात्यािा प्रम ख अमीर असो 
ककवा अमील असो आर्मथक कारिारािे प्रत्यक्ष काम कॉचिक सल्लागारि करीि. त्यानंा बायझन्टीन पद्धिीिे 
चशक्षण चमळालेले होिे व त्यािंी नेमणूक खात्याच्या प्रम खामाफय ि केली जाि असे. पण इस्लामच्या चवजयानंिर 
खचलफा या नेमण का [उदाहरणाथय, चथओडोरिी नेमणूक. िो इ. स. ६६१ िे ६७७ पयंि अचधकारावर होिा.] स्विः करू लागला. 
इचजप्िमधील [अखेर या दोन्ही िागािंी स्विंत्रपणे व्यवस्था पहाणारे म स्स्लम अचधकारी त्याचं्या जागी नेमण्याि आले. पण करवस ली अचधकारी 
बदलल्याम ळे िेथील रचहवाशािंा काही फायदा झाला नाही. कारण नव्या अचधकाऱ्यानंी आल्याबरोबर स्विःिे आणखी कर लादले. “काही चदवसानंी 
राजाने नेमलेले दोन अचधकारी इचजप्िला पोिले. िे म सलमान होिे. त्यानंी दचक्षण इचजप्िवर दोन व उत्तर इचजप्िवर एक असे जादा कर बसचवले.”] 
उत्तर व दचक्षण िागाचं्या महस लावर दोन अचधकाऱ्यािें संय क्ि चनयंत्रण होिे. त्यानंी या िागािे क रा ककवा 
चजल्हे पाडले होिे. प्रत्येक कूरामध्ये एक म ख्य शहर ककवा मोठे गाव आचण आसपासिा प्रदेश यािंा समावशे 
असे आचण म ख्य शहर हे त्यािे आर्मथक कें द्र असे. ‘कूरा’िे छोटे घटक म्हणजे ‘कायास’ ककवा खेडी. म झ ल हा 
प्रत्येक खेड्यािा प्रम ख असे. ही मूळ ‘कूरा’ पद्धिी काचिमी कालखंडापयंि िालू होिी. नंिर महस लपद्धिीिी 
प नघयटना करून ‘परगणे’ (‘अमाल’– एकविन ‘अमल’) पाडण्याि आले. 

 
बायझन्टीन काळािील शिेीपद्धिी खचलफाचं्या अमदानीपयंि िालू होिी. या पद्धिीि जमीन 

राज्याच्या मालकीिी असे. कसणाऱ्या शिेकऱ्यानंा िी खंडाने देण्याि येई. हंगामानंिर धान्य काहून त्यािे ढीग 
करीि. कब्लबाल नावािा सरकारी अचधकारी त्यािी मोजणी करी. िो खंड म्हणून खचलफाच्या वाट्यािा िाग 
घेऊन जाई व राचहलेला िाग शिेकऱ्यासाठी ठेवण्याि येई. चखलाफिीच्या इिर प्रािंािं शिेकऱ्यावंर जसा 
खराज नावािा खास कर असे िसा या िागाि होिा असे चदसि नाही. कर आकारणी चनचििि साम दाचयक 
होिी. चवचशष्ट रक्कम िरण्यास चवचशष्ट गटानंा जबाबदार धरले जाई. याचशवाय डोईपट्टीच्या स्वरूपािा एक कर 
असे. प्रािंािी राजधानी फ स्िाि येथे कर चकिी जमा करावा हे चनचिि केले जाई. प्रत्येक 'कायास'मधील कर 
स्थाचनक प्रम ख गोळा करी व म ख्य किेरीकडे पाठवनू देई. याचशवाय कोणत्याही वळेी जादा कर बसवले जाि. 
प्रत्येक कूरावर िे बसचवले जाि आचण िे गोळा कसमािी जबाबदारी कूरािे प्रम खावर असे. जहाजासंाठी 
लाकूड, हत्यारे यासंारख्या वस्िंूच्या स्वरूपाि हे कर असि. करापोटी काही वळेा कारागीर ककवा खलाशी 
यािंीही मागणी केली जाई. काही असले िरी कराच्या मागण्या िंिोिंि प ऱ्या करण्याच्या बाबिीि सबंध 
समाजास जबाबदार धरले जाई. मागणी करण्याि आलेल्या वस्िंूच्याऐवजी पैसा स्वीकारला जाि नसे. कर 
आचण खंडणीच्या स्वरुपाि जो पैसा व वस्िू चमळि त्यािंा उपयोग प्रथम प्रािंािंील सैचनक अचधकाऱ्यािें पगार 
िागचवण्यासाठी आचण लष्ट्करासाठी आवश्यक माल खरेदी करण्यासाठी केला जाई. राचहलेली रक्कम दमास्कस 
येथे उमाय्यदाचं्या खचजन्याि पाठवण्याि येई. 

 
अधयफारसी असलेल्या अब्लबासींनी उमाय्यदािंी अरब सत्ता उलथून टाकली आचण बगदाद येथे नवी 

राजधानी स्थापन केली िेव्हा इस्लामी प्रदेशामध्ये एकि एक धार्ममक कें द्रसत्ता राचहली नाही. िेव्हापासून 
चवघटनाला स रुवाि झाली. पण अशी दोन वगेळी सत्ताकें दे्र फक्ि एक शिकापयंि इस्लामी जगिाि 
अस्स्ित्वाि होिी. एक पूवयकेडील अब्लबासी खचलफािें आचण द सरे कॉडोव्हच्या उमाय्यदाचं्या नेिृत्वाखालील 
अंदाल चसयाच्या अमीरािें. पूवेकडील खचलफाचं्या सवयि प्रािंाचं्या कारिारव्यवस्थेि आढळणारा एक समान 
चवशषे म्हणजे बगदादहून नेमलेले अमीर व अमील. हे िेथील कारिारािे प्रम ख असि. असे असले िरी 
चनरचनराळ्या प्राचंिक सरकाराचं्या कारिाराच्या िपशीलािं बराि फरक असे. स्थाचनक परंपरा ककवा 
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आकस्स्मक पचरस्स्थिी याम ळे हा फरक पडे. इराक प्रािं हा चखलाफिीच्या राजधानीजवळ असल्याने त्यािे 
राजधानीशी चवशषे नािे होिे. सवाद नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इराकच्या स पीक िागाच्या कारिारािा प्रम ख 
म्हणून साधा स िेदार नव्हे, िर एक स्विंत्र मंत्री नेमण्याि येई. सवय मंत्र्यामंध्ये सवादिा मंत्री ककवा चदवान होणे 
फार लािदायक समजले जाई. आचण हे पद चमळचवण्यासाठी धडपड िाले. राजधानी बगदाद िैग्रीस नदीच्या 
उजव्या िीरावरील बाद रच्या चजल्ह्यास लागून असल्याने त्या चजल्ह्याकडे खास लक्ष चदले जाई. जी व्यक्िी या 
िागािा कारिार िागंल्या प्रकारे पाहील िी खराजिा मंत्री होण्यास लायक समजली जाई. िसेि वझीर 
होण्यासाठी खराजिा मंत्री असणे ही एक पात्रिा मानली जाई. खचलफा राज्यकारिाराच्या िपशीलाि लक्ष 
घालीि असे त्या काळाि इराकच्या इिर प्रम ख प्रािंािं खचलफा स्विःि वली ककवा अमील नेमी (मात्र दोन्ही 
नेमीि नसे); ककवा वझीराला िसा अचधकार असे िेव्हा िो या नेमण का करी. 

 
चखलाफिीच्या इिर प्रािंािं, म्हणजे अरबस्िानािील पचवत्र शहर, येमेन, सीचरया, अझरबैजान, 

आमेचनया, जाचझया ककवा मेसोपोटेचमया, उत्तर आचफ्रका, इचजप्ि, कसध आचण इराणिे चनरचनराळे चविाग, 
यामंध्ये अब्लबासींच्या स रुवािीच्या काळाि खचलफाने नेमलेला व्हाइसरॉय (अमील) हा प्रम ख असे. प ढे काही 
प्रसंगी चवशषेिः इचजप्िमध्ये दोन अचधकारी नेमण्याि आले होिे. लष्ट्करािा प्रम ख म्हणून अमीर आचण 
महस लास जबाबदार म्हणून द सरा एक अचधकारी. बह धा इस्पहानिे महत्त्व लक्षाि घेऊन ३०४/९१६–१७ 
साली िेथे लष्ट्करी संघटनेिा प्रम ख म्हणून एक खास अचधकारी (म िवल्ली अल ्हाबय) व महस लावर देखरेख 
ठेवण्यासाठी द सरा एक अचधकारी (म िवल्ली अल ्खराज) नेमण्याि आला होिा. 

 
उमाय्यदापं्रमाणेि अब्लबासींच्या अमदानीि स रुवािीस इचजप्िमध्ये प्राथयना व खराजिे प्रम ख म्हणून 

स िेदार नेमण्याि येि. काहींच्याकडे प्रथम फक्ि नामधारी प्रम खत्व होिे. प्राथयनेच्या वळेी त्यानंी इमाम म्हणून 
काम करणे त्याि अचिपे्रि होिे व चवत्तचवषयक चनयतं्रण द सऱ्या अचधकाऱ्याकडे सोपचवलेले असावयािे. 
अब्लबासी सते्तच्या द सऱ्या शिकाि अचधकाऱ्याचं्या कामािी वाटणी थोडी चनराळी होिी. दोन प्रम ख 
अचधकाऱ्यापंैकी एक य द्ध व प्राथयनेिे वळेी नेिृत्व करी, िर महसूल व्यवस्था द सऱ्याच्या चनयंत्रणाखाली होिी. 
प ढे अहमद इब्लने ि लूनच्या नेिृत्वाखाली २५४/८६८ मध्ये इचजप्िने स्वािंत्र्य चमळचवल्यानंिर त्या समथय व 
महत्त्वाकाकं्षी सत्ताधाऱ्याने सवय अचधकारपदे आपल्या हािी ठेवली. अल ्इस्क्शदनेही प ढे त्यािेि अन करण केले. 
मध्यंिरी काही थोडा काळ बगदादने इचजप्िमध्ये प न्हा पाय रोवला होिा त्या काळाि ३२५/९३५ मध्ये िेथे 
अमीर म्हणून पाठचवलेला अल ्इस्क्शद हा स्विःि िेथील सत्ताधीश झाला. 

 
स िेदारपदावर कधी कधी केवळ राजकीय हेिूने नेमण का केल्या जाि. आपला िाऊ अमीन 

याच्याचवरुद्ध आपणास मदि केली त्यािी फेड म्हणून खचलफा माम नने इराणमधील लोकानंा त्या देशाि त्या 
अचधकारपदावर नेमले. फाझल इब्लने साहलिी नेमणूक अशाि प्रकारिी होिी. आपण इराणच्या शहािें वशंज 
असल्यािा त्यािा दावा होिा. त्याच्या क ट ंबाि त्याच्या बापानेि प्रथम झरि ष्ट्री धमय सोडून इस्लामी धमय 
स्वीकारला होिा. पूवेकडील हमदान पवयिापासून चसचकनान पवयि व चिबेटपयंि लाबं आचण फारस व कहदच्या 
सम द्रापासून (म्हणजे इराणच्या आखािापासून) देलाम व ि जानपयंि (म्हणजे कास्स्पयन सम द्रापयंि) रंुद 
पसरलेल्या प्रदेशािा प्रम ख म्हणून माम नने फाझलिी नेमणूक केली. त्याला त्याने ३ लाख चदऱ्हाम पगार 
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ठरवनू चदला. त्याला िो ‘दोन प्रम ख पदािंा मानकरी’ असे संबोचधि असे. लष्ट्करी सत्ता व म लकी कारिार या 
दोन्हींिाही िो प्रम ख होिा व त्यास अन लक्षनू हे संबोधन होिे. 

 
स िेदारपद पैसा देऊन खरेदी करिा येई. पण काही वळेा राजकीय कारणासाठी िे पद स्वीकारण्यास 

नकारही चदला जाई. अझरबैजान व आमेचनयािा सवाचधकारी य स फ इब्लने अबी अल ्साज याला आपल्या 
प्रदेशाि रेय्य हा िाग सामील करून घेण्यािी आकाकं्षा होिी. फौजा घेऊन िो िेथे गेला. खचलफा म िाचमदला 
त्याने मोठी रक्कमही देऊ केली. पण खचलफाने त्याला त्या प्रदेशािे प्रम ख नेमण्यािे नाकारले िेव्हा त्याने 
माघार घेिली. पण माघार घेिाना शहरािील चबिाऱ्या रचहवाशािंी कत्तल केली. 

 
खचलफाशी नािे असल्यास स िेदारपदावर स्वािाचवक हक्क सागंिा येई. माम न खचलफापदावर 

येण्यापूवी त्यािा चपिा हरून याने त्याला ख रासानिा अमील नेमले होिे. खचलफा म िाचमदने २६१/८७५ मध्ये 
जाफर व अब  अहमद या आपल्या दोन म लानंा अन क्रमे पूवय व पचिम प्रािंािें स िेदार नेमले होिे. िसेि या दोन 
राजप त्राबंरोबर काम करण्यासाठी अन िवी सहकाऱ्यािंी नेमणूक करण्याि आली होिी. यावरून राजप त्रािी 
नेमणकू नामधारी होिी असे चदसिे. चशवाय इचजप्ि व इराणप रिा चविार करावयािा िर या नेमण कीला चवशषे 
महत्त्व नसून िी औपिाचरक होिी असे चदसिे. कारण इचजप्िमध्ये अहमद इब्लने ि ल न स्विंत्रपणे सत्ता िालवीि 
होिा. िर समाचनद नस्त्र इब्लने अहमद याच्या हािीही रान्सऑस्क्सयाना व ख रासान या प्रािंािंी िेवढीि प्रबळ 
सत्ता होिी. समाचनदानंा खचलफा अजूनही व्हाइसरॉय म्हणून संबोचधि व प्रत्येक नव्या समाचनदास मान्यिेिे 
पत्र पाठवीि. पण प्रत्यक्षाि मात्र अनेक वषांपासून अशा पत्राला काहीही महत्त्व राचहलेले नव्हिे. 

 
अब्लबासींच्या कारकीदीिील सवादमधील महसूल कारिारािी पद्धिी वैचशष्ट्ट्यपूणय होिी असे म्हणिा 

येईल. प्रदेशािी दोन ‘कूरा’ंमध्ये (चजल्ह्यािं) चविागणी करण्याि आली होिी. प्रत्येक ‘कूरा’िे अनेक चविाग 
पाडलेले असि. त्यानंा िास्स ज म्हणि. बाद रय्या हा सवांि संपन्न चविाग होिा. त्यािे बारा रस्िक (ग्रामीण 
चविाग) होिे. त्यापैकी अल ्काखय सवांि उत्तम होिा. त्याि बारा ‘कायास’ म्हणजे खेडी होिी. इराकच्या 
बाक बा हे प्रम ख शहर असलेल्या ‘िारीक ख रासान’ (ख रासानमधील हमरस्िा) या नावाने ओळखल्या 
जाणाऱ्या िागािीही अनेक ‘िास्स ज’मध्ये चविागणी केलेली होिी. वासीििोविीच्या महसल चविागाला 
‘अमाल’ म्हणि. अमाल हा चविाग ‘िास्स ज’च्या बरोबरीिा मानिा येईल. अमीलच्या चनयंत्रणाखाली 
असलेल्या मोठ्या कारिार घटकापं्रमाणे कूरािे के्षत्रफळ ठराचवक नव्हिे. कें द्र सरकारच्या इच्छेप्रमाणे त्यािा 
चवस्िार केला वाई ककवा त्याला द सऱ्या एखाद्या कूरािा िाग बनचवण्याि येई. 

 
अनेकदा अचमल हा चदवान अल ्खराजिा पगारी अचधकारी म्हणून नव्हे िर सरकारसाठी करािी 

वस ली करणारा मक्िेदार म्हणून काम करी असे चदसिे. एक ठराचवक रक्कम आगाऊ देऊन ककवा चििी 
अथयखात्याला हमी देऊन त्याला हे अचधकारपद प्राप्ि होि असे. त्याम ळे प्रािंािंील रचहवाश्याकंडून वाटेल िसा 
पैसा वसूल करण्यािा जण ूत्यास परवाना चमळे. अझरबैजान व आमेचनयामध्ये लष्ट्करी प्रश्न, प्राथयना व सरकारी 
ह क मािंी अंमलबजावणी यािंा प्रम ख म्हणून अमील नव्हे िर अमीर काम करी. राजधानीकडे महसूल 
पाठचवण्यािी त्याच्यावर जबाबदारी होिी. यािे एक उदाहरण इब्लने अल् असीरने चदले आहे. 
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करवस लीिे मक्िे खरेदी करणे व चवकणे आचण मक्िापद्धिीम ळे होणारी शिेकऱ्यािंी चपळवणूक हे 
अब्लबासींच्या काळािील प्राचंिक सरकारािें म ख्य वैचशष्ट्ट्य होिे. बगदादिी सत्ता पूणयपणे नाहींशी होण्यापूवीच्या 
काळाि प्रािंासंाठी खचलफा एखादा अचधकारी (म चश्रफ) नेमीि असे ककवा एखादा जबाबदार मंत्री महसूल 
चहशबेािंी िपासणी करण्यासाठी प्रािंाला चनयचमिपणे िेट देि असे. अमील व अमीर (लष्ट्करािा प्रम ख) हे 
दोघे चमळून प्रािंािा कारिार पाहाि आचण त्यािें एकमेकाशंी संगनमि [फासय व चकरमान या य क्ि प्रािंाच्या अमीराने व आर्मथक 

अचधकाऱ्याने िीन मचहने बगदादला महसूल पाठचवला नव्हिा हे या सदंिािील एक उदाहरण आहे.] असले आचण कें द्र सरकार द बळे 
असले की िे दोघे आपल्या मजीप्रमाणे गोष्टी घडवनू आणू शकि. बारीदिा अचधकारी लािंखाऊ व अकाययक्षम 
असला म्हणजे हे चवशषेिेने घडि असे. राजधानीिील अचधकाऱ्याचं्या विीने प्राचंिक अचधकाऱ्यावंर हेरचगरी 
करणे हे या अचधकाऱ्यािे काम असे. एखादा महत्त्वाकाकं्षी [उदाहरणाथय, बजकाम या महत्त्वाकाकं्षी ि की स िेदाराने आहॉज 
प्रािंािंील या दोन्ही बाबींच्या चनयंत्रणािी सत्ता आपल्या हािी सोपचवल्याचशवाय िेथे रुजू होण्यास नकार चदला होिा.] गव्हनयर, फौजा आचण 
खराज या दोन्हींवर चनयंत्रण करण्यािी सत्ता मागण्याइिका प्रबळ असेल िर त्याच्याबाबिींि गोष्टी सोप्या 
असि. माम नसारखा प्रबळ खचलफा मात्र दोन्ही कामे एकाि व्यक्िीकडे चवश्वासाने सोपव ूशकि असे. 

 
पचहल्या शिकानंिर इस्लामी चनयंत्रणाखालील प्रदेश एवढा मोठा होिा की एकट्या राजाला त्यावर 

पचरणामकारक चनयंत्रण ठेवणे शक्य नव्हिे. कारण दळणवळणािी साधने अचिशय अप री होिी. त्याम ळे 
राजधानीपासून दूर असलेल्या प्रािंािें स िेदार व रचहवासी याचं्या हालिालीवर प रेशी देखरेख ठेवणे शक्य होि 
नसे. साम्राज्याच्या टोकानंा असलेल्या अंदाल चसया व ख रासान या प्रािंािं उमाय्यदानंी दमास्कसहून नेमलेले 
स िेदार जवळजवळ स्विःि राजे बनि. पण इस्लामिी सत्ता मजबूि झाल्यानंिरच्या काळािही चवजेत्यामंध्ये 
चवि ष्ट व स्पधा चनमाण झाली की चजि प्रािंािील रचहवाशानंा कोणािी िरी बाजू घेणे िाग पडे. िसे करिाना 
कोणिा पक्ष कजकिो यािी त्यानंा चफकीर नसे. पचरस्स्थिीि अशी होिी की ज्या कोणा व्यक्िीि चनधार आचण 
महत्त्वाकाकं्षा या दोन्ही गोष्टी असि आचण जो कोणी धमय, िावना ककवा लष्ट्करी बळ यासंारख्या एखाद्या 
पचरणामकारक कारणासाठी पाकठबा मागे, त्याला िो हमखास चमळे. अंदाल चसयामध्ये अब्लबासी फौजानंी 
केलेल्या कत्तलीिून बिावलेल्या एका उमाय्यद सरदाराने आपल्या क ट ंबाबद्दल लोकामंध्ये चशल्लक असलेल्या 
चनष्ठेिा क शलिेने उपयोग करून घेिला व त्याने स्विःिे राज्य स्थापन केले. आचण आपणि खचलफािा न्याय्य 
वारसा प ढे िालवीि आहोि असा दावा केला आचण अंदाल चसयाने अब्लबासींिी सत्ता व सावयिौम अचधकार 
कधीही आचण कोणत्याही अथाने मानलेला नाही हे दाखवनू चदले. 

 
िसेि बगदादच्या स्थापनेनंिर थोड्याि काळाि मचदना येथे इस्लामच्या गादीिे आपणि हक्कदार 

असल्यािा दावा करणाऱ्या अलीच्या अन यायानंी बंड केले. हे बंड दडपून टाकण्याि आले व त्याच्या नेत्यानंा 
पळून जाणे िाग पडले. त्यापैकी अलीिा वशंज इचद्रस इब्लने अब्लदल्ला मोरोक्कोस गेला. िेथे त्याने चशयािें राज्य 
स्थापले. अब्लबासी चखलाफिीला चवरोध करीि िे सव्वाश ेवषे चटकले (७८८–९२२). उत्तर आचफ्रकेिील बबयर 
लोकावंर फूटपाड्या व धमयचवरोधी प्रिारािा नेहमीि प्रिाव पडि आलेला आहे. इचद्रसी व त्यािें ट्य चनसमधील 
शजेारी अघलावी यािंा ऱ्हास झाल्यावर कोणा उवदेल्ला या इसमािे प्रिारक िेथे आले. उबेदल्ला हा माहदी 
असून इमाचमयािंा वशंज म्हणजे पैगंबरािंी कन्या फाचिमा चहिा वशंज आहे असा दावा उबेदल्लािे प्रिारक माडूं 
लागले. त्यािें प्रयत्न यशस्वी झाले आचण उबेदल्लाने फाचिमी चखलाफिीिी स्थापना केली. या चखलाफिीिा व 
त्यािबरोबर चशया पंथािाही प्रसार इचजप्ि व सीचरयािही झाला. अब्लबासींना आपल्या संपन्न प्रदेशािा काही िाग 
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गमवावा लागला. फाचिमींिी सत्ता २९७ । ९०९ पासून ५६७ । ११७१ पयंि चटकली आचण त्यानंिर सलाचदनच्या 
हािी सत्ता गेली. त्याआधी अडीि शिके अब्लबासींिे नाव या प्रदेशािील नाण्यावंर व ख त्बामध्ये आढळि नव्हिे. 
िे आिा सलाचदनने प न्हा प्रस्थाचपि केले. इचजप्ि हे प न्हा स न्नी पंथािे राज्य झाले व त्यािे राज्यकिे स्विःला 
स लिान म्हणवनू घेऊ लागले. फाचिमींिा प्रिार वस्ि िः इचफ्रचकया (ट्य चनस) मध्ये प्रथम स रू झाला होिा. 
उबेदल्ला सते्तवर आला त्यावळेी इचफ्रचकया अघलावींच्या हािी होिा. अघलावी हे इब्राचहम इब्लने अघलावींिे 
वशंज. अघलाव यािी हारून अल ्रशीदने संपूणय उत्तर आचफ्रकेच्या प्रािंािा स िेदार म्हणून १८४ । ८०० मध्ये 
नेमणूक केली होिी. अघलावी हे स न्नी होिे आचण बगदादच्या खचलफािे नाममात्र का होईना माडंलीक होिे 
िरी त्यानंी कोणािीि सत्ता मानली नाही. त्याचं्यापैकी काहींनी िर नाण्यावंर खचलफािे नाव घालण्यािा 
उपिास द्धा पाळला नाही. 

 
बगदादच्या खचलफाने खचलफा ककवा अमीर अल ् म चमचनन (धमयश्रद्धािंा प्रम ख) ही पदवी ककवा 

चिच्याशी चनकटिे साम्य असलेली एक पदवी बळकावली, ही त्याच्या पूणय स्वािंत्र्यािी ककवा बंडखोरीिी बाह्य 
खूण होिी. स रुवािीच्या फाचिमी राजघराण्यापंैकी मोरोक्कोिे इचद्रसी ककवा िबरीस्िानिे अली राजे हे 
‘सय्यद’ही पदवी वापरीि हे खरे. िे पैगंबरािें वशंज असल्यािी ही पदवी चनदशयक होिी. पण इचजप्ि व 
सीचरयािे फाचिमी स्विःलाि खचलफा म्हणवनू घेि. स्पेनमध्ये प्रचसद्ध उमाय्यद राजा चिसरा अब्लदल ्रहमान 
गादीवर येईपयंि िेथील उमाय्यद राजे अमीर ककवा ‘खचलफािा प त्र’ या पदवीवरि समाधान मानीि. अब्लद ल 
रहमान चिसरा याने मात्र आपल्या कारकीदीच्या सिराव्या वषी (३१७ / ९२९) उत्तर आचफ्रकेच्या अली राजािें 
अन करण करून ‘अचमर अल ् य चमचनन’ ही पदवी घेिली. त्याने पाडलेली ही प्रथा त्याच्या घराण्यािील 
वारसानंी िालू ठेवली. एवढेि नव्हे िर ‘म ल्क अल ्िवाइफ’ [यािा अथय ‘टोळ्यािें राजे’. प्रािंाचं्या व शहराचं्या राजानंा म स्स्लम 
इचिहासकारानंी चदलेले हे नाव आहे. आपल्या सम्राटािी सत्ता ऱ्हास पावल्यानंिर या राजानंी त्यािी जमीन आपापसाि वाटून घेिली. अल्मोरावींनी 
त्यानंा पदच्य ि करीपयंि िे स्विःि राजे बनून ज लमी राज्य केले.] या छोट्या राजानंीही िी प्रथा कायम ठेवली. उमाय्यद 
राजघराण्याच्या अस्िानंिर या छोट्या राजानंी उमाय्यद राज्यािा प्रदेश आपसाि वाटून घेिला होिा आचण 
स्विः राजे झाल्यािी घोषणा केली होिी. प ढे अल्मोरावींनी त्यानंा पदच्य ि केले व स्विःि ‘अमीर अल ्म सल्
मीन’ असल्यािे घोचषि केले. सवय बाबिीि ‘अमीर अल ्म मीनीन’च्या िोडीिीि ही पदवी होिी. इचजप्िमधील 
इस्क्शदी स्विःला अमीर [काफूर हा चनग्रो ग लाम राजा स्विःला नम्रिासूिक ‘उस्िाद’ म्हणवनू घेि असे.] म्हणवीि. िर अय्य बी राजे 
व मामल क यानंा स लिान म्हणि. य रोपाि मध्यय गाि ‘सोल्दन’ ही साधारणपणे इचजप्िच्या राजािी पदवी 
मानली जाई. 

 
यापकैी काही कचनष्ठ क ळािं जन्मलेल्या राजािंी आपल्या पदाला लोकाकंडून औपिाचरक मान्यिा 

चमळावी अशी इच्छा असे. चनग्रो ग लाम काफूर याने त्याआधी इस्क्शदी राजाचं्या अमदानीि दीघयकाळ सरकारिी 
सूते्र सािंाळली होिी. मामल क काफूर ३५५/९६६ मध्ये गादीवर आला िेव्हा इचजस्प्शयन अमीर व लष्ट्कर यािंी 
त्याने आपल्या सते्तला मान्यिा माचगिली. स लिान अल ्मचलक अल ्नाचसर यालाही िसेि कराव ेलागले. 
इचजप्िच्या इचिहासािील अस्स्थरिेच्या काळाि िो गादीवर आला. आपल्या सावयिौमत्वाला औपिाचरक 
मान्यिा चमळचवण्यासाठी आचण िे कायद्यान सार प्रस्थाचपि करण्यासाठी त्याने सरदारानंा बोलावनू घेिले. 
काहींनी त्याला मान्यिा देण्यािे नाकारले िेव्हा त्याचं्याशी त्यािा गंिीर स्वरूपािा संघषय झाला. पण अखेर 
काझींनी िोि खरा व हक्काने झालेला स लिान आहे असा ह कूम काढला. 
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इराणमधल्या कोणत्याही स्विंत्र राजाने ‘खचलफा’ ही पदवी स्विःसाठी घेिली नाही ही वस्ि स्स्थिी 
लक्षाि घेण्यासारखी आहे. इराणमध्ये उमाय्यद व अब्लबासी यानंी नेमलेल्या स िेदारानंी जी राजघराणी स्थापली 
त्या सवांनी खचलफाशी चनदान नाममात्र चनष्ठा ठेवली. इिर राजघराण्यानंीही खचलफास मान्यिा चदली, 
त्यामागे त्यािंी स्विःिी काही कारणे होिी. या इिर राजघराण्यामंध्ये गझनी, ब वचेहद व सेल्ज क या महत्त्वाच्या 
घराण्यािंा समावशे होिा. यापकैी पचहले व चिसरे म्हणजे गझनी व सेल्ज क हे पचवत्र स न्नी होिे. धार्ममक 
िावनेम ळे धमयश्रद्धाचं्या प्रम खाशंी (म्हणजेि खचलफाशी) िे एकचनष्ठ होिे. उलट चशयापंथीय लोक ब वचेहद 
खचलफाला आपला राजाचधराज मानीि. कारण त्याम ळे त्यानंा जे स्वािंत्र्य चमळाले िे चशयापंथीय इमामला 
मान्यिा देण्याने चमळाले नसिे. बगदादिी चखलाफि नष्ट झाल्यानंिर इराणमध्ये राष्ट्रवादािा हळूहळू चवकास 
झाला व त्यािबरोबर चशयापथंीयािंाही चवकास झाला. त्याम ळे इराणी लोकाचं्या िावना अंिम यख होऊन त्यािी 
पचरणिी सफावी शहािे राष्ट्रीय राजघराणे स्थापन होण्याि झाली. बगदादिी चखलाफि अस्स्ित्वाि होिी 
िोपयंि इराणमधील राजे प्रत्यक्षाि संपूणयपणे सवयसत्ताधीश असले िरी आचण अमीर अल ्म चमनीनला िे आपली 
नाममात्र चनष्ठा दाखवीि असले (ख त्बामध्ये आचण नाण्याि त्यािा उल्लखे करून) िरी त्याचं्यापैकी कोणीही 
राजा स लिानापेक्षा श्रेष्ठ पदवीवर हक्क सागंि नसे. गझनीिा म हम्मदस द्धा आपल्या नाण्यावर आपला उल्लखे 
अमीर असाि करी. म हम्मदािा माडंचलक व चसस्िानिा राजा खलाफ इब्लने बान  यानेि प्रथम म हम्मदाला 
स लिान या नावाने संबोचधले असे सागंण्याि येिे. 

 
इराणमधील अगदी स रुवािीच्या काळानंिरिे स िेदार व राज्यकिे यानंा त्याचं्या खचलफाचनष्ठेबद्दल 

प्रत्यक्षाि खरे स्वािंत्र्य उपिोगावयास चमळे. उमाय्यदािंी प्रत्यक्ष सत्ता होिी त्या काळाि आचण त्यापूवीच्या 
अब्लबासी खचलफाचं्या काळाि इराणच्या प्रािंािील–चवशषेिः राजधानीपासून दूर असलेला ख रासान, 
रान्सॉस्क्सयाना यासारख्या प्रािंािीलप्रम ख अचधकारी जवळजवळ दरवषी बदलले जाि. त्याम ळे स िेदार जरी 
कें द्रीय चनयंत्रणािून म क्ि असि िरी त्यापंैकी कोणालाही आपल्या हािी फार सत्ता ठेविा येि नसे. मात्र 
त्याम ळे शासनािील स्थैयय मात्र नष्ट होई. पण बगदादिी सत्ता अत्यंि कमक वि झाली आचण खचलफाच्या 
ह क माकंडे द लयक्ष करणे शक्य होऊ लागले, ककवा िे ह कूम मोडले िरी चशक्षा होईनाशी झाली, िेव्हा स िेदार 
आपले पद आपल्या म लाला देऊ लागले. आचण अशा रीिीने त्यानंी स्वायत्त राजघराणी स्थापन केली. असा 
पचहला उघड प्रयत्न िाचहर ध ल माचमनेन याने केला. माम नने त्याला २०५/८२२ मध्ये ख रासान स िेदार केले. 
पण स्विःिे स्वायत्त राजघराणे स्थापन करण्यािा िाचहरिा प्रयत्न अयशस्वी झाला असे मानले जािे. 
स िेदाराने ख त्बामधून खचलफािे नाव वगळले आहे असा अहवाल प्रािंाच्या साचहब बारीदने खचलफाकडे रवाना 
केला. त्यानंिर फक्ि एक वगय सते्तवर राचहल्यानंिर िाचहर अिानक मरण पावला. या दोन घटनािंा 
एकमेकाशंी संबधं होिा काय याबद्दल केवळ िकय  करणेि शक्य आहे. पण िाचहरनंिर त्यािे दोन म लगे, नािू व 
पणिू हे अमीर झाले ही वस्ि स्स्थिी आहे. महस लािा काही थोडा िाग वार्मषक खंडणी म्हणून देणे 
एवढ्याप रिीि िाचहरच्या उत्तराचघकाऱ्यानंी खचलफािी सत्ता मानली होिी. 

 
िाचहदीर राजघराण्यािील शवेटच्या राजाला २५९/८७२ मध्ये आपले पद याकूब इब्लने लेथ सफार 

(िाबंट) यास देणे िाग पडले. याकूबने त्याआधी दोन वष े बाल्ख, ि खाचरस्िान व लगििे िाग, िसेि 
अगोदरपासून त्याच्याकडे असलेल्या चकमान, चसस्िान व कसध या प्रािंािंा अमीर म्हणून आपणास मान्यिा 
देण्यास खचलफा म िाचमदला िाग पाडले होिे. मात्र याकूबला ख रासानलगिच्या प्रािंािा प्रत्यक्षािला स िेदार 
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म्हणून खचलफािी मान्यिा चमळचवण्यासाठी आणखी िीन वष ेकाढावी लागली. त्याच्यामागून गादीवर आलेला 
त्यािा िाऊ अमर हा अचधक चवख्याि व अत्यिं काययक्षम प रुष होिा. खचलफाशी एकचनष्ठ असलेल्या प्रजेिा 
पाकठबा चमळचवण्याकरिाि त्याने खचलफाशी मतै्रीिे सबंंध ठेवण्यािा प्रयत्न केला असावा. पण प्रािंाच्या 
नाण्यावर आपले नाव घालण्यािा खचलफािा खास अचधकार त्याने बळकावला. यावरून बगदादच्या 
चनयतं्रणापासून िो स्विःला म क्ि समजि होिा असे चदसिे. अचिमहत्त्वाकाकें्षम ळे त्यािा अधःपाि झाला. 
त्याच्याि चवनंिीन सार त्याला रान्सॉस्क्सयानािी स िेदारी खचलफा म िाचदरकडून चमळाली होिी. या नव्या 
प्रदेशािा िाबा घेण्यासाठी िो गेला असिा, त्याच्या आधीिा ला प्रािंािा स िेदार समाचनद इस्माईल इब्लने 
अहमदने त्यािा परािव करून आपले स िेदारपद कायम ठेवले. अमरच्या या परािवाम ळे खचलफाला समाधान 
वाटले. 

 
हाि समाचनद स िेदार प ढे ख रासानमध्ये िाल करून गेला. खचलफाने त्याला त्या प्रािंािा स िेदार 

म्हणून मान्यिा चदली आचण नेमणूकीिी सनद व ध्वज पाठचवला. त्यािे घराणे स्विःला समाचनयन शहािें वशंज 
मानीि असे. या घराण्यािील लोकानंी इस्लाम धमय स्वीकारल्यानंिर जवळपास लगेि माम नने त्यानंा 
रान्सॉस्क्सयानाि व उत्तर इराणमध्ये इिरत्र अमीरच्या खालिी द य्यम अचधकारपदे चिली. खचलफा मात्र 
समाचनदाना आपले अंचकि [“नासर इब्लने अहमद, ‘मौला–इ–अमीर अल् म चमनीन” ही अक्षरे अलप्िचगन याच्या नाण्यावंर कोरलेली 
आढळिाि. न ह इब्लने मन्सूर समानी यािेंही असेि वणयन अब  म चि अल् –बाल्खी याच्या ‘अजाइब अल् आश्या, यामध्ये केलेले आहे. िसेि न हिा िाऊ व 
मन्सूर इब्लने न हिा म लगा अहमद इब्लने मन्सूर यालाही त्याच्या बापाच्या नाण्यावर वरील पदवीनेि सबंोचधले आहे.] (ककवा माडंचलक) समजि 
असला िरी त्यानंा वशंपरंपरा नेमण का करण्यािी परवानगी देण्याि आली. त्यामध्ये बगदाद हस्िके्षप करीि 
नसे. गरज उद्भवले िेव्हा आपले लष्ट्करी कियव्य [उदाहरणाथय, खचलफाच्या चवनंिीवरून अहमद इब्लने इस्माइलने म चरलमेिर ि कांशी 
केलेली लढाई.] बजावनू समाचनद खचलफाशी चनष्ठा दशयवीि. पण ही ऐस्च्छक लष्ट्करी सेवा आचण ख त्बामध्ये व 
नाण्यावंर खचलफाच्या नावािा समावशे या गोष्टी सोडल्या िर समाचनद हे कोणत्याही प्रकारे स्विःला अंचकि 
ककवा कचनष्ठ प्रिीिे मानीि नसि. 

 
समाचनद स्विःच्या देशाि सवयसत्ताधारी राजे होिे. फक्ि काही दूरच्या चजल्ह्यािील शासन त्यानंी 

स्थाचनक घराण्यािें हािी सोपचवलेले होिे. या घराण्यामध्ये प्रम खपद वशंपरंपरागि असे. हे प्रम ख, राजधानी 
ब खारास नाममात्र खंडणी पाठवीि. याि घराण्यापंैकी सफाचर हे होिे. त्यानंी समाचनदािें चसस्िान प्रािंािंील 
माडंचलकत्व मान्य केले असले िरी िे जवळजवळ स्वायत्त होिे. 

 
राजघराण्यािील सवाि प्रबळ प रुष गादी बळकावी आचण इिर त्याच्याचवरुद्ध वारंवार बंड करीि. 

समाचनद बादशहाच्या चनधनानंिर वारस कोण व्हावा, याचवषयी शकंा उपस्स्थि झाली म्हणजे बादशाहािे 
चनकटिे आप्ि आचण राजधानीिील वृद्ध मंडळी एकत्र जमि आचण नवा राजा चनवडीि. अहमद इब्लने इस्माइल 
आठ वषांिा म लगा मागे ठेवनू मृत्य ूपावला िेव्हा असेि घडले होिे. 

 
समाचनदानंंिर साम्राज्यािी सत्ता गझनवींकडे आली. चखलाफिीशी त्यािें संबंध समाचनदापं्रमाणेि 

होिे. िागंले स न्नी या नात्याने अब्लबासी खचलफाशंी त्यािें संबधं चमत्रत्वािे होिे. गझनवी घराण्यािील सवाि 
प्रबळ राजा म हम्मद याने समाचनदािंी सत्ता उलथल्यािी बािमी बगदादला पोििाि ख रासानिा अमीर म्हणून 
खचलफा अल ्काचदरने (३८१/९९१–४२२/१०३१) म हम्मदास मान्यिा चदली. खचलफा आचण अमीर याचं्यािील 
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सद्भाव अन्योन्य स्वरूपािा होिा. खचलफा अल ् काचदर वारल्यानंिर त्याच्या वारसािी घोषणा करणाऱ्या 
प्रचिचनधीिे गझनी येथे मोठ्या समारंिाने स्वागि झाले. ख त्बामध्ये नवा खचलफा अल ् काइम यािे नाव 
अमीरच्या बरोबर घालण्याि आले व नव्या खचलफाशी चनष्ठा व्यक्ि करणारा संदेश पाठचवण्याि आला. 
(म हम्मदािा म लगा मसूद त्यावळेी अमीर होिा.) 

 
मसूद इब्लने म हम्मद याच्या राज्यारोहण समारंिािा जो वृत्तािं उपलब्लध आहे त्याि मन्सूरिा (म्हणजे 

खचलफाने पाठचवलेली नेमणूक सनद) अनेकदा उल्लखे केला आहे. त्या मन्शूरद्वारे नव्या अमीरास त्याच्या 
वचडलाकंडे असलेले सवय प्रदेश िर चदलेि होिे पण त्याचशवाय जे प्रदेश िो िचवष्ट्यकाळाि कजकण्यािी शक्यिा 
होिी असे प्रदेशही चदले होिे. एका मोठ्या सिेमध्ये ही मूळ अरबी सनद प्रथम जशीच्या िशी वािून 
दाखचवण्याि आली व त्यानंिर फारशीिील त्यािे सचंक्षप्ि िाषािंरही वािून दाखचवण्याि आले. नंिर 
खचलफाने पाठवलेला ‘चखला’ (मानािा झगा) अमीराने घािला व प्राथयनेच्या विनािील दोन िाग त्याने म्हटले 
व समारंि संपला. मन्शूरच्या प्रिी नंिर गझनवी साम्राज्यािील सवय प्रम ख शहराकंडे पाठचवण्याि आल्या. 

 
खचलफाने समाचनदापं्रमाणेि गझवीनाही ख रासानिे अमीर यापेक्षा अचधक कमी प्रिीिे मानले नाही. 

गझनवी स्विःच्या प्रदेशाि सवयसत्ताधीश राजे होिे व एखादा द य्यम प्रिीिा राजा त्यानंा िसे मानण्यािे नाकारी 
िेव्हा िे त्यािी िेट अत्यंि नाख षीने घेि. [ख्वारझ्ाम शहाने ख िबामध्ये म हम्म दािे नाव वगळले िेव्हा म हम्म दाने त्यािा सूड घेिला.] 

 
इराणमध्ये इिर ज्या राजघराण्यानंी या ना त्या काळाि राज्य केले त्यापकैी इस्लामच्या िौर्थया 

शिकािील ब वचेहद आचण पािव्या व सहाव्या शिकािील सेल्ज काचं्या चनरचनराळ्या शाखा यािें खचलफाशी 
असलेले संबधं चवचित्र होिे. िे खचलफापासून केवळ स्विंत्र होिे, एवढेि नाही िर िे खचलफािे जण ूमालक 
आचण चनयंत्रक होिे. असे असले िरी दोन्ही राजघराण्यानंी पूवी साचंगिल्याप्रमाणे चनरचनराळ्या कारणासंाठी 
खचलफािी सवयश्रेष्ठिा मान्य करण्यािा देखावा केला. कारण दोन्ही राजघराण्याचं्या नाण्यािं राजािे 
नावाबरोबर खचलफािेही नाव आढळिे. 

 
बगदाद चखलाफि १२५८ साली नष्ट झाल्यानंिर एके काळी इराणवर प्रि त्व गाजचवणाऱ्या त्या परकी 

सते्तच्या ख णाही नष्ट झाल्या आचण इस्लामच्या प्रम खत्वािा जो दावा करील त्यािे आपण अंचकि असल्यािा 
देखावा करण्यािीही िेथील सत्ताधीशानंा आवश्यकिा राचहली नाही. त्यानंिर अडीिश ेवष ेइराणमध्ये मंगोल 
चवजेिे व त्यािें वारस यािें राज्य होिे. पण राष्ट्रीयिेच्या व साम दाचयकिेच्या प्रािीन िावनेिे इराणमध्ये हळूहळू 
प नरुज्जीवन होि होिे. सफावी इस्माईलला जो उत्साहपूणय पाकठबा चमळाला त्यावरून हे चदसून आले. 
इस्माईलने पंधराव्या शिकाच्या अखेरीस इराणमधील सवय छोट्या मंगोल राजघराण्यानंा बाजूला सारून 
आपली सावयिौमसत्ता प्रस्थाचपि केली. स्विःच्या व बह संख्य लोकाचं्या धार्ममक िावनानं सार त्याने चशया पंथ 
हाि राष्ट्रीय धमय म्हणून प्रस्थाचपि करण्यासाठी प्रयत्न केले. इस्माईल हा पीर ककवा म शीद क ट ंबापंैकी होिा. 
स फींिे नेिृत्व या क ट ंबाकंडे होिे असे मानले जाई. िी क ट ंब ेशखे सफी अल ्चदन यािंी वशंज होिी. शखे सफी 
अल ्चदन, आपण सािवा इमाम म साअल ्कासीम याच्या वशंािील असल्यािा दावा माडंी. परंि  आपणि इमाम 
असल्यािा दावा इस्माईलने मात्र सोडला नाही. चशया पंथ हा देशािा धमय करण्याच्या आपल्या कायाि दैवी 
शक्िीिा पाकठबा आपणास आहे असे िो सागें. त्याला जो दैवी मान देण्याि आला, िसेि त्याला व त्याच्या 
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वशंजानंा इराणमध्ये जी प्रचिष्ठा चमळाली त्यािे एक कारण या राजघराण्यािे धार्ममक स्वरूप व वशंपरंपरागि 
श्रेष्ठत्व यावंर या घराण्याने साचंगिलेला दावा याि होिे. 

 
स रुवािीच्या काळािील, इराणमधील स्विंत्र ककवा चनमस्विंत्र राज्यािील सरकारी कारिाराच्या 

पद्धिीसबंंधी फारसा िपशील उपलब्लध नाही. इराणमध्ये एका चवचशष्ट पद्धिीने कारिारपद्धिीिा चवकास झाला 
असे चदसिे. प्राथचमक अवस्थेि कारिारािी सवय सूते्र ख द्द राजाच्या हािी असि. लष्ट्करािा िो प्रम ख असे. 
त्यािप्रमाणे आर्मथक व्यवहारावंर त्यािी देखरेख असे. त्यािून प ढे चनरचनराळ्या श्रेणींच्या अचधकाऱ्यािंी 
स चवचहि अशी यंत्रणा चवकचसि झाली. ख रासानमधील अबदल्ला इब्लने िाचहर यािा कारिार हे सरळ सोप्या 
कारिारािे एक उदाहरण म्हणिा येईल. िो काळ आचण त्यावळेिे लोक यािें आदशय लक्षाि घेिा िाचहरिे 
एकिंत्री राज्य म्हणजे ज लमी राजवट ककवा वाईट सरकारि होिे असे म्हणिा येणार नाही. अथाि प्रत्येक 
अचनयंचत्रि राजाच्या ठायी प्रजेच्या चहिािी सारखीि ब द्धी असे असे मात्र नाही. ख रासानमध्ये िाचहरच्या मागून 
त्यािा म लगा अब्लदल्ला सते्तवर आला. त्याला शिेीिी आवड होिी. पाण्यािी टंिाई असलेल्या िागाि पाण्याच्या 
हक्कावरून नेहमीि िाडंणे होि. िी संपचवण्यािा प्रयत्न अब्लदल्लाने केला. िचूमगि कालव े हे इराणिे वैचशष्ट्ट्य 
आहे. या कालव्याचं्या पाण्याच्या वाटपासंबधंींच्या सरकारी चनयमाबाबि ‘चफकाह’िी प स्िके ककवा पैगंबराचं्या 
‘हचदस’मध्ये अब्लदल्लाला काहीि मागयदशयन आढळले नाही िेव्हा त्याने ख रासान व इराक येथील कवींना 
बोलावनू या चवषयावर चनयमािें प स्िक (चकिाब–ई–क नीय) ियार करण्यास साचंगिले. अब्लदल्लानंिर दोन 
शिकापंयंि गार्मदझीच्या काळाि या प स्िकािा उपयोग केला जाि होिा. गार्मदझीने िसे नमूद केले आहे. 
अब्लदल्लाने धान्य उत्पादनास उते्तजन चदले. सावयचत्रक चशक्षणािे महत्त्वही िो मानीि होिा असे चदसिे. 

 
याक ब इब्लने लेथ सफ्फारने लूटालूट करून आपल्या लष्ट्करी कारकीदीला स रुवाि केली होिी. 

त्याच्या कारकीदीच्या स रुवािीच्या इचिहासावरून असे चदसिे की ख रासानिा म लकी कारिार आचण त्याच्या 
िाब्लयाि असलेल्या जचमनी याबाबि त्याने फारसे काही केले नाही. महस लािी चनयचमि वस ली होण्यािी वाट 
पाहाि न बसिा संधी चमळेल िेव्हा आचण िेथे त्याने अदूरदृष्टीने व जबरदस्िीने पैसे वसूल केले. त्याच्यानंिर 
गादीवर आलेला त्यािा िाऊ अमर याने अचधक पद्धिशीरपणे व्यवस्था व आर्मथक स्थैयय आणण्याच्या दृष्टीने 
कायय केले. या संदिाि अमरिा एक अचधकारी हसन इब्लने अल ्मझयबान यािा उल्लखे िगूोललेखक इब्लने हॉकल 
याने केला आहे. चदवान अल ् इस्स्िद्राकिा (कायद्याने िाब्लयाि घेण्यािे खािे) िो प्रम ख होिा व त्याच्या 
क ट ंबाि सरकारी नोकरी परंपरागि िालि आलेली होिी. सैचनकासंाठी अमरने एक शस्त्रागार आचण खचजना 
चनमाण केला. धमादाय कर व इिर खास कर याचं्याद्वारे जमा झालेला पैसा खचजन्याि िरला जाई व त्यािा 
उपयोग केवळ लष्ट्करािा पगार व साधनसामग्री याचं्यासाठीि केला जाई. स्विःच्या खाजगी उपयोगासाठी 
त्यािा चनराळा खचजना होिा. त्यािून िो धान्यासाठी ककवा धान्य उत्पादन करणाऱ्या जचमनीसाठी खिय करी. 
याचशवाय आणखी एक चिसरा खचजना होिा. त्याि करािा पैसा जमा होई. राजदरबारिे आचश्रि आचण 
अचधकारी याचं्यासाठी त्यािील पैशािा उपयोग केला जाई. 

 
सफारींच्या मागून समाचनद अमीरािें राज्य स्थापन झाले. या अमीराचं्या िाब्लयाि बराि मोठा प्रदेश 

होिा. ककबह ना चखलाफिीच्या प्रारंिापासून इराणमध्ये स्थापन झालेले हे सवाि मोठे स्विंत्र राज्य होिे. त्यािें 
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सरकार स्स्थर होिे. कारिार स व्यवस्स्थि होिा. ब खारा ही सरकारिी राजधानी होिी. पण राजाच्या फौजािंा 
प्रम ख हा अमीरािा ख रासानमधील प्रचिचनधी म्हणूनि काम पाही व त्यािा म क्काम मव्हय ककवा चनशापूर येथे असे. 
 

राजधानीच्या म लकी कारिारासाठी चदवानािंी (किेऱ्यािंी) जी स व्यवस्स्थि यंत्रणा उिारलेली होिी 
िी पाहून बगदादिी आठवण होि असे. नाचसर (द सरा) इब्लने अहमद [त्याच्या वंशािील िौथा राजा.] याच्या काळाि 
िर राजधानी िागंल्या प्रकारे प्रस्थाचपि झाली होिी. या राजाने राजप्रासादाच्या प्रवशेद्वाराशीि आपल्या प्रम ख 
अचधकाऱ्याचं्या किेऱ्या ठेवलेल्या होत्या. वझीर, म स्िावफी (खचजनदार), अमील अल ्म ल्क (राजािा खाजगी 
सिीव) आचण चदवान–इ–चरसालि (ककवा न्यायालयािा प्रम ख), साचहब श िा (पोलीसप्रम ख), साचहब 
म आय्यद (यािा शब्लदशः अथय मदि अचधकारी. त्यािी कामे साचंगिलेली नाहीि), म िाचसब (म द्रण चनयंिा), 
काझी, िसेि राजाच्या खाजगी कारिारािे आचण अवक्फिे (धार्ममक चनधी) व्यवस्थापक याचं्या किेऱ्या िेथे 
असि. 

 
अचधक महत्त्वाच्या अचधकाऱ्याचं्या नेमण का राजा स्विः करी व काही वळेा आपल्या क ट ंबािील 

व्यक्िींना म ख्य अचधकाराचं्या जागा देई. नासर–इब्लने–अहमदने आपल्या एका म लास वझीर व द सऱ्यास 
चसपाही–सालार नेमले होिे. राज्यािे अचधकारी आचण राजप्रासादािे (दरगाह) अचधकारी याचं्यािं साधारणि; 
फरक असे. राजप्रासादाच्या अचधकाऱ्यािंी म ख्य कामे राजदरबारिे समारंि आचण राजघराण्यािा कारिार 
पाहणे ही असि. राजप्रासादाच्या प्रम ख अचधकाऱ्याला हाचजब अल ्ह ज्जाब असे म्हणि. सरकारी अचधकाऱ्यािं 
त्यािे स्थान फार वरिे असे. अमील ककवा प्राचंिक महसूल अचधकाऱ्यापेक्षाही िो वचरष्ठ दजािा अचधकारी 
मानला जाई. 

 
वझीर हा राज्यािील म ख्य म लकी अचधकारी. वय कमी असल्याने ककवा इिर कारणानंी राजा 

आवश्यक काये करण्यास असमथय असे िेव्हा सवय जबाबदारींिा िार वझीरावर पडे. य वराज नासर इब्लने अहमद 
लहान असिाना वझीर अबदल्ला–अल–् जेहानी याने राज्यािा सवय कारिार पाचहला. वझीर प्रबल असला िर 
िोि इिर अचधकाऱ्याचं्या िसेि वचरष्ठ लष्ट्करी अचधकाऱ्याचं्या नेमण का करी ककवा त्यानंा बडिफय  करी. 
पंधराव्या शिकािील इचिहासकार मीर खाकवद यािी माचहिी बरोबर असेल िर लष्ट्करािे प्रम खपदही 
वझीराला स्विःकडे घेिा येि असे. 

 
गझनवींच्या राजवटीिील कारिार त्याचं्या पूवीच्या राजाचं्या राजवटीसारखाि होिा. चसपाही सालार, 

हजीब–इ–ब झ गय (राजपासादािा सवोच्च अचधकारी) आचण वझीर हे राज्यािे प्रम ख अचधकारी होिे. एकंदर सवय 
इस्लामी साम्राज्यामधील द सऱ्या कोणत्याही चठकाणापेक्षा गझनीमधील कोणत्याही अचधकारपदािा दजा व 
महत्त्व राजािा स्विाव आचण इच्छा यावंरि जवळजवळ पूणयपणे अवलंबून असे. स लिान म हम्मदािा मृत्य ू
आचण त्यािा म लगा म हम्मद यािे राज्यारोहण या दरम्यानिे काळाि प्रासादािा वचरष्ठ प्रम ख अचधकारी अली 
हा सरकारी कारिार पाहाि असे. कधी कधी अचधकारपदावर नसलेल्या एखाद्या बाहेरच्या व्यक्िीस बोलावनू 
चिच्याकडे प ष्ट्कळशी सत्ता व जबाबदारी सोपचवली जाि असे. पण सवयसाधारणपणे ख द्द अमीराच्या खालोखाल 
वझीरालाि मान असे. सवयसामान्य लोकािें जीचविि नव्हे िर इिर अचधकाऱ्यािें िचविव्यही वझीराच्या हािी 
असे. एक उदाहरण द्यावयािे िर, अब  साहल झावझानी हा वझीर झाल्यानंिर, चदवान–इ–चरसालि 
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(न्यायालयािा प्रम ख) हा वास्िचवक काही अंशी महत्त्वािा अचधकारी असूनही नव्या वझीराच्या िीिीने 
नोकरीवर हजर झाला नाही. 

 
म स्िावफी हा खचजन्यािा प्रम ख होिा. त्यािा दजा बगदादमधील साचहब चदवान अल ्खराजसारखा 

असावा. त्याच्या अचधकाराखाली अनेक ‘खचजने’ (खजीनदार) असि. हे खचजनदार रोकड पैसा आचण 
मौल्यवान वस्िंूच्या चनरचनराळ्या चविागािें प्रम ख असि. चहशबे ठेवण्यािी जबाबदारी त्याचं्याकडे असे. या 
कामाि अनेक काचिब (कारक न) व म चश्रफ (पययवके्षक) त्यानंा मदि करीि. समाचनदाचं्या राजवटीप्रमाणेि 
चदवान–इ–चरसालिला (न्यायालय) महत्त्वािे स्थान होिे. सरकारी पत्रके, अचधकारपदाच्या सनदा आचण 
राज्यािे जाहीरनामे िेथूनि चनघि. या चदवानिे महत्त्व िेथे काम करणाऱ्या अचधकाऱ्यानंी वाजवीपेक्षा अचधक 
वाढवनू साचंगिलेले आहे. पण राजकीय अचधकाऱ्यािें िचविव्य– त्यानंा वर िढचवण्याि ककवा खाली 
ओढण्याि– याबाबिींि या खात्याला बरेि महत्त्व होिे याि शकंा नाही. त्यािी ि लना काही प्रमाणाि 
राज्याच्या चदवाण–इ–बाचरदशी (ग प्िहेर चविागािी म ख्य किेरी) करिा येईल. 

 
इस्लामच्या िौर्थया शिकाि ब वचेहद गादीवर आले. फारस आचण चशवाय त्याच्यालगििे प्रािं आचण 

इराक येथपयंि त्यािंी सत्ता होिी. फारसमध्ये िर त्यािंी राजधानीि होिी. त्यावळेी बगदादला एखाद्या प्राचंिक 
राजधानीिा सामान्य दजा प्राप्ि झाला होिा. राजघराण्यािील स रुवािीच्या सत्ताधाऱ्यानंी सते्तिी सवय सूते्र 
आपल्या हािी ठेवली पण कारिारािील िपशील पाहण्यासाठी वझीरािंी नेमणूक केली. काही प्रसंगी 
सेनाप्रम ख म्हणूनही वझीर काम करी. अदूद अल–्दावलाने दोन वझीर नेमले होिे. त्यापंैकी एकाला त्याने 
फारसमध्ये त्यािा प्रचिचनधी म्हणून ठेवले होिे. द सऱ्याला इराकमधील [मंत्री उच्च पदावर असले िरी त्यानंी राजाला द खावले 
िर राजा त्यानंा मारहाण करीि असे. इराणमध्ये िर अशी शारीचरक मारहाण होणे हा कलंक मानला जाि नसे. िेथे नेहमीि असे प्रकार होि. िथाचप 
मारहाण झालेला मंत्री प न्हा आपल्या कामाला रूजू होऊ शकि असे.] दलदलीच्या प्रदेशाि बंडखोरािंा म काबला करण्यािे काम 
चदले होिे. ब वचेहदाचं्या पूवी खचलफाच्या मंत्र्याला वझीर म्हणि. ब वचेहदाचं्या अमदानीि खचलफाच्या 
सिीवाइिका त्यािा दजा खाली आला व त्याला ‘रईस अल ्रुआसा’ अशी पदवी. चमळाली. प ढे फारसमध्ये 
राज्य करणाऱ्या राजानंी कारिारािे काम वाढत्या प्रमाणाि मंत्र्यावर सोपचवले. साचहब इस्माइल इब्लने अल्बाद 
या चवख्याि वझीराला िर त्यािा राजा म आय्यद अल ्दावला याने आपल्या आर्मथक कारिारािाही प्रम ख नेमले 
होिे. या राजघराण्यािा आपल्या मंत्र्यावंर चकिी चवश्वास होिा यािेि हे चनदशयक होिे. 

 
सेल्ज क राजवटीिा कारिार, प्रम ख बाबिीि समाचनदासंारखाि होिा. चनजाम–अल–्म ल्कने केलेले 

सेल्ज काचं्या राज्यकारिारािे वणयन हे प्रत्यक्ष पचरस्स्थिीपेक्षा आदशािे चित्रण आहे. िरीही त्यािा बराि िाग 
वस्ि स्स्थिीवर आधारलेला असला पाचहजे. येथे एवढेि म्हटले िरी प रेसे होईल की, राज्यव्यवस्थेि वझीराला 
सवाि महत्त्वािे स्थान होिे. वझीरािी काययक्षमिा आचण अमील, काझी, साचहब बारीद व रईस या प्रािंािील 
द य्यम अचधकाऱ्यािंी काययक्षमिा यावर राज्यािी समदृ्धी अवलंबून असे. 

 
मंगोल कारिार पद्धिीवर इस्लामिा फारि थोडा प्रिाव होिा. त्याम ळे त्या पद्धिीिा चविार या 

प स्िकाच्या कके्षबाहेर आहे. सफावी राजघराणे गादीवर आल्यानंिर इस्लामी धिीिी नव्हे िरी इस्लामी परंपरा 
असलेली कारिार पद्धिी इराणमध्ये प न्हा स रू झाली. स रुवािीिे सफावी शहा राजधानीिील आपल्या 
कामापंैकी काही कामे वाटून देि. शहा िाहमास्प याने (१५२४–७६) एक सल्लागार मंडळ नेमले. हे सल्लागार 



 अनुक्रमणिका 

सवयसाधारणपणे ‘स लिान’ म्हणजे प्रािंािें स िेदार असि. प्रािंाचं्या कारिाराबद्दल िे म ख्यिः राजाला 
जबाबदार असि. प्रािंािंील प्रत्यक्ष सरकारी कारिार त्याचं्या प्रचिचनधींच्या ‘खाना’ंच्या हािी असे. या 
सल्लागारानंा स्विःिे मि नसे व राजाने चविारला िरि आपला सल्ला देिा येि असे. 

 
शहा एक वझीरही नेमी. पण त्याच्याकडून शहा ज्या ग णािंी अपेक्षा करी िे लक्षाि घेिले िर खाजगी 

चिटणीसाहून त्यािा दजा अचधक नसे. नंिरच्या काळाि प्रािंाच्या स िेदाराला वझीर म्हटले जाई व बडा वझीर 
हा सवय स िेदारािंा प्रम ख मानला जाई. बड्या वझीराला ‘इ’ चिमाद अल ्दावला (राज्यािा आधारस्िंि) ही 
पदवी होिी. पण महत्त्वाच्या प्रश्नावर शहाि नेहमी चनणयय घेि असे. मग िो प्रश्न परराष्ट्रसंबधंािंा असो की 
प्रम ख प्रािंाचं्या कारिारािा असो. बड्या वझीराच्या पदव्या व ह द्दा काहीही असला िरी राजा आचण बाह्य जग 
याचं्यािील मध्यस्थ यापेक्षा त्यािे स्थान प्रत्यक्षाि अचधक नसे. 

 
इराणमधील सफावी काळािील सरकारचवषयीिी सवाि उत्तम माचहिी य रोचपयन प्रवाशाकंडून चमळिे. 

राजकीय ककवा व्यापारी कारणासंाठी हे प्रवासी इराणमध्ये गेले होिे. ओचलचरअसने इराणला [अॅडाम ओचलचरयस हा 
वचकलािीिा चिटणीस होिा. ड्यूक ऑफ होल्स्टेन फे्रिीक याने गे्रट ड्यूक ऑफ मस्कोव्ही व इराणच्या राजा याचं्या दरबाराकडे ही वचकलाि पाठचवली 
होिी. “चकडवेलीच्या जॉन डेस्व्हस याने ओचलचरयस याने चदलेली माचहिी इगं्रजीि िोखपणे अन वाचदि करून” १६६९ मध्ये लंडनमध्ये प्रचसद्ध केली.] 
नोव्हेंबर १६३६ िे फेब्र वारी १६३८ च्या दरम्यान िेट चदली. त्याने चदलेली माचहिी अशी : त्यावळेी शहा ‘बडा 
अब्लबास’ यािा म लगा साफी यािी कारकीदय िालू होिी. त्यािा इचिमाद अल ्दावला ककवा म ख्याचधकारी हा 
राजाच्या मंचत्रमंडळािा अध्यक्ष होिा. िसेि िो कारिारािा आत्मा, राज्यािा प्रम ख मंत्री आचण इराणिा 
व्हाइसरॉयही होिा. राज्यािा महसूल व खचजना यावंर त्यािी देखरेख असे. िोवरच्या सवय मंत्र्यामंध्ये िो अत्यंि 
स्वाथी होिा. दरबाराि असा एकही व्यवहार होि नसे की ज्यापासून त्याला काही फायदा चमळि नसे. एखाद्या 
कामासाठी ककवा नोकरीसाठी अजय करणाराला या म ख्याचधकाऱ्याशी करार करून िो मागेल िे देणे द्याव ेलागे. 
हे देणे जबर असे. दरबारला वषािून दोनदा द्याव्या लागणाऱ्या देणग्यािं त्याि समावशे असे. म्हणजे 
जबरदस्िीने केलेल्या या वस लीि एका अथाने राजाही िागीदार होि असे. म ख्य कारिारी हा द बयल असल्याने 
त्याला चमळालेली सवय संपत्ती त्याच्या मरणािे वळेी राजालाि चमळावयािी. 

 
काही वळेा इचिमाद अल ्दावला हा राजा या नात्याने असलेल्या आपल्या जबाबदारीव्यचिचरक्ि काही 

कमी महत्त्वाच्या प्रािंावंर स्विः चनयंत्रण ठेवी. 
 
राजाच्या इिर प्रम ख अचधकाऱ्यापंकैी पूवीच्या राजघराण्याच्या काळािील चदवान–इ–चरसालि 

(न्यायालय) हे पद ‘वाचकआ–नवीस’च्या (कामकाज चटपण लेखक) स्वरूपाि िालू राचहले. प्रािंानंा 
पाठवावयािे ह कूम व खचलिे त्याच्यामाफय ि पाठचवले जाि. राजघराण्याच्या कारिारासाठी खचजन्यािून 
देण्याि येणाऱ्या मालािा व पैशािा चहशबे हाि अचवकारी ठेवी. [अवािीन काळाि कजाराचं्या राजवटीि अंशिः य रोचपयनाचं्या 
प्रिावाम ळे मंत्र्यािंी सखं्या वाढली. शहाच्या वझीरािें मंचत्रमंडळ असे. त्यामध्ये सद्र–इ–आझम (न्यायमंत्री), वझीर–इ–आझम (प्रधान मंत्री), 
म स्िावफी अल्–मामचलक (गृहमंत्री) व वझीर–इ–चनजाम (य द्धमंत्री) हे प्रम ख मंत्री असि.] 

 
इराणी राज्याच्या घटक प्रािंािंील खालच्या पािळीवरील कारिार मध्यविी सरकारप्रमाणेि िालि 

असे. म ख्य फरक म्हणजे खालच्या पािळीवरील छोट्या घटकािंील महसूल अचधकाऱ्यास त्याच्या वास्िचवक 
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महत्त्वान सार दजा चमळे. जमीन महस लाच्या ित्कालीन व्यवस्थेशी त्यािी कामे चनगडीि असि. जमीन 
महसूलािी दीघयकाळ िालू असलेली पारंपचरक स्थाचनक व्यवस्थाि कायम ठेवली जाई. त्याि चवशषे बदल 
होि नसे. समाचनदाचं्या आचण गझनवींच्या स रुवािीच्या काळाि घटक प्रािंािंा कारिार वलींच्या 
चनयतं्रणाखाली असे. प्रत्येक वली स्विःिे अचधकारी नेमी. वझीर, चसपाही सालार (सेनापिी) आचण वकील इ–
दार (खाजगी कारिारी) या अचधकाऱ्यािंा त्याि समावशे असे. स रुवािीला गझनवींच्या काळाि 
सवयसाधारणपणे वलीवरि महसूलािी जबाबदारी टाकली होिी व त्याला आर्मथक मदिनीस म्हणून एक साचहब 
चदवान चदला होिा. गझनवींपूवीच्या म्हणजे समाचनदाचं्या राजवटीि मात्र प्रत्येक प्रािंािं आर्मथक कारिार 
पाहण्यासाठी अमील असे. िो वलीवर अवलंबून नसून स्विंत्रपणे कारिार पाही. 

 
इराणमध्ये फार प्रािीन काळापासून ग्रामीण िागािील महसूल गोळा करण्यािी आचण कायदा व 

स व्यवस्था यािंी प्रत्यक्ष व चनकटिी जबाबदारी ‘चदहकाना’ंवर टाकण्याि आलेली होिी. हे चदहकान 
लहानमोठे शिेकरी व जमीन मालक होिे. देशािी बरीि संपत्ती त्याचं्या हािी असे. इराणिी परंपरागि चवद्या 
त्यानंीि जिन केली हे या अन षंगाने साचंगिले पाचहजे. चफदोसीिा ‘शहानामा’ हा गं्रथ त्यानंी जिन केल्याम ळेि 
उपलब्लध झाला. 

 
त्या काळािले िसेि त्या नंिरच्या काळािले स िेदार आपली पदे वशंपरंपरागि आहेि असे मानीि 

आचण आपल्या िाब्लयाि असलेला प्रदेश आपलीि मालमत्ता समजि. पण शहा आपल्याला बडिफय  करण्यािा 
संिव असे हे माहीि असल्याने नजराणे देऊन िे शहािी मजी संपादीि. शहाही उलट नववषयचदनी मानवस्त्र 
(मानािा झगा) देऊन त्यािी परिफेड करी. राजाच्या या प्रचिचनधीप ढे प्रबळ टोळी प्रम ख कधीि मान ि कवीि 
नसे. अनेक चविागािंील हाचकमानंा ककवा लष्ट्करी स िेदारानंा आपल्या कियव्यािा िाग म्हणून बंडखोर 
सरदाराचंवरुद्ध य द्ध करणे आचण बाह्य आक्रमणापासून आपल्या प्रािंाचं्या सीमािें रक्षण करणे िाग पडे. 
सवयसाधारणपणे प्रत्येक प्रािंाचं्या खानास (हंगामी स िेदार) या प्रकारिी कामे करावी लागि. आचण खानािी 
नेमणूक ककवा बडिफी करण्यािे अचधकार शहाच्या हािी असल्याम ळे महस लािील काही ठराचवक रक्कम 
शहाला द्यावी लागे. [सफावी कारिारासबंंधींिी चवस्िृि माचहिी व्ही. चमनोरस्की याने “िाधचकराि अल् म ल क” या अज्ञाि लेखकाने चलचहलेल्या 
गं्रथावरील आपल्या टीकेि चदली आहे. ] 

 
कजार राजाचं्या कारकीदीि अनेकदा स िेदार हे राजघराण्यािील व्यक्िीपैकीि असि व आपापल्या 

वैयस्क्िक दजाप्रमाणे चवचशष्ट पदव्याही िे धारण करीि. ‘इयालि’ [म्हणजे अझरबैजान, फासय, ख रासान व चकरमान हे प्रदेश. 
पण इलायि या नावाने वगीकरण केलेल्या या प्रदेशाि आणखी काही ििूागािी जरुरीप्रमाणे िर घािली जाई ककवा काही िाग काढून टाकला जाई.] हे 
सवाि महत्त्वािे प्रािं त्याचं्या हािी सोपचवण्याि येि. पण या प्रािंािंील कारिाराच्या पद्धिीि फारि थोडी 
व्यवस्था ककवा चनयचमिपणा होिा. द सरा, चवलायि म्हणजे वली ककवा हाचकम याचं्या चनयतं्रणाखाली चदलेला 
लहान मोठा प्रदेश. हा सवयसाधारणपणे चजल्ह्याएवढा असे आचण िौगोचलक ककवा आर्मथक द व्यानंी िो कोणत्या 
िरी मोठ्या गावास ककवा शहरास (कसबा ककवा कें द्र) जोडलेला असे. त्यास म ख्यिः स िेदार जबाबदार असे. 
स िेदार कसब्लयािा अंिगयि कारिार पाहाि नसे. कारण कसब्लयाच्या रचहवाश्यानंा आपले स्विःिे न्यायाधीश 
चनवडण्यािा, िसेि बाजारािे चनयम ठरचवण्यािा आचण स्विःिी म लकी व व्यापारी लवादमंडळे स्थापण्यािा 
अचधकार असे.  
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स रुवािीच्या राजघराण्यािें काळाि स्थाचनक स्वरूपािा कारिार एखाद्या रईसकडे ककवा चशहनाकडे 
सोपचवलेला असे. समारंिप्रसंगी आपल्या िागािील प्रजेिा प्रचिचनधी म्हणून उपस्स्थि राहणे आचण राजािे 
ह कूम गावकऱ्यानंा पोिचवणे हेि त्यािे [सफावीच्या राजवटीि या अचधकारपदावर ‘कलािंार’िी चनय क्िी केली जाि असे.] म ख्य 
काम असल्यािे चदसिे. प्रत्येक मोहल्ल्या (िाग) साठी आचण शहराच्या बाजारिागासाठी स्थाचनक लोकानंी 
चनवडलेला प्रचिचनधी असे. हा प्रचिचनधी रईसच्या ह क मािंी अंमलबजावणी होिे की नाही हे पाही. शहराि 
बह िेक कचनष्ठ प्राचंिक अचधकारी राहाि. वस्िंूच्या स्वरूपाि बसचवलेल्या करािें आचण सरकारी कोठारािे 
चहशबे ठेवणारा ‘ब ंदार’, आणीबाणीच्या काळाि लष्ट्करासाठी माल प रचवणारा चशवाय काही पोचलसी कामे 
पाहणारा ‘साचहब मौना’ या कचनष्ठ प्राचंिक अचधकाऱ्यािंा त्याि समावशे असे. हे अचधकारी त्याचं्या खात्याच्या 
प्राचंिक प्रम खािे चनयंत्रणाखाली असि व प्राचंिक खािेप्रम ख अमीराला जबाबदार असि. स्थाचनक अचधकारपदे 
िसेि चदहकानिे पद ससाचनयन काळापासून वचडलाकंडून म लाकडे याप्रमाणे वशंपरंपरागि िालि येि असे.  

 
मोठ्या शहरापंासून दूर असलेल्या बाकीच्या िागािंील बरीि लोकसंख्या िेव्हा आचण सापं्रिदेखील 

िटके ककवा चनमिटके जीवन जगि होिी व आहे. आपले प्रचिचनधी म्हणून या िटक्या टोळ्याचं्या प्रम खावंरि 
बह धा कें द्र सरकार चिस्ि ठेवीि असे. अमीर आचण टोळीप्रम ख याचं्याि एकवाक्यिा असे िेव्हा ज्या चजल्ह्याि 
त्यािी टोळी संिार करीि असे त्या चजल्ह्यािील कायदा व स व्यवस्थेिी जबाबदारी टोळी प्रम खावर टाकली 
जाई. सरकारसाठी कर गोळा करण्यािे कामही िो करी. 

 
दहाव्या शिकािील िगूोललेखक इब्लने हॉकल याने आपल्या काळाि कें द्र सरकारिे अचधकारी व 

फारसच्या मेंढपाळ क र्मदश टोळ्या यािें संबधं कसे होिे यािे वणयन केले आहे. प्रत्येक झ म्ममध्ये (मेंढपाळ 
चविागाि) ‘नाचहया’ (िराईिा प्रदेश) व अनेक शहरे ककवा मोठी खेडी असि. िेथील लोकवस्िी बरीिशी 
स्थाचयक झालेली असे. लोक व्यापार ककवा शिेी करीि. प्रत्येक नाचहयामध्ये टोळीप्रम खास चनयंत्रणािे 
अचधकार असि. करवस ली, शािंिा व स व्यवस्था राखणे िसेि एकट्याद कट्या प्रवाशािे व उंटाचं्या िाडं्यािें 
संरक्षण ही कामे त्याने करावी असे सामोपिाराने प्रथम त्यास साचंगिले जाई. जरूर िर त्याच्यावर त्या कामािी 
सक्िी केली जाई. टोळ्याबंाबि सामोपिारािा मागय सरकारच्या दृष्टीने अचधक िागंला होिा. कारण टोळ्यािंी 
संख्या मोठी होिी. [टोळ्यािंी सखं्या पाि लाख होिी असे इब्लने हॉकल म्हणिो. पण ही कदाचिि अचिशयोक्िी असावी. पण ‘सदाकि’ (धमादाय 
कर) चवषयीच्या नोंदीवरून नक्की आकडा समजू शकेल असेही िो म्हणिो.] िसेि आपणास पसंि नसलेल्या ह क मास यशस्वीपणाने 
चवरोध करण्यािी िाकद त्याचं्याि होिी. 

 
फारसपेक्षा ख रासान प्रािंािंील लोकवस्िी अचधक स्स्थर ककवा स्थाचयक झालेली होिी. त्यािा एक 

‘कूरा’ बनचवण्याि आला होिा. महसूल वस लीसाठी त्यािे िीस अमाल (परगणे) पाडण्याि आले होिे. 
नंिरच्या गझनवी आचण समाचनद राजाचं्या काळाि अनेक अमील करआकारणीिे व करवस लीिे काम 
आपसाि वाटून घेि. प्रािंाच्या अचधक महत्त्वाच्या िागाि छोटे स िेदार असि. िे प्रशासक (हाचकम) म्हणून 
काम पाहाि. प्रत्येक अमालमध्ये एक काझी व एक बारीद असे. बारीदिी नेमणूक स्विः अमीरि करी. या 
अचधकाऱ्याच्या कामाि कोणी अडथळा आणण्यािा प्रयत्न केल्यास त्यािी धडगि नसे. [गझनवी राजे आपल्या ग प्िहेर 
चविागाला खास महत्त्व देि. दंडात्मक कारवाईसाठी काढलेल्या मोचहमािें नेिे राजधानीशी नेहमी सपंकय  ठेवीि. अमीराकडे रोजच्यारोज खचलिे 
पाठचविा यावेि यासाठी क्वचिि प्रसगंी या मोचहमाबंरोबर ‘चदवान–इ चरसालि’ यासारखा एखादा प्रम ख मंत्रीही पाठचवण्याि येई.] 
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म हम्मदािा म लगा मसूद याच्या कारकीदीि संबधं राज्यािे िार चजल्हे पाडले होिे व प्रत्येक चजल्हा 
म चश्रफािे (पययवके्षक) देखरेखीखाली चदला होिा. ग प्िहेरािंा सवयत्र संिार असे. राजघराण्यािे लोकही 
त्याचं्या पाळिीिून स टि नसि. 

 
समाचनदाचं्या काळािील करपद्धिींमध्ये फारस प्रािंाि अस्स्ित्वाि असलेली पद्धिी वैचशष्ट्ट्यपूणय 

मानावी लागेल. ससाचनयन काळापासून िालि आलेल्या पद्धिीिे महत्त्वािे चवशषे त्याि होिे. त्याचशवाय 
इस्लामच्या प्रसाराबरोबर या पद्धिीि आणखी काही वैचशष्ट्टे्य आली. महस लाच्या दृष्टीने फारसिे त्या काळाि 
पाि कूरा पाडले होिे. प्रत्येक कूरामध्ये त्या कूरािा कसबा (बाजारपेठ) व नाचहया (वर उल्लेचखलेले िराईिे 
िाग असलेले चजल्हे) यािंा समावशे असे.’ [अवािीन इराणमध्ये चवलायििी चविागणी ‘बल का’ंमध्ये केलेली आहे. प्रत्येक ‘बल क’मध्ये 
अनेक खेड्यािंा (‘काया ककवा चदह’) समावेश होिो. प्रत्येक खेड्याला गाव प्रम ख (‘केड ख दा’ ककवा ‘चरशी–इ–सफीद’) असिो. सरकारने मागणी 
केलेला कर देणे ही त्यािी म ख्य जबाबदारी.] 

  
उत्पन्नाच्या साधनामंध्ये–क र्मदश मेंढपाळ टोळ्याशंी सरकारी खचजन्याच्या अचधकाऱ्यानंी केलेल्या 

करारान सार चमळणारा कर, शिे जचमनींवरील खराज आचण इिर अनेक कर यािंा समावशे असे. या इिर 
करामंध्ये धमादाय कर, इराणी आखािािंील बंदरािं उिरणाऱ्या मालवाहू जहाजाचं्या मालावरील कर, 
खाणींवरील कर, क रणावंरील कर, चबगर म स्स्लम म क्ि नागचरकावंरील डोईकर, टाकंसाळीिा नफा, खाजगी 
जचमनींवर उिारलेल्या िौक्यावंरील कर, सरकारी इमारिीिे िाडे, पाणी पट्टीिा आठवा िाग, चमठागरे व 
पाण्याच्या िलावावंरील कर यािंा समावशे असे.  

 
खराजिी आकारणी प ढील िीन पैकी एका पद्धिीने केली जाई: (अ) लागवडी खालील जचमनीच्या 

आधारे. (आ) चपकािंी, संबंचधिानंा मान्य अशी चविागणी करण्याच्या पायावर. (इ) सरकारी खचजन्यािं 
जचमनीवरील करािी वार्मषक रक्कम िरण्याच्या पायावर–मग िाब्लयाि असलेली जमीन लागवडीखाली 
आणलेली असो की पडीि असो. यापकैी शवेटिी पद्धि स स्स्थर झालेली होिी. जचमनीिे के्षत्रफळ आचण अनेक 
वष ेत्या जचमनीि आलेल्या चपकािंी ककमि या पायावर सरकारला द्यावयािी रक्कम ठरचवण्याि येई. 

 
फारस प्रािंाि खराजिी आकारणी पचहल्या पद्धिीने होई. झ म म म्हणजे िटक्या क र्मदश मेंढपाळ 

टोळ्यानंी लागवडीखाली आणलेल्या जचमनीिा फक्ि अपवाद केला जाई. क र्मदश टोळीवाले ठरलेली वार्मषक 
रक्कम ककवा चपकािा िाग देि. के्षत्रफळाच्या पायावर आकारलेल्या करािे प्रमाण सवयत्र सारखे नसे. त्याि 
फरक पडे व िो अजूनही पडिो. जमीनीला पाणीप रवठा करण्यािी पद्धिी आचण जचमनींिील पीक यान सार हा 
फरक पडिो. एका मोठ्या ‘जरीब’ [एक मोठा ‘जरीब’ = ३⅔ लहान जरीब 

१ लहान ‘जरीब’ ६० x ६० हाि (राजाने ठरचवलेले) 
१ राजाने ठरचवलेला हाि = ९ ‘कबडा’ (कबडा म्हणजे बंद मूठ)] एवढ्या के्षत्रफळाच्या जचमनीस नैसर्मगक ओढ्यािे 

पाणी चमळि असेल आचण त्याि गहू ककवा सािू लावलेला असेल िर १९० चदऱ्हाम एवढा कर द्यावा लागे. 
फळझाडे लावली िर १९२ चदऱ्हाम, खजूर ककवा काकडी लावली िर २३७ ½ चदऱ्हाम, कापूस लावल्यास २५६ 
चदऱ्हाम, ४ डाकं आचण द्राक्षवले लावल्यास १४२५ चदऱ्हाम एवढी रक्कम द्यावी लागे. हे दर राजधानी चशराजच्या 
आसपासच्या िागासाठी होिे. कूरामंध्ये सवयसाधारणपणे हे दर एक िृचियाशंाने कमी होिे. पावसािे पाणी 
चमळणाऱ्या जचमनीवर नेसर्मगक ओढ्यािे पाणी चमळणाऱ्या जचमनीवरील कराच्या एकिृचियाशं कर असे िर 
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चवचहरीच्या पाण्यावर ककलगडे, काकड्या, चहरवा िाजीपाला काढणाऱ्या जचमनीवर िो दोन िृचियाशं असे. ज्या 
जचमनींिून नदी ककवा नैसर्मगक ओढा वाहाि असे, चिच्यावर एक िि थाश जादा कर असे. िो अवािंर प्राप्िी 
म्हणून राजाकडे जाई. 

 
अमीराच्या खाजगी जचमनींवरही कर होिा. िो सरकारी खचजन्याि जमा होई. या जचमनींमध्ये 

काढलेल्या चपकािंा ठराचवक चहस्सा मध्यविी सरकारकडे जाई. ‘मस्िावल्लार’ वर म्हणजे शहरी मालमते्तवरही 
कर िरावा लागे. बाजारािी जागा, चपठाच्या चगरण्या, ग लाबपाण्यािे कारखाने यावरिा कर कें द्रीय खचजन्याि 
जमा होई. कररूपाने चमळणारा सवय पैसा समाचनद खचलफा आपल्या स्विःसाठीि करीि नसि. सावयजचनक 
संथानंा देणग्या म्हणून त्यािील बरीि रक्कम खिय होई. अमीर इस्माइलने खरेदी केलेल्या शिेजचमनीच्या 
उत्पन्नािा उपयोग ब खारा येथे प्रवाशासंाठी एक वसचिगृह बाधंण्याकचरिा व िे िालचवण्याकरिा करण्याि 
आला अशी आख्याचयका आहे. चवद्यार्थयांिा (खिय, पैगंबरािें जावई अली याचं्या वशेजानंा मदि, राजधानीिील 
गरीबानंा मदि यासाठी िरपूर देणग्या ककवा चनधींिी िरिूद केलेली असे. 

 
समाचनदाचं्या काळाि रान्सऑस्क्सयाना व ख रासान [इब्लने हॉकल आपल्या एका गं्रथाि म्हणिो, मन्सूर इब्लने न ह याच्या 

काळाि २ कोट चदऱ्हामपेक्षा जास्ि करवस ली होि नसे. हा राजा आपल्या अचधकाऱ्यानंा पगार व ित्त ेचमळून प्रत्येक चिमाहीस चकमान ५० लक्ष चदऱ्हाम 
देि असे.] यामंध्ये करािें प्रमाण कमी होिे. िसेि शिेाि पूर येई त्या वषी शिेकऱ्यानंा पूणय कर माफी चदली जाई. 
पण शिेकऱ्यावंर खराज हाि काही एकमेव कर–बोजा होिा असे नाही. राजदरबारने जी गाव ेदान म्हणून 
आपल्या मजीिल्या लोकानंा चदली िेथील गावकऱ्यावंर नव्या मालकास द्यावयाच्या करािा जबर बोजा पडे. 
ब खाराजवळच्या एका खेड्याि एक स्थाचनक धंदा िागंला िरिराटीस आला होिा. हे खेडे पूवी राजाच्या 
मालमते्तिाि िाग होिे. पण राजाने दरबारािील एका इसमास त्या खेड्यािे दान केले. त्यािून त्या व्यक्िीला 
दरवषी १० हजार चदऱ्हाम कर उत्पन्न चमळे. हा कर जबर होिा. अनेक वष ेिो सोसल्यावर रचहवाशानंी अमीर 
इस्माइल इब्लने अहमदकडे िक्रार केली. िंटा दीघय काळ िालू होिा. अखेर आपणास एकदम १,७००० चदऱ्हाम 
चमळाल्यास त्या खेड्यावरिा कर वस लीिा हक्क सोडण्यािे त्या जमीनमालकाने मान्य केले. 

 
फारसमध्ये करािें प्रमाण जेव्हा वाजवीपेक्षा जास्ि झाले. िेव्हा छोट्या जमीनमालकानंी आपल्या 

जचमनी इराकमधील सरदाराकंडे सोपचवल्या. हे सरदार त्या जमीनमालकाशंी केलेल्या करारान सार त्या 
जचमनीिे जवळजवळ मालकि बनले. आपल्या इच्छेप्रमाणे या जचमनी चवकण्यािा ककवा मृत्य पत्राद्वारे त्यािी 
चवल्हेवाट लावण्यािा अचधकार या सरदारानंा चमळाला. 

 
गझनवींच्या काळािील करासंबधंी फारसा िपशील उपलब्लध नाही. पण िे जबर होिे हे प ढील 

गोष्टीवरून चदसून येईल. गझनीच्या म हम्मदािा म लगा मसूद याच्या अमदानीि इस्पहानिा स िेदार हा 
स लिानाला दरवषी दोन लाख स वणय चदनार रोख, स्थाचनक कापडािे १० हजार ि कडे आचण त्याचशवाय 
नवरोझ (नव वषय चदनािा वसंि ऋि ंिील मेष चवष व उत्सव) आचण चमहरगान (चहवाळ्यािील ि ला–चवष व 
उत्सव) या प्रसंगी होणाऱ्या मेजवान्यािें वळेी बरेि नजराणे देि असे. राजा काही प्रसगंी खूष होऊन कराि सूट 
देई. चिरचमधिे अमील व रईस यानंी एका चवजयाबद्दल मसूदिे अचिनंदन केले िेव्हा त्याने कराि अशी सूट 
जाहीर केली होिी व ही सूट सवय नागचरकानंा सारख्या प्रमाणाि चमळेल हेही स्पष्ट केले होिे. मसूद म ख्यिः 
योद्धा होिा. िो आपल्या प्रजाजनाकंडे चनव्वळ करदािे म्हणून पाहाि असे. राजाला मौल्यवान िेटी देऊन 
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त्यािी मजी संपादण्यासाठी त्यािे प्रचिचनधी प्रजेिी चनदययपणे चपळवणकू करीि. एकदा बाल्खच्या लोकानंी 
मसूदच्या गैरहजेरीि काराखानी हल्लेखोरािंा हल्ला परिवनू लावला िेव्हा िो चिडला व हे ि मिे काम नव्हे असे 
सागंून म्हणाला, “मी ि म्हाला दंड करणार आहे. शहराि बराि पैसा खिय करून मी ि मच्यासाठी बाजार 
बाधंला. त्यािा खिय मी ि मच्याकडून िरून घेईन.” वस्ि ि: बाजारासाठी झालेला खिय करामंधून ककवा 
िारिािील मोचहमाचं्या ल टीिून केव्हाि िरून चनघाला होिा. 

 
इराणच्या म स्स्लम राजवटीि करािें प्रमाण चवचशष्ट मयादेि बदलि गेले. पण उत्पन्नािा बराि मोठा 

िाग नेहमी जचमनीवरच्या करािूंनि चमळि असे. सफावींच्या काळाि सवय जमीन ित्त्विः ‘म लकी शाही’ म्हणजे 
शहािी मालमत्ता असे. पण प्रत्यक्षाि बरीि जमीन फार प्रािीन काळापासून खाजगी मालकीिी होिी. म्हणूनि 
या जचमनींना ‘अरबाबी’ (खाजगी मालकािंी) असे म्हटले जाई सफावी शहा िहमास्प हा शिेकी उत्पन्नाच्या 
िसेि िराई जचमनीच्या ककमिीच्या एकषष्टाशंाइिका िाग कर म्हणून घेई. िसेि मेंढ्या व ग रावंर त्याने कर 
बसचवला होिा. हा कर शहा अव्बासने रद्द केला. त्याने रमजानच्या मचहन्याि चशयावंरील सवय कर रद्द केले. 
िसेि सवय म स्स्लमानंा ‘अहदाि’ िी (क राण ककवा शारमध्ये नसलेले नव े कर)सूट चदली.त्याच्यामागनू 
आलेल्या शहा शफीने ग रे व मेढ्यावंर प न्हा कर बसचवले. ग रानंा पाणी पाजण्याच्या व िराईच्या सोयींबद्दल 
दरसाल हे कर घेिले जाि. (त्यानंा अन क्रमे आब–ख री व अलफ–ख री असे म्हणि.) हे स्थाचनक कर काही 
चजल्ह्यािं अजूनही वसूल केले जािाि. ग राचं्या चवक्रीवर कर, रस्िे व म लावंरील जकाि कर, प्रवाशाचं्या 
धमयशाळेिे िाडे, नदीिील मासेमारी, स्नानगृहे व वस्ि िाडंारे, सावयजचनक क ं टणखाने, नेफ्िािे (घासलेट) झरे 
यावरील करापंासूनही आणखी उत्पन्न चमळचवले जाई. ज्या लेखकाने ही माचहिी चदली आहे िो म्हणिो, 
“कारंजािूंन येणारे पाणीस द्धा शहा चवकि असे. राजधानी इस्पहानमधील एकट्या कझदारि नदीपासून िो 
वषाकाठी १६ हजार क्राउनइिकी रक्कम चमळवी. इराणमध्ये आमेचनयन चखिनािंी संख्या मोठी आहे; िे वषाला 
दर माणशी दोन काऊन डोईकर देिाि.” 

 
पेरे द मान्स याने १६६० मध्ये चलचहले आहे की, प्रत्येक चविागाि कर गोळा करणारा एक (मक्िेदार) 

शिेकरी असे. सवय सरकारी जमीन त्याच्या हािी असे. गावकरी त्याच्याकडून चमळेल िेवढी जमीन खंडाने घेि 
आचण त्या बदला जचमनीिे पन्नास टके्क िे दोन िृचियाशं उत्पन्न राजाच्या खचजन्याि जमा होई. 

 
करआकारणीिी ही पद्धिी काही थोडे बदल सोडिा अगदी अलीकडच्या काळापयंि िालू होिी. 

सरकारी जचमनीिा (खालसा) बराि िाग व्यक्िींना िाडे. पद्धिीने चदला जाई. त्याबद्दल त्या व्यक्िी चपकािा 
काही टके्क िाग ककवा रोकड रक्कम देि. खाजगी मालकीच्या जचमनींिी (अरबाबी) सरकारीरीत्या आकारणी 
करण्याि आलेली असेल िर त्या जचमनीच्या मालकाला त्याच्या उत्पन्नािा दहावा चहस्सा कर म्हणून द्यावा 
लागे. िसे नसेल िर परंपरागि चहशबेान सार हा कर आकारला जाई. त्यािा िपशील स्थाचनक म स्िावफीच्या 
ककवा चजल्हा खचजनदाराच्या प स्िकािं चलचहलेला असे. हा अचधकारी ही प स्िके म्हणजे जण ूआपले िाडंवल 
व प ष्ट्कळ अंशी आपली मालमत्ताि मानी. हा कर सवयसाधारणपणे प्राचंिक स िेदार ककवा ‘टोळ्यािें प्रम ख’ 
[इराणमधील महसूल पद्धिी व चििा इचिहास याचं्या चवस्िृि आढाव्यासाठी पहा : A. K. S. Lambton, ‘Landlord and Peasant in Persia’ (Oxford, 
1953)] गोळा करीि. 
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यानंिरिा द सरा लक्ष वधूेन घेणारा देश म्हणजे इचजप्ि. फाचिामींच्या काळाि पूवेकडील 
चखलाफिीपासून इचजप्ि पूणय स्विंत्र झाला. खचलफा म इझ्झ (९५२–७५) िा एक सेनानी जोहर याने ९६९ मध्ये 
कैरोिी स्थापना केल्यानंिर दोन शिके सीचरयािी सत्ता फाचिमींकडे होिी. इिर इस्लामी राजापं्रमाणे 
फाचिमींनी स्विःच्या हािी चनयंत्रण ठेवनू कारिारािा िपशील मंत्री व चदवानाकंडे सोपचवला होिा. यापैकी 
काही मंत्री राजप्रासादािा िर काही राज्यािा कारिार पहाि. राज्याि खचलफाच्या खालोखाल वझीराला 
महत्वािे स्थान होिे. सवय म लकी कारिारािा आचण अथयव्यवस्थेिा िो प्रम ख असे. खचलफा म स्िानचसरच्या 
काळापययि चदवानपद म लकी अचधकाऱ्याकडे (लेखणीप्रम ख) असे. खचलफा म स्िानचसरने ४६७/ १०७४–७५ 
मध्ये बद्र अल ्जमाली याला चदवान नेमले. िो सेनेिा त्यािंप्रमाणे म लकी कारिारािा प्रम ख होिा. म ख्य 
काझीसारख्या मोठ्या अचधकाऱ्याच्या नेमण का िो करी. िेव्हापासून वझीर सवयसाधारणपणे लष्ट्करी पेशािील 
असे व त्याला वझीराच्या ऐवजी अमीर अल ्ज यूष (सेनाप्रम ख) अशी पदवी असे. फाचिमींच्याि काळािील 
नंिरच्या वझीरानंा इिर पदव्याचं्या जोडीला ‘मचलक’ (शब्लदशः अथय राजा) ही पदवी होिी. अल ्हाफीजिा 
वझीर म्हणून चरद्वान इब्लने वालाखशी यािी नेमणूक ५३० / ११३६ मध्ये झाली िेव्हा त्याला ‘अल ् सय्यद अल ्
मजाब अल ् मचलक अल ् अफजल (अत्यंि पराक्रमी राजा, उत्कृष्ट राजा)’ अशा पदव्या चमळाल्या होत्या. 

 
प्रत्यक्षाि मात्र वझीर ककवा अमीर अल् ज यूषला असलेले अचधकार त्याच्या या िव्य पदव्याशंी नेहमीि 

ज ळिे नसि. म स्िानचसरच्या काळाि अनेक वझीरानंा एकामागनू एक असे थोड्या थोड्या अंिराने बडिफय  
करण्याि आल्याने, त्या पदािी सत्ता कमी झाली होिी. अली हाचफजच्या कारकीदींनंिर असा काही काळ 
गेला की त्या काळाि कोणी वझीरि नव्हिा. राज्यािा कारिार स्विः खचलफा ककवा गादीिा वारस असलेल्या 
आपल्या म लामाफय ि पाही. काययक्षम मंत्री शोधण्याच्या प्रयत्नाि त्याने एकदा एका चखिनाला चदवान नेमले 
होिे. पण दंगल करून जमावाने त्याला पदच्य ि केले. अल ्जहीर पूवींच्या एका राजाने एकदा म ख्य काझीिी 
वझीर म्हणून नेमणूक केली होिी. अब्लबासींच्या काळाि अशी नेमणूक क्कचििि केली जाई. या मंत्र्यािे नाव अब  
म हम्मद होिे. न्यायालयचवषयक िसेि मंचत्रपदासंबधंींच्या अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडण्यािी त्याला 
परवानगी होिी. सय्यद अल ्वझारा (वझीरािंा प्रम ख) अशी पदवी त्याला देण्याि आली होिी. 

 
वझीरपद कोणत्या टप्प्यानंी चमळि असे यासंबधींिा उल्लेख अल ्जहीरच्या दोन मंत्र्याचं्या वृत्तािंािं 

केला आहे. हे दोन्ही मंत्री न्यायालयािे (चदवान–अल–्इन्शा) प्रम ख होिे. त्यापैकी एक श िािा कप्िान होिा. 
श िा हेि राजािे शरीर रक्षक िसेि राजधानीिील पोचलसदल म्हणून काम करी. 

 
वझीराच्या खालोखाल महत्त्व म ख्य खाजगी कारिारी ककवा साचहब अल ् राब (राजप्रासादाच्या 

प्रवशेद्वारािा प्रम ख अचधकारी) याला होिे. काही वळेा त्याला कचनष्ठ वझीर असेही म्हणण्याि येई. 
सवयसाधारणपणे त्याला राजप्रासादाच्या अचधकाऱ्यािे काम कराव ेलागे. खचलफाप ढे परराष्ट्र वचकलानंा िेटीस 
नेण्यािा त्याला अचधकार होिा. िौदाव्या शिकािील न्यायालयािा एक अचधकारी कलकशादी याने त्याच्या 
काळािील व त्याच्या पूवीच्या काळािील इचजप्िमधील सरकारी अचधकाऱ्यासंंबधंीिा वृत्तािं चलहून ठेवला 
आहे. त्याि वझीर व साचहब अल ्राब हे अचधकारी िलवारबहाद्दराचं्या वगािील असि असे म्हटले आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

इिर म लकी अचधकाऱ्यापंकैी म ख्य काझी हा महत्त्वािा अचधकारी होय. िो केवळ न्यायालयािा 
प्रम खि नव्हे िर टाकंसाळीिाही पययवके्षक असे. या खालोखाल कचनष्ठ दजािा अचधकारी म्हणजे दाइ अल ्
द आि म्हणजे म ख्य प्रिारक, कायदा व धमयित्त्वासंंबधंीच्या प्रश्नानंा उत्तरे देणे हे त्यािे काम होिे. क राणािील 
कठीण पचरच्छेद िो चवशद करून सागें. दार अल ्इल्म चविागािे अध्यक्षस्थान त्याच्याकडे असे. गं्रथालय, 
चवद्यापीठ, नोंदणी किेरी, माचहिी चविाग दार अल ् इल्ममध्ये एकचत्रि झालेले होिे. याचशवाय ऐवान अल ्
कबीर या मोठ्या सिागृहाि धमयश्रद्ध प रुषाचं्या आचण मजचलस अल ्दाह मध्ये चस्त्रयाचं्या सिा होि. प्रिारक 
म्हणून दाह अल ्द आि हाि या सिानंा जाि असे. बानू अब्लदल ्कावी याच्या घराण्याि हे पद वशंपरंपरागि 
होिे. या पदावरील त्या घराण्यािंील शवेटिी व्यक्िी म ख्य काझीही होिी. 

 
राज्याि सत्ता कोणािी हे नेहमी त्या त्या राजाच्या व्यस्क्िमत्त्वावर ठरे. चबकट काळाि सवोच्च 

अचधकाऱ्याचं्या हािीि सत्ता असे असे नाही. खचलफा अल ्जहीरच्या कारकीदीि िीव्र द ष्ट्काळ पडला होिा 
आचण ४१५/१०२४ साली िर द ष्ट्काळाने पचरसीमा गाठल्याने राज्यकारिाराि अत्यिं गोंधळ चनमाण होण्यािा 
धोका चनमाण झाला होिा (कारण खचलफा स्विःच्याि स खिैनीि दंग होिा) अशा वळेी काळ्या चहजड्या 
चमदादने (खचलफाने त्याला काइद ककवा शाही फौजािंा सेनानी नेमले होिे) स्विःच्या कहमिीवर सरकार 
िालचवण्यािा चनधार केला. आणखी िीन म लकी अचधकाऱ्यानंा त्याने मदिनीस म्हणून बोलाचवले. आपल्या 
िौघाचंशवाय आणखी कोणा अचधकाऱ्यास खचलफाच्या िेटीस जाऊ द्यावयािे नाही असे त्यानंी आपसािं 
ठरचवले. यापूवी बडे अचधकारी दर वीस चदवसानंी खचलफािी िेट घेि. असे िार अचधकारी होिे : साचहब अल ्
चमझल्ला (लष्ट्करी अचधकारी व राजछत्र−धारक), साचहब अल् इन्शा (न्यायालयािा प्रम ख), दाइ अल् द आि 
(म ख्य प्रिारक) आचण नकीब नकबा अल ् िाचलबीचयन (अली घराण्यािा प्रवक्िा व म ख्य प्रचिचनधी) प ढे 
अशािंिेच्या काळाि हे अचधकारी मागे पडले. 

 
मंत्रालयापंैकी मजचलस या चदवानािे म ख्य काम राजघराण्याच्या िनख्यािंा, िसेि चदवाणी देणग्यािंा 

चहशबे ठेवणे हे असे. पारंपचरक प्रथेन सार ठराचवक वळेी राजा देि असलेल्या देणग्या, राजघराण्यािील 
व्यक्िींना िसेि आचश्रिानंा चमळणारे सवय िते्त यािंा चहशबे हे चदवान ठेवी. िसेि दरसाल चनचिि प्रमाणाि 
सरकारी खचजन्याि जचमनीिे उत्पन्न िरण्याच्या अटीवर चदल्या जाणाऱ्या जचमनींिी (इक्िाि) नोंद हेि 
चदवान ठेवी. 

 
बेि अल ्मालिी चनरचनराळी खािी चदवान अल ्नजरच्या (पययवके्षण खािे) चनयंत्रणाखाली असि. 

द य्यम अचधकाऱ्यानंा नेमण्यािा व बडिफय  करण्यािा अचधकार या खात्याच्या सिंालकास असे आचण हा 
संिालक फक्ि खचलफा आचण वझीर यानंा जबाबदार असे. आपल्या खात्याच्या कामासंबंधीिी कागदपते्र व 
अहवाल िे मागिील त्यावळेी िो पाठवी. वकील, व्हाइसरॉय व इिर राजप्रचिचनधीही प्रथम या अचधकाऱ्याशी 
संपकय  साधीि. 

 
राज्यामध्ये आणखी एक अथयखािे होिे. चदवान अल ्जैशवाल–खाचिब (लष्ट्कर व लष्ट्कराच्या पगारािा 

चविाग) असे त्यािे नाव होिे. नावावरून लक्षाि येिे त्याप्रमाणे िे म ख्यिः लष्ट्करािे पगार देणारे खािे होिे. 
सवय हजेरीपत्रके त्याच्या चनयंत्रणाखाली असि. प्रत्यक्ष लष्ट्करी नोकरीवर असलेल्या सवांिी त्याि नोंद 
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करण्याि येई. जे काही कारणाने लष्ट्कर सोडून गेले असिील, त्यािंीही नोंद केलेली असे. लष्ट्कराला 
लागणारी सामग्री व पदके हे खािे मागवी. िसेि लष्ट्करी जहाचगऱ्यािंी नोंद िे ठेवी. िसेि लष्ट्करी 
कारणासाठी िरिूद केलेल्या चनधीिून ज्या स्त्री–प रुषानंा पगार चदला जाई त्यािंीही नोंद केली जाई. 
चनरचनराळ्या अचधकाऱ्याचं्या पगारािा उल्लेख आढळिो. वझीरास दरमहा ५००० चदनार चमळि असल्याही नोंद 
आहे, िर राजवाड्यािा सिंालक, खचजनदार, राजछत्रधारी वगैरे त्यापेक्षा कमी महत्त्वाच्या अचधकाऱ्यानंा 
फक्ि १०० चदनार चमळि. 

 
आपला उदे्दश साध्य होि असे िेव्हा म स्स्लमेिरािंी नेमणूक करण्यासही फाचिमी खचलफ किरि 

नसि. चदवान अल ्इन्शामध्ये (न्यायालय) ज्य ूव चििन अचधकारीही नेमले होिे. अल ्अजीज (९७५–९६) या 
खचलफाने मानासेह नावाच्या ज्यलूा सीचरयािा स िेदार नेमले होिे. पण इचजप्िच्या म स्स्लमािंा रोष झाल्याने 
त्याला िी नेमणूक मागे घेणे िाग पडले. 

 
राज्यकारिारासाठी देशािे िार चविाग पाडले होिे. क सा (उत्तर इचजप्ि) हा या िार चविागािंील 

प्रम ख चविाग होिा. शरकीया (पूवय), घरबीया (पचिम) आचण अलेक्झाचंिया. मक्िा पद्धिीने कर गोळा 
करण्याि येई. असे सागंिाि की, आपली राजधानी कैरो येथे नेल्यानंिर एक वषाने म इझ याने दोन 
अचधकाऱ्यािंी नेमणूक केली–याक ब इब्लने चकलीस आचण असलूज इब्लने हसन. राज्याच्या महसूलाला िे 
जबाबदार होिे. खाजगी जचमनी आचण इिर प्रकारच्या मालमते्तवरील कराच्या वस लीिी िे ठेके (कबालाि) 
मागवीि व जी व्यक्िी प रेशा रकमेिा आगाऊ िरणा करण्यािी हमी देई चिला ठेका चदला जाई. काही 
सावयजचनक जचमनी सवयसाधारणपणे मावाि (मृि)–म्हणजे चनरुपयोगी व लागवडीस न आणलेल्या 
जचमनी−लष्ट्करी चनचधसाठी ककवा सावयजचनक खिाच्या इिर बाबींसाठी देणगी म्हणून चदल्या जाि. या संदिाि 
असेही सागंिा येईल की काळाच्या ओघाि ज्या मौल्यवान खाजगी जचमनी या ककवा त्या कारणाने सरकारजमा 
झाल्या त्या लष्ट्करी जचमनी म्हणून मावािमध्ये समाचवष्ट करण्याि आल्या. यािा पचरणाम असा झाला की 
माचक्रझीच्या काळापययि बरीि जमीन स लिान ककवा त्याच्या लष्ट्करी सेनानीच्या मालकीिी झाली. स्विंत्र 
शिेकरी लष्ट्करी जहाचगरदारािें जचमनीस बाधंलेला दास झाल्याने जचमनीिे व सरकारी खचजन्यािेही उत्पन्न 
कमी झाले. कारण आपल्याला प रेसे चमळि आहे िोपयंि हे जहाचगरदार जचमनीिे काय िालले आहे याकडे 
फारसे लक्ष देि नसि. 

 
इचजप्िमधील उत्पन्नािा बराि िाग अन षचंगक करािूंन (अहदाि ककवा म कूस) [वषाकाठी येणाऱ्या चपकावरील 

खराज करापेक्षा चिन्न अशा या करानंा ‘चहलाली’ कर (‘माचसक’ कर) म्हणि.] चमळे. पण इस्लामी साम्राज्यािंील प्रदेशापं्रमाणेि 
इचजप्िमधील या करािंा कायदेशीरपणा चववादास्पद होिा. [‘म कूस’ कर वसूल करणाऱ्या म्हणजे ‘मक्कास’ अचधकाऱ्याचवषयी 
जनिेला सदैव चिटकारा वाटे.] हे कर रद्द करणे हे जण ूएक धमयकृत्य आहे असे धार्ममक वृत्तीच्या राजानंा वाटे. मध्यविी 
सरकार हे कर एक िर आयाि व चनयाि व्यापारावर बसवीि असे ककवा मालाच्या चवक्रीपासून झालेल्या 
फायद्यावर ककवा बाजाराि चवक्रीसाठी आणलेल्या मालावर नगरपाचलकाकंडून िे बसचवले जाि. स लिान 
सलाचदनच्या काळाि इचजप्िला िेट चदलेला प्रवासी इब्लने ज बेर म्हणिो की, देशाि प्रवशे करणाऱ्या सवय 
म स्स्लमाकंडून जकाि (डोईकर) घेिला जाि असे. त्याचं्याजवळ असलेला एकूण माल व पैसा याचं्या काही 
टके्क प्रमाणाि ही जकाि असे. या जकािीिे उत्पन्न स लिानाला चमळि नसे, िर िे अचधकाऱ्याचं्या चखशाि 
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जाई. फाचिमींच्या काळाि रूढ असलेल्या अहदाि करामंध्ये औषधे, मसाल्यािे पदाथय, इिर माल, कापूस, 
इमारिी लाकूड, मीठ, िटया, मालािी आयाि ककवा वाहिूक करणारे काचफले याचं्यावरील कर यािंा 
समावशे होि असे. साखर कारखाने, पीठ चगरण्या, कत्तलखाने िसेि बाजार, गरम पाण्यािी स्नानगृहे 
यासंारख्या सावयजचनक उपयोगाच्या इमारिींवरील करािाही त्याि समावशे असे सलाचदनने हे कर रद्द केले. 
पचरणामी म स्स्लम नागचरक क राणाि साचंगिलेल्या दानकराचंशवाय अन्य कोणिाही कर त्यावळेी देि नव्हिा 
असे अलेक्झाचंिया येथे इब्लने ज बेरला आढळून आले. क राणािल्या या दानकरािलाही फक्ि िीन अष्टमाशं िाग 
सरकारला प्रत्यक्षाि चमळे, बाकीिा िाग नागचरकोपयोगी अवक्फ व धमादाय चनधीि जमा होई [शहरािं मोठ्या 

सखं्येने राहणाऱ्या ज्यू व चििन यानंा कर द्यावा.] नागचरकानंा चमळालेली ही सूट सलाचदनच्या कारकीदीपयंिि चटकली. 
त्याच्या म लाने व वारसाने हे कर प न्हा बसचवले, एवढेि नव्हे िर त्यािें प्रमाण वाढचवले. 

 
उत्पन्नाच्या अचधक कायम स्वरूपाच्या व यापूवी उल्लेख न केलेल्या साधनामंध्ये चनरचनराळ्या 

मक्िेदाऱ्या, मृत्य कर (ककवा सरकार जमा मालमते्तवरील कर) जहाजे व प लावंरील कर, टाकंसाळीम ळे 
होणारा फायदा व िपासणी किेरीिी फी यािंा समावशे असे. शारीचरकदृष्ट्ट्या अपंग नसलेल्या, प्रत्येक स्विंत्र 
म स्स्लमाकडून जकाि कर घेिला जाई. प्रत्येक म स्स्लमािे आर्मथक िाडंवल ग रे, बागा व फलोद्यानािील फळे 
याचं्यावर हा कर आकारला जाई. आर्मथक िाडंवलाि स वणय नाणी, रोखे ककवा व्यापारी माल यािंा समावशे 
केला जाई [चकमान २० चमथकाल एवढ्या ककमिीिे सोने करपात्र समजले जाई आचण त्यावर ½ चमथकाल कर चमळे. अचधक चकमिीच्या सोन्यावर 
अचधक कर घेिला जाई २०० चदऱ्हामपेक्षा कमी रकमेच्या रोख्यावंर कर नसे. २०० चदऱ्हाम ककमिीच्या रोख्यावंर ५ चदऱ्हाम आचण त्याि प्रमाणाि प ढील 
रकमेच्या रोख्यावंर कर द्यावा लागे. परि चवक्रीसाठी आणलेल्या मालाच्या ककमिीवर याि प्रमाणाि कर आकारला जाई.] म स्स्लमेिर व्यक्िी 
स्विंत्र आचण पूणय वयाच्या असिील िर त्यानंा ‘चजचझया’ कर द्यावा लागे चस्त्रया म ले ग लाम ककवा वडेे यानंा मात्र 
हा कर द्यावा लागि नसे. जराग्रस्ि वृद्ध आचण चिक्ष ूयानंा हा कर लागू करावयािा की नाही याबद्दल वाद होिा. 
सलाचदनच्या काळाि करदात्याच्या संपत्तीन सार वरिा, मध्यम व खालिा दूर अशा वगयवारीने हा कर 
आकारण्याि येई. वरिा दर ४⅙ चदनार, मधला दर २⅟₁₂ आचण खालिा “एक चदनार एक िृचियाशं आचण 
एक िि थाश व दोन गे्रन” म्हणजे दीड चदनारपेक्षा थोडा कमी असे हा कर वषािून एकदा मोहरमच्या 
मचहन्यािील पचहल्या चिथीला (श ल्क प्रचिपदेला) द्यावयािा असे. उत्तर इचजप्ि व आस्वानमध्ये आमेचनयनानंी 
चजचझया कर देणारािंा एक खास वगयि ियार केला होिा. हा वगय दर माणशी १ चदनार व २ चकराि कर देि 
असे. पण कोणत्याही अचधकाऱ्यास स लिानाच्या खास परवानगीचशवाय हा कर मागण्यािी मोकळीक नसे. 
चजचझया कर देणारी व्यक्िी चिच्या शहराि ककवा खेड्याि दीघयकाळापासून राहाि नसेल, पण त्या चठकाणी 
चिच्या मालकीिे एखादे घर असेल िर त्या घराच्या िाड्यािून कर कापून घेिला जाई. पण या प्रश्नािा चनणयय 
चजल्ह्याच्या म ख्य अचधकाऱ्याने घ्यावयािा असे. 

 
फाचिमी राजवट िागंली स स्स्थर झाल्यानंिर इचजप्ि, सीचरया आचण आचशया मायनरच्या सीमेस 

लागनू असलेला प्रदेश या िीन म ख्य चविागासंाठी स िेदार नेमण्याि आले. म इझ इचजप्िकडे जािाि 
पचिमेकडिा मघचरब प्रािं आक्रमकानंी बळकावला होिा. द य्यम दजाच्या प्रािंाचं्या कारिारािी कें द्र सरकार 
मधूनमधून िपासणी करीि असले िरी िेथील कारिार बऱ्याि अंशी स्थाचनक अचधकाऱ्यानंा स्विंत्रपणे प ढाकार 
घेऊन करिा येि असे. इचफ्रकीया सोडून खचलफा म इझ इचजप्िमधील आपल्या नव्या प्रदेशाकडे रवाना झाला 
िेव्हा त्याने जाफर इब्लने अली याला प्रचिचनधी म्हणून मागे ठेवण्यािे ठरचवले. त्यावळेी जाफरशी झालेल्या 
त्याच्या म लाखिीिी जी माचहिी उपलब्लध आहे त्यावरून वरील म द्दा अचधक स्पष्ट होिो. जाफर याला प्रचिचनधी 
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म्हणून नेमण्याच्या खचलफाच्या सूिनेस जाफरने प ढील उत्तर चदले : “ि मच्या एखाद्या म लास ककवा िावास 
मागे ठेवा. िो राजवाड्याि बसेल व मी कारिार पाहीन, आचण पैशाबद्दल मला प्रश्न करू नका; कारण मी 
जेवढा खिय करीन िेवढ्याि रकमेिा कर बसवीन. िसेि एखादी गोष्ट मला साधावयािी असेल िर ि मच्या 
ह कमािी वाट न पाहिा मी िी साध्य करीन. कारण इचजप्ि व मघचरबमध्ये फार मोठे अंिर आहे. न्यायमिूी व 
महसूल खात्यािा (खराज) प्रम ख या नेमण का माझ्या हािी असल्या पाचहजेि.” म इझने संिापाने या अटी 
फेटाळून लावल्या आचण बबयर अल ्सनहाजीिी नेमणूक करून काययक्षम कारिाराच्या दृष्टीने आवश्यक िेवढे 
चनयतं्रण त्याच्यावर ठेवले. 

 
इचजप्िमध्ये फाचिमींच्या व त्याचं्या नंिरच्या राजाचं्या काळाि नेमलेल्या द य्यम महसूल अचधकाऱ्यािंी 

संख्या ि लनात्मक दृष्ट्ट्या बरीि होिी. नाझीर (पययवके्षक) पासून िे म िावल्ली अल ् चदवान (चजल्हा चदवानिा 
प्रम ख अचधकारी) आचण खाली कारकून व कोटनीसापयंि सवय श्रेणीिे नोकर त्यािं असि. नाझीर हा म ख्य 
प्राचंिक अचधकारी. म िावल्लीिे चहशबे िपासणे हे त्यािे म ख्य काम. त्याच्याकडे ककवा म चश्रफ (इन्स्पेक्टर)कडे 
आपल्या खात्याच्या उत्पन्नाच्या व खिांच्या म ख्य बाबींिी नोंद ठेवण्यािे काम सोपचवलेले असे. काही अटीवर 
त्यािी नेमणूक केली जाई. या अटी प ढीलप्रमाणे असि : (अ) महसूलािे पैसे जमा होिील िसिसे िे त्याने 
पाठचवले पाचहजेि (याला इमान म्हणि) (आ) पूवीच्या अचधकाऱ्यापेक्षा अचधक उत्पन्न चमळवनू देण्यािे त्याने 
अचिविन चदले पाचहजे (बधल) ककवा (इ) चवचशष्ट रक्कम आपण चनचििपणे जमा करू असे त्याने स्विःला 
बाधूंन घेिले पाचहजे (याला दमान म्हणि). 

 
करवस लीच्या िपचशलािी नोंद करण्यािे काम ‘अमीलं’कडे ककवा काही वळेा म िावल्लीकडे असे. िो 

नाझीर आचण म चश्रफला जबाबदार असे. हे कंटाळवाणे व चकिकट काम त्यालाि कराव ेलागे. 
 
सलाचदन व त्यानंिरच्या अय्य बींनी ५६४/११६९ िे ६५०/१२५२ या काळाि ि लनात्मकदृष्ट्ट्या कचनष्ठ 

अचधकाऱ्याचं्या सहाय्याने कारिार केला. परंि  मामल क स लिानाचं्या काळाि कारिारपद्धिीिा बराि चवस्िार 
करण्याि आला आचण कारिारािी काळजीपूवयक उिारणी करण्याि आली. स रुवािीच्या काळािील 
मामल कािें [‘माम लक’ या नावािा अथय “अंचकि” साधारणपणे गोऱ्या, ि कीं ककवा चसरकॅचसयन ग लामासाठी हा शब्लद वापरला जाई.] चशक्षण 
सैचनकी पेशािे होिे. त्याम ळे त्यानंी राज्यािे लष्ट्करीकरण करून टाकले. फाचिमींच्या काळािि ही प्रवृत्ती 
काही प्रमाणाि चदसू लागली होिी. त्या राजघराण्यािंील नंिरच्या राजानंी राज्यकारिारप्रम ख म्हणून बह दा 
सैचनकािंीि नेमणूक केली. अनेक मामल काचं्या काळाि राज्यािा म ख्य अचधकारी नायब अल् काचफल 
(उपसवाचधकारी) हा असे. त्याला अत्यंि व्यापक अचधकार असि. िो लष्ट्करप्रम ख असल्याने सेनानींच्या 
नेमण का वगळिा चनत्याच्या सवय बाबी िो स्विः प ढाकार घेऊन करीि असे. या बाबिीि स लिानाला त्याला 
चविाराव ेलागि नसे. स लिानाने करावयािी अनेक म लकी कामेही िोि पार पाडी. अगदी वरच्या श्रेणीिे 
अचधकारी सोडून बाकी सवय अचधकाऱ्याचं्या नेमण का िोि करी. त्याच्या पसंिीचशवाय एकही नेमणूक केली जाि 
नसे. वझीराला महत्त्व असले िरी, त्यािा दजा या काळाि बराि कमी झालेला होिा. वझीर सैचनकी ककवा 
म लकी यापंैकी कोणत्याही वगािला असला िरी िो नायब अल ्काचफलपेक्षा कचनष्ठ समजला जाई. नायब हाि 
“प्रचिस लिान होिा.” स लिानाच्या सीचरयािंील नायबपेक्षा (प्रचिचनधी) हा नायब वगेळा आहे असे 
दशयचवण्यासाठी ‘काचफल अल ्मामलाकािी अल ्शरीफािी अल ्इस्लामीयिी [‘महान इस्लामी राज्यािा पूणाचधकारी.’] 
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ही पदवी त्याला देण्याि आली होिी. हे अचधकारपद नेहमीि अस्स्ित्वाि होिे असे नाही. स लिान अल् नाचसर 
इब्लने कलाय नने िे पद वझीरपदाबरोबरि रद्द केले. (७३७/१३३६–७) पण प ढील स लिानाचं्या कारकीदीि िे 
प न्हा स्थापन करण्याि आले. त्यानंिर मध नमधून अनेकदा हे अचधकारपद रद्द करण्याि आले व अल ्नाचसर 
फराज इब्लने बरकूकच्या काळाि िे कायमिे रद्द झाले. 

 
हाचजब अल ्ह ज्जाब (खाजगी म ख्य कारिारी) हा अचधकारी त्या खालोखाल महत्वािा होिा. अमीर व 

लष्ट्करी अचधकारी जनिेशी न्यायाने व आदराने वागि आहेि की नाही हे पहाणे हे त्यािे काम होिे. बढत्यािें 
ह कूम देिाना ककवा सेनेिी जमवाजमव करिाना त्यािा शब्लद मानला जाई. नायबच्या अन पस्स्थिीि या बाबिीि 
त्यािाि अचधकार सवयश्रेष्ठ असे. ‘शार’ संबंचधि प्रश्नािें बाबिीि अचधकार गाजचवण्यास त्याला िाचत्त्वकदृष्ट्ट्या 
मनाई केलेली होिी. लष्ट्करी िंटे व लष्ट्करी जहाचगऱ्यािें प्रश्न त्याच्या अचधकारकके्षि येि. ‘हाचजब’ंच्या 
अचधकारावंर घािलेली ही मयादा प्रत्यक्षाि कधीि अंमलाि आली नाही आचण त्याच्या कामािें वणयन करिाना 
इचिहासकार माचक्रझीने ज्या स्वरूपािी िक्रार केली आहे िशी िक्रार द सऱ्या इचिहासकाराने क्वचििि केलेली 
आढळिे. माचक्रझीला काझीबद्दल संशय असे. माचक्रझी म्हणिो, पूवी एखाद्या म लकी अचधकाऱ्याने 
(करमक्िेदाराने) हाचजबच्या अचधकारकके्षिून चनघून काझीकडे आसरा घेिला िर काझीच्या संरक्षणाखालून 
त्याला हलचविा येि नसे. पण आज लहानमोठा प्रत्येकजण हाचजबच्या अचधकारके्षत्राखाली आहे; मग त्याला 
‘शार’ लाग ूअसो ककवा राजकीय कायदा लाग ूअसो. हाचजबच्या अचधकारािूंन कोणत्याही ग न्हेगारास आपल्या 
संरक्षणाखाली घेण्यािे धैयय आिा कोणत्याही काझीस होणार नाही. असे असले िरी हाचजबच्या कोणीही 
प्रचिचनधीने मग िो खालच्या दजािा असला आचण त्यािे इिराशंी बेकायदा कामाच्या बाबिीि संबंध असले िरी 
िो कोणाही आरोपीस काझीच्या अचधकारकके्षिून आपल्या अचधकार कके्षि घेऊ शकिो आचण आपल्या 
अचधकाराि त्याला मारहाण ककवा दंडािी चशक्षा करिो. त्याला याबद्दल कोणी जाब चविारू शकि नाही असे 
माचक्रझीने म्हटले आहे. ज्याला ‘राजकीय कायदा’ म्हणि िो म्हणजे म ख्यिः म ख्य खाजगी कारिाऱ्याने 
केलेले चनयम हाि होिा. हा ‘सैिानी’ शब्लदप्रयोग कसा प्रिाराि आला यािे मूळ आपल्यापकैी बह संख्य 
लोकानंा माहीि नाही िरी त्यािा उपयोग सहजपणे करून हे लोक म्हणिाि, “हा चवषय ‘शारी’ कायद्याशी 
संबंचधि नसून िो राजकीय कायद्याच्या कके्षि येिो. हे लोक ही साधी बाब समजिाि पण देवाच्या दृष्टीने िी 
गंिीर घटना आहे.” 

 
मामल क कारिार पद्धिी चकिी पचरश्रमपूवयक ियार करण्याि आलेली होिी यािी कल्पना पंधराव्या 

शिकािील कैरोिा जो वृत्तािं इचिहासकार इब्लने िाघरी बाडी याने चलहून ठेवला आहे त्यावरून येईल. 
स लिान अल ्मचलक अल ्नाचसर फराज याच्या कारकीदींिे वणयन करिाना त्याने प्रथम त्यावळेच्या (८०१ / 
१३९८–९) अचधकाऱ्यािी यादी चदली आहे. प्रथम िार मजहबािें िार प्रम ख काझी, नंिर लष्ट्करािा अिा बेग 
(अमीर अल–्कबीर म्हणजे सरसेनानी), अमीर चसलाह (म ख्य दारूगोळा अचधकारी), अमीर मजचलस 
(पे्रक्षककके्षिा प्रम ख), अमीर आख र अल ्कबीर (राजाच्या अश्वशाळेिा प्रम ख), हबीब अल ्ह ज्जाब (म ख्य 
खाजगी अचधकारी रास नौबि अल् नबाब (म ख्य रक्षक दलािा कप्िान) [दवादार अल ् कबीर, प्रम ख 
कारकून–स लिान मचलक अल ् जहीरिा प िण्या वबेसय हा या अचधकारपदावर होिा.] खजानादार, शाद्द 
(मद्यगृहािा चनयतं्रक), उस्िदार (राजघराण्यािा सचिव), काचिब अल ् चसरय (खाजगी चिटणीस), वझीर, 
नाचझर अल ् जेयश वा अल् खास (लष्ट्कर आचण खाजगी जचमनींिी देखरेख करणारा अचधकारी), कैरोिा 
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म हिाचसब व शवेटिा अचधकारी म्हणजे वाली ककवा पोचलस स पकरटेंडेंट.[येथे उल्लेचखलेल्या अनेक पदव्या मूळ फारसी 
असलेल्या पण ि की िाषेिून आल्या आहेि. माम लकािंी मािृिाषा ि की होिी.] 

 
कलकशादीने अनेक द य्यम अचधकाऱ्यािंा उल्लेख केला आहे. यापंैकी बह िेक महसूल खात्याि 

नोकरीस होिे. माचक्रझी म्हणिो, असे एकही लहानमोठे खेडे नव्हिे की जेथे अनेक कारकून, म कादम व 
त्यासारखे नोकर नव्हिे. त्यापंैकी अनेक इचजस्प्शयन चििन होिे. शिेकऱ्याचं्या जीवावरि िे जगि. 
शिेकऱ्यावंरील अनेक करािें उत्पन्न आपल्या चखशािं टाकीि. स लिान नाचसर म हम्मद इब्लने कलाउन याने 
७१५ । १३१५–१६ साली अनेक बेकायदा म कूस कर व मक्िेदाऱ्या रद्द केल्या. त्याि पक्षाचं्या चपलाचं्या उघड 
चवक्रीिी व क ं टणखान्यावरील करािी मक्िेदारी यािंा समावशे होिा. त्याने करपद्धिीि स धारणा केल्या. 
करपात्र जचमनींिी पाहणी करून प्रत्येक खेड्याने ककवा शिेजचमनीने द्यावयािी रक्कम ठरवनू चदली. कलाउन 
राजघराण्याच्या अंिापयंि या स धारणा अंमलाि होत्या. 

 
इचजप्िमधील कारिारािे एक आगळे वैचशष्ट्ट्य म्हणजे एका िोिया खचलफािे अस्स्ित्व. बगदादच्या 

खचलफािें राज्य मंगोलानंी १२५८ मध्ये नष्ट केल्यानंिर अब्लबासी राजघराण्यािील एक प रुष कैरोस पळून गेला. 
त्याने व त्याच्या वशंजानंी, इचजप्िवर ऑटोमनानंी चवजय चमळवीपयंि िेथे राज्य केले. बगदाद येथील 
खचलफाच्या सते्तिा ऱ्हास झाल्यानंिरच्या काळाि खचलफानंा िेथे जेवढी सत्ता होिी त्यापेक्षा अचधक सत्ता या 
खचलफानंी िोगली. त्याचं्या इचिहासाच्या या द सऱ्या टप्याि चदल्लीच्या स लिानानंी आपल्या नाण्यावंर त्यािंा 
खचलफा म्हणून उल्लखे केला होिा. पण कैरो येथील खचलफाचं्या या प नरूत्थानाला िारिाच्या राजधानीने ऐंशी 
वष े मान्यिा चदली नव्हिी व ित्कालीन खचलफाचं्या नावािंा उल्लखे (नाण्यावंर) केला नव्हिा. दरम्यान 
स लिान म बारक शहाने स्विःि खचलफािी पदवी धारण केली. ७९५ । १३९३ मध्ये चदलीच्या स लिानानंी 
काढलेल्या नाण्यािं अमीर अल ्म चमचननिा उल्लेख आहे पण म बारक शहािे नाविा उल्लेख नाही. बंगालच्या. 
राजािें बाबिीि असेि म्हणिा येईल. पण जौनप रच्या राजानंी अनेकदा त्या काळच्या खचलफािंा उल्लेख 
केलेला चदसिो. म स्िानचसर खचलफाचं्या प न्हा प्रस्थाचपि झालेल्या राज्यािील पचहल्या खचलफाचवषयी 
इचजप्िमधील मामल क स लिान वबेसयने आदर दशयवनू त्यािे व त्यािा वारस अल ्हकीम यािे नाव आपल्या 
नाण्यावंर घािले होिे. 

 
नंिरच्या मामल कानंीं ही प्रथा पाळली नाही आचण त्या काळच्या इचजप्िच्या इचिहासाि खचलफािे नाव 

काझीच्या बरोबर आढळिे िे फक्ि ज्या प्रश्नािा चनणयय करण्यासाठी शारिा आधार ध्यावा लागे अशा 
बाबिींिि. उदा. स लिान मचलक अल ् नाचसर याच्या कायदेशीर दजाबाबि काझींशी खचलफा सहमि 
झाल्यािा उल्लेख आहे. द सऱ्या एका प्रसंगी जरूर पडल्यास व्यापाऱ्यािंी व अवक्फिी मालमत्ता जप्ि करणे 
कायदेशीर होईल काय, हे ठरचवण्यासाठी काझींना व सरदारानंा खचलफाने बोलाचवल्यािा उल्लेख असून फक्ि 
काझींनी त्या वळेी चदलेल्या उत्तरािी नोंद सापडिे. ऑटोमनानंी १५५७ मध्ये चवजय चमळचवल्यानंिर शवेटिा 
अब्लबासी अल् म िावक्कील चिसरा, याने आपले पद आपल्या चिन्हासंह स लिान सलीमला अपयण केले असे 
सागंण्याि येिे. पण याबद्दल वाद आहे. िेव्हापासून अलीकडच्या काळाि ऑटोमन राजाने ि कय स्िानाि 
घडलेल्या घटनामं ळे १९२४ मध्ये चखलाफिीिा त्याग करीपयंि िो राजा (अल ्म िावक्कील) व त्यािे वारस 
स्विःला ‘ धमयचनष्ठािंा सेनापिी ’ समजि.  

 



 अनुक्रमणिका 

मामल वक्कील स लिानाचं्या लष्ट्करीधिीच्या पद्धिीसारखीि पद्धिी ऑटोमन ि कांच्या काळािही 
प्रिचलि होिी. ऑटोमन ि कांिे स रुवािीिे राजे बह िेक कारिार स्विःि पाहाि. अचधकाऱ्यािंी फारशी मदि 
िे बह दा घेि नसि. कॉन्स्टॅस्न्टनोपल घेिल्यानंिर सरकारी कारिारािा िार उिलण्यासाठी मंत्री नेमण्यािी 
आवश्यकिा िासली व द सऱ्या म हम्मदाने आपल्या अनेक ग लामानंा चनरचनराळ्या अचधकारपदावंर नेमल्यािे 
सागंण्याि येिे. बडा वझीर, बेलार, ब े [प्रािंािें स िेदार] सजंाक बे, [प्रािंािें द य्यम स िेदार ककवा प्रािंाच्या उपचविागािें नायब 

स िेदार] या व राज्यािील इिर [कूिी बे] मोठ्या अचधकारपदावंर ग लाम होिे िरी त्यािें ग लामपण होिे. कारण िे 
आपल्या राजाच्या पूणयपणे अचधकाराखाली असि व त्यानंा त्याचं्या कामाबद्दल पगार चमळि नसे. पण 
स रुवािीपासून त्यानंा िारी चकमिीिे वार्मषक नजराणे मात्र चदले जाि. सदर ई आझम (पंिप्रधान) व शखे 
अल–्इस्लाम (राज्यािा धमयप्रम ख) यानंा प्रत्येकी ३०,००० आकिा (स मारे ९०० पौंड), वझीरानंा प्रत्येकी 
२०,००० आकिा, रूम–ईली (म्हणजे य रोचपयन ि कय स्िान) व अनिोचलयािे काझी अक्सार (म ख्य न्यायमूिी) 
यानंा िेवढीि रक्कम चमळे. चनशानजीला (लॉडय प्रीव्हीचसल) ३०,००० आकिा व िौष बाशीला १५,००० आकिा 
चमळि. 

 
बडा वझीर (वझीर [पचहला म राद याच्या कारकीदीि अलीपाशा (खैर अल्–चदन पाशा यािा म लगा) याला प्रथम ही पदवी 

चमळाली.] इ–आझम) हा सवय खात्यािंा प्रम ख होिा आचण म लकी, लष्ट्करी, आर्मथक, राजकीय सवय प्रकारिा 
कारिार िो पाही आचण कायद्यािं उल्लेख नसलेल्या अनेक बाबिींि वाटेल िो दंड करण्यािा त्याला अचधकार 
होिा. स लिान प्रजेपासून दूर बह धा एकािंाि राही. बडा वझीरालाि फक्ि त्याच्याशी अचनबधंपणे संपकय  ठेविा 
येई. स लिान व बाहेरिे जग याचं्यािील द वा म्हणून वझीर काम करी. सवय अचधकाऱ्यािें अहवाल प्रथम 
त्याच्याकडे सादर होि. त्या अहवालावंरून स लिानास सादर करण्यासाठी िो चटपणे ियार करी. ही चटपणे 
दोन प्रकारिी असि. एक म्हणजे प्रिचलि प्रश्नासंंबधंींिी [या प्रकारच्या चटपणाला ‘िकूरीर’ अशी िाचंत्रक सजं्ञा आहे.] वझीर 
त्यावर आपले मि व्यक्ि करून स लिानािे मागयदशयन घेई. द सरी चटपणे आधीि चनणयय घेिलेल्या पण 
स लिानािी औपिाचरक मान्यिा [द सऱ्या प्रकारच्या चटपणाला ‘िल्खीस’ म्हणि] आवश्यक असलेल्या बाबींचवषयी असि. 
िसेि स लिानािी राजम द्रा सवयसामान्यपणे बड्या वझीराजवळ असे. त्यािप्रमाणे जरूर पडल्यास खचजन्याच्या 
जागी प्रवशे करण्यािा व राजधानीि पोचलस बंदोबस्ि ठेवण्यािा अचधकार त्याला असे. चशवाय य द्ध िालू 
असेल िेव्हा स लिानाच्या गैरहजेरीि चदवानिे अध्यक्षपद िो स्वीकारी. 

 
बड्या वझीरािे खालोखाल चकअह्या ब े[फारसी िाषेि ‘केड–ख दा’ हा अचधकारी ‘पाशा’ च्या दजािा होिा आचण त्याला िीन 

‘ि घ’ (ि रे) होिे.] या अचधकाऱ्याला महत्त्व होिे. अंिगयि कारिाराच्या िपचशलाकडे िो लक्ष देई. स लिानािी सवय 
फमाने व खचलिे त्याच्या हािून जाि. िसेि राज्याच्या चवचिन्न प्रािंािूंन आचण खात्याकंडून येणारी कागदपते्र व 
अहवाल प्रथम त्याच्याि हािी जाि. सवयसाधारणपणे त्यािा दजा द य्यम वझीरािा होिा. िो चवशषेिः 
राजधानीिे संरक्षण व पोचलस व्यवस्था यास जबाबदार समजला जाई. रईस एफें डी हा अचधकारी 
त्याच्याबरोबर काम करी. िो परराष्ट्रमंत्री व न्यायालयािा प्रम ख असे. िाऊस बाशी (न्याय खात्याच्या 
अंमलबजावणी चविागािा प्रम ख व न्यायालयािा प्रम ख पदाचधकारी) हा अचधकारीस द्धा वझीराबरोबर काम 
करी. हे चिघे व त्याचं्या हािाखालिे द य्यम अचधकारी या सवांच्या चमळून असलेल्या किेरीला बाब इ–अली 
(बडा दरवाजा) असे म्हणि. िीि प ढे ि कांच्या काळाि परराष्ट्र किेरी झाली. 
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कॉन्स्टॅस्न्टनोपलच्या चवजेत्याने दोन नव े चदवाण स्थापन केले असे मानले जािे. अलीकडच्या 
काळापयंि िे अस्स्ित्वाि होिे. यापंकैी एक चदवान राजप्रासादाि (सराय) व द सरा, बड्या वझीरािे 
चनवासस्थानी होिा. यापंकैी पचहल्या चदवानाि मंचत्रमंडळ, सवोच्च न्यायालय व कारािारािे कें द्रीय कायालय 
या सवांिास मावशे होि असे. िेथूनि राज्यािा म ख्य कारिार पाचहला जाि असे. स लेमान पचहला याने 
राजवाड्यािं चदवानसाठी घ मटाकार खोली बाधंली होिी. त्याि बसणाऱ्या बड्या वझीराचशवाय इिर मंत्र्यानंा 
‘क ब्लबा (घ मट) वझीरलार’ (घ मटािंील मंत्री) म्हणि. त्यानंा पाशा हा ह द्दा होिा. म हम्मद द सरा याच्या 
कारकीदीि बड्या वझीराचशवाय फक्ि आणखी िीन पाशा होिे. नंिर त्यािंी संख्या आठपयंि वाढली व द सरा 
वझीर, चिसरा वझीर असे ह दे्द त्यानंा देण्याि आले. य द्धकाळाि िे स लिानाच्या ककवा बड्या वझीराच्या 
ह क मान सार सेनानी म्हणून काम करीि. स लिान ककवा बडा वझीर सरसेनानी असि. द य्यम [वाचसफ, िाचरख इ 
वाचसफ इत्याचद.] वझीर चनरचनराळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडीि. काही बाबिींि बड्या वझीरािे मदिनीस म्हणून िे 
काम करीि. आपसािंील मत्सराम ळे कालािंराने त्यािंी संख्या कमी झाली आचण म हम्मद चिसरा (१११५/ 
१७०३–११४३/१७३०) याने िर फक्ि एक वझीर ठेवनू बाकी सवय वझीरपदे रद्द केली. 

 
स लिान म हम्मद चिसरा (चवजेिा) िे स लेमान पचहला याचं्या वारसािें काळाि बड्या [त्याला ‘चदवान 

ह मायून क ली (शाही चदवानिा ग लाम)’ असे म्हणि.] वझीरािे अध्यक्षिेखालील चदवान राज्यकारिार िालवी. स लिान 
राजधानीि असे िेव्हा चदवानच्या कामकाजाकडे लक्ष देई. चदवानिी बैठक सरायमध्ये (राजवाड्याि) िरे. 
स रुवािीच्या काळाि चदवानमध्ये ज्या संबधंी चनणयय घेणे आवश्यक आहे अशा कायदेचवषयक, न्यायचवषयक 
ककवा राजनीचिचवषयक प्रश्नािंा चविार होई. हळूहळू चदवानिी न्यायचवषयक कामे द सऱ्या चदवानकडे 
सोपचवण्याि आली. ‘बडा दरवाजा’ शी हा चदवान संलग्न असे. न्यायािी मागणी करणारे अजय या चदवानकडे 
येि. िेथे त्यािंा चनकाल लावला जाई ककवा ‘शार’ िे कोटाकडे िे पाठचवले जाि. 

 
स लिान सलीम पचहला याने ९२१/१५१५ मध्ये िरचवलेल्या चदवानमध्ये जे उपस्स्थि होिे त्यािंी 

अचधकारपदे व ह दे्द यावरून राज्यािी रिना लष्ट्करी स्वरूपािी कशी होिी िे चदसून येिे. जाचनसारािंा आगा 
(प्रम ख), पाशा (वझीर) व काझी अस्कर हे त्यावळेी उपस्स्थि होिे. स लिान स्विः फौजािंा सरसेनानी असे. 
जाचनसार हे म राद पचहला याने मामल क पद्धिीिे अन करण करून उिारलेले दल होिे. त्याि प्रारंिी 
मचॅसडोचनया व थे्रसमधील चखिनािंी सक्िीने िरिी करण्याि येई. पाशा हे संजाक बे (ध्वजप्रम ख) म्हणजे 
म ख्य प्रािंािे लष्ट्करी स िेदार होिे. वळे येिाि आपली सैन्ये घेऊन य द्धावर चनघाले पाचहजे या अटीवर त्यानंा 
त्यािंी पदे व जहाचगऱ्या चमळालेल्या होत्या. काझी अस्करच्या दोन जागा होत्या. एक य रोपािील प्रािंासाठी व 
द सरी अनािोचलयासाठी. स लिानाबरोबर मोचहमावंर जाणे आचण लष्ट्कराि न्यायमिूी म्हणून काम करणे ही 
त्यािंी प्रारंिीिी कामे होिी. कॉन्स्टॅस्न्टनोपल म स्स्लम साम्राज्याि आल्यानंिर य रोचपयन प्रािंाचं्या (रूम) 
काझी अस्करकडे सवय अस्करी म्हणजे म स्स्लमािे िंटे न्यायदानासाठी सोपचवण्याि आले व चबगर म स्स्लम 
(बलादी) म लकी िंट्यािंा चनकाल देण्यािे द य्यम काम अनािोचलयाच्या काझी अस्करवर सोपचवण्याि आले. 

 
स लिान म राद िौथा याच्या कारकीदीि चदवानमध्ये बडा वझीर, म फ्िी (म्हणजे शखे अल ्सलीम 

इस्लामी कायद्यािा सवोच्च प्रवक्िा), काप दान पाशा (नाचवक दल प्रम ख) व दफ्िरदार (म ख्य आर्मथक 
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अचधकारी) यािंा समावशे असे. देशािील पचरस्स्थिीबाबि सल्ला घेण्यासाठी राजाने ज्या अनेक उच्च 
अचधकाऱ्यानंा १०६३/१६५३ मध्ये आमंचत्रि केले होिे त्यािं वरील अचधकारी होिे. 

 
स रुवािीिे ऑटोमन स लिानस द्धा ‘दफ्िरदार’ नावािा अचधकारी नेमीि असि असे चदसिे. य रोपाि 

साम्राज्य स्थापन झाले िेव्हा बायाचझद द सरा याने काही काळ य रोपािील प्रािंासंाठी द सरा दफ्िरदार नेमला 
होिा. पचहला दफ्िरदार आचशया मायनरमधील काम पाही. सलीम पचहला याने इचजप्ि, सीचरया व 
चदयारसाठी चिसरा दफ्िरदार नेमला. िर स लेमान पचहला याच्या कारकीदीि हंगेरी आचण डॅन्यूब प्रािंासंाठी 
िौथा दफ्िरदार नेमणे आवश्यक झाले. हे प्रािं गमाचवल्यानंिर दफ्िरदार हे पद रद्द झाले व प ढे 
कें द्रीकरणाच्या प्रचक्रयेि फक्ि एक दफ्िरदार म ख्य खचजनदार म्हणून राचहला. सरकारी खचजन्याच्या रोजच्या 
व्यवहारािे चहशबे त्याच्याकडे रोज रात्री चदले जाि व िे िो म ख्य वझीरास कळवी. राजधानीिील सैचनकानंा 
वषािून दोनदा ठरलेल्या वळेी पगार चमळिो की नाही हे पाहणे हे त्यािे सवांि महत्त्वािे काम होिे. 

 
महसूल आचण स्थाचनक कारिार या कामासंाठी दोन मोठे चविाग करण्याि आले होिे. बायझन्टीन 

काळापासून ही पद्धिी िालू असावी. रुमेचलया (म्हणजे य रोपीय ि कय स्िान) व अनािोचलया (म्हणजे 
आचशयािील ि कय स्िान) हे िे दोन चविाग होि. बेलारव ेककवा मीर मीरान (सरस िेदार) हा या चविागािंा प्रम ख 
असे. त्याला त्याच्या अचधकारािी चनशाणी म्हणून दोन ककवा िीन ि ऱ्यािा ध्वज चदलेला होिा. स रुवािीच्या 
स लिानाचं्या काळाि या अचधकाऱ्याचं्या हािाखाली संजाक ब ेनावािा एक अचधकारी असे. िो संजाक (ध्वज) 
ककवा मीर चलवा (त्याि अथािा शब्लद) यािा प्रम ख असे. त्यािी चनशाणी एक ि रा होिी. मूळ मोठ्या घटकािा 
एक उपचविाग त्याच्या चनयतं्रणाखाली असे. 

 
सवयसाधारणपणे इस्लामी प्रथेप्रमाणे राज्यािील सवय जमीन ित्त्विः स लिानािी [चिला ‘रकबा’ म्हणजे 

वापरावयास ककवा लागवडीस चदलेल्या जचमनीहून चिन्न अशी मालमत्ता म्हणि.] मालमत्ता समजली जाई. यापैकी काही मौल्यवान 
जमीन स लिानासाठी राखून ठेवली जाई व बाकीिी जमीन वापरण्यािा अचधकार (िसरूफ) सैचनकानंा ककवा 
िी जमीन पूवी ज्याचं्याकडे होिी या चखिनानंा काही अटींवर चदली जाई. अशा प्रकारे चदलेली जमीन 
खराचजया, उशचरया ककवा अदय मामलचकया यापैकी एखाद्या वगािील असे. दीघयकालीन स्थाचनक प्रथेन सार 
ठरलेल्या प्रमाणाि खराचजया वगािील जचमनीसाठी खराज द्यावा लागे. ‘उशचरया’ जचमनीवर एक दशाशं 
प्रमाणाि महसूल द्यावा लागे. अदय मामलचकया म्हणजे सरकारी जमीन. मोठ्या ह द्याचं्या सैचनकानंा ककवा काही 
म लकी अचधकाऱ्यानंा जहाचगरी म्हणून िी चदली जाई. या जचमनीवर सरकारला सवयसाधारणपणे जो कर 
चमळाला असिा िेवढा घेण्यािा या अचधकाऱ्यानंा हक्क असे व त्याच्या मोबदल्याि िे य द्धकाळाि लष्ट्करी नोकरी 
करीि व जहाचगरीच्या [अशा जहाचगरीिी ककमि दरसाल २० हजार चपॲस्टसयपेक्षा जास्ि असेल िेव्हा चिला ‘चकचलज चझआमि ’ (सचंक्षप्ि रूप 
चझआमि) म्हणजे ‘लढण्यासाठी जहागीर’ म्हणि, आचण त्यापेक्षा कमी चकमिीिी जहाचगरी असे िेव्हा चिला ‘चिमार’ म्हणि स रुवािीस या दोन सजं्ञाचं्या 
अथामध्ये फरक नसावा.] ककमिीच्या प्रमाणाि माणसे व घोडे प रवीि. काही वळेा याच्याबदली काही रक्कम देण्यािी 
अचधकाऱ्यास परवानगी चदली जाई. शािंिेच्या काळाि या जहाचगरदाराकंडे आपल्या प्रदेशाि शािंिा व 
स व्यवस्था राखण्यािे काम असे. त्यासाठी त्यानंा लष्ट्करी व कारिारचवषयक अचधकार चदलेले होिे. यािील 
कारिारचवषयक अचधकार फारसा वापरला जाि नसे. कारण सावयजचनक कामे अवक्फिे प्रशासक पार पाडीि 
आचण प्राथचमक स्वरूपािा नगर कारिार काझीच्या ककवा अचधक महत्त्वाच्या चठकाणी म हिाचसबच्या हािी असे. 
जहाचगरदारानंा स्वारस्य असे िे म ख्यिः करवसूलीि मग िी स्विःसाठी असो की केद्रसरकारसाठी असो. 
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संजाक व े ककवा मीर चलवा आचण सवयसाधारण चशपाई याचं्या दरम्यान दोन अचधकारी असि. एक 

अलाई बे व द सरा सू बाशी. अलाई ब ेहा संजाक बेिा द य्यम अचधकारी असे आचण सू बाशी हा चजल्हाप्रम ख 
असे. ग न्हेगार पकडण्यािी आचण शािंिा व स व्यवस्था राखण्यािी जबाबदारी त्याचं्यावर असे. 

 
कॉन्स्टँचटनोपल १४५३ साली घेिल्यानंिर म हम्मद द सरा याने दोन ककवा िीन ि ऱ्यािंा ह द्दा असलेल्या 

पाशािंी संख्या वाढचवली आचण साम्राज्यािा अचधक चवस्िार होि गेला िेव्हा नंिरच्या स लिानानंी आणखी 
पाशा नेमले. संजाब बेंना त्याचं्या जहाचगरीच्या ककमिीन सार ह द्दा चमळेल असा स लेमान पचहला याच्या 
कारकीदींि कायदा करण्याि आला. संजाब बेंपैकी एखादा पदच्य ि बडा वझीर असेल िर त्याला मात्र 
याबाबिीि अग्रक्रम चमळेल. संजाब बेस प्रारंिी चदलेल्या जहाचगरीिी ककमि २ लाख चपयास्टार असे. त्याच्या 
नोकरीिी म दि वाढेल त्या प्रमाणाि जहाचगरीच्या के्षत्राि वाढ होई. िो बेलार बे ककवा मीर मीरान होईपयंि 
त्याला ही वाढ चमळे. जाचनसाराचं्या आगािी संजाक बे म्हणून नेमणूक झाली िर त्याला वषास ५ लाख 
चपयास्टर ककमिीिी जहाचगरी चमळे, िर चनशानजी बाशी आचण घोडदळप्रम ख यानंा (त्याचं्या पूवीच्या 
उत्पन्नापेक्षा एक लाख चपयास्टर जादा चमळि. अशा बेंना ककवा सरदारानंा य द्धािील त्याचं्या कामचगरीबद्दल 
पचडि जचमनी (चिमार) बक्षीस चमळि. 

 
संजाक बेळा चमळणाऱ्या दर ५००० चपयास्टरमागे त्याला लष्ट्करी नोकरीसाठी एक शस्त्रसज्ज सैचनक 

प रवावा लागे. संजाक बेला असे कमीि कमी िाळीस सैचनक प रवाव ेलागि. कारण त्याला वषास चकमान 
२,००००० चपयास्टर चमळि असि. 

 
जन्माने ि कय  असलेल्या प्रजाजनानंा ित्त्विः कर माफ असे. पण प्रत्यक्षाि मात्र लष्ट्करी 

नोकरीव्यचिचरक्ि त्यानंा प्रत्यक्ष आचण अप्रत्यक्ष करही द्यावा लागे. प्रत्येक शिेकऱ्याला त्याच्या शिेजचमनीबद्दल 
चजचझया ककवा खराज, िसेि जचमनीि काढलेल्या चपकावंर आचण ग रावंर कर (रस्म घनान) द्यावा लागे. 
याचशवाय अचधकारी इिर चकरकोळ करही घेि. जी क ट ंब े य द्धावर सैचनक पाठवीि नसि त्यानंा ‘खाना 
अवाचरडी ’ हा कर द्यावा लागे. इराणमधील ‘खाना–वारी’ च्याि स्वरूपािा हा कर होिा. व्यापाऱ्यानंा आपल्या 
मालावर कर द्यावा लागे. या मालामध्ये ग लाम, ग रे आचण दास यािंाही समावशे असे. मोठ्या शहरािील 
ग मरूकवर म्हणजे जकाि नाक्यावंर आचण सरहदीवर व्यापारी हा कर देि. याचशवाय वस्िंूच्या चवक्रीवरही कर 
द्यावा लागे. कर वस लीिा मक्िा देण्यािी पद्धिी साम्राज्याच्या स रुवािीच्या काळापासून रूढ होिी असे 
सागंण्याि येिे. स्विःिे नाव ऑटोमन राजघराण्याला देणारा त्या घराण्यािा संस्थापक उस्मान गाझी याने 
कराजा चहसार शहर घेिल्यानंिर ख िबा जाहीर केला. स्विःच्या नावािी नाणी काढली व एका काझीिी आचण 
सू बाशीिी नेमणूक करून स्थाचनक कारिारािी िरिूद केली. प ढे एकदा शजेारच्या शहरािील एक व्यक्िी 
त्याच्याकडे आली व बाजारावर बसचवलेला कर वसूल करण्यािा मक्िा घेण्यािी चिने परवानगी माचगिली. 
स लिानाने प्रथम त्यािे म्हणणे ऐकून घेण्यािेि नाकारले. पण अखेर बाजाराि आलेल्या सवय वस्ि ंवर प्रत्येक 
ओझ्यामागे २ ॲस्पर (चपयास्टर) कर वसूल करण्यास स लिानाने त्याला परवानगी चदली. 
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चििन व ज्य ूयानंा डोईपट्टी [त्याला ‘खराज’ म्हणि. ि कय स्िानािील व्हेनेचशयन परराष्ट्र वकीलानंी त्याला ‘कराज’ म्हटले आहे.] 
द्यावी लागे. हा कर फक्ि प रुषावंर बसचवण्याि येई आचण दर मचहन्याच्या प्रारंिी िो द्यावा लागे. काही ठराचवक 
मचहन्यापेंक्षा अचधक काळ िो द्यावयािा राहून गेला असेल िर सरकारिा त्या करावरील हक्क रद्द [राज्यािील 
म स्स्लम व चबगर म स्स्लम नागचरक याचं्याि जो फरक मानला गेला होिा त्यामध्ये अलीकडे रद्द झालेल्या कलमािें मूळ आहे. १८५६ च्या पॅरीस िहान्वये 
ि कय स्िानिा य रोपीय राष्ट्रसमूहाि प्रवेश झाल्यानंिर स लिानाच्या दरबाराने एक जाहीरनामा काढला आचण स लिानाच्या म स्स्लम व म स्स्लमेिर (रयि 
वा बी रयि) प्रजेिील िेदिाव नाहीसा केल्यािे घोचषि केले. इस्लामला अपचरचिि असलेल्या राष्ट्रीयिेच्या कल्पनेिा (िबाइयि) अशा रीिीने प्रवेश 
झाला आचण ‘िबाई शहाना’ (साम्राज्यािे प्रजाजन) ककवा ‘िबा ई दौलि ई उस्माचनया (ऑटोमन राज्यािील प्रजाजन)’ या सजं्ञािंा वापर होऊ लागला. 
डोईकर रद्द झाला पण लष्ट्करी नोकरी करू शकणाऱ्या लोकानंा दंडपात्र ठरवनू त्याचं्याकडून दंड वसूल केला जाऊ लागला.] झाला असे 
समजले जाई. 

 
स लेमान पचहला (कानूनी) याच्या मृत्यपूयंि जहाचगऱ्या देण्यािी ही पद्धि काही प्रमाणाि यशस्वीपणे 

िालू होिी. त्याच्या आचण िसेि त्याच्या पूवयजाचं्या कारकीदीि ि की साम्राज्यािा पूवेकडे व पचिमेकडे चवस्िार 
झाला होिा. पण स लेमाननंिर ऱ्हासाला स रुवाि झाली. जहाचगऱ्या कधीि वशंपरंपरागि नव्हत्या; प ढील 
काळाि मात्र त्या िशा बनल्या. पाशा प्रजेकडून चिला न पेलवणारा कर वसूल करीि. पण आपल्या जबाबदाऱ्या 
मात्र पार पाडीि नसि. मग िी जबाबदारी लष्ट्करी स्वरूपािी असो की स लिानाला करािी रक्कम देण्यािी 
असो. चशवाय राजधानीि कर वसूल करणाऱ्या मक्िेदारानंा जहाचगऱ्या चदल्या जाि. स्विःिे चखसे कसे िरिा 
येिील हीि एकमेव कििा त्यानंा असे. 

 
म राद चिसरा (१५७४–९५) याच्या कारकीदीि या पद्धिीिी प नघयटना करण्याि आली. त्याने 

इयालिींमध्ये (प्रािं) साम्राज्यािी चविागणी वलेी. प्रत्येक इयालििा कारिारप्रम ख म्हणून वलीिी नेमणूक 
करण्याि आली. त्याला पाशा िसेि वझीरािा ह द्दा आचण त्या ह द्यािी चनदशयक अशी िीन ि ऱ्यािी चनशाणी 
चमळाली. इयालििी चविागणी ‘चलवा’ मध्ये करण्याि आली होिी. चलवािे प्रम खास मीर मीरानिा ह द्दा व 
त्यािी चनदशयक अशी दोन ि ऱ्यािी चनशाणी देण्याि आली. या स धारणेिा महत्वािा चवशषे म्हणजे अचधकारी व 
त्यानंा चदलेली जहागीर ठराचवक काळाप रिीि चदलेली असे. प ढे िर ही म दि एक वषय केली गेली. त्याम ळे 
इयालिच्या प्रम खानंा आपल्या हािी िरमसाट सत्ता घेणे आचण प्रजेच्या ककवा स लिानाच्या पैशाने स्विः गबर 
होणे अचधक कचठण झाले. हे चनबधं होिे िरी राजधानीपासून दूर असलेले पाशा एवढे प्रबळ होिे की िे 
स लिानाला न ज मानिा डेरे बे (सरदार) होऊन उघडपणे जवळजवळ स्विंत्र असल्यासारखे वागि. यािी 
उल्लेखनीय उदाहरणे म्हणजे एकोचणसाव्या शिकाच्या स रुवािीिे बगदादिे स लेमान पाशा व दाऊद पाशा 
आचण इचजप्िमधील म हम्मद अली ही होि. स लिान म हम्मद द सरा (१८०४–३९) याला ही सरंजामशाही 
संस्था िालू ठेवणे, कें द्र सरकारच्या दृष्टीने चनरथयक असल्यािी अखेर जाणीव झाली व त्याने लष्ट्करािी व 
राज्यकारिारािी एक नवी पद्धिी स रू केली. त्यावळेी य रोपाि प्रिचलि असलेल्या पद्धिीवरून िी घेिलेली 
होिी. 

 
इस्लामी जगिाच्या पचिम टोकाला स्पेनमध्ये करवस ली हेि इिरत्रप्रमाणे म ख्यिः स्थाचनक प्रम खािे 

प्रधान काम असे. सरकारी अचधकाऱ्याचं्या संदिाि चविार केला िर काडोंव्हाच्या स रुवािीच्या काळािील 
उमाय्यदािें अचधकारी आचण बगदादमधील अचधकारी याचं्याि फारसा फरक नव्हिा. स लिानािा प्रम ख 
अचधकारी वझीर असे. नंिरच्या उमाय्यद स लिानाचं्या काळाि त्यािे महत्त्व कमी झाले. खचजना, न्यायालय 
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सीमासंरक्षण यासारख्या राज्यकारिाराच्या चनरचनराळ्या शाखाचं्या प्रम खानंा वझीरािा ह द्दा देण्याि आला. 
वझीराला पूवी असलेले अचधकार आिा हाचजबकडे (स लिानािा खाजगी कारिारी) गेले. इचजप्िमध्ये प ढे 
असाि बदल झालेला चदसिो. 

 
उत्तर आचफ्रकेि मात्र वझीर हाि म ख्यमंत्री म्हणून अस्स्ित्वाि राचहला. हाचजब हा राजवाड्यािा 

अचधकारी असे. बह धा चहजड्यािी त्या जागेवर नेमणूक होई. 
 
म स्स्लमािंी जचमनमालकीिी पद्धि, करपद्धिी व स्थाचनक कारिारव्यवस्था या सबंंधीिी आणखी 

काही उदाहरणे िारिीय इचिहासाि आढळिाि. चदल्लीच्या ग लाम राजािें काळाि शम्स अल ् चदन (इ. स. 
१२१०–३५) याने लष्ट्करी नोकरीबद्दल सैचनक अचधकाऱ्यानंा जहाचगऱ्या देण्यािी पद्धि स रू केली होिी. अध्या 
शिकािि त्यािील दोष चदसून येऊ लागले व स लिान चघयाि अल ् चदन बल्बन याने त्या पद्धिीि स धारणा 
केली. मूळ जहाचगरदारानंा देण्याि आलेली खेडी त्याने त्याचं्याकडेि ठेवली पण इिर जहाचगरदारािें दोन वगय 
केले. एक लढवय्यािंा व द सरा मूळ जहाचगरदाराचं्या नािलग चस्त्रया व म लािंा. यापंैकी पचहल्या वगाि 
मोडणारानंा आपापल्या खेड्याि राहण्यािी सवलि देण्याि आली. मात्र कराच्या उत्पन्नािा काही िाग त्यानंा 
सरकारला द्यावा लागे. द सऱ्या वगाि येणाऱ्या मूळ जहाचगरदाराचं्या नािलग चस्त्रया व म ले याचं्याकडून जचमनी 
काढून घेण्याि आल्या व मोबदला म्हणून त्यानंा चनवाहित्ता चदला. 

 
अल्लाउचद्दन चखलजी ६९५।१२९५–६ इ. मध्ये गादीवर आला. त्याने या सवय मोफि इनाम जचमनी 

(म ल्क) जप्ि केल्या; पण लष्ट्करी नोकरीबद्दल जहाचगरी देण्यािी पद्धि िालू ठेवली. ह मायूनच्या काळापयंि 
िी िालू होिी. जमीन हेि आपल्या उत्पन्नािे म ख्य साधन आहे हे अल्लाउचदनच्या ध्यानी आले आचण 
जचमनीपासून चमळणाऱ्या उत्पन्नािा आपणास अचधक स्पष्ट अंदाज यावा या उदे्दशाने जचमनीिी पाहणी व 
पीकचनचििी करण्यािी पद्धिी त्याने स रू केली. जचमनीिील चपकापंैकी चनम्मे पीक िो स्विः घेई. त्यािा द य्यम 
वझीर (नायब वझीर अल ्मयाचलक) यािे आर्मथक व्यवहारावर चनयंत्रण असे. महसूल अचधकाऱ्यानंी गोळा 
केलेली करािी रक्कम पटवाऱ्यानंी (गाविे क लकणी) ठेवलेल्या नोंदीशी ज ळली पाचहजे यासाठी महसूल 
अचधकाऱ्यावंर िो सिि लक्ष ठेवी. अहदाि हा नवा कर त्याने रद्द केला. िसेि राजधानीिून त्याने “दास 
चवके्रत्यािंी व ज गार खेळणारािंी” हकालपट्टी [मात्र ‘अहदाि’ िी हकालपट्टी फार काळ चटकली नाही. कारण म हम्मद (द सरा) इब्लने 
ि घलघ व त्याच्यामागून आलेला चफरोजशहा (चिसरा) याचं्या कारकीदीि हा कर प न्हा ‘रद्द’ करण्याि आल्यािे चदसिे.] केली. त्याचं्याकडून 
जबर कर घेिला जाि असे. कहदंूकडून डोईपट्टी घेण्यास मात्र त्याने नकार चदला. कारण इमामापंैकी अब  
हनीफ सोडून बाकी कोणािीही ‘चधम्मी’ या वगाि कहदंूिा समावशे करण्यास समंिी [म्हणून ही सजं्ञा कहदूच्या बाबिीि 

ि कीिी आहे. िरीही म स्स्लम इचिहासकारानंी कहदंूच्या सदंिाि िी वापरली आहे] नव्हिी. जे लोक इस्लामच्या संरक्षणाखाली राहून 
‘चजचझया’ देि, त्यानंा ‘चधम्मी’ म्हटले जाई. कहदू लोक क लीन व श्रीमिं होिे िरी िे सरकारला खराज ककवा 
कऱ्ही (घरावरिा कर) ककवा िराई यापंैकी कोणिाही कर देि नसि. त्याम ळे त्याचं्या जचमनी काढून घेण्यािे 
अल्लाउद्दीनने ठरचवले. सवयसाधारणपणे म स्स्लम सरदार ककवा कहदू राजे जोपयंि कर देि होिे िोपययि 
स लिानानंी त्यानंा शािंिेने राहू चदले. बाबर व ह मावनू या प्रारंिीच्या मोगल बादशहानंी त्यािेंि उदाहरण प ढे 
िालू ठेवले. बाबरच्या काळाि जमीनमालकाचं्या हािीि देशािा प्रत्यक्ष कारिार होिा. हे जमीनदार महसूल 
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वस लीिीही हमी देि. अकबराने मात्र ही पद्धि बदलली आचण आपले उदे्दश व आकाकं्षा यानंा अन कूल अशी 
व्यवस्था चनमाण केली. या नव्या व्यवस्थेिा पचरणाम चटकाऊ ठरला. 

 
❒ ❒ 

❒ ❒ 
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प्रकरि ९ 

 
इस्लाममधील लष्ट्करी सांघटना 

 
 
 
इस्लामपूवय अरबस्िानाि वषांिून काही काळ य द्ध करणे हा टोळीवाल्याचं्या जीवनािा एक चनत्यािा 

िाग बनला होिा. बाह्यिः ल टीच्या ककवा कोणािा िरी सूड घेण्याच्या हेि ने जरी ही य दे्ध खेळली जाि असली 
िरी वाळवटंािील कंटाळवाण्या जीवनापासून म क्ििा चमळचवणे ही आंिचरक इच्छाही त्यामागे असे. लोकानंा 
य द्धास प्रवृत्त करण्याच्या या ज न्या हेिूमध्ये इस्लामम ळे आणखी एका नव्या हेिूिी िर पडली. 

 
य द्धासारखे उद्योग हािी घेणारे पचहले म स्स्लम म्हणजे म हाचजद. म हम्मदारंोबर मक्का सोडून जाणारे िे 

त्यािें सहकारी होि. क रेश टोळीशी झालेल्या पैगंबराचं्या लढाईिे वळेी या लोकािें छोटे गट शत्रूंच्या िाडं्यानंा 
थोपवनू धरण्यासाठी पाठचवले गेले होिे. चहजरीच्या पचहल्या ककवा द सऱ्या वषांच्या मोचहमािं हे लोक कमी 
संख्येने होिे.पचहली मोहीम अयशस्वी झाली. चिच्याि िीस लोक होिे. द सरीि ६० व चिसरीि ३० होिे. िथाचप 
बद्रच्या लढाईि िीनशपेेक्षा अचधक म स्स्लमानंी िाग घेिला होिा. त्यापैकी सत्तर म हाचजद व बाकी अन्सार 
होिे. अन्सार म्हणजे मचदना येथे इस्लामिा स्वीकार केलेले चनष्ठाविं लोक. बद्रच्या मोचहमेिा उदे्दश अब  
स चफयनच्या नेिृत्वाखालील प्रचसद्ध क रेश िाडंा आपल्या कब्लजाखाली आणणे हा होिा. आणखी एक वषाने 
उहदच्या लढाईि म हम्मदानंा माघार ध्यावी लागली. त्याचं्या फौजेिील लोकािंी संख्या िोवळेपाविेो एक 
हजाराइिकी झाली होिी. पण प्रत्यक्ष लढाई स रू होण्यापूवीि त्यापैकी िीनश ेलोक त्यानंा सोडून गेले. या 
लढाईि चवरुद्ध बाजूच्या क रेश टोळीि िीन हजार लोक होिे. त्याचं्याजवळ ,दोनश े घोडे होिे िर 
म स्स्लमाजंवळ फक्ि दोन होिे. क रेश टोळीपकैी सािशजेण चिलखि घािलेले होिे िर पैगंबराचं्या बाजूला 
फक्ि शिंरजण चिलखिधारी होिे अशी आख्याचयका आहे. प ढील काळािील कूटनीचिक हालिालींम ळे व 
प्रचिपक्षािा एकेक िाग चवनाश पावल्याम ळे म हम्मदािंी प्रचिष्ठा प न्हा प्रस्थाचपि झाली. क रेश, मेचदनी व इिर 
टोळ्यािंील लोक म हम्मदानंा चमळून त्याचं्या अन यायािंी संख्या वाढली. म िा मोचहमेवर चह. सन ८ साली िीन 
हजार लोक पाठचवण्याि आले होिे असे सागंिाि. त्याि वषी मके्कला वढेा घालून िी िाब्लयाि घेिली. त्या 
वळेच्या मोचहमेि चहजाज येथील अरब टोळीिे अनेक लोक सामील झाले होिे. पैगंबराच्या मृत्यूपूवीिी ही 
शवेटिी मोहीम होिी. 

 
लढायािं िाग घेणारे लोक सामान्य अरब टोळीवाले होिे. उंट आचण मेंढ्या पाळणे हा त्यािंा चनत्यािा 

व्यवसाय. त्या त्या मोसमािंील लष्ट्करी नोकरी संपल्यावर िे परिून चनत्यािी कामे करू लागि. 
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म हम्मदाचं्या चनधनानंिर त्याचं्या अन यायािं फूट पडली. िसेि इिरही अडिणी चनमाण झाल्या. 
त्याम ळे अब  बकर व उमर यानंी अरबस्िानाबाहेर काढलेल्या मोचहमािं फार थोडे लोक होिे. पण या लोकािंी 
घरापासून दूर दीघयकाळ राहण्यािी ियारी होिी व त्यानंी आपल्याबरोबर आपली क ट ंबेही घेिली होिी. अब  
बकरने सीचरयाि चहजरी सन १३ मध्ये पाठचवलेल्या सैन्यािं साि हजार सैचनक होिे त्याि वषी झालेल्या 
यारम कच्या लढाईिे वळेी म स्स्लमाचं्या बाजूला २७००० लोक होिे. याचशवाय खाचलद इब्लने वाचलदच्या [बालाध री 
याने म्हटले आहे की, स रुवािीस प्रत्येकी िीन हजार सैचनकािंी एक याप्रमाणे िीन ि कड्या सीचरयािं पाठचवण्याि आल्या. प ढे ही फौज २४ हजार पयंि 
वाढचवण्याि आली. याचशवाय खाचलद इब्लने वाचलदिी सहाय्यक सेना होिीि.] नेिृत्वाखाली नऊ हजार लोक त्यानंा चमळाले. 
आख्याचयकेि हे आकडे फ गचवलेले असाविे. कारण चवरोधी बाजूच्या बायझन्टीन सेनेि १४०००० लोक होिे 
असे हीि आख्याचयका सागंिे. 

 
त्याि वषी इराकवर पाठचवलेल्या फौजेिील सैचनकािंा आकडा मात्र थोडा कमी साचंगिलेला आहे. 

उबेद इब्लने मसूद याच्या नेिृत्वाखाली उमरने पाि हजार लोकानंा या मोचहमेवर पाठचवल्यािे सागंण्याि येिे. 
प ढे त्यानंा थोडीशी क मक चमळाली िरी चब्रजच्या लढाईि त्यािंा परािव झाला. परािवािी बािमी समजिाि 
उमरने चनरचनराळ्या अरब टोळ्याकंडे सैचनकािंी मागणी केली. त्यानंी िी मान्य केली. चहरा मधील म थान्ना येथे 
त्यानंी म हम्मदाकंडे आपले सैचनक पाठचवले. काचदचसया येथे झालेल्या चनणायक लढाईि साि हजार सैचनक 
[या लढाईिील एकूण म स्स्लम सेनेिील एक िि थांश सैचनक बाचजला या टोळीिे होिे.] म ख्य ठाण्याहून पाठचवण्याि आले असा 
अंदाज आहे. याचशवाय स्वयंसेवक म्हणून ककवा क मक म्हणून आणखी काही लोक गेले होिे. या लढाईि 
प्रत्यक्ष चकिी म स्स्लम होिे याबद्दल चनचिि सागंिा येि नाही. कारण बालाध रीच्या म्हणण्याप्रमाणे नऊ िे दहा 
हजार लोक इराणवर िाल करून गेले िर िबरीच्या म्हणण्याप्रमाणे काचदचसयाच्या लढाईि व त्यापूवीच्या 
हल्ल्याि सहा हजार लोक मारले गेले. त्यानंिर दोन वषांनी मदाइि येथे बारा हजार लोक ठेवले होिे व िे सवय 
घोडदळािे [इराणकडे चनघालेल्या म स्स्लम सैन्याि इराण्याशंी जलूला येथे झालेल्या लढाईि (चहजरी सन १६) इिकेि सैचनक होिे असे साचंगिले 

जािे.] होिे असे त्याने म्हटले आहे. याक बीने चदलेल्या आकड्याशंी हे आकडे काही अंशी िाडून पहािा येिील. 
काचदचसया येथे पाि हजार िगडे अरब (म दार व रचबया संघराज्यािंील) आचण एक हजार इिर म स्स्लम होिे.  

 
इचजप्ि कजकण्यासाठी उमरने अमर इब्लने–अल ्आस याला िार हजार सैचनक चदले होिे पण त्याच्या 

जोडीला िेवढीि क मक चमळचवणे त्याला िाग पडले म राचवयाच्या काळापयंि ित्त्यास पात्र असलेल्या लोकािंी 
संख्या िाळीस हजार झाली होिी. 

 
इस्लामिा प्रसार होि गेला आचण त्याच्या अरब आचण चबगर अरब अन यायािंी संख्या वाढली 

त्याबरोबर त्याच्या फौजामंध्येही नवी िरिी झाली. उमरने इराकमध्ये प्रथम फक्ि आठश ेलोकािंी चशबंदी 
पाठचवली होिी. त्याचं्या बरोबर त्यािंी बायकाम लेही पाठचवण्याि आली होिी. पूवेकडच्या सीमािें रक्षण 
करण्यासाठी हे सैचनक पाठचवण्याि आले होिे. पण त्यािंी संख्या वाढि जाऊन त्यािूंनि बसरा शहर वसले. हे 
लोक प्रथम िंबूिून रहाि होिे. पण संख्या वाढिाि त्यानंी खेडी उिारली. िी चवकचसि होऊन व एकत्र येऊन 
एक मोठे शहर ियार झाले. ही चशबंदी येऊन पंिवीस वष ेप री होण्यापूवी चझयाद् इब्लने अबीही या स िेदाराच्या 
कारकीदीि चशरगणिी घेण्याि आली िेव्हा शस्त्र धारण करू शकणारे प रुष ऐशी हजार असल्यािे जाहीर 
करण्याि आले. बसऱ्याला चशबंदी ठेवण्याि आली त्याि स मारास क फा येथेही चशबदंी ठेवण्याि आली होिी, 
िेथील प रुषािंी संख्या साठ हजार व चस्त्रया आचण म लािंी संख्या ऐशी हजार झाली होिी. रेय्य आचण 



 अनुक्रमणिका 

अझरबैजानचवरुद्ध लढण्यासाठी क फा येथील सैचनक कामी लावले होिे. या दोन चठकाणच्या मोचहमािं 
२४/६४५ साली दहा हजार सैचनकानंी िाग घेिला व आणखी िाळीस हजार सैचनक क फा येथे ियार [रेय्य व 
अझरबैजानवरील मोचहमािं दर िार वषांनी प्रत्येक सैचनकाने िाग घेिला असे साचंगिले गेले आहे. परंि  स रुवािीच्या काळािील इस्लामी इचिहासाला 
पद्धिशीर स्वरूप देण्याच्या हेिूने हे चवधान केले गेले असावे असे चदसिे.] होिे चझयाद हा स िेदार होिा त्या काळाि ५१/ ६७१ 
साली ख रासानमध्ये इराकींच्या वसाहिी होत्या आचण आगेकूि प ढे िालू ठेवण्यासाठी हज्जाज इब्लने य स फने 
८०/६९९ मध्ये आपल्या इराकच्या स िेदारपदाच्या काळाि क फा व बसरा येथून वीस हजार सैचनक पाठचवले 
होिे. ख रासानच्या पूवय िागाचवरुद्ध ९६/७१४–१५ मध्ये बसऱ्याहून िाळीस हजारािंी फौज पाठचवण्याि आली. 
अचलदा, बक्ि, िामीम, अब्लदूल कायस आचण अझ्द या पाि संघसत्तात्मक टोळ्यािें, हे लोक होिे. त्यानंा 
अखमा (पंिक) म्हणि. प्रत्येक ख मिे स्विंत्र पथक होिे व प्रत्येकािा वगेळा नेिा होिा. या फौजेि सािहजार 
क फन व िेवढेि मवाली (इस्लामिा स्वीकार केलेले चबगर अरब) होिे. 

 
अरबाचं्या एकसूत्री अंमलाखाली संपूणय इराण येण्यापूवीि इराणमधील बऱ्याि मोठ्या प्रदेशानंी अरबािें 

प्रि त्व मान्य केले होिे आचण इस्लामिे पचहले शिक संपण्याच्या बराि काळ आधी बऱ्याि इराणींिी 
आघाडीच्या फौजािं िरिी करण्याि आली होिी. त्यापंकैी काही स्वचे्छेने िरिी झाले होिे याि शकंा नाही. 
पण कजकलेल्या प्रदेशाकडून खंडणी म्हणून बऱ्यािजणानंा सक्िीने िरिी करण्याि आले होिे. ऑक्झस नदी 
ओलाडूंन ि खाचरस्िानावर स्वारी करणाऱ्या पाि हजार सैचनकािं एक हजार इराणी होिे प ढे ऑक्झस 
ओलाडंल्यावर क िैब याने ब खारा, काश, नसाफ व ख्वारझम (कखव) येथील रचहवाशावंर वीस हजार लोक 
प रचवण्यािी सक्िी केली. ही फौज त्याने शाशकडे (िाश्कंद) पाठचवली. िार वषांनी याझीद इब्लने म हल्लबने एक 
लाखािी फौज उिारली (हा आकडा, सेना िली मोठी होिी हे दशयचवण्यासाठी चनवडलेला असल्यािे चदसिे) 
त्यािं सीचरयन, इराकी व ख रासानी सैचनक होिे. ही फौज ज जान व िबरीस्िान कजकण्यासाठी उिारली होिी. 
चिच्याि काही ‘मवाली’ व काही स्वयंसेवक, (म िािास्व्वअ) होिे. 

 
इराणचशवाय इिर चदशानंा स रुवािीस पाठचवलेल्या फौजाही लहान होत्या. पण धमांिर केलेल्या 

खचलफाचं्या चबगर अरब प्रजाजनािंी त्याि िरिी होऊन त्यािंी सैचनकसंख्या वाढली उस्मान म आचवया हा 
सीचरया आचण जाझीरािा स िेदार असिाना या प्रािंािूंन आठ हजारािंी फौज त्याने आमेचनयाचवरुद्ध पाठचवली. 
प ढे क फाचं्या सैचनकाशंी त्या फौजेिी िकमक उडाली िेव्हा चिला त्याने आणखी क मक पाठचवली. उमाय्यदानंी 
सीचरया व जाचझरािे सीमेपलीकडे ग्रीकाचंवरुद्ध उन्हाळ्याि व चहवाळ्याि ज्या मोचहमा केल्या त्यािंही या दोन 
प्रािंािंील रचहवाशानंा पाठचवले होिे. स लेमान इब्लने अब्लदल ् मचलक याने आपला िाऊ मस्लामा याच्या 
नेिृत्वाखाली कॉन्स्टँचटनोपलचवरुद्ध आपली द दैवी मोहीम केली िेव्हा नव े चबगर अरब म स्स्लम हेि त्याच्या 
फौजेिे म ख्य बळ होिे. पचिमेकडच्या मोचहमािें वळेीही िशीि पचरस्स्थिी होिी. िाचरक इब्लने चझयादने 
अंदाल चसयावर ९२ । ७११ मध्ये स्वारी केली िेव्हा त्याच्या साि [िबरीच्या म्हणण्याप्रमाणे १२०००.] हजार सैचनकािं बबयर 
ककवा इिर वशंािे ‘मवाली’ होिे आचण अरब अत्यल्प होिे. 

 
उमाय्यदािें हािी सत्ता येण्यापूवी झालेल्या यादवी य द्धािं आचण त्याचं्या राजवटीि झालेली बंडे मोडून 

काढण्यासाठी पाठचवलेल्या फौजािं त्याचं्या स्विःच्या सैचनकापेक्षा बाहेरून िरिी केलेल्या सैचनकािंाि जास्ि 
िरणा होिा. पण ही माचहिी काळजीपूवयक िाडून पाचहली पाचहजे. कारण या माचहिीन सार चसचफनच्या लढाईि 
िाग घेिलेल्या सैचनकािंी संख्या एवढी मोठी आहे की, चिच्या अि कपणाबद्दल शकंा चनमाण होिे. या लढाईि 
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अलीच्या बाजूने ९० हजार व त्यािा प्रचिस्पधी म आचवया याच्या बाजूने ८५ हजार सैचनक होिे असे या वृत्तािंाि 
म्हटले आहे. पण एक म द्दा लक्षाि घेिला पाचहजे की अल ्म राद टोळीिा शखे हनी चबन उवा हा अलीिा म लगा 
हसन याला पाकठबा देणाऱ्यापंैकी एक होिा. हसनचवरुद्ध झालेल्या कटाि त्यािे डोके उडचवण्याि आले. पण 
त्यािी टोळी त्याच्याशी एकचनष्ठ असिी िर िो लढाईि िार हजार घोडदळ, त्याच्या द प्पट पायदळ आचण 
ककडा टोळी याचं्या मदिीने िीस हजारािंी फौज उिा करू शकला असिा. 

 
खारीजींचवरुद्ध दीघयकाळ झालेल्या लढायािं आचण चवशषेिः प्रबळ शबीब अल ्अझराकी याच्याचवरुद्ध 

झालेल्या लढाईि सरकारजवळच्या साधन संपत्तीिी अगदी कसोटी लागली, हज्जाजने ७६। ६९५ साली सहा 
हजार चनवडक इराकींिी फौज शबीबचवरुद्ध पाठवनू त्यािा परािव केला. पण प ढच्याि वषी क फन व इिर 
इराकी सैचनक, बंड मोडून काढण्यास असमथय आहेि असे चदसून येिाि हज्जाजने खचलफा अब्लदलू मचलककडे 
सीचरयन फौजािंी मागणी केली. खचलफाने दोन ि कड्यानंी सहा हजार सैचनक पाठचवले. त्याचं्यासह त्याने 
क फन सैचनकािंी फौज िाळीस हजारापयंि वाढचवली. क रेश, इिर अरब टोळ्या आचण त्यािें दहा हजार 
अन यायी चमळून लढण्यास समथय असलेल्या क फािील प रुषािंी संख्या िेवढीि होिी. 

 
इस्लामच्या अगदी स रुवािीच्या काळािील सैचनकामंधील बरेिजण परलोकािं चमळावयाच्या 

अध्यास्त्मक लािाच्या पे्ररणेम ळे लढले होिे. अशा लोकापंैकी उस्मानिा चवशषे उल्लेख करिा येईल. या 
लोकानंी पैगंबराचं्या मोचहमाचं्या खिास उदारपणे मदि केली. नंिर स रुवािीच्या खचलफाचं्या काळाि परदेशी 
मोचहमा चनघाल्या, िेव्हा त्यािं सामील होण्यासाठी टोळीवाल्यानंा पे्ररणा देणारा एक उदे्दश, ज्या प्रदेशावर िे 
स्वारी करीि िेथील संपत्ती ल टावयास चमळेल, हा होिा. अब  बकर आचण उमरच्या कारकीदीि त्याचं्या आशा 
फलद्र प झाल्या. ल टीि चमळालेल्या मोठ्या रकमा, प्रत्यक्ष लढाईि िाग घेिलेल्या लोकानंाि नव्हे िर 
अरबस्िानाि मागे राचहलेल्या आपल्या लोकानंाही यानंी वाटल्या. इस्लामला व्यावहाचरक संघटनेिे स्वरुप 
देण्याच्या कामी उमर यािा सवाि अचधक वाटा होिा. त्यानेि प्रथम प्रत्येक सैचनकाला वषास िार हजार 
चदऱ्हाम चमळाविे अशी योजना केली. या रकमेिा सैचनकाने प ढील िार कामासंाठी उपयोग करावा अशी 
कल्पना होिी. लढाईवर असिाना आपल्या क ट ंबािा खिय, घरी असिाना सैचनकी साचहत्यासाठी खिय, बाहेर 
असिानािा त्यािा चनवाह खिय आचण एका सहकाऱ्यािा खिय या कामासंाठी ही रक्कम सारख्या प्रमाणाि खिय 
केली जाि असे. सैचनकािें चदवान ककवा रचजस्टर ठेवण्यािी प्रथाही उमरनेि प्रथम स रू केली. त्यान सार 
काचदचसयाच्या आचण नंिरच्या लढायािं िाग घेिलेल्या प्रत्येक सैचनकास ‘आटा’ ककवा ित्ता देण्याि येई.  

  
पगाराच्या प्रत्यक्ष वाटणीसाठी सैचनकािंी इराफामंध्ये ककवा गटामंध्ये चविागणी करण्याि येई. 

इराफामधील सैचनकािंी संख्या चनरचनराळ्या काळाि चनरचनराळी होिी. स रुवािीला त्याि दहा लोक व त्यािंा 
नेिा असे. पण प ढे ही संख्या वाढचवण्याि आली. उमरने काचदचसयाच्या लढाईिे वळेी प्रत्येक इराफ्याि 
ते्रिाळीस सैचनक आचण िेवढ्याि सखं्येने चस्त्रया व म ले ठेवली होिी. अशा प्रत्येक इराफ्यास िो एक लाख 
चदऱ्हाम देई. नंिरच्या काळाि जे इस्लामला चमळाले व काचदचसयानंिरच्या लढायािं ज्यानंी िाग घेिला त्यािंी 
इराफ्यािील संख्या मोठी होिी. िरीही प्रत्येक इराफ्यास चदली जाणारी रक्कम िेवढीि होिी. 

 



 अनुक्रमणिका 

बह दा अब्लबासींच्या काळाि इराफामध्ये प न्हा बदल करण्याि आला असावा. म िाईन याच्या काळाि 
रूढ असलेली पद्धिी प न्हा स रू करावी अशी मागणी म हिादीच्या कारकीदीिील (२५६/८७०) ि की पगारी 
सैचनकानंी केल्यािा वृत्तान्ि आहे. प्रत्येक नऊ माणसावंर एक अरीफ, पन्नास माणसावंर एक खलीफा आचण 
शिंर माणसावंर एक ‘काइद’ अशी ही पद्धिी होिी. इराफामध्ये चस्त्रयािंा समावशे करू नये िसेि शस्त्रास्त्रािंी 
ककमि घेिली जाऊ नये अशीही मागणी त्यानंी केली. 

 
ज्या काळाि अचनबधंपणे लूट केली जाि होिी त्या काळाि सैचनकािंा पगार त्या ल टींिूनि चदला 

जाई. ल टीिे साधन संप ष्टाि आल्यावर बळकावलेल्या प्रदेशामधून जो कर खचजन्याि जमा होई त्यािून 
सैचनकािंा पगार चदला जाई. पण अगदी स रुवािीच्या खचलफाचं्या काळािस द्धा सोयीिे असेल िेव्हा सैचनकानंा 
जचमनीिे दान (इक्िाि) केले जाई. खरे िर या पद्धिींिून पूवी गैरप्रकार चनमाण झाले होिे. परदेशी 
राजघराण्यानंी, चवशषेिः सेल्ज कानंी ही पद्धिी स रू केली असे म स्स्लम इचिहासकार सागंिाि. 

 
उमाय्यदाचं्या कारकीदींि चनरचनराळ्या प्रािंाि कामचगरीवर असलेल्या सैचनकािंा पगार ही स्थाचनक 

उत्पन्नािून द्यावयािी पचहली बाब असे. इचजप्िमध्ये म राचवयाच्या काळाि िाळीस हजार लोकानंा प्रत्येकी 
दोनश ेदीनार (वषाला ?) चदले जाि असि असे सागंण्याि येिे. यावरून खचलफाला प्रािंािूंन चमळणारी रक्कम 
ि लनात्मकदृष्ट्ट्या फार थोडी होिी असे चदसिे. चशबंदीिे सैचनक व त्यािंी क ट ंब ेयाचं्या संख्येवर खचलफािे 
कडक लक्ष असे. चशबंदीमध्ये आल्या−गेल्यािी नोंद करणे एवढ्याि कामासाठी त्याने एक अरब अचधकारी 
नेमला होिा. सीचरया हा राजघराण्यािा म ख्य प्रािं. िेथे प्रत्येक ‘ज ंद’ [अशा लष्ट्करी चजल्ह्याला ‘ज ंद’ हे नाव चदलेले आढळिे. 
त्याम ळे चजल्ह्यािील लष्ट्करास ‘ज ंद’ म्हटले जाई. स लिानाच्या अथवा टोळीप्रम खाच्या शरीररक्षकासही याि नावाने सबंोधण्याि येई. िर सबंध 
लष्ट्कराला ‘अस्कर’ असे म्हणण्याि येई. ‘म िािस्व्वअ’ ककवा सवयसामान्य जनसमाजाहून चिन्न अशा अथाने खड्या फौजेसाठीही याि शब्लदािा वापर केला 
जाई.] ला (चजल्ह्याला) एक चशबंदी असे व चििा पगार स्थाचनक करािूंन चदला जाई. 

 
लष्ट्कराला माणसािंा सिि प रवठा चनचििपणे व्हावा यासाठी उमाय्यद खचलफा चनरचनराळ्या 

टोळ्याचं्या प्रम खानंा आर्मथक मदि देि आचण सैचनक प रचवण्याबाबि त्याचं्याशी करार करीि. उमाय्यद 
राजघराण्यािील पचहल्या िार स लिानानंा सीचरयािंील कहिान या टोळ्याचं्या संघाकडून दोन हजार खडे 
सैचनक चमळि. त्याच्या बदला िे या टोळ्याचं्या प्रम खानंा प्रत्येकी वीस लाख चदऱ्हाम देि आचण हे टोळीप्रम ख 
ज्याला आपला वारस नेमिील त्याला टोळीप्रम ख करण्यािी हमी चदली जाई; मग िो वारस त्यािा म लगा असो 
की प िण्या असो. िसेि टोळ्याचं्या अंिगयि कारिारािी व्यवस्था पाहण्याच्या बाबिींि त्यानंा पूणय स्वािंत्र्य चदले 
जाई. बोलावणे येिाि लष्ट्करी नोकरीि रूजू, झाले पाचहजे या अटीवर याचझद द सरा हा िीन हजार लोकानंा 
पगार देि असे. स रुवािीिे अब्लबासी स लिानस द्धा खास कामचगरीसाठी टोळ्यानंा असेि आर्मथक सहाय्य 
करीि.खचलफा मन्सूर याने बायझन्टीन सीमेवरील माल्ट्या (मेचलचटन) शहर वसचवल्यानंिर 
मेसोपोटेचमयािंील िार हजार सैचनकानंा (कारण हे लोक त्या शहरालगि राहाि असि.) िेथे स्थाईक केले व 
प्रत्येक सैचनकास त्याच्या पगाराचशवाय दहा चदनार खास अन दान व शिंर चदनार खास ित्ता चदला. एखाद्या 
टोळीकडे माचगिलेल्या सैचनकािंी संख्या चिने प री न केल्यास त्याबद्दल चिच्याकडून न कसानिरपाई घेिली 
जाई. या रकमेिा [या रकमेसाठी ‘ज ल’ हा शब्लद होिा.] उपयोग कमी पडलेल्या सैचनकाऐंवजी द सरे सैचनक िरिी 
करण्यासाठी केला जाई. 

 



 अनुक्रमणिका 

धमयचनष्ठेिा पचहला उत्साह ओसरल्यानंिर इस्लामच्या लष्ट्कराि नोकरी करणे हा ज्यािंा व्यवसाय 
होिा िे लोक पगार चमळूनस द्धा आपले कियव्य पार पाडण्यािी टाळाटाळ करू लागले. उमाय्यद खचलफा अब्लद् 
अल ् मचलक याच्या कारकीदीि हज्जाज इब्लने य स फ नावािा इराकिा एक स िेदार होिा. त्याच्यासारखा 
एखादाि काययक्षम व चनष्ठ र प्रशासक लोकावंर लढण्यािी सक्िी करीि असे. पण त्याच्याएवढी सत्ता आचण 
प्रिावी िाचरत्र्य सवापाशीि नसे. त्याने ८०/६९९ साली बसरा व क फा या लष्ट्करी चशबंदी असलेल्या दोन 
शहरािूंन इराणवर िालून जाणाऱ्या सेनेस क मक पाठचवण्यासाठी वीस हजार सैचनक सक्िीने उिारले. िीन 
वषांनी ख रासानमधील मोचहमेसाठी आणखी एवढ्याि सैचनकािंी मागणी त्याने क फाकडून केली. िरिी 
होणाऱ्या सैचनकानंा पगार देण्याि येईल; पण पगार चमळाल्यानंिर कामावर रूजू होण्याि जे सैचनक िीन 
चदवसापेंक्षा अचधक चवलंब लाविील त्यानंा ठार करण्यािे मला ह कूम आहेि असे त्याने जाहीर कले. त्यापूवी 
खाचरजी बंडखोराचंवरुद्ध मोचहमासंाठी त्याने क फा येथे सक्िीने सैन्यिरिी केलेली होिी. बचलष्ठ शबीबचवरुद्ध 
िीन हजार सैचनक ७६/६९५ साली पाठचवण्याि आले. त्यापंकैी एक हजार सैचनक स रुवािीच्या सैचनकापंैकी 
होिे व बाकीिे हज्जाजने क फामधून सक्िीने िरिी केले होिे. कडक चशके्षिी धमकी देऊन, प ढे हज्जाजने 
आणखी एक सेना उिारली. चिच्याि सहा हजार सरदार व मोठे अचधकारी होिे. पण बंडखोर शबीबने या 
सेनेचवरुद्ध चवजय चमळचवला. एवढेि नव्हे िर प ढच्या वषी हज्जाजने पाठचवलेल्या त्याहीपेक्षा बंचलष्ठ 
फौजेचवरुद्धही त्याने चवजय चमळवला. हज्जाजने या मोचहमेसाठी िाळीस हजार सैचनक व दहा हजार िरुण 
पाठचवले होिे आचण क फामधील प्रत्येक उपलब्लध प रुषािी सक्िीने िरिी केली होिी. 

 
स लिानाशी एकचनष्ठ असणारे सैचनक आचण चनवाहविेन व ‘अझाक’ [चनवाहवेिन व ‘अझाक’ चमळणाऱ्यानंा 

‘म िाझाक’ असे म्हणि. एकट्या इराकमध्ये चहजरी सन ६४ मध्ये असे ६ ०,० ०० ‘म िाझाक’ होिे. त्यानंा व त्याचं्या क ट ंचबयानंा वषाला ६ कोटी चदऱ्हाम 
ित्ता चदला जाई.] (लढण्यािे साचहत्य) चमळणारे टोळीवाले व इिर सैचनक हा कें द्रसते्तने य द्धासाठी उिारलेल्या 
सेनेिा गािा होिा. कामावर रूजू होण्यािा ह कूम होिाि त्यानंी रूजू झाले पाचहजे अशी अपेक्षा असे व िसे न 
करणारानंा सक्िीने रूजू व्हावयास िाग पाडीि. याचशवाय चनयचमि ित्ता न चमळणारे पण जरूरीच्या वळेी खास 
अन दान चदले की लष्ट्करी नोकरी करणारे इिर लोक असि. याचशवाय केवळ धमावरील चनष्ठेच्या उत्साहाने 
स्वख षीने िरिी झालेले स्वयंसेवकही (म िािास्व्वअ) सैन्याि असि. िे स्विःच्या खिाने येि व त्यानंा लूट 
चमळाल्यास त्यािा काही [चजयाद इब्लने अबी स फ्यान याने चहजरी सन ५१ मध्ये रबी इब्लने जैद यािी ख रासानिा स िेदार म्हणून नेमणूक केली. 
‘मोचहमेच्या खिासाठी ‘झ ंड’ ने काही वाटा द्यावा असा ह कूम त्यानेि प्रथम काढला’. अशा वाट्याला ‘िनाह दं’ असे म्हणि.] िाग मोचहमेिा खिय 
िागचवण्यासाठी त्यानंा द्यावा लागे. स्वख षीने या मोचहमेि िाग घेणारे स्वयंसेवक आचण ‘झ ंड’ याचं्यािील फरक 
असा की, स्वयंसेवकानंा आपल्या लष्ट्करी नोकरीच्या म दिीबाबि खचलफाशी करार करिा येि असे. 
उमाय्यदाचं्या (१३०/७४७−८) शवेटच्या लढायापंकैी एका लढाईि खचलफा मारवान द सरा याच्या बाजूने 
सीचरया आचण मेसोपोटेचमयािे िार हजार स्वयंसेवक सरदार लढले होिे. त्याचं्या नोकरीच्या अटींि एक अट 
अशी होिी की मोचहमेिे उचद्दष्ट साध्य झाल्यावर त्यानंा घरी परिण्यािी परवानगी देण्याि यावी. 

 
उम्मायदाचं्या कारकीदीिे शवेटी त्यािें लष्ट्करी बळ संस्थेच्या दृष्टीने बरेि होिे. शवेटिा खचलफा 

मारवान द सरा याच्या कारकीदीि चहजाझ येथे बंड झाले. िे मोडण्यासाठी खचलफाने पाठचवलेल्या ८० 
हजाराचं्या फौजेि क रेशीिी काही पथके, अन्सार व साधे ‘व्यापारी’ होिे. िसेि १३१/७४८–९ मध्ये बंडखोर 
अब्लबासींच्या फौजाचवरुद्धच्या लढाईि एक लाख िे दीड लाख उमाय्यद सेना पाठचवण्याि आली होिी. चिच्याि 
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म ख्यिः सीचरयािील अरब टोळीवाले ककवा ख रासानमध्ये स्थाईक झालेले त्यािें िाऊबंद होिे. िथाचप 
अब्लबासींच्या फक्ि २० हजार सैचनकानंी त्यािंा परािव केला.  

  
स रुवािीच्या काळािील अब्लबासी– लष्ट्कराच्या सामर्थयािे मूळ, अब  म स्स्लमने उिारलेल्या ख रासानी 

टोळीवाल्याचं्या सेनेि होिे. अब  म स्स्लम हा अब्लबासींिा प्रिारक होिा व त्याच्याम ळेि अब्लबासींच्या सते्तिा उदय 
झाला. छोट्या प्रमाणाि स रुवाि करून त्याने १२९ । ७४६–७ मध्ये साि हजारािंी फौज उिारली. फौजेिील 
सैचनकानंा मधूनमधून छोट्या रकमा िेट. [माणशी ३ चदऱ्हाम व चशवाय जादा ४ चदऱ्हाम िेट म्हणून चदली जाई असा उल्लेख आढळिो.] 
देऊन आपल्याशी एकचनष्ठ राहण्यासाठी अब  म स्स्लम सैचनकानंा प्रवृत्त करीि असे. एक वषानंिर आणखी 
चकत्येक हजार लोक त्याला चमळाले.त्यािं केवळ ख रासानमधील रचहवाशीि होिे. असे नव्हे िर, उमाय्यद 
फौजािूंन फ टलेले सैचनकही होिे. 

 
म िाचसम २१८/८३६ मध्ये गादीवर येईपयंि जवळजवळ एक शिक अब्लबासी फौजेमध्ये व खचलफाच्या 

शरीररक्षक दलामध्ये प्राम ख्याने ख रासानिे रचहवासीि होिे. [ख रासान व बगदाद यािें सबंंध दीघयकालपासून िालि आले होिे. 
यािे द्योिक अशा एका घटनेिा उल्लेख आढळिो. ख रासानच्या फौजाचं्या जागी ि की फौजा आल्यानंिर म हिादी याच्या कारकीदीि (२५५/८६९ मध्ये) 
ख रासानिे सैचनक खचलफाच्या शहरी आले. ख रासानी सैचनकासंाठी पूवी उिारलेल्या चनधींिून आपणास पैसे चमळिील अशी त्यािंी अपेक्षा होिी. पण 
एका ठगाने त्याआधीि िो चनधी लाबंचवला असल्यािे त्यानंा समजले.] बायझन्टीनवर केलेल्या हल्ल्यािं त्यािंाि उपयोग म ख्यिः 
केला गेला. िसेि इिर मोचहमािंही त्यािंा उपयोग करण्याि आला. १६२/७७८–९ मधील मोचहमेि 
ख रासानच्या िीस हजार सैचनकानंी िाग घेिला. इिर मोचहमािंही त्यानंी कमीअचधक संख्येने िाग घेिला. 
अथाि ख रासानींिी फौज ही काही खचलफािी एकमेव फौज नव्हिी. बगदादिा संस्थापक खचलफा मन्सूर याने 
आपल्या फौजेि अनेक अरब ठेवले होिे. त्यािं उमाय्यदाचं्या फौजेिून फ टलेले काही अरब होिे व बाकीच्या 
अरबािं म दारच्या उत्तर अरबस्िानी राज्य संघािील, िसेि येमेनच्या दचक्षणेकडील टोळ्यापंैकी व रचबया 
राज्यसंघािंील काही अरबािंा समावशे होिा. इिर अरब प्रदेशािूंनही चमळिील िेवढ्या सैचनकािंा उपयोग 
करण्याि आला. उदा. िारिावर १५६–७७६ मध्ये सम द्रमाग े केलेल्या स्वारींि िाग घेिलेल्या सैचनकािं, 
बसऱ्याच्या अजनाद ककवा इिर टोळ्यामधून िरिी केलेले दोन हजार लोक, सीचरयन प्रम खािे नेिृत्वाखालील 
साि हजार सीचरयन, मूळ इराणािले, पण बसऱ्याि स्थाचयक झालेले िार हजार सरदार व अनेक स्वयंसेवक 
यािंा समावशे होिा. स्वयसेंवकापंकैी पंधराशजेणानंी सीमारक्षक म्हणून काम केले. याचशवाय एक हजार 
सामान्य नागचरक होिे. िे आपला पैसा बरोबर घेऊन गेले होिे. खचलफा अमीनने आपला िाऊ माम न याच्या 
फौजेचवरुद्ध लढण्यासाठी सीचरयामध्ये एक सेना उिारली होिी. माम नच्या फौजेिे नेिृत्व िाचहरकडे होिे. 
सीचरयामधील टोळ्यािें प्रम खही एकामागून एक आपल्या फौजा घेऊन आले. पण बगदादमधील ख रासानी 
फौजाशंी त्यािें जमले नाही व अखेर िे आपल्या घरी परि गेले.  

 
इचिहासकार िबरीने १९३/८०८–९ मधील घटनािंी नोंद करिाना ‘ि की’ [व्यापक अथाने परकी सैचनकािंा 

उल्लेख ‘ि की’ या शब्लदाने केला जािो.] पगारी फौजािंा प्रथमि उल्लखे केला आहे. अब्लबासी खचलफाचं्या इचिहासाि खडी 
फौज म्हणून पगारी ि की सैचनकानंी प ढे महत्त्वािा िाग घेिला. यावळेी हे सैचनक बंडखोर रचफ इब्लने लेथ याच्या 
बाजूने सरकारी फौजािंा प्रम ख माम न याच्याचवरुद्ध लढले. दोन वषांनी ि कय , ख्वाराज्म, व ब खारािे लोक 
माम नच्या बाजूने त्याच्या िावाचवरुद्ध अमीनचवरुद्ध लढले. खचलफा म िाचसम २१८–८३३ मध्ये गादीवर 
आल्यानंिर बगदादमधील इराणी ‘झ ंड’ने खचलफािा प िण्या अब्लबास (माम निा म लगा) याच्या बाजूने बंड 
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केले. पण त्याने स्विःि म िाचसमिी सत्ता मान्य केल्याम ळे िे बंड शमले. पण इराणच्या फौजाबंद्दल खचलफाच्या 
मनािील अचवश्वास िसाि कायम राचहला. त्याने ि कीिाषी पूवय इराणी प्रािं व रान्सऑस्क्सयानामधील 
लोकानंा खरेदी करून ककवा इिर मागाने त्यािंी मोठी सेना उिारली. प ढे २१९/८३४ साली खचलफाने ही सेना 
बगदादमध्येि ठेचवली आचण आपल्या प्रिंड ि की शरीररक्षकदलासह त्याने िेथून आपला दरबार हलचवला. िो 
प्रथम काबलूला व नंिर सामाराला [हरून अल् रशीद यानेही असेि बगदादहून रक्काला स्थलािंर केले होिे.] गेला. 

 
अरबाबंद्दलच्या अचवश्वासाम ळे आचण ि की सैचनकानंा द्यायला पैसा हवा म्हणून खचलफाने इचजप्िमधील 

पगार–यादीिून अरबािंी नाव े काढून टाकण्यािा ह कूम चदला. पचरणामी गादीवर आल्यानंिर एका वषाने 
त्याच्या नोकरीि अरब सैचनक चशल्लक राचहले नाहीि. त्याचं्या जागी परकीयािंी िरिी करण्याि आली. अहमद 
इब्लने ि ल नने सत्ता बळकावीपयंि हे िालू राचहले. 

 
म िाचसमने आपली फौज केवळ ि कांप रिीि मयाचदि ठेवली नाही. चनरचनराळ्या चठकाणाहूंन त्याने 

लोकािंी िरिी केली. त्यािंले काही ग लाम िर काही स्विंत्र होिे. पचिमे (माचिब) कडच्या सैचनकािंी त्याने 
एक चनराळी सेना उिारली. दोन्ही सेना २२३/८३८ साली अमोचरयमवरील वढे्याच्या वळेी बायझन्टीयनाचंवरुद्ध 
लढल्या. ि कांवरील म िाचसमच्या चवश्वासािे एक प्रिीक असे की, आचशया मायनरवरील स्वारीसाठी 
पाठचवलेल्या [मायकेल सायरस याचं्या मिे म िाचसम याच्या सैन्याि ८० हजार सैचनक होिे आचण त्याच्याबरोबर ३० हजार व्यापारी व माल 

प रचवणारे होिे.] फौजेिे नेिृत्व अशनास आचण अफचशन याचं्याकडे संय क्िरीत्या होिे. त्यापैकी चनदान अशनास 
िरी ि कय  होिा. 

 
फरघानािील लोक, चनग्रो व इचजस्प्शयन्स यािंी िरिी करून पगारी फौजािंी संख्या वाढचवण्याि 

आली. म िावक्कील २३२ । ८४७ साली गादीवर आला. त्याच्या कारकीदीिही या लोकाचं्या पगारापोटी खचजना 
आटून गेला. खचलफा पगार देिाना पक्षपाि करून काही फौजानंा चवशषे खूष करी. त्याम ळे िो स्विःि 
अडिणीि आला होिा. गादीवर आल्यावर त्याने नव्या िरिी झालेल्या सैचनकानंा (शाचकचरया [‘िाकीर’ (‘नोकर’ 
ककवा ‘उमेदवार’) या मूळ इराणी शब्लदािून ‘शाचकचरया’ हा शब्लद आला आहे. ‘झ ंडू’ हून चिन्न असे जे ‘िरुण’ होिे त्याचं्या सदंिाि हा शब्लद वापरला जािो. 
त्याम ळे हे िरिी केलेले लोक असावेि असे वाटिे.]) आठ मचहन्यािंा पगार चदला. मात्र अगोदरच्या ि कांना आचण माचिबींना 
खूपि कमी पगार चदला िेव्हा त्यानंी िो घेण्यािे नाकारले. पण ग लाम सैचनकानंा सैन्य सोडून स्विःला 
चवकण्यािी मोकळीक देऊन आचण स्विंत्र सैचनकानंा “मी ि मिी आदशय सेना बनचविो” असे आश्वासन देऊन 
त्याने असंि ष्टािें समाधान केले. 

 
खडी फौज एकचनष्ठ राहावी यासाठी बरेि पचरश्रम व काळजी घेण्याि येि असे. आपण ज्याला गादीिा 

वारस नेम ूत्यालाही या खड्या फौजेिी चनष्ठा लािावी अशी स लिानािी इच्छा असे. म्हणून चिजोरीिून प्रथम 
खड्या फौजेिा पगार िागचवला जाई. आचण काही कारणाने िो चमळाला नाही िर िे ियंकर दंगा करीि. पण 
असंिोषािे द सरे काही कारण असेल िेव्हा पगार देऊनही त्याचं्या चनष्ठचेवषयी खात्री बाळगिा येि नसे. अनेक 
जण सैन्यािूंन फ टून दरोडेखोर बनि. लष्ट्करी गणवषेािं वावरणे म्हणजे डाकूचगरी [माम नच्या पदरी असलेला प्रचसद्ध 
शास्त्रज्ञ बान  म सा यािा चपिा चवद्वान पंचडि नव्हिा िर “ ‘झ ंड’ च्या ब रख्याि लपलेला ल टारू व दरोडेखोर होिा” असे ‘िाचरक अल् ह कामा’ या 
प स्िकाि म्हटले आहे.] असे समीकरण बनले होिे. 
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म िाक्कीलिा खून सामारा येथे त्यािा एक ि की सरदार बाघीर याने केला िेव्हापासून खचलफा हा 
आपल्या रक्षकाचं्या िाब्लयािील चनव्वळ एक प्राणी बनला. रक्षकािें परस्परचवरोधी गट खचलफाला आळीपाळीने 
आपल्या िाब्लयाि ठेवीि. आचण लोकानंा त्याच्याबद्दल वाटणाऱ्या चनष्ठिेा फायदा घेि. रक्षकािंा एक गट 
बगदादला परि आला आचण त्याचं्यािील परस्परचवरोधी गटाचं्या िाडंणाि सामान्य नागचरकािें बरेि हाल 
झाले. प ढे बाघीरिा त्याच्या प्रचिस्पधांनी खून केला. त्याच्या ख नासंबधंींच्या काही कचविािं राजधानीिील त्या 
वळेच्या चनरपराध नागचरकाचं्या द दयशिेे चवदारक वणयन केलेले आहे. घोड्यावंरून ककवा पायी संिार करणाऱ्या 
ि कय , माचिबी व फरघानी या सशस्त्र टोळ्यानंी आपसािंील िाडंणाि शहर उद्ध्वस्ि करून टाकले होिे. 

 
सामारा येथे राचहलेल्या ि की रक्षकानंी २५१/८६५ साली म िावाक्कीलच्या जागी म िाझिी 

खचलफापदावर चनवड केली. िर बगदादमधील रक्षकानंी म स्िाइिला खचलफा म्हणून मान्यिा चदली. म िाझने 
नेमलेल्या नव्या अचघकाऱ्यासंंबंधीच्या वृत्तािंाि असा उल्लेख आहे की एक अचधकारी हारासिा (खचलफािे 
शरीररक्षक) प्रम ख होिा, द सरा अचधकारी ि कांच्या य द्धकिेरीिा प्रम ख होिा आचण चिसरा खचजन्यािा आचण 
ि कय , माचिब व शाचकचरया यािें पगार देण्याच्या खात्यािा प्रम ख होिा. 

 
म िाझिी सत्ता वरिढ होिी त्या काळाि बगदादमधील ि कांबद्दलिी आपली जबाबदारी िो पार 

पाडीनासा झाला. पगारासाठी ि की रक्षक दंगा करीि आहेि असे त्याला सागंण्याि आले िेव्हा आपणाला 
त्यािंी जरूर नाही, आपण त्यानंा मदि करणार नाही असे त्याने जाहीर केले. त्यानंिर ि कय  व इिर 
शरीररक्षकाचं्या हालिालींसंबंधीिे जे वृत्तान्ि उपलब्लध आहेि िे म ख्यिः पगारास चवलंब झाल्याने त्यानंी 
केलेल्या दंगलीबाबि आहेि. परदेशी मोचहमािं या ि की शरीररक्षकानंी प्रिावीपणे िाग घेिल्यािी नोंद नाही. 
बायझंटीन हल्ल्यापासून संरक्षण करण्यािे काम प्राम ख्याने खचलफाच्या सैचनकाचं्या चशरावर पडले होिे. देशाि 
असि िेव्हाही हे ि की शरीररक्षक त्यानंा चमळणाऱ्या पगारा इिकेही काम करीि नसि. संख्येने िीन 
हजारापेंक्षाही [हे सैचनक १५०० ककवा २७०० होिे असेही म्हणिाि.] कमी असलेल्या अशा पाखंडी करामािींनी बगदादवर 
िाल केली िेव्हा त्याचं्या प्रचिकारासाठी पाठचवलेल्या ८० हजार फौजेिा करामािींनी ध व्वा उडचवला. आपल्या 
चदवानमध्ये अशा कामि कार एक लाख पगारी सैचनकािंी नोंद असल्यािी िक्रार खचलफा म हिादीने आपल्या 
शवेटच्या आजाराि केली होिी. 

 
ि की शरीररक्षक सैचनकािंील िेकडपणािे अंशिः कारण अकाययक्षम नेिृत्व हे होिे. म वाफ्फक व त्यािा 

म लगा अब ल अब्लबास याचं्या काययक्षम नेिृत्वाखाली उिारलेल्या फौजा दचक्षण इराकमधील दलदलीच्या चबकट 
प्रदेशािंही झाजं बंडखोरींचवरुद्ध प्रिावी ठरल्या होत्या, आचण मजूर चमळि असिानाही वढेा चदलेल्या शहराचं्या 
चििीखाली स रंुग पेरण्यािे अवघड कायय त्यानंी साध्या हत्यारानंी केले होिे.  

 
मध्यविी सत्ता जेव्हा प्रबळ होिी आचण चिजोरीि करािा पैसा जमा होि असे अशा काळी या खड्या 

फौजानंा त्या पैशािूनि पगार व िते्त चदले जाि. काही फौजानंा पगाराच्याचशवाय ककवा त्याऐवजी जहाचगऱ्या 
चदल्या जाि. मन्सूरने माचससा (मॉपस्वसेचटया) येथील चशबंदीस पगाराच्याव्यचिचरक्ि जचमनी चदल्या, पण 
मन्सूरमागनू आलेल्या माहदीने ही प्रथा बंद केली असे सागंण्याि येिे. प ढे चिजोरीिल्या पैशािून जेव्हा 
सैचनकािंा पगार िागचविा येईनासा झाला िेव्हा ि की रक्षकाचं्या प्रम खानंा प्रािंािंील जचमनी देण्याि आल्या. 
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अट एवढीि की त्यानंी िेथे शािंिा व स व्यवस्था राहून वषाला काही रक्कम राजधानीस पाठचवली पाचहजे. या 
व्यवस्थेिे एक प्रचसद्ध उदाहरण म्हणजे बायाकबाक (बाबाक्याल) याला इचजप्िमघील बरीि मोठी जमीन 
जहागीर म्हणून चमळाली. िो स्विः बगदादला राहाि असे. जचमनीिी व्यवस्था पाहण्यािे काम त्याने अहम्मद 
इब्लने ि ल नकडे सोपचवले. खचलफा म हिादीच्या ह क माने बायाकबाक याला ठार करण्याि आले. त्यानंिरही 
त्यािा इचजस्प्शयन जमीनज मला अहमदाच्या चनयंत्रणाखाली राचहला. प ढे काही वषांनी देशािी सत्ताि 
अहमदाच्या हािी आली. 

 
नंिरच्या काळाि अन दान पद्धिीिा सवाि जास्ि उपयोग सेल्ज कानंी केला. यािे एक प्रम ख उदाहरण 

म्हणजे सेल्ज क स लिान अहमद याने ५१५ । ११२१ मध्ये अमीर अक्स नकर यास य द्धािील कामचगरीबद्दल 
मोस ल शहर व त्याच्या आसपासच्या जचमनी चदल्या. सेल्ज क काही श्रीमंि नव्हिे. काही वळेा सैचनकािें 
पगारही देणे त्यानंा कठीण जाई. पण त्यानंी शिेकऱ्याचं्या चहिसबंंधािें रक्षण व्हाव ेम्हणून त्यानंा काही संरक्षक 
हक्क देऊन त्याचं्याकंडून काही ठराचवक रकमा गोळा करण्यािी पद्धि अवलंचबली. िसेि चशके्षपोटी त्याचं्या 
बायकाम लािंा िे छळ करीि नसि. 

 
अन दान पद्धिीिा द रुपयोग होऊ लागला िेव्हा सवयसामान्य सैचनकािं आचण शिेकऱ्याि िी पद्धिी 

अत्यंि अचप्रय झाली. कारण प्रम ख अचधकारी जचमनीिी नीट व्यवस्था पहाि असले िरी सवयसामान्य सैचनकानंा 
शिेीिी काही माचहिी नव्हिी. पाणी– प रवठा, रस्िे वगैरेकडे द लयक्ष करून त्यानंी जचमनीिी थोड्याि अवधीि 
द दयशा करून टाकली. त्याम ळे आपणाला लष्ट्करी सेवबेद्दलिा मोबदला जचमनीच्या स्वरुपाि न देिा द सऱ्या 
कोणत्या िरी स्वरूपाि द्यावा अशी अखेर त्यानंी मागणी केली. [ब वेचहद म इझ अल्–दावला (३३४/९४५–४६) याला आपल्या 
सैचनकानंा पगार देणे शक्य झाले नाही ककवा िशी त्यािी ियारी नव्हिी िेव्हा त्याने त्यानंा जचमनी चदल्या यासबंंधाि हा उल्लेख आहे. परंि  त्यापूवीपासून 
या पद्धिीचवषयी असिंोष होिा.] 

 
ि कांना अखेर ब वचेहदानंी अचधकारपदावरून पदच्य ि केले. ब वचेहद अचधक संघचटि असल्याने त्यानंा 

िे शक्य झाले. बगदादमधील ि कांिे ‘झ ंड’ या त्या काळाि व नंिरच्या काळािही नागचरकावंर झडप घालून 
त्यािंी लूट करणाऱ्या चननायकी टोळ्या बनल्या होत्या. 

 
ि की शरीरक्षकािें प्रि त्व असलेल्या काळाि खचलफाच्या म स्स्लम साम्राज्यामध्ये इस्लामसाठी लढणारी 

अशी कें द्रीय सेना राचहली नाही. पण धोका चनमाण होिाि मदिीस धावनू येिील असे इस्लामच्या श्रदे्धने 
प्रिावीि झालेले काही चनष्ठाविं लोक होिे हे लक्षाि घेिले पाचहजे. उमाय्यद हे एक चनव्वळ लौचकक आचण 
अधार्ममक असे राजघराणे आहे असे समजले जाि असले िरीही त्याचं्या बाजूने स्वयंसेवक लढले होिे हे 
याअगोदर साचंगिलेि आहे. असेि अनेक स्वयंसेवक म स्स्लम प्रदेशाच्या संरक्षणािी गरज उद्भवली िेव्हाही 
अब्लबासींच्या चनशाणाखाली जमा झाले व आचशया मायनरमधील बायझन्टीनािें प्रदेशावर त्यानंी हल्ल े केले. 
शत्रूने सीचरया, मेसोपोटेचमया व इिर इस्लामी प्रदेशािंील सीमािं शहरावंर (ि घूर) शत्रूंिे हल्ल ेझाले िेव्हा 
त्याचं्याचवरुद्ध खचलफािंी सेना लढली नाही िर स्थाचनक रचहवासी लढले. “ज्याचं्याजवळ घोडे व शसे्त्र नव्हिी 
असे लोक सोडून” बाकी सवय रचहवाश्यानंी या लढाईि िाग घेिला. पाखंड्याचंवरुद्ध लढण्यासाठी आपल्या 
फौजा पाठचवण्यािी खचलफािी इच्छा नसे ककवा त्याला (उदाहरणाथय, म स्िाईन) िे शक्य नसे िेव्हा आक्रचमि 
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प्रदेशापासून दूर अंिरावर राहणारे म स्स्लमदेखील सीमािें रक्षणाथय लढणाऱ्या आपल्या धमयबाधंवाचं्या 
मदिीसाठी माणसे व लष्ट्करी सामग्रीच्या स्वरूपाि मदि पाठवीि.  

 
एखाद्या बंडखोराचवरुद्ध ककवा पाखंड्याचवरुद्ध आपल्या प्रदेशाच्या जवळि सामना देणे आवश्यक झाले 

िर खचलफाला ककवा त्याने सक्िीने फौज उिारण्यािा अचधकार चदलेल्या अचधकाऱ्याला अनेकदा स्थाचनक 
मदिीवर चवसंबनू राहाव े लागे. खचलफा म िाचमदबाबि िेि झाले. २५७/८७१ मध्ये आपल्या खासगी 
कारिाऱ्याच्या नेिृत्वाखाली झाजंचवरुद्ध लढण्यासाठी पाठचवलेल्या फौजािंा परािव झाला िेव्हा म िाचमदने 
अहमद अल ् म वाचल्लदला बसऱ्यास पाठचवले. िेथे त्याला मोठ्या संख्येने लोक चमळाले. त्यािं बह िेक 
स्वयंसेवक होिे. लढाईिे चशक्षण व कौशल्य यािंा त्याचं्याि अिाव असल्याने लढाईिा सराव व चनधार 
असलेल्या शत्रूच्या फौजेने त्यािंा चवनासायास ध व्वा उडचवला. म िािास्व्वयािंी नेमणूक करण्याि द सरा िोटा 
म्हणजे लष्ट्करी गरजेन सार लादल्या जाणाऱ्या समाईक चशस्िीखाली िे येि नसि. िे जसे स्वचे्छेने येि िसेि 
स्विःच्या लहरीन सार चनघून जाि. उमाय्यदाचं्या कारकीदीि असाि एक प्रसंग घडला. त्यािे वणयन यापूवीि 
केले आहे. िबरीने द सरे एक–उदाहरण चदले आहे. बाबक या ख रामी पाखंड्याचवरुद्ध दीघयकाळ लढाई झाली. 
त्यािे वणयन करिाना िो म्हणिो, चवजय अशक्य चदसू लागला िेव्हा स्वयंसेवकानंी घरी परिण्यािा चनणयय 
घेिला. 

 
जेव्हा खचलफािी सत्ता सवयश्रेष्ठ होिी; त्यािे अचधकार व प्रिाव अबाचधि होिा िेव्हा राज्यािी लष्ट्करी 

संघटना बऱ्याि प्रमाणाि काययक्षम होिी. कें द्रीय सरकार चदवान अल ् जैश (लष्ट्कर खािे) माफय ि लष्ट्करािे 
काम पाही. सैचनकािंी िरिी व त्यािंा पगार यास हे खािे जबाबदार होिे. अथाि स्विः खचलफा ककवा त्यािा 
वझीर हेही त्याि लक्ष घालीि. कारण राज्याच्या दृष्टीने या बाबी सवांि महत्त्वाच्या समजल्या जाि. लष्ट्करी 
धोरण अखेर खचलफाि ठरवी. य द्धाला आचण शािंिेला िोि जबाबदार असे. त्याच्या स्विःच्या रक्षणासाठी 
सैचनक असि. य द्धाच्या ककवा शािंिेच्या काळाि खचलफािे संरक्षण करणे हेि त्यािें काम असे. त्या काळाि 
य द्ध ही चनत्यािी बाब होिी. य द्ध करणे शक्य नसेल िेवढ्या काळाप रिी शािंिा असे. जेव्हा एखादा परकी 
पाखंडी ककवा बंडखोर माडंचलकासारख्या प्रबळ शत्रूचवरुद्ध सैन्य पाठचवणे आवश्यक ठरे िेव्हा शरीररक्षक 
दलािं टोळीवाल्यािंी िरिी करण्याि येई. टोळ्यािें नायक या बाबिीि महत्त्वािी कामचगरी बजावीि. कारण 
िेि टोळ्यानंा य द्धासाठी ियार करीि. प्रत्येक टोळी आपल्या ‘रईस’ च्या सागंण्यावरून एकत्र येई, कूि करी व 
लढे. य द्ध आचण सवयसाधारण व्यवस्था या गोष्टी कें द्रीय सते्तकडे सोपचवल्या होत्या. 

 
ि की शरीररक्षकाचं्या हकालपट्टीनंिरच्या काळाि खचलफाच्या पूवेकडील राज्याि ब वचेहदािंीि कें द्रीय 

सत्ता होिी. त्यािंी संघटना चनचििपणे लष्ट्करी होिी. पण इचिहासकारानंी या गोष्टीवर फारसा प्रकाश 
पाडलेला नाही. इब्लने अल ्असीर याने चलचहलेल्या इचिहासािी अनेक पाने ब वचेहदाचं्या मोचहमाचं्या वणयनानंी 
िरलेली आहेि. पण त्याचं्या लष्ट्करािी संघटना ककवा य द्धािी पद्धिी यासंबधंींिा फारि थोडा िपशील त्याच्या 
इचिहासाि सापडिो. ल टीिा वाटा आपणाला चमळाला पाचहजे या अटीवरि डेलाइट टोळीवाले ब वचेहद 
सरदाराचं्या नेिृत्वाखाली लढले असे चदसिे. कारण त्यानंा पगार चमळाला नाही िेव्हा इिर टोळीवाल्यापं्रमाणे 
त्यानंीही दंगल केली. फौजा प ढे सरकू लागल्या िसिसे चनरचनराळ्या वळेी कजकलेल्या प्रदेशािंील लोक आचण 
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टोळ्यािें नायक व त्यािें पचरवार लािाच्या आशनेे त्यानंा येऊन चमळाले. ब वचेहदाचं्या पद्धिींि स्वचे्छेने िरिी 
झालेल्यानंा महत्त्वािे स्थान नव्हिे. 

  
ब वचेहदानंा प ढे सेल्ज कानंी पदच्य ि केले. सेल्ज कासंबंधंी बरीि माचहिी उपलब्लध आहे. गझनीच्या 

म हम्मदाशी ४२०/१०२९ मध्ये त्यािंी लढाई झाल्यािे सागंण्याि येिे. सेल्ज कानंी म हम्मदाच्या प्रदेशावर स्वारी 
केली होिी. म हम्मदाने त्यानंा ह सकावनू लावण्यािा प्रयत्न केला व ब खाराबाहेर मोकळ्या प्रदेशाि त्याचं्यावर 
हल्ला केला. दोन हजार िंबूि राहिील एवढी ब वचेहद सैचनकािंी संख्या होिी. म हम्मदाने हल्ला केला िेव्हा 
सेल्ज क सैन्य इम्पहानकडे चनघण्याच्या ियारीि होिे. या घ झ ि कांिी द सरी शाखा त्या वळेी ि घचरल, बेग, 
दाऊद आचण याबघू याचं्या नेिृत्वाखाली रान्सऑस्क्सयानाि होिी आचण िे दचक्षणेकडे व पचिमेकडे जाि होिे. 
ही शाखा संख्येने त्या वळेीस द्धा फार मोठी असली पाचहजे. कारण म हम्मदाला त्याचं्यासबंंधी माचहिी चमळाली 
िेव्हा त्याने सेल्ज क इब्लने ल कमनच्या िार म लाशंी वाटाघाटी स रू केल्या. “िारिािील स्वारीसाठी मला ि मिी 
मदि लागेल. ि म्ही काय मदि देऊ शकाल” असे त्याने चविारले. ही चविारणा म्हणजे सेल्ज काचं्या लष्ट्करी 
बळािी काहीशी कल्पना याचं्याकडूनि चमळावी या उदे्दशाने केलेली एक बिावणी होिी. सेल्ज क 
प्रचिचनधीजवळ एक धन ष्ट्य होिे व त्याच्या कमरपट्टट्यास दोन बाण होिे. त्यापंकैी एक बाण म हम्मदास देऊन 
िो म्हणाला, “ि ला मदिीिी जरूर िासेल िेव्हा हा बाण पाठव. एक लाख घोडदळ ि झ्या मदिीस येईल.” 
“आणखी मदि लागल्यास काय करावयािे” असे म हम्मदाने चविारिाि िो प्रचिचनधी म्हणाला, “द सरा बाण 
पाठव. आणखी पन्नास हजार घोडदळ ि झ्या मदिीस येईल.” “हे सैन्यही अप रे पडले िर?” म हम्मदाने प न्हा 
प्रश्न केला. िेव्हा सेल्ज क सेनानीने त्याला धन ष्ट्य चदले व म्हणाला, “हे धन ष्ट्य ि कय स्िानला प्रिीक म्हणून 
पाठव. ि ला दोन लाख सैचनकािंी गरज लागली िरी िे चमळिील.”  

 
सेल्ज कािंी त्या स रुवािीच्या काळािील पचरस्स्थिी पाहिा हे आकडे अचिशयोस्क्िपूणय आहेि याि 

शकंा नाही. पण एकदा मोचहमानंा गंिीरपणे प्रारंि झाल्यानंिर सेल्ज काचं्या फौजेि चनरचनराळ्या टोळ्यािंील 
लोकािंी िरिी होि गेली. त्याि स्वकीय होिे िसेि परकीय होिे. त्यानंा त्यानंी आपले ग लाम केले ककवा 
त्याचं्याशी दोस्िी केली. अझरबैझानमध्ये व इिरत्र ि घचरल बेगला हे राजे शरण आले. त्यानंी आपल्या झ ंडी 
पथके त्याचं्या चदमिीस चदल्या आचण काही वषानी ल घिाचगन या ि कोमन अमीराने बायझन्टीन प्रदेशावर हल्ला 
केला िेव्हा त्याने आपल्यास येऊन चमळण्याबद्दल सेल्ज क स लिान अल्प असयलान यािे मन वळचवले. अल्प 
असयलानने आचशया मायनरमधील अनेक शहरे कजकली. िेथील रचहवासी त्याच्या झ ंडीि सामील झाले. िसेि 
मंझीकटयच्या चनणायक लढाईि (४६३ । १०७०) बायझन्टीनािंा परािव होऊन (यािंा बादशहा रोमान स 
डायोचजचनस पकडला गेला (त्या लढाईम ळे पूवेकडील आचशया मायनरमधील रोमनािें प्रि त्व संप ष्टाि आले.) 
िेव्हा झालेल्या शािंिेच्या करारािील एक अट अशी होिी की, ‘जेत्याने’ मागणी करिाि त्याला चवचशष्ट संख्येने 
फौजा प रचवल्या पाचहजेि.  

 
परकीय सैचनक व सेल्ज क सैचनक यािंी चमचश्रि सेना हा एक ठरलेल्या धोरणािाि िाग झाल्यािे 

चदसिे. लागोपाठ िीन स लिानािंा प्रधानमंत्री असलेला चनजाम अल ्म ल्क ‘चसयासिनाम्या’ (शासनचवषयक 
प्रबंध) ि म्हणिो, “एकज टीने होणाऱ्या बंडािा धोका टाळण्यासाठी सैन्याि चनरचनराळ्या जमािीिे लोक 
असले पाचहजेि.” म्हणून राजप्रासादाच्या रक्षक दलाि दोन हजार डेलामी व ख रासान आचण जॉर्मजया व 
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फासयमधील काही लोक असाविे अशी सूिना त्याने केली. चनजाम अल ्म ल्किे हे ित्त्व अंशिः गझनीच्या 
म हम्मदाच्या पद्धिीवर आधारलेले होिे. म हम्मदाने आपल्या सेनेि ि कय , ख रासानी, अरब, कहदू, डेलामी व 
असेि इिर चनरचनराळ्या राष्ट्रािें व वशंािें लोक घेिले होिे. या फौजेिील प्रत्येक ‘राष्ट्रा’ च्या गटाने रात्रीच्या 
पहाऱ्यासाठी चकिी सैचनक प रचवले पाचहजेि हे त्याला कळचवण्याि येई. त्याने कोठे पहारा करावयािा हेही 
ठरवनू चदले जाई. द सरा गट आपल्याचवरुद्ध कागाळी करील या िीिीने कोणत्याही गटास पहाट संपेपयंि 
आपणास नेमून चदलेल्या जागेपासून हलण्यािे धैयय होि नसे. लढाई चदवसा झाली िर प्रत्येक गट स्विंत्र पथक 
म्हणून लढे.  

 
सेल्ज कािें राज्य लष्ट्काराच्या आधारानेि िाललेले असल्याने आपल्या स लिानािी फौज िार लाख 

होिी असे चनजाम अल ्म ल्कने म्हटले आहे याि आियय वाटण्यािे कारण नाही. ही फौज सत्तर हजारापंयंि 
कमी करावी अशी सूिना शािंिेच्या काळाि एका दूिाने स लिानास केली होिी. िेव्हा ही सूिना मान्य केली 
िर राज्याला धोका चनमाण होईल, उलट फौज साि लाखापंयंि वाढचवली पाचहजे; म्हणजे राज्यािी समृद्धी 
होईल, असे मि चनजामाने व्यक्ि केले. 

 
हे सवय सैचनक नेहमी एकाि िागाि नोकरीला असि असे नाही. गझनवींचवरुद्धच्या लढाईि स लिान 

मचलकशहािे सेनेि शहेेिाळीस हजार सैचनक होिे असा उल्लेख आढळिो. िर मंझीकटयच्या लढाईि शत्रूजवळ 
दोन लाखािंी फौज होिी; पण स लिान अल्प असयलान मात्र पंधरा हजारापेंक्षा अचधक सैचनक उिारू शकला 
नाही. 

 
पैगंबरापं्रमाणेि खचलफा हा त्या काळाि ित्त्विः नसला िरी प्रत्यक्षाि मात्र इस्लामी फौजािंा सवयश्रेष्ठ 

प्रम ख होिा. फौजािंा उपयोग करण्यािा आचण लष्ट्करी सामग्रीिी चवल्हेवाट आपल्या इच्छेप्रमाणे लावण्यािा 
अचधकार त्यास होिा. हरून अल ्रशीदने आपला म लगा माम न याला ख रासानमधील आपल्या गादीिा वारस 
करण्यािे ठरचवले िेव्हा त्याने काझी व इिर प्रम ख व्यक्िींना बोलावनू घेिले आचण त्यानंा साचंगिले, “आिा 
याप ढे आपल्या सैन्यािंील पैसा, खचजना, शसे्त्र, घोडे व इिर सामग्री आपला म लगा माम न याच्या हािी राहील, 
द सऱ्या कोणाच्याही हािी राहणार नाही. या गोष्टीला ि म्ही साक्षी आहाि”. बायझन्टीनाचंवरुद्ध झालेल्या 
लढायािं स्विः हरूनने अनेकदा फोजािें नेिृत्व केले होिे आचण हरून अल्पवयीन होिा त्या वळेीही बर्ममसाईड 
क ट ंबाच्या एका सिासदाच्या पालकत्वाखाली त्याला एका फौजेिे नाममात्र प्रम खपद देण्याि आले होिे. 

 
पैगंबर ककवा खचलफाच्या खालोखालिे स्थान त्यानंी नेमलेल्या सेनानींना असे. कधी कधी खचलफा 

स्विःच्या म लानंाि सेनानीपद देई. पण अनेकदा य द्धािा अन िव असलेल्या लोकानंा सेनापिीपद चदले जाई. हे 
सेनापिी स्विःि आपले अचधकारी नेमीि व काही अपवाद वगळिा या नेमण का करिाना लष्ट्करी कौशल्य हीि 
पचहली कसोटी मानली जाई. अंदाल चसया कजकणारा िारीक इब्लने झैद हा बंधम क्ि ग लाम होिा.नंिरच्या 
काळाि ग लामानाहंी सेनापिी करण्याि आले. पण प ष्ट्कळदा त्यानंी स्विःि िे पद [‘ि की’ सरदार बजकल व अल्–
बरीदी याचं्यािील लढाईि अल  बरीदी याने आपला ग लाम अब  जाफर याला आपल्या सेनेिे प्रम ख नेमले होिे. इचजप्ििी सत्ता बळकावणारा अहमद 
इब्लने ि ल न हाही ग लाम होिा आचण त्या देशािील माम लक राजे हेही ग लाम होिे.] बळकाचवलेले आहे. सरसेनापिीच्या नेिृत्वाखाली 
असलेले टोळ्यािें नायक सवयसाधारणपणे आपल्या नेिृत्वाखालील लोकानंा लढाईवर पाठवीि. पण हे नायक 
काही कारणानंी गैरहजर राचहले िर सरसेनानी त्याचं्या जागी द सरे काययक्षम सेनानी नेमीि असे. पैगंबराचं्या 
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मृत्यूनंिर काही काळ टोळ्यामंधील वगेळेपणािी ज नी िावना काही टोळ्यामंध्ये प न्हा डोके वर काढू लागली. 
उदा. याम यकच्या लढाईि म स्स्लम फौजािंा प्रम ख कोण असावा याबद्दल वाद चनमाण झाला िेव्हा एकमेकाशंी 
चविारचवचनमय न करिा ककवा एकमेकािें सहकायय न घेिा प्रत्येक टोळी प्रम खाने आपापले लोक घेऊन 
स्विंत्रपणे लढाईला जाण्यािी ियारी केली. 

 
लष्ट्कराि वचरष्ठ–कचनष्ठ क्रमवारीिी पद्धिी उमरने स रू केली असे सागंण्याि येिे. त्याने म हम्मदािंी 

पद्धिी हा पाया धरला. इराणवर स्वारी करणाऱ्या सेनानीला त्याने जे पत्र चलचहले त्यािं या पद्धिीिा उगम आहे 
असे म्हटले जािे. हा सेनानी त्या वळेी काचदचसया येथे होिा. फौजेिे दहा िाग पाडाव,े अरीफ व अमीर याचं्या 
नेमण का कराव्या आचण सबंध फौजेिी िाचबयािे स्वरूपाि (लष्ट्करी पंक्िीच्या स्वरूपाि) उिारणी करावी असे 
या पत्राि ह कूम चदलेले होिे. सबधं फौजेिे दहा दहािे गट पाडाव;े प्रत्येक दहाच्या गटावर [दहािा गट (इराफा) 
स्थापण्यािी पद्धिी पैगंबरानंीि स रू केली असे मानले जािे. उमरच्या काळाि असा गट पगारवाटपाच्या दृष्टीने सोयीिा समजला जाि असे.] 
(इराफावर) त्याचं्यािलाि एक प्रम ख नेमावा (अरीफ) असेही ह कूम या पत्राि होिे. वचरष्ठिेच्या दृष्टीने या 
क्रमवारीि पचहला क्रम अमीरािा ककवा सरसेनानीिा. त्याखालोखाल िचबया चविागािे प्रम ख, त्या खालोखाल 
दहाच्या गटािें प्रम ख (अरीफ), त्याखाली ध्वजधारक [खचलद इब्लने वालीद हा प्रारंिी अमीर नव्हिा, पण पैगंबराचं्या एका ध्वजािा 
िो प्रम ख धारक झाल्यानंिर त्याने स्विःि स्विाकडे अमीरपद घेिले.] (त्यानंा श्रेष्ठ स्थान होिे असे चदसिे) आचण शवेटी टोळ्यािें 
नायक असा क्रम असे. पायदळ व घोडदळािे वगेवगेळे सेनापिी असि, पण त्यािें स्थान क्रमवारीच्या यादीि 
स्पष्ट केलेले [खचलफा अमीन याच्या फौजेि बाजारब णग्यािंीि अचधक िरिी होिी. बगदादच्या वेढ्याच्या वेळी त्यािी फौज अशाि पद्धिीने 
उिारलेली होिी. प्रत्येक दहाच्या गटावर एक ‘अरीफा’, दहा ‘अरीफां’ वर एक ‘काइद’, दहा ‘काइदा’ं वर एक अमीर अशी त्यािी सैन्यरिना होिी.] 
नाही. 

 
या लढणाऱ्या अचधकाऱ्याचंशवाय फौजेि हकीम, काझी, दाइय्या, राईद, द िाषा व कारकून याचं्या 

नेमण का केल्या जाि. लूट वाटण्याअगोदर िी काझीिे िाब्लयाि चदली जाई. चििे न्याय्य वाटप होिे की नाही हे 
िो पाही. लोकािें दाव े‘दाइय्या’ माडंी. छावण्यासंाठी जागा शोधणे हे ‘राईद’ िे काम असे. 

  
सवयसाधारण य द्ध संघटनेि लष्ट्कराच्या खास चशक्षणािा क्वचििि समावशे केलेला असे. मोठ्या 

प्रमाणावर हल्ले करण्याच्या कामाि सैचनक म ख्य: ग ंिलेले असि आचण हल्ले करण्याच्या कलेि टोळीवाल्यानंा 
काही चशकचवण्यािी आवश्यकिा नसे. खचलफािे वैयस्क्िक शरीररक्षक दल हा लढाऊ फौजेिा म ख्य कणा 
होिा. त्यािे स्वरूप मात्र चनराळे होिे. त्यािी अनेकदा पाहणी व िािणी केली जाई. खचलफा म िाचदर स्विः ही 
पाहणी व िािणी करी. ठराचवक चदवसानंी िो फौजानंा राजधानीच्या कवायि मेदानावर जमा होण्यािा ह कूम 
देई. िेथे एक लक्ष ठेवनू प्रत्येक सैचनकािे नेमबाजीिील व घोड्यावर बसण्यािील कौशल्य यािंी िािणी 
घेिली जाई. िागंला मध्यम ककवा चनकृष्ट असा प्रकारे िािणीसंबधंीिा शरेा नोंदब काि नोंदला जाई व 
प्रत्येकाला द्यावयाच्या कामािे स्वरूप त्यावर अवलंबून राही. 

 
मदैानावरील कवायि िालू असो, कूि िालू असो ककवा लढाई िालू असो ‘िचबया’ मध्येि लष्ट्करािी 

रिना सवयसामान्यपणे केली जाि असे. ‘िचबया’–न सार लष्ट्करािे पाि [यावरूनि अरबी िाषेि काही वेळा सैन्यासाठी 

‘खाचमस’ (पाि) हा शब्लद वापरला जािो. इब्लने खाल्द नच्या मिे ग्रीक व इराणपासून ही सैन्यरिना पद्धिी घेिली आहे.] म ख्य चविाग पाडलेले 
असि. मध्य, उजवी व डावी बाजू, आघाडी (म कादमा) आचण चपछाडी (साका) प्रत्येक चविागािले लोक 
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एकाि टोळीिे ककवा एकमेकाशंी पचरचिि असि. मध्य चविागाि अमीर व त्यािा फौजफाटा असे. दोन्ही बाजंूना 
द य्यम सेनानी व त्यािें सैन्य चविाग असि मध्यचविागाच्या प ढच्या बाजूस आघाडीिा चविाग असे. त्याला 
स्विःिा सेनानी व ध्वज असे. साका म्हणजे चपछाडीिा चविाग. सामान, रसद, शसे्त्र, वढेा घालण्यासाठी 
लागणारी मोठी यंते्र त्याचं्या िाब्लयाि असि. याचशवाय छोटी शसे्त्र धारण करणारािें वगेळे चविाग (म जारद), 
िसेि स्वयंसेवक दले ककवा आघाडीिी दले (िालाई) असि. सैन्यरिनेिे चनरचनराळे चविाग एकमेकाचं्या 
नचजक ककवा पचरस्स्थिीप्रमाणे एकमेकापंासून काही अंिरावर वस्िी करून राहाि. 

 
पाि चविागािं केलेली ही सैन्यरिना पैगंबराचं्या काळापासून् अस्स्ित्वाि होिी. बद्र व म टाच्या 

लढायािंील सैन्यािी रिना अशाि प्रकारिी होिी. या पद्धिीच्या शोधा म ळे व चिच्या वापराम ळेि म स्स्लम 
सैन्यानंा चवरोधकावंर चवजय चमळचविा आले. कारण चवरोधक, हल्ल्याच्या ज न्याि चवस्कळीि पद्धिींिा अवलंब 
करीि होिे. या पद्धिीि प ढे काही बदल झाले असले िरी एकंदरीि इस्लाममध्ये सवयमान्य सैन्यरिना म्हणून 
हीि पद्धिी अनेक शिके रूढ होिी. सैन्य रस्त्यावरून कूि करीि असो की कवायिीच्या मदैानावर असो, याि 
पद्धिीने त्यािी रिना केलेली असे; पण प्रत्यक्ष लढाईि मात्र ही रिना नावालाि चटकलेली चदसिे. 

 
प्रथम अिानक हल्ला िढवायिा, लागलीि माघार घ्यावयािी व प न्हा अिानक हल्ला िढवायिा ही 

लढाईिी [या पद्धिीला ‘करर्, ऊ फर्र’ (माघार व हल्ला) असे म्हणि.] पद्धि अरबस्िानाि पैगंबराचं्या कारकीदीच्या 
प्रारंिीच्या काळाि रूढ होिी. पैगंबरानंी दीक्षा चदलेल्या स रुवािीच्या म स्स्लमानंीही क रेश टोळीवाल्यावंरील 
हल्ल्यासाठी याि पद्धिीिा अवलंब केला होिा. त्या वळेी एकमेकावंर फारिर बाण फेकण्याि आले आचण 
आपले उचद्दष्ट न साधिाि व स्विःिी व शत्रूिीही फारशी हानी न करिा हे बाण परि आले. बद्रच्या लढाईपयंि 
(चह. स. [बद्रच्या लढाईि पैगंबरानंी अवलंचबलेले डावपेि त्याचं्यापेक्षा अचधक लष्ट्करी अन िव असलेल्या मंडळींना पसिं पडले नव्हिे.]) पैगंबर 
लष्ट्करी हालिालीसंबधंींच्या ज्ञानाि काही प्रमाणाि ियार झाले होिे. त्यानंी ‘िचबया’ पद्धिीिी रिना त्या वळेी 
प्रथमि केली व त्याि बरेि यशही चमळचवले. त्या वळेी त्याचं्याजवळ फक्ि िीनश ेलोक होिे. त्यािं केवळ एक 
घोडेस्वार होिा. पैगंबरानंी आपल्या सैचनकािंी सरळ पद्धिीने रिना केली. स्विः बाण घेऊन िे त्याचं्याबरोबर 
िालि आचण रागं मोडून प ढे येणाऱ्या सैचनकानंा मागे सारीि. लढणाऱ्या सेनेच्या चपछाडीस ‘साका’ असे. 
सामान व वाहि कीिी जनावरे त्याचं्या िाब्लयाि असि. क राणािील एका आयिािा (६१४) शब्लदशः अथय घेिला 
िर ही नवी रिना कायमिी अवलंबावी असे पैगंबरािें मि होिे असे चदसिे होिे. या अंदाजाला प ष्टी देणारी एक 
घटना १४५/७६२ मध्ये घडली. त्या वषी खचलफा मन्सूरने इसा इब्लने म सा याला, अचलद िोिया इब्राचहम इब्लने 
अब्लदल्ला (आपण पैगंबरािंा नािलग असल्यािा िो दावा करी) याच्याचवरुद्ध लढण्यासाठी पाठचवले. त्या वळेी 
ज न्या पद्धिीने सैन्यरिना न करिा सैचनकदलािंी चविक्ि रिना करून आक्रमणािा प्रचिकार करावा असा 
सल्ला अलीदला देण्याि आला पण िसा बदल करणे म्हणजे इस्लामिी अवज्ञा करणे होईल असे म्हणून त्याने 
क राणािील वर उल्लचेखलेल्या आयिािा आधार चदला. 

 
प ढील काळाि लढाईिा सराव असलेल्या शत्रूंशी सामना देण्यािा अन िव म स्स्लमानंा आला आचण 

त्यािंी य द्धािी साधनेही स धारली, िेव्हा आपली पद्धिीि कायम ठेवावी असे पैगंबरानंी पूवी सूचिि केले असले, 
िरीही त्याि बदल करणे अटळ झाले. 
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सैन्याि घोडदळािा समावशे झाल्यानंिर एक महत्त्वािा बदल घडून आला. बद्रच्या लढाईि 
पैगंबराजंवळ फक्ि एक घोडेस्वार होिा. शत्रूिा हल्ला होईपयंि वाट पाहणे त्यानंा िाग पडे. परंि  शत्रूच्या 
घोडदळाला िोंड देण्यासाठी सैचनकािंी अिगं फळी उिारण्यािे ित्त्व त्यानंी अवलंचबले होिे. एका डोलीि 
बसून बद्रच्या लढाईि िे देखरेख करीि होिे.  

 
यानंिर दहा वषांच्या आि यारम क येथे बायझटंीनाशंी झालेल्या लढाईि म स्स्लम सेनेजवळ ४६ हजार 

घोडेस्वार होिे. सबंध सेना घोडदळािीि होिी, पण जवळपास झालेल्या लढायािं पायदळािा म ळीि वापर 
झाला नाही असे नाही. चसफीनच्या लढाईि अली आचण म आचवया या दोघाचं्याही बाजूने पायदळ व घोडदळ हे 
दोन्ही चविाग होिे. त्यािें स्विंत्र सेनानीही होिे. पायदळ व घोडदळ एकमेकानंा सहाय्यक असिाि या गोष्टीिे 
महत्त्व उमाय्यदानंी ओळखले होिे. शक्य असेल िेथे या दोन्हींिा िे उपयोग करीि. ह सेनच्या मृत्यूिा बदला 
घेण्यास चनघालेल्या क फा येथील स लेमान इब्लने स दय याच्या नेिृत्वाखालील चशयापंथीय बंडखोराचंवरुद्ध 
उमाय्यदानंी ६५ । ६८४–८५ मध्ये लढाई चदली, िेव्हा दोन्ही प्रकारच्या सैन्यािंा उपयोग केला. क िैबने 
इराणवरील आक्रमणाि घोडदळाला पूरक म्हणून पायदळािा उपयोग केला. ब खारापयंि पोिण्यापूवीि 
त्याला प्रचिकार झाला िेव्हा त्याने शहराला वढेा चदला. ि कोमन घोडदळाने केलेला हल्ला परिवनू लावण्याि 
आला. पण िे घोडदळ नदीपलीकडे उंिवट्याच्या जागी प न्हा जमा झाले, आचण त्याने क िैबिी आगेकूि 
थोपवनू धरली. टोळीवाले काकू करीि होिे िरी अखेर धीर करून म स्स्लम घोडदळ नदी पोहून गेले. छोटेसे 
पायदळ त्यानंी मागे ठेवले. त्याला नदी ओलाडंिा यावी यासाठी त्यानंी झटपट एक पूल बाधंला. घोडदळाने 
ि कोमन सैचनकािें लक्ष द सरीकडे वळचवले. ही संधी साधून पायदळाने त्याचं्यावर हल्ला केला व त्यानंा पळ 
काढायला लावले. 

 
अब्लबासींच्या काळाि पायदळािा उपयोग आणखी कमी प्रमाणाि करण्याि येऊ लागला. उत्तर 

इराकमधील दलदलीच्या प्रदेशािील झाजंाचंवरुद्धिी मोहीम वगळिा अब्लबासींनी सवयत्र [सैन्याि इिरही काही लोक 
होिे. कारण झाबच्या लढाईि कैद केलेल्या एका सैचनकाने असे साचंगिले की, आपण एका सैचनकािे ग लाम आहोि.] घोडदळािाि वापर 
केला. पायदळ नेणे जेव्हा आवश्यकि असे िेव्हा अनेकदा घोडदळाच्या मागून घोड्यावंरून पायदळािील 
सैचनकानंा नेण्याि येई. झाबच्या लढाईि उमाय्यदािंा पूणय ध व्वा उडाला. घोडदळािील सैचनकानंी 
घोड्यावरून खाली उिरून व खाली वाकून िाले प ढे परजि जाऊन लढाई करावी असा ह कूम अब्लबासींच्या 
घोडदळाला देण्याि आला होिा. घोड्याचं्या हालिालीस प्रदेश अन कूल नसे, िेव्हा घोडदळाला खाली 
उिरून लढाव ेलागे. 

  
यारम कच्या लढाईि त्यावळेच्या रूढ सैन्यरिनेि आणखी एक महत्वािा बदल करण्याि आला. या 

लढाईि बायझटंीन फौजाचं्या ि कड्या एकामागून एक अशा पद्धिीने िाल करून गेल्या. त्यािा अरबावंर एवढा 
प्रिाव पडला की त्यािंा सेनानी खाचलद इब्लने वाचलद याच्या सूिनेन सार अरबानंी लागलीि आपलीही 
सैन्यरिना बायझंटीन पद्धिीप्रमाणे केली. मध्य, पूवय व पचिम चविागाच्या अनेक ि कड्या पाडण्याि आल्या 
(अंदाजे ३६ िे ४०) प्रत्येक ि कडीि एकाि टोळीिे लोक असि व टोळीिा नेिाही त्याचं्यािलाि असे. या 
संदिाि म स्स्लम सेनेिील करादी (एकविन कद यस) ि कड्यािंा प्रथमि उल्लेख आढळिो. पण िवरीने प ढे एके 
चठकाणी स्पष्ट म्हटले आहे की शवेटिा उमाय्यद खचलफा मारवान द सरा याने अचविक्ि सैन्यरिनेिी पद्धिी 
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रद्द करून ज्या छोट्या छोट्या अनेक ि कड्यािं सैन्यरिना केली त्या ि कड्या ‘करादी’ म्हणून ओळखल्या 
जाि. यारम कच्या लढाईि केलेली करादी ि कड्याचं्या पद्धिीिी सैन्यरिना हा िात्प रिा उपाय असावा असे 
यावरून सूचिि होिे व काही काळ पूवीिीि अिगं लाबंोडी सैन्यरिना अस्स्ित्वाि होिी. िे काही असो. कद यस 
हा मोठ्या चविागािा एक ि कडा ककवा पोटचविाग होिा असे चदसिे. कारण मध्यचविाग, उजव्या व डाव्या 
बाजूिे चविाग ही रिना िालूि राचहली. फक्ि या चविागािंी अनेक करादींमध्ये (ि कड्यामंध्ये) चविागणी 
केलेली असे. म राचसमच्या नेिृत्वाखाली झालेल्या अमोचरयमवरील हल्ल्याि सैन्यािी अशीि रिना केलेली 
होिी. त्या लढाईि मध्यचविाग आचण दोन्ही बाजंूिे चविाग याचं्याि एका परसागंाएवढे अंिर होिे आचण प्रत्येक 
चविागािे प न्हा उजव ेव डाव ेअसे चविाग पाडण्याि आले होिे. पण सवयसाधारणपणे या चविागािंा एकमेकाशंी 
चनकटिा संपकय  असे व एखाद्या चविागावर कामािा जास्िि िर पडू लागला म्हणजे बाकीच्या चविागािील 
माणसे त्याच्या मदिीस पाठचवली जाि. 

 
लढाई स रू होण्यापूवी आपल्या बाधंवाचं्या पराक्रमािी आठवण करून देणारी गीिे म्हणून लोकािंा 

लष्ट्करी उत्साह जागा करावयािी पद्धि म स्स्लमपूवय काळापासून िालि आलेली होिी. काचदचसयाच्या 
लढाईिा सेनानी आपल्या सहकाऱ्यानंा एकदा म्हणाला होिा, “ि म्ही कवी, वक्िे व अरब सरदार आहाि. 
टोळ्यामंध्ये व सैचनकािं जाऊन त्यानंा य द्धासाठी प्रवृत्त करा.”  

 
आणखी एक प्रथा म्हणजे सावयचत्रक हल्ल्याि प्रारंि करण्यापूवी प्रथम दोन्ही बाजंूच्या क शल योद्ध्यािं 

लढाया होि. बद्रच्या लढाईि हल्ल्यािा ह कूम देण्यापूवी एकेकट्या माणसाशंी लढायला ि मिी माणसे पाठवा, 
असे आव्हान पाखंडी क रेशाचं्या नेत्याने म स्स्लमानंा चदले. मचदनािे िीन नागचरक प ढे आले, पण क रेशींना िे 
मान्य झाले नाहीि. वयाने व बळाने आमच्या माणसाचं्या जोडीिी माणसे पाठवा असे त्यानंी प न्हा कळचवले. 
पैगंबरानंी अखेर आपल्या िीन सहकाऱ्यानंा पाठचवले. क रेशीनी िे मान्य केले. त्यापकैी दोन म स्स्लमानंी 
आपल्या प्रचिस्पध्यांना सरळ ठार केले, पण चिसऱ्याला थोडे कठीण गेले. िेव्हा त्यािे दोस्ि त्याच्या मदिीस 
धावले व चवस्कळीि स्स्थिीि य द्धाला स रुवाि झाली. दोन्ही बाजंूच्या एकेकट्या सैचनकाचं्या लढाईने य द्धाला 
स रुवाि करावयािी ही पद्धिी परदेशी मोचहमािंही अवलंबण्याि आली होिी. बायझन्टीनावर ११५/७३३ 
सालच्या उन्हाळ्याि केलेल्या हल्ल्यािं एका िरुण ग्रीकाने पाि जणानंा ठार केले होिे, िेव्हा म स्स्लम सेनानी 
स्विः प ढे झाला व त्याने प्रथम त्या ग्रीक िरुणाला ठार मारले व मग आपल्या फौजेला हल्ला िढवायिा ह कूम 
चदला. बाहेरच्या ठाण्याच्या ककवा आघाडीच्या ि कड्याचं्या एकमेकाशंी प्रारंिी िकमकी होऊन नंिर बह धा 
म ख्य य द्धािी स रुवाि होि असे. म ख्य फौजािं नंिर लढाई होई. सेल्ज क व गझनवी फौजािंील लढाई अशाि 
पद्धिीने झाल्यािी नोंद आढळिे. 

 
लढाईिे डावपेि स्वािाचवकि पचरस्स्थिीप्रमाणे बदलि. “मी ह कूम चदल्याचशवाय हल्ला करावयािा 

नाही. शत्र ूफारि जवळ आला िर त्याच्यावर बाण सोडा” असा ह कूम बद्रच्या लढाईि पैगंबरानंी आपल्या 
लोकानंा चदला होिा. 

 
काचदचसयाच्या लढाईि इराणी फौजाचं्या एकामागे एक अशा िेरा रागंा होत्या. िर संख्या व लष्ट्करी 

साचहत्य या दोन्ही दृष्टींनी अरब कमी दजािे होिे. इराणी सैचनकाचं्या बाणाचं्या वषावाने अरबाचं्या पचहल्या िीन 
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रागंािंी बरीि हानी झाली. चशरस्त्राणाऐवजी आपल्या सामानाि उभ्या रोवलेल्या िाडवृक्षाचं्या फादं्या व 
डोक्याला ग ंडाळलेल्या िामड्याच्या वाद्या याचं्या सहाय्याने बाणाचं्या वषावापासून अरब सैचनक आपले संरक्षण 
करीि होिे. बाणािंी संख्या व त्यािंा दजा या दोन्ही दृष्टींनी त्यािें बाण कमी प्रिीिे होिे. ही िर चनव्वळ ‘िािी’ 
आहे या शब्लदाि या बारीक अरब–बाणािंी हेटाळणी इराण्यानंी केल्यािे इचिहासाि नमूद आहे. पण अशी अप री 
लष्ट्करी सामग्री असूनही अरबानंी लढाई कजकली. हल्ल्यािा ह कूम होईपयंि म स्स्लम आपल्या जागी ठाम 
राचहले. ह कूम होिाि िाले घेऊन िे इराण्यावंर ि टून पडले. बाकीिी अवजड शसे्त्र फेकून देऊन त्यानंी 
िरवारीिा प्रिावीपणाने उपयोग केला. 

 
चसफीनच्या लढाईि अलीिी म आचवया सैन्याशी लढि झाली; िेव्हा अलीने पैगंबराचं्या पद्धिीप्रमाणे 

आपल्या पायदळ सैचनकािंी एकि अिगं रागं उिी केली. प ढच्या बाजूस चिलखिी दल होिे. उमाय्यद 
सैचनकाचं्या छािीशी िाले चिडेपयंि आगेकूि करा व प ढील ह क मासाठी थाबंा असे ह कूम अलीने आपल्या 
सेनेस चदले होिे. हल्ला करिाना िाल्याच्या प ढे वाका म्हणजे िागंला पचरणाम साधेल अशा त्याच्या सूिना 
होत्या. त्याच्या घोडदळािी चविागणी ‘करादी’ (ि कड्या) पद्धिीने करण्याि आली होिी. िसेि 
घोडेस्वाराजंवळ बाण व िलवारी होत्या, पण एकदा हल्ला करून शत्रूंच्या फळीि घ सल्यावर बाणािंा उपयोग 
होि नसे. िेव्हा मग सैचनक िलवारींिाि उपयोग करीि. 

 
उमाय्यदािंी सैन्यरिना मधला चविाग आचण बाजूिा चविाग अशा प्रकारिी होिी असे शबीब चखरजीशी 

झालेल्या लढाईवरून चदसिे. आघाडीला िलवारधारी पायदळ असे. त्यािा वगेळा सेनानी असे. पायदळामागे 
िालेधारी घोडदळ व त्यामागे धन ष्ट्यबाणधारी दल असे. बह धा धन ष्ट्यबाणधारीही घोड्यावर बसि. 
सेनाचविागािी ि कड्यािं (रायाि) चविागणी केली जाई; पण प्रत्येक ‘राया’ मध्ये एकाि प्रकारिी शसे्त्र धारण 
करणारे सैचनक असि की चिन्न चिन्न प्रकारिे शस्त्रधारी असि हे चनचिि कळि नाही. 

 
अब्लबासींच्या स रुवािीच्या काळाि रणागंणावरील सैन्यरिनेि बदल झाला होिा की नाही यािी चनचिि 

माचहिी नाही, पण ज नी सैन्यरिना काटेकोरपणे पाळली जाि होिी असेही नाही. ख द्द माम न व अमीन या दोन 
अब्लबासींमध्ये ख रासान येथे १९५ । ८१० साली झालेल्या लढाईि त्यािें सेनानी अन क्रमे िाचहर आचण अली इब्लने 
इसा यानंी फौजािंी रिना वेगवगेळ्या प्रकारे केली होिी. नेहमीप्रमाणे मधला चविाग आचण बाजूला दोन चविाग 
अशी अली इब्लने इसाने रिना केली होिी. पण त्याच्या सैचनकािंी संख्या थोडी होिी. म्हणून सवांनी एकदम 
िाल करून जावयािे नाही असे (त्याने ठरचवले. एक हजार सैचनकािंी एक ि कडी याप्रमाणे त्याने आपल्या 
सैन्याच्या ि कड्या पाडल्या. डाव्या व उजव्या बाजूच्या चविागानंी हल्ल ेकरायिे, एकेक फलांग [‘एका बाणाच्या 

अंिरावर’ असे इब्लने अल असीर म्हणिो.] अंिर ठेवनू एकेक ि कडी (रायाि) पाठवायिी अशा सूिना त्याने चदल्या. प्रत्येक 
ि कडीच्या आघाडीला चिलखिी दलािे सैचनक होिे. एकेकाने क्रमाक्रमाने हल्ला करायिा, चवश्रािंी घ्यायिी, 
प न्हा हल्ला करायिा अशा त्यानंा सूिना होत्या. स्विः अली, त्यािे रक्षक दल व प्रम ख सरदार मधल्या चविागाि 
होिे. िाचहरने आपल्या फौजािंी छोट्या ि कड्यािं (किाईब व करादी) रिना केली होिी. मोठ्या फौजाचं्या 
हल्ल्यापं ढे त्यािंा चटकाव लागला नाही. पण मध्यंिरीच्या काळाि त्याने सैन्य जमवनू अलीच्या मधल्या 
चविागावर अिानक हल्ला िढचवला, त्याम ळे अलीिे सैचनक पळाले. िाचहरने िसे केले नसिे िर त्या चदवशी 
त्यािा परािव झाला असिा. 
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खचलफा म स्िारशीद यािा बंडखोर माडंचलक द बायस याने ५१७/११२३ मध्ये सरकारी फौजाचंवरुद्ध 

झालेल्या लढाईि नेहमीपेक्षा एक चनराळीि सैन्यरिना पद्धिी अवलंचबल्यािे चदसिे. मधला चविाग व बाजूिे 
दोन चविाग, दोन वगेवगेळ्या सेनानींच्या नेिृत्वाखाली देऊन द बायसने सबंध सेनेिी एक अिगं फळी 
उिारली; मात्र पायदळ घोडदळाप ढे ठेवले. त्याम ळे पायदळ चवस्कळीि होऊन चनरुपयोगी झाले व द बायसिा 
अखेर परािव झाला. 

 
सेल्ज काचं्या फौजेि जवळजवळ सवय घोडदळि होिे. त्याम ळे त्याचं्या डावपेिानंा मयादा पडल्या. 

मधला चविाग व बाजूिे दोन चविाग अशा पद्धिीिीि त्यािंी सैन्यरिना होिी. पण अब्लबासींपेक्षा िी अचधक खोल 
होिी. प्रत्येक चविागाि एकापेक्षा अचधक द य्यम सेनानी होिे. स लिान मासूद आचण त्यािा ि लिा स लिान 
संजार याचं्याि चदनावरजवळ ५२६/११३१ मध्ये लढाई झाली. त्या लढाईि आपल्या फौजेिील उत्तम चनवडक 
सैचनकासंह स्विः स लिान संजार हा मधल्या चविागाि लढि होिा, आचण बाजूच्या दोन्ही चविागािंील सैचनक, 
िीन द य्यम सेनानींच्या नेिृत्वाखाली होिे. मधल्या चविागाप ढे हत्तीिे दल होिे. मासूदच्या फौजेिी रिना 
अशाि पद्धिीिी होिी. फरक एवढाि की बाजूच्या दोन्ही चविागािं दोन सेनानी होिे.  

 
‘पंि’ चविाग पद्धिीिी ही सैन्यरिना खचलफाचं्या पूवेकडील राज्याच्या प्रदेशाि गझनीच्या 

म हम्मदासारख्या मोठ्या योद्धयानेही अवलंचबली होिी. चशवाय हत्तींिा उपयोग करून त्याने िी अचधक 
पचरणामकारक केली. समानींिा परािव करून आपण ख रासान कसे कजकले यािी माचहिी देिाना खचलफा 
अल ्काचदरला पाठचवलेल्या पत्राि म हम्मद चलचहिो, “पूवेकडच्या चविागािे नेिृत्व मी माझ्या िावाकडे चदले. 
या चविागाि दहा हजार घोडदळ व िीस हत्ती होिे. डावीकडच्या चविागाि बारा हजार घोडदळ आचण िाळीस 
हत्ती होिे.” मधल्या चविागाि सत्तर हत्ती, िलवारी, िाले, ढाली आचण चिलखिधारी अशा वीस हजार 
घोडदळ सैचनकासंह स्विः म हम्मद लढि होिा. 

 
स्पॅचनश चनबधंकार अब  बकर ि ि यशी (म्हणजे िोिोसा येथील अब  बकर–मृत्य  : ५२०/११२०) याने 

य द्धिंत्राचवषयीिे आपले काही चविार चसराज अल ्म ल्क या आपल्या प स्िकाि माडंले आहेि. त्याच्या मिे 
य द्धािा नेिा धीट, धाडसी, य द्धािा अन िव असलेला आचण लढाईिील मधली, डावी व उजवी बाजू यािें ज्ञान 
असलेला असा असला पाचहजे. प ढे पायदळ, मध्ये धन ष्ट्यबाणधारी दल व शवेटी घोडदळ ही फौजेिी सवांि 
िागंली रिना होय असे त्यािे मि आहे. पायदळाजवळ िागंल्या ढाली, लाबं िाले आचण अणक िीदार बरच्या 
असल्या पाचहजेि. िाल्यािी प ढील िीक्ष्ण टोके शत्रूवर रोखून िाल्यािी मागील जाड टोके शत्रूच्या कलत्या 
चदशनेेमागे जचमनीि घट्ट रोवली पाचहजेि. सैचनकानंी डाव्या ग ढघ्यावंर वाकून आपल्यासमोर ढाली सरळ 
धरल्या पाचहजेि.मधल्या धन ष्ट्य–बाणधारी दलाि, ज्यािें बाण शत्रूंिे चिलखि फोडिील असे चनवडक, 
चनष्ट्णाि धन धयर असले पाचहजेि आचण त्याचं्यामागे घोडदळ असले पाचहजे. हल्ल्याि शत्रूला प्रथम आि येऊ 
द्यावयािे; पायदळाने आपल्या बरच्यानंी व धन धयरानंी आपल्या बाणानंी त्यानंा िोसकावयािे; मग शत्र ूआणखी 
जवळ आल्यावर िाल्यािंा उपयोग करावयािा व शत्र ूसैरावैरा पळू लागिाि त्याच्यावर ि टून पडून ‘देव देईल 
िे चमळवायिे.’ [आपण वणयन करीि असलेली सैन्यरिना आपण प्रत्यक्ष पाचहली असल्यािे अब  बकर ि ि यशीने म्हटले आहे.] 
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सवयसाधारणपणे पंिचविाग रिनापद्धिी पचरणामकारक ठरली. पण चिच्याि एकि धोका होिा, िो 
म्हणजे फौज फार मोठी व लाबं पसरलेली असे िेव्हा चिच्यावर चनयंत्रण ठेवणे कठीण जाई. चवशषेिः ध ळीच्या 
वादळाि एक चविाग द सऱ्या चविागाला चदसेनासा झाला म्हणजे िर चनयंत्रण ठेवणे फारि कठीण जाई. कारण 
चनरचनराळ्या चविागानंा दूिामाफय ि ककवा ि िारी वाजवनू ककवा ध्वजाच्या ख णा करून पाठचवलेले ह कूम 
त्याचं्यापयंि पोिणे वादळाम ळे अशक्य होई. 

 
हल्ल्यािी सूिना द्यावयािी झाल्यास ध्वज हलवायिा ककवा ि िारी फ ं कायिी ककवा या [“चनहावादं ि मान 

येथील लढाईि अचमन म्हणाला होिा, पैगंबरानंा सकाळी लढाई करणे अशक्य आहे असे चदसले िेव्हा सूयास्ि होऊन वारे वाहू लागेपयंि िे वाट पाहणार 
हे माझ्या लक्षाि आले. माझ्या हािािील ध्वज मी िीन वेळा हलवीन. ध्वज पचहल्यादंा हलचविाि सवानी स्नान, नैसर्मगक चवधी उरकावेि, नेसर्मगक 
गरजा िागवाव्या. द सऱ्यादंा ध्वज हलचविाि िलवार सज्ज करावी आचण ियारीि रहावे, आचण चिसऱ्यादंा ध्वज हलचविाि हल्ला करावा. शजेाऱ्याकडे 
पहाि बसू नये.”] दोन्ही गोष्टी करायच्या अशी सवयसामान्य पद्धिी होिी. म स्स्लमाच्या लढायािं ध्वजाला आणखी 
एक महत्त्व होिे. प्रत्येक टोळीिा स्विःिा ध्वज असे व ध्वज हे सैचनकानंी लढाईि एकत्र जमण्यािे कें द्र 
समजले जाई. ध्वजाजवळि सेनानीिी जागा [“ि म्ही ज्या अमीराच्या मदिीला गेलेले असाल आचण ज्या ध्वजाखाली एकत्र आलेले 
असाल त्यानंा ि म्ही सोडून जाऊ सकि नाही.”] असे. या संदिाि सलाचदन व सफाचदन (सैफ अल ् चदन) याचं्यािील 
लढाईमधील एक प्रसंग उदाहरण म्हणून देिा येईल. सफाचदनच्या सेनानीने मदैानाच्या सखल िागाि ध्वज 
उिारला होिा. लढणाऱ्या सैचनकानंा िो चदसि नव्हिा. लढाईिील एका कसोटीच्या प्रसंगी ध्वज चदसला नाही 
िेव्हा लागलीि अफवा पसरली की सेनानी पळून गेला. 

 
पैगंबरािंा ध्वजधारक आचण अन्सारािंा ध्वजधारक याचं्या नावानंा बद्रच्या लढाईि ज्या प्रकारे महत्त्व 

चदले जाि होिे, त्यािप्रमाणे नंिरच्या लढायािं ध्वजधारकानंा जे स्थान होिे त्यावरून ध्वजाच्या महत्वािी 
कल्पना येईल. मोचहमेवर पाठचवणे याला ‘ध्वज बाधंणे’ असे म्हटले जाई. िसेि ‘ध्वज देणे’ यािा अथय 
सेनानीपद देणे असा केला जाई. खचलफा माहदी ख रासानमध्ये असिाना त्याला इराणी सरदार उत्सादचसस 
याच्या बंडाला िोंड द्याव ेलागले. कोणी खाचजम इब्लने ख झायमा हा हे बंड शमचवण्यास चसद्ध झाला, पण त्याने 
अशी अट घािली की त्याच्या अथवा त्याने ‘बाधंलेल्या’ ध्वजाचशवाय द सरा कोणािाही ध्वज फडकिाना चदसिा 
कामा नये. त्याला नेिृत्व चमळिाि त्याला नको असलेल्या सवांिे ध्वज त्याने खाली उिरचवले. [या सदंिाि ‘चलवा’ 
(पिाका) आचण ‘आलम’ (ध्वज) यािं फरक केलेला आहे.]  

 
बायझन्टीन बादशहा चलओ सहावा (चद वाइज) याच्या ‘टॅस्क्टका’ या एका महत्त्वाच्या म स्स्लमेिर 

गं्रथाि अब्लबासींच्या लष्ट्करी पद्धिीसबंंधी थोडी अचधक माचहिी चमळिे. स्विः चलओ सारासेनाचंवरुद्ध लढला 
नव्हिा, त्याम ळे त्यािी माचहिी स्विःच्या अन िवावर आधारलेली नाही. पण आपल्या गं्रथासाठी त्याने आपले 
वडील– बादशहा बाचसल आचण लढाई लढलेल्या सेनापिींनी प रचवलेल्या माचहिीिा उपयोग आपल्या 
प स्िकाि केला आहे. बायझन्टीन बादशहाने ८८६–९१२ च्या दरम्यान राज्य केले. खचलफा म िाचमद, म क्िाफी 
आचण म क्िादीर यािंा िो समकालीन होिा. या काळाि अब्लबासी राजवटीच्या ऱ्हासाला स रुवाि झाली होिी. 
खचलफा म िाचमिा िाऊ म वाफ्फक याच्या नेिृत्वाखाली दचक्षण इराणमध्ये झाजं बंडखोराचंवरुद्ध खचलफाच्या 
फौजानंी चदलेल्या लढाईि त्या फौजानंा बरेि यश चमळाल्याम ळे ज नी सैन्यरिनापद्धिी बऱ्याि प्रमाणाि िालू 
ठेवण्याि आली. 
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टॅस्क्टका या गं्रथाि लक्ष वधूेन घेणाऱ्या ज्या अनेक गोष्टी आहेि त्यािं सारासेनानंी, सैन्यािा वगे आचण 
गचिमान हालिाली यानंा चकिी महत्त्व चदले होिे हे चदसून येिे. सारासेनािें पायदळ घोड्यावरूनि नेले जाि 
असे ककवा घोडदळाच्या मागून िे जाई. म्हणून त्याचं्या घोड्यावंर िसेि सैचनकावंर हल्ल े करणे हाि 
पचरणामकारक डावपेि होिा. कारण त्याम ळे त्यािंी हालिाल थंडाव.े धन ष्ट्यबाणािंा िरपूर साठा जवळ 
बाळगणे हा सारासेनापंासून व ि कांपासून बिाव करण्यािा उत्तम मागय होिा, कारण “या लोकािंी चवजयािी 
सवय मदार बाणावंर होिी.” वाहि कीसाठी िे उंट, घोडे, गाढव ेव खेिरािंा उपयोग करीि. लढाईि िे झाजंा 
वाजवीि आचण शत्रूच्या घोड्यानंा घाबरचवण्यासाठी उंटािंा उपयोग करीि. उंट व इिर िारवाहक पशूिंा 
य द्धाि द सराही एक उपयोग होि असे. फौज फार प्रिंड व प्रिावी आहे असा िास व्हावा अशा पद्धिीने या 
पशूनंा सेनेि उिे केले जाई. फौजेच्या आघाडीला एचथओचपअनाचं्या ि कड्या दाटीने ठेवण्याि येि, 
त्याचं्याजवळिी शसे्त्र छोटी असली आचण त्याचं्यामागे संरक्षक फळ्या नसल्या िरी शत्रूंवर त्यािंा बराि प्रिाव 
पडे. सेनानीजवळ धन ष्ट्यबाण, द धारी िलवारी (स्पाथा), िाले, ढाली व क ऱ्हाडी असि. चिलखि म्हणून िे 
चशरस्त्राण िसेि छािीिे कवि, हािािी व पायािी कविे घालीि. चशवाय रोमनापं्रमाणे इिर लष्ट्करी सामग्रीही 
त्याचं्याजवळ असे. 

 
लढाईच्या वळेी हल्ला िढविाना ककवा बिाव करिाना सारासेन आपली सैन्यरिना कधीही मोडीि 

नसि. काही कारणाने ही रिना मोडली िर प न्हा सहजपणे प नरयिना करिा येि नसे. ही रिना– लाबंट 
िौकोनासारखी असे. िी बरीि स रचक्षि असल्याने चिच्यावर हल्ल ेकरणे कठीण जाई. सैन्यािी कूि िालू 
असिाना, िसेि सैन्य शत्रूच्याजवळ पोिले िरी ही रिना कायम ठेवली जाई. शत्रूच्या हल्ल्यास सारासेन 
शािंपणे व सावकाश उत्तर देि. शत्र ू दमेपयंि वाट पाहून िे हल्ला िढवीि. आरमारी लढायािंही िे याि 
पद्धिीिा अवलंब करीि. 

 
चलओ ककवा त्याला माचहिी देणाऱ्या व्यक्िींना अरबाचं्या मनोवृत्तीिे िागंले ज्ञान असाव.े िो चलचहिो, 

“चवजयािी आशा असे िेव्हा िे धीट बनिाि पण चनराश असिील िेव्हा फार सहज घाबरिाि. परकी प्रदेशाि 
रात्रीच्या वळेी हल्ला करावयास िे सदैव फार िीि असिाि.” िे अशा वळेी फार दक्षिा घेि. पहारेकरी सवय 
रात्रिर पहाऱ्यावर असि. अनपेचक्षि हल्ल्यापासून बिाव करण्याच्या हेिूने छावणीला िक्कम िटबंदी केली 
जाई. 

 
चलओने चलचहलेल्या गोष्टींपकैी बऱ्याि गोष्टींस म स्स्लम इचिहासकाराचं्या प स्िकािूंन प ष्टी चमळिे. 

िसेि त्याच्या सवयसाधारण चवधानानंा पूरक माचहिी त्याचं्या इचिहासािं चमळू शकिे. 
 
म स्स्लम लष्ट्करी संघटनेच्या इिर अंगािंा आिा चविार करू. स रुवािीच्या काळाि इस्लामी 

फौजाजंवळ माणसे व शसे्त्र या दोन्ही गोष्टी कमी होत्या. ग्रीक व इराण्याशंी आलेल्या संबंधािून िे बरेि चशकले. 
स रुवािीच्या काळानंिर पायदळाजवळिी म ख्य शसे्त्र म्हणजे िाले–बरच्या व िलवारी. घोडदळाजवळ 
धन ष्ट्यवाण व िाले ककवा िलवारी असि. गोफणींिा उल्लेख कोठे कोठे आढळिो. पण सैचनकाजंवळच्या 
नेहमीच्या आवश्यक लष्ट्करी साधनसामग्रीि त्यािंा समावशे नव्हिा. संरक्षणासाठी प्रत्येक सैचनक चशरस्त्राण 
घाली. त्याच्या मागच्या बाजूस फ्लॅप असे. छािीवर कवि घालीि. िसेि गोल ढाल जवळ बाळगीि. दूरच्या 
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मोचहमािें वळेी सैचनक आपल्याबरोबर स ई–दोरा, आरी, कात्री वगैरे सामानही ठेवीि. लढाईि सेनानी व इिर 
बडे अचधकारी चिलखिी कोट घालीि. चकत्येकदा िे फार जड वाटि. पूणय स सज्ज सैचनक छािीिी दोन कविे व 
चिलखिािा संपूणय सूट (िन्नर) घाली. एकट्या द कट्या शत्रूशी लढिाना सैचनक फक्ि िलवार व ढाल बरोबर 
घेई आचण जवळून होणाऱ्या घनघोर लढाईि धन ष्ट्यबाणाऐवजी िलवार व कट्यारीिा (दाब्लबूस) उपयोग 
करण्याि येई. हल्ला िढचविाना घोडदळ िाले–िलवारींिा वापर करी. 

 
बंद कीिा शोध अरबानंीि लावला असे म्हटले जािे. परंि  पािात्य सैचनक या शस्त्रािा उपयोग करू 

लागल्यानंिरही प ढे काही वषपेयंि िरी अरब त्यािा वापर करीि नव्हिे असे चदसिे. 
 
आपल्या सीमािें रक्षण हे इस्लामच्या स रुवािीच्या साम्राज्यािे एक िािडीिे व स्वािाचवक कियव्य होिे. 

त्या काळाि बायझन्टीन सीमेवरूनि म ख्यिः हल्ल ेहोण्यािा संिव असल्याने िेथे अनेक चकल्ल ेव बळकट ठाणी 
(अवाचसम) स रुवािीच्या काळाि बाधंली गेली. िेथे स्थाचनक टोळीवाले ककवा परदेशी पगारी सचनक यािंी 
चशबंदी ठेवण्याि येई. हल्ल्याच्या व बिावाच्या ग्रीक पद्धिींपासून म स्स्लम बरेि चशकले. पण ग्रीकाशंी त्यािंा 
गंिीर संघषय होण्यापूवी बिावाच्या सोप्या पद्धिीिे त्यानंा ज्ञान होिे. स्विः पैगंबर मोिेंबंदीिी कला सालम्न 
अल ्फारीशी या इराण्याकडून चशकले असे सागंण्याि येिे. मके्किील लोकाचं्या संिाव्य हल्ल्यापासून मचदनेिे 
रक्षण करण्यासाठी त्यानंी चििा वापर केला होिा. रणागंणावर खंदकािंा [घोडदळाच्या हल्ल्यापासून बिाव करण्यासाठी 

अदृश्य खंदकािं लपून राहण्यािे िंत्र त्या वेळी स पचरचिि होिे.] उपयोग करण्याि येऊ लागला. काही वळेा िर दीघय–
काळपयंि खंदकािंा उपयोग केला जाई. झाजं बंडखोराचंवरुद्ध लढण्यासाठी पाठचवलेल्या बसऱ्याच्या फौजेला 
ह सकावनू देण्याि आले, त्या अगोदर िी फौज सहा मचहने खंदकािं राचहली होिी. 

 
अचधक मजबूि िटबंदी केलेल्या शहरािं िटाच्या कििींप ढे जादा संरक्षक उपाय म्हणून खंदक 

खणण्याि येि. िटाच्या कििी म द्दाम जाड ठेवलेल्या असि. वढेा देणाऱ्या शत्रूच्या शस्त्रापंासून रक्षण व्हाव ेम्हणून 
कििीप ढे लाकडािे ओंडके टाकले जाि. [कॅमॅकॉनच्या लढाईि ग्रीकानंी स रूच्या झाडाच्या ओंडक्यािंा वापर केला होिा.] ज्या 
दरवाजावर व िटबंदीच्या इिर िागावंर हल्ला होण्यािा संिव असेल अशा िागाचं्या रक्षणासाठी दगड 
फेकणाऱ्या यंत्रािंा व गोफणींिा उपयोग करण्याि येई. म िाझच्या फौजानंी बगदादला वढेा चदला िेव्हा 
म स्िाइनने हा उपाय अवलंचबल्यािा उल्लेख आढळिो. संरक्षणासाठी खंदक खणणे आचण वढेा चदलेल्या 
शहराचं्या व चकल्ल्याचं्या कििींना स रंग लावणे या कामासाठी सैन्याबरोबर मज रािंी खास पथके ठेवली जाि. 
मजूर चमळि नसि िेव्हा मात्र फौजानंाि हे काम कराव ेलागे. 

 
चकल्ल ेव इिर मजबिू ठाण्यावंर हल्ल ेकरण्याकरिा स रुवािीच्या काळािील म स्स्लम आक्रमक फौजा 

आपल्याबरोबर दगड फेकणारी यंते्र व गोफणी नेि. ग्रीकापंासूनि [माजंाचनक ककवा मागंाचनक हा अरबी शब्लद मागंाचनको या 
ग्रीक शब्लदापासून आला असावा. म स्स्लम वापरीि असलेल्या यंत्राला असलेला मूळ शब्लद मोनॅनकॉन ह्या शब्लदावरून आला असण्यािीही शक्यिा आहे. 
मोनॅनकॉन म्हणजे एकहािी गोफण. सवयसाधारण गोफण दोन हािािंी असिे. दोर ककवा केस ग ंडाळून िी िालचविाि. प्रस्ि ि लेखक या माचहिीसाठी 
चम. चरिडय बाबटे (चब्रचटश म्य चझयमिे) यािंा ऋणी आहे.] त्यािंा उपयोग करण्यास िे चशकले असाविे असे अन मान चनघिे. 
कारण “मगॅोनेल” हा ग्रीक शब्लदि अरबी िाषेि दगडफेक करणाऱ्या यंत्रासाठी वापरलेला आहे. चहजरी सन 
१३ मध्ये दमास्कसच्या वढे्याि या शस्त्रािा उपयोग करण्याि आला. पण त्यािा फारसा उपयोग झाला नसावा. 
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कारण अखेर सैचनकानंा खंदक पोहून जाव ेलागले आचण मनोऱ्यावरून टाकलेल्या दोराचं्या सहाय्याने कििी 
िढून त्यानंा चकल्ल्यािी दारे उघडावी लागली. 

 
उमाय्यदानंी व अब्लबासींनी िारिावरील िसेि पूवय इराणसारख्या मोचहमािंही या यंत्रािंा उपयोग केला. 

कसधमधील दायब लाच्या वढे्याि महंमद चबन काचसमने एक मगॅोनेल उिारली होिी. चिला त्याने ‘अल ्अरूस’ 
(नवरी) हे नाव चदले होिे.पािश ेसैचनक िी िालवीि. सवयसाधारणपणे गोफणीसारख्या चदसणाऱ्या या यंत्रािून 
दगड फेकले जाि. पण काही वळेा अग्नी व श द्ध रॉकेलिाही वषाव केला जाई. श द्ध रॉकेल (नाफ्िा) हे 
य द्धसामग्रीिाि एक िाग म्हणून बरोबर बाळगले जाई. चहरॅक्लीच्या वढे्याच्या वळेी हरून अल ् रशीदने 
दगडाबंरोबर गंधक आचण पाढंऱ्या नाफ्िािा उपयोग केला होिा. हे सवय एकत्र बाधूंन, दोऱ्यानंी आवळून व 
पेटवनू कििीवर फेकण्याि येई. कििीला िे चिकटून बसे व त्यािील उष्ट्णिेम ळे चििीला िेगा पडि. नाप्िा 
ियार करून त्यािा उपयोग करण्याच्या कामासाठी एक खास पथकि (नाफ्िािून) नेमलेले असे. 
म स्स्लमाचंवरुद्ध नाफ्त्यािा वापर झाला िर त्याला िोंड देण्यािी कामचगरीही या पथकाकडेि असे. हरूनने 
आचशयामायनरवर स्वारी केली िेव्हा बादशहा चनकोफोरसने रस्त्यावरील झाडे पाडून व िी पेटवनू आपला मागय 
अडचवल्यािे त्याला आढळले. नाफ्िािून सैचनकाजंवळ आगीने पेट न घेणारे असे खास कपडे असि. या 
सैचनकानंी रस्त्यावरील त्या झाडाचं्या जळत्या लाकडाि उड्या टाकल्या व िी बाजूला सारून लष्ट्कराला मागय 
मोकळा करून चदला. 

 
अमोचरयमच्या वढे्याच्या वळेी वापरलेल्या मगँोनेल्स ‘िार माणसाइिक्या रंुद होत्या.’ िाके असलेल्या 

गाड्यावंर त्या ठेवल्या होत्या. त्याम ळे त्या कििीच्या जवळ नेऊन त्यािंा वापर करिा येई. खाण्यासाठी 
आणलेल्या मेढ्यािंी कािडी व मािी टाकून खंदक िरून काढण्याि येई. जेथे खंदक िरून काढणे शक्य नसे 
िेथे ‘अराडा’ नावाच्या छोट्या इंचजनिा उपयोग करण्याि येई. एखाद्या होडीला िे बाधंिा येई व कििीजवळ 
कोणत्याही सोचयस्कर जागी नेिा येई. 

 
धन धयर वापरू शकि त्यापेक्षा मोठे व अवजड बाण मोठ्या संख्येने वापरण्यासाठी, सलाचदनच्या 

नेिृत्वाखालील म स्स्लमानंी, कसहय नच्या लढाईि चझपार नावाच्या यंत्रािा वापर केला होिा. आडव्या 
बाधंलेल्या धन ष्ट्यानंी हे यंत्र बनचवलेले होिे. एकदा िीन धन ष्ट्यानंी असे यंत्र बनचवल्यािा उल्लेख आढळिो. इब्लने 
अल ्असीर याने म्हटले आहे की, हािानंी धन ष्ट्यािंा उपयोग करून साध्या बाणािंा आचण आडव्या बाधंलेल्या 
धन ष्ट्यानंी आचण चझयारने मोठ्या बाणािंा वषाव चकल्ल्यावर करण्याि येई. धन ष्ट्याच्या जाड दोऱ्यािा 
मधमाशाचं्या ग णग णण्यासारखा आवाज येिो. त्याम ळे आडव्या धन ष्ट्यानंा ‘झंबूरक’ [आध चनक काळाि इराणमध्ये छोट्या 

िोफेला हाि शब्लद वापरिाि.] म्हणि. 
  
शहराच्या िटबंदीवर सरळ हल्ला करण्यासाठी वापरले जाणारे आणखी एक यंत्र म्हणजे द ब्लबाबा. 

अनेक टप्पे ककवा मजले असलेला िो एक चफरिा मनोरा होिा चनरचनराळ्या टप्प्यावंरून एकाि वळेी हल्ला 
करण्यासाठी प्रत्येक मजल्यावर सैचनक ठेवलेले असि. खालच्या लोकाजंवळ चटकाव व कवधण्यािे हत्यार 
असे. इिर सैचनक धन ष्ट्यबाण वापरीि. केवळ आपल्या लोकािें रक्षण करण्यासाठीि नव्हे िर कििीिे रक्षण 
करणाऱ्या सैचनकानंा मारण्यासाठीही िे धन ष्ट्यबाणािंा उपयोग करीि. कॅमकॅॉनच्या वढे्याच्या वळेी १४९/७६६ 
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मध्ये असा एक ‘द व्बाबा’ वापरण्याि आला होिा असा उल्लेख आढळिो. िसेि म िाचसमने अमोचरयमच्या 
वढे्याच्या वळेी अनेक द ब्लबाब वापरले होिे प्रत्येक द ब्लबाबमध्ये दहा सैचनक असि. द ब्लब्लबाब वापरण्यािील म ख्य 
अडिण म्हणजे वाहि कीच्या दृष्टीने िे अवजड होिे. खंदक िरून काढण्यासाठी मेंढ्यािंी कािडी व मािी 
टाकली जाई. त्याम ळे त्यािून द ब्लबाब ओढून. नेिाना िे रुिून बसण्यािा संिव असे. अमोचरयमच्या लढाईि 
ज्याप्रमाणे ग्रीकानंी बाणािंा व दगडािंा वषाव केला होिा िसा दगड–बाणािंा वषाव चकल्ल्यािा बिाव 
करणाऱ्यानंी केला, म्हणजे हे द ब्लबाब खर्डड्यािं रुिून बसि आचण त्यािील माणसानंा सोडचवणे फार कठीण 
जाई. 

 
केरकच्या वढे्यािे वळेी ५८०/११८४ साली सलाचदनने प्रथम बाहेरिी ठाणी सर केली. प ढे त्याला असे 

आढळले की चकल्ल्याच्या व आपल्या दरम्यान एक खोल खंदक आहे. चकल्ल्यािे रक्षक बाणािंा व जळत्या 
नाफ्त्यािा वषाव करीि होिे, त्याम ळे खंदक िरून काढणे त्याला फार कठीण गेले. िेव्हा आपल्या सैचनकािें 
रक्षण करण्यासाठी द सरा काही िरी उपाय शोधणे त्याला िाग पडले. त्याने ि ळया व चवटािंी एक पडवी 
बाधंायिा ह कूम चदला व मग त्याच्या आड दडून सैचनकानंी आपले काम िालू ठेवले.  

 
खंदक नसेल आचण संरक्षक कििीवर सरळ हल्ला करणे शक्य असेल त्या वळेी ि यारािंा उपयोग केला 

जाई. चटकाव व कवधण्याच्या हत्याराने ि यार खोदण्यािे खास चशक्षण घेिलेल्या लोकािें (नक्काब न) पथक या 
कामास लावले जाई. त्यािें काम िालू असिा चपछाडीला असलेले धन धयर बाणािंा वषाव करून त्यािें रक्षण 
करीि. काही वळेा कबूश ककवा एडके यािंा यासाठी उपयोग केला जाई. िगदाड पाडण्यास अशक्य होईल 
इिकी मजबूि किि असे, िेव्हा चशड्यािंा उपयोग केला जाई. 

 
मजबूि ठाणे कजकण्यािी आणखी एक पद्धिी म्हणजे ठाण्यािे रक्षण करणारानंा थोडीही उसंि न देिा 

त्याचं्यावर सिि हल्ला करीि राहणे. बरचझयाच्या वढे्याि (५८४/११८८) सलाचदनने या पद्धिीिा अवलंब 
केला. त्याने आपल्या फौजेिे िीन िाग पाडले. प्रत्येक िागाने अखंडपणे एकामागनू एक हल्ल ेिालू ठेवले. 
त्याम ळे फँ्रचकश सैचनकानंा शरण येणे िागि पडले. ही पद्धिी या वढे्याि उपयोगी पडली यािे कारण फँ्रचकश 
सैचनक पचहल्या हल्ल्यािे वळेी खिले आचण नंिर मागे ठेवलेल्या राखीव सैचनकानंी त्याचं्यावर बाणािंा घािक 
वषाव केला. 

 
स सज्ज फौज आपल्याबरोबर नेहमी य द्धािी सवय आवश्यक यंते्र नेि असे. दचक्षण इराणमधील 

दलदलीच्या प्रदेशाि राहाि असलेल्या झाजं बंडखोराचंवरुद्ध झालेल्या लढाईि म वाफ्फ्कच्या फौजेने मगँोनेल्स 
व गोफणी िर आणल्या होत्याि, पण दगडही बरोबर नेले असले पाचहजेि. कारण इराकच्या त्या िागाि दगड 
उपलब्लध नव्हिे. नाफ्िा व क ऱ्हाड यासारखे साचहत्यही िे बरोबर नेि. दलदलीच्या प्रदेशािील अनेक खेड्यािं 
जाण्यासाठी नद्या व लहान ओढे ओलाडंाव ेलागि. िे ओलाडंण्यासाठी होड्याही बरोबर घेि. िेथे उपलब्लध 
असलेल्या बाबंूपासून बनचवलेल्या थोड्याशा खोलगट अशा लाबं होड्यािंीि त्याि अचधक संख्या असे. पण 
वल्ही असलेल्या काही मोठ्या बोटीही असि बाबूंनी वढेलेली बरीि मोठी व बंचदस्ि मोकळी जागा या बोटींवर 
असे. या बोटी िालचवण्यासाठी साध्या सैचनकापेंक्षा चनराळे असे नावाडी नेमण्याि येि. झाजं नेिा अल ्खाचबद 
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याच्या शहरावर म ख्य हल्ला िढचवण्याि आला, त्या वळेी फौजेबरोबर दहा हजार पगारी नावाडी होिे. याचशवाय 
सैचनक आचण त्यािें सामान यािंी वाहिूक करणाऱ्या होड्यािें खलाशी वगेळेि. 

 
म स्स्लम इचिहासकारानंा एखाद्या चवचशष्ट मोचहमेिे महत्त्व दाखवनू द्यावयािे असिे िेव्हा फौजाचं्या 

सामग्रीिी िागंली िरिूद केली होिी या गोष्टीिा िे उल्लेख करिाि झाजंच्या मोचहमेि बगदादिे व्यापारी 
आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर सामान प रविील अशी व्यवस्था फौजेिा सेनापिी म वाफ्फक याने केली होिी. 
म वाफ्फचकया या शहराि त्यासाठी बाधंलेल्या खास कोठाराि या वस्िू ठेवल्या होत्या. झाजं अचिशय चनधाराने 
लढला. त्याच्याचवरुद्ध दीघयकाळ य द्ध िालले. म राचसमने आचशयामायरनवर स्वारी केली िेव्हाही लष्ट्कराला 
िरपूर रसद प रचवण्याि आली. त्यासाठी लष्ट्कराजवळ िीस हजार व्यापारी व माल प रचवणारे, हजारो उंट व 
खेिरे होिी असे मायकेल सायरसने म्हटले आहे. 

 
इब्लने अल ् असीरने प ढे म्हटले आहे की म िावक्कीलच्या कारकीदीि स दानींिी एक टोळी त्याच्या 

प्रदेशािंील म स्स्लम मालकीच्या एका खाणीवर नेहमी हल्ल ेकरी व ल टीिा एकपंिमाशं िाग मोबदला म्हणून 
इचजप्िच्या खचजन्याि िरी. प ढे हल्ल ेिालू राचहले िसे खाणीिील काम व रक्कम देणे थाबंले, िेव्हा खचलफाकडे 
िक्रार करण्याि आली त्याने त्याबाबि सल्ला घेिला िेव्हा हल्लखेोराचं्या प्रदेशाि जाणे अवघड आहे, कारण 
वाळवटंी प्रदेशािून जाव ेलागिे, िसेि या स दानींचवरुद्ध लढण्यासाठी फौजेला जाण्यायेण्याच्या प्रवासाि प रेल 
एवढी सामग्री प रवावी लागेल असे सल्लागारानंी साचंगिले िेव्हा खचलफाने इचजप्िमधील आपल्या सेनेच्या 
अमीलला आवश्यक िेवढी सामग्री देऊन आपले संपूणय सैन्य मोचहमेवर पाठचवण्यािा ह कूम चदला. अमील 
आपल्या फौजेसह िाबंड्या सम द्रावरील एका चठकाणापयंि गेला. िेथे मासं, ऑचलव्ह फळे, खजूर, सािू, पीठ 
वगैरे मालाने स सज्ज अशी साि जहाजे ठेवण्यािा ह कूम देण्याि आला होिा. त्याप्रमाणे िेथे या सवय सामग्रीसह 
जहाजे उिी होिी. जरूर लागेल त्याप्रमाणे आवश्यक त्या वस्िू प रचवण्यािा ह कूम त्यानंा चदला होिा. स दानी 
टोळ्याचं्या सेनापिीस ही जहाजे िेथे असल्यािी कल्पना नव्हिी. म स्स्लम शत्रूवर प्रत्यक्ष हल्ला न करिा 
त्याचं्याजवळिा अन्न–पेयािंा साठा संप ष्टाि आल्यावर हल्ला करावयािा आचण इिर फौजापं्रमाणे त्यािंा चनःपाि 
करावयािा असा बेि त्याने आखला होिा. पण िो फसला, कारण म स्स्लम फौजेला रसद िालून राचहली. 
चशवाय समथय अशा एका शत्रशूी स दानी टोळीच्या सेनापिीिी गाठ पडली होिी. 

 
सवयसाधारणपणे इचिहासकार रसदीसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नािा उल्लखे करीि नाहीि. त्यावरून 

वरीलसारखी उदाहरणे अपवादात्मक असली पाचहजेि. खरे म्हणजे असे होिे की सामान्यपणे म स्स्लम फौजा 
ज्या देशावर स्वारी करीि िेथल्याि सामग्रीवर ग जराण करू पाहाि आचण काही वळेा त्यािे घािक पचरणाम 
त्यानंा िोगाव ेलागि. उमाय्यदाचं्या काळाि कॉन्स्टँचटनोपल घेण्यासाठी झालेले प्रयत्न (चह. स. ६७३ व ७१८) 
अयशस्वी झाले, िसेि अब्लबासींच्या काळाि िौरसच्या पलीकडे कायमिा पाय रोवण्यासाठी हरून अल ्रशीदने 
चहजरी ८०६ साली व म राचसमने चहजरी ८३८ साली केलेले प्रयत्नही अपेशी ठरले, त्यािेही कारण म स्स्लम 
फौजा त्या त्या चठकाणच्या सामग्रीवरि अवलंबून राचहल्या हे होय. 

 
कूि करीि असलेल्या फौजा आचण त्याचं्या छावण्यािंा चविार आिा करावयािा आहे. स रुवािीच्या 

काळािील मोचहमा हे केवळ ल टीसाठी केलेले हल्ल ेनव्हिे, िर वसाहिी करण्यासाठी केलेल्या मोचहमा होत्या हे 
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लक्षाि घेिले पाचहजे. कारण इराण, सीचरया व इचजप्िच्या मोचहमावंर सैचनक चनघि िेव्हा त्याचं्याबरोबर त्यािंी 
क ट ंबेही असि. उमाय्यदाचं्या काळाि व त्यापूवीही सेनानी साध्या हल्ल्यािे वळेी ककवा गंिीर लढाईिे 
वळेीस द्धा आपल्या बरोबर बायका नेि असि. एवढेि नव्हे िर अचधक दूरच्या मोचहमािं कायम वसाहिी 
करण्याच्या ठरलेल्या धोरणािा एक िाग म्हणून सैचनकानंा क ट ंब ेबरोबर नेण्यास उते्तजन चदले जाई. म्हणूनि 
हज्जाजने बसरा व क फाहून ख रासानला पाठचवलेले सैचनक बायका व म ले बरोबर घेऊन गेले होिे. िसेि क िैब 
फौजानंी काशघरवर िाल केली िेव्हा वाटेि समरकंद व इिर चठकाणी वसाहि करिा यावी या उदे्दशाने 
क ट ंबवत्सल सैचनकानंी आपल्या बरोबर आपली क ट ंब े नेली होिी. फौजेने ऑक्सस नदी ओलाडंली की िेथे 
ठेवलेले पहारेकरी कोणालाही परवानगीचशवाय मागे चफरण्यास प्रचिबधं करीि. 

 
म ख्य फौजेच्या चपछाडीबरोबर (साका) चस्त्रया व म लानंा डोलीिून नेण्याि येई. त्याचं्याम ळे सैचनकानंा 

लढण्यास कधी उते्तजन चमळाले, िर कधी बायका–म लामं ळे त्यािंी चपछेहाट झाली असेही म्हणिाि. पण 
पचहले म्हणणे साधारणपणे अचधक खरे असाव,े कारण प्रसंगी चस्त्रयाही उत्तम कामचगरी बजावीि. यारम क व 
इिर लढायािं चस्त्रयानंी अशी कामचगरी बजावली होिी. ब खाराच्या वढे्यािही ९०/७०९ साली त्यानंी अशीि 
कामचगरी बजावली. वढेा चदलेल्या शहरािील काही शत्र सैचनक एकदम चपछाडीच्या बाजूने बाहेर आले िेव्हा 
त्याचं्याशी बायकानंी झ ंज चदली,. शत्रूला िचकि करण्यासाठी ककवा इिर कारणासंाठी अिानक िाल करणे 
िाग पडे, िेव्हा शत्रचू्या मागाि अडिणी चनमाण करिील अशा गोष्टी मागे ठेवल्या जाि. त्यासाठीि चस्त्रया–
म लानंा मागे ठेवीि. त्याचं्या रक्षणासाठी रक्षक ठेवले जाि. समरकंदवरील पचहल्या हल्ल्याच्या वळेी असे 
करण्याि आले होिे. त्या वळेी क िैबच्या फौजेिील फक्ि घोडदळ व धन धारी पथक िाल करून प ढे गेले होिे. 

 
या मोचहमेि फौजेिी रिना पंिचविाग पद्धिीिी होिी. आघाडीिे पथक प ढे होिे, मधला चविाग आचण 

डाव्याउजव्या बाजूिे चविाग हा सेनेिा म ख्य िाग त्यानंिर होिा, आचण शवेटी साका (चपछाडीिा चविाग) 
होिा. त्याि म ख्यिः सामान–स मान, वढे्यािी इंचजने, अवजड सामग्री व रसद असे. चस्त्रया व म ले बह धा, 
‘साका’ बरोबर असि. िसेि मागून रसद घेऊन येणाऱ्या लोकािें गडही बरोबर असि असे चदसिे. पण 
स रुवािीच्या काळािि ही पद्धि अस्स्ित्वाि होिी. प ढे धमयय द्धासाठी चनघालेल्या मोचहमाचं्या काळाि जनावरे व 
अडिणीिे वाटणारे सामान आधी प ढे पाठचवण्यािी पद्धि स रू झाली. त्याचं्याबरोबर छोटे रक्षकदल असे. पण 
काही प्रसंगी हे रक्षकदल अप रे ठरल्याम ळे फौजेिील जनावरे व इिर साचहत्य शत्रूच्या हािी पडि असे. 
ढोलाच्या िालाि फौज कूि करी. ढोलािा आवाज थाबंला की, सैन्य जेथे असेल िेथे थाबंे. 

 
छावण्याचं्या जागािंी चनवड काळजीपूवयक केली जाई. खास या कामासाठी एक अचधकारी नेमलेला 

होिा. फौजािंा िळ थोड्या चदवसाकंरीिा असो की दीघय म दिीिा असो, चिच्या संरक्षणासाठी छावणीच्या सवय 
बाजंूनी खंदक खणण्याि येई. अचधक दक्षिा म्हणून शस्त्रसज्ज सैचनक नेहमी पचवत्र्याि खडे असि. कधी कधी 
काही अडिणीम ळे खंदक खणले जाि नसि. अशा वळेी स रचक्षििेच्या दृष्टीने अचधक दक्षिा घेिली जाई. 
ख रामी पाखंडी बंडखोर बाबक याच्याचवरुद्ध खचलफाच्या फौजेिा सेनानी अफचशन िाल करून गेला िेव्हा 
िारी बाजंूस अक्रोडािी झ डपे असलेल्या जागी अफचशनने आपल्या आपल्या म ख्य सेनेिा िळ टाकला आचण 
िेथून दीड कोस अंिरावरील आपल्या छावणीिोविी घोडेस्वारािें टेहळणीपथक रातं्रचदवस चफरिे ठेवले. 
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छावणीि वचरष्ठ अचधकाऱ्याचं्या चनवाऱ्यासाठी मोठे िंबू उिारले जाि. त्यािं िे जेवण घेि, झोपि, कैद्याचं्या 
म लाखिी घेि व इिर कामे करीि. 

 
शािंिेच्या काळाि चशबंदीच्या सैचनकािंी राहण्यािी सोय शक्य असेल िेथे शहरािील लोकाकंडे केली 

जाई. अनेकदा सैचनकािंी दंडेली व त्यािें गैरवियन याम ळे स्थाचनक लोकािं असंिोष चनमाण होई. िेव्हा मग 
सैचनकाचं्या चनराळ्या छावण्या उिाराव्या लागि. हज्जाज इब्लने य स फने क फा शहरािील लोकाकंडे आपल्या 
सीचरयन सैचनकािंी राहण्यािी सोय केली होिी, पण लोकानंी त्याबद्दल चनषेध व्यक्ि करिाि िेथून फौज 
काढून घेऊन वाचसि हे चशबंदीिे स्विंत्र शहर वसचवण्याि आले प ढे बऱ्याि काळानंिर सेल्ज क राजानंी 
स्विःच्या छावण्या असिानास द्धा नागचरकाकंडे, आपल्या फौजािंी राहण्यािी व्यवस्था केली, िेव्हाही बराि 
असंिोष चनमाण झाला व सेल्ज कानंा आपले सैचनक नागचरकाचं्या घरािूंन काढून घेणे िाग पडले. मालाट्या 
(मेचलटन) या सीमेवरील शहराि खचलफा मन्सूरने िार हजार सैचनकािंी वसाहि बसचवली होिी. दहा िे 
पंधरा सैचनकािंा एक ‘इराफा’ (पथक) अशी त्यािंी पथके पाडण्याि आली. प्रत्येक इराफ्यासाठी एक द मजली 
घर बाधंण्याि आले. त्याि एक िबेला असे. आवश्यक वस्िू त्यानंा स्थाचनक लोकाकंडून चमळण्यािी व्यवस्था 
करण्याि आली होिी. 

 
पूवेकडील बगदाद चखलाफिीच्या फौजेिा चविार आिापयंि म ख्यिः केला पण चखलाफिीच्या 

कके्षबाहेर असलेल्या इिर म स्स्लम फौजािंाही– चवशषेिः फाचिमी अय्यूबी (चवशषेिः सलाचदनच्या काळािील), 
मामल क व ि कय  याचं्या फौजािंा– थोडा चविार केला पाचहजे. या सवय फौजामंध्ये काही समान वैचशष्ट्टे्य होिी. 

 
अलीदिा म ख्य प्रिारक अब्लदल्ला याने उत्तर आचफ्रकेि िाळीस हजारािंी फौज उिी केली, िेव्हाि 

प्रथम फाचिमी फौजािंा उदय झाला. “इचफ्रचकयािंील प्रत्येक शूर वीर व्यक्िीला त्याने आपल्या सेनेि सामील 
करून घेिले होिे.”  

 
या राजघराण्याच्या इचजप्ि व सीचरयामधील सते्तच्या काळाि फौजेिी संख्या झपाट्याने वाढली. 

इराणी प्रवासी नाचसर–इ–ख शर्ो याने १०४७ मध्ये इचजप्िला िेट चदली. कैरोि त्या वळेी चशस्िबद्ध अशी मोठी 
सेना होिी असे त्याने म्हटले आहे. नाईलच्या दरवाजाचं्या उद्घाटन समारंिािे वळेी सैचनकािें संिलन झाले 
त्यािे वणयन ‘सफरनाम्याि’ त्याने केले आहे. घोडदळ, पायदळ अशी सवय फौज त्या वळेी उपस्स्थि होिी. 
प्रत्येक पलटणीला नाव व ह द्दा चदलेला होिा. घोडदळाच्या पलटणींमध्ये उत्तर आचफ्रकेिील केरावानिे वीस 
हजार सैचनक, वायव्य आचफ्रकेिील चनग्रो व इिर चमळून िीस हजार पगारी सैचनक होिे. पायदळामध्ये उत्तर 
आचफ्रकेिलेि उमद्या बाधं्यािे पण चवद्र प िेहऱ्यािे काळे मसमूदी होिे. िे िाले व िलवारींचशवाय द सऱ्या 
शस्त्रािा वापर करीि नसि. याचशवाय पौवात्य म्हणून ओळखले जाणारे दहा हजार लोक होिे. जन्माने िे 
इचजप्शयन असले िरी िे मूळिे इराण ककवा ि कय स्िानमधील होिे. याचशवाय चवकि घेिलेल्या ग लामािंी एक 
पलटण होिी. हे ग लाम बाजारपेठेि चवकि घेिलेले होिे. त्यािंी संख्या िीस हजार होिी. चहज्जाजिे पन्नास 
हजार बदवीअी या सेनेि होिे. िे िाल्यानंी लढि. याचशवाय एका स्विंत्र सेनानीच्या नेिृत्वाखाली राजप्रासाद 
रक्षकािें एक मोठे पायदळ होिे. या दलाि चनरचनराळ्या देशािले सहा हजार लोक होिे असे सागंिाि. त्याचं्या 
देशवार ि कड्या पाडलेल्या होत्या. आपापल्या देशािंील सराव असलेल्या शस्त्रानंी त्याचं्यापैकी प्रत्येकजण 
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लढे. िसेि िीस हजार झाजं ककवा इचथओचपयन सैचनक होिे. िे िलवारींच्या सहाय्याने लढि. फौजेिी एकूण 
संख्या दोन लाख पंधरा हजार होिी. िी कधी वाढे, कधी कमी होई. िरीही फाचिमी राजवटीच्या अखेरीस 
त्याचं्या सेनेि िाळीस हजार घोडेस्वार व िीस हजार पायदळ सैचनक होिे. िे जवळजवळ सवय चनग्रो ग लाम 
होिे. 

 
फाचिमींिी लष्ट्करी संघटनेिी पद्धिी पचरश्रमपूवयक ियार केलेली होिी. पण अपेके्ष इिकी िी प्रत्यक्षाि 

काययक्षम होिी की नाही यािी शकंा आहे. वझीराचं्या मदिीने खचलफा धोरणचवषयक प्रश्न सोडवी व चदवान 
अल ्जयशमाफय ि सैचनकािंा पगार देई. समाजािील चनरचनराळ्या वगांना खंडाने चदलेल्या जचमनीवरिा कर व 
चपके यािूंन जमा झालेल्या रकमेपैकी एकिृिीयाशं रक्कम लष्ट्करासाठी खिय केली जाई. सैचनकानंा जहाचगरीं 
देण्यािी हाचनकारक पद्धिी अजून [माचक्रझीने या सदंिाि इब्लने ममािी यािा हवाला चदला आहे.] अस्स्ित्वाि आलेली नव्हिी. 

 
वझीर हाि सवयसाधारणपणे चदवानिा आचण (िो ‘लेखणीप्रम ख’ नसेल िर) लष्ट्करी कारिारािाही 

प्रम ख असे. त्याच्या हािाखालील व त्याच्या खालोखालिा लष्ट्करािा प्रम ख अंमलदार ‘हस्फाह सलार’ हा 
होिा. त्या खालोखाल स वणय साखळी धारण करणारे अमीर, िलवारधारक आचण रेचजमेंट अचधकारी यािंा क्रम 
असे. अनेक पलटणी होत्या. प्रत्येक पलटणीस एखाद्या खचलफािे, वझीरािे ककवा सैचनक ज्या प्रदेशािील 
असि त्या प्रदेशािे नाव चदले जाई. उदा. हफीचझया (हफीझ नावाच्या वझीरावरून), रुचमचनया (ग्रीक), 
साकाचलबा (ग लाम), अशी नाव ेअसि. 

 
फाचिमींना अखेर सलाचदन व अय्यूबी यानंी पदच्य ि केले. फाचिमी फौजेिी इचिहासकारानंी चकिीही 

स्ि िी केली असली िरी संख्येच्या दृष्टीने त्यािंी फौज पूवीच्या राजवटींच्या सेनेपेक्षा कधीि मोठी नव्हिी. 
काययक्षमिेच्या दृष्टीने मात्र िी खूपि वरिढ होिी. इचिहासाि अशी नोंद आहे की फाचिमी स लिानाने ५६७। 
११७१ (मोहरम) या वषी आपल्याचवषयी चनष्ठा बाळगणाऱ्या सवय फौजेने एकत्र याव े असा ह कूम देणारा 
जाहीरनामा काढला, िेव्हा “इस्लाममधील कोणाही राजाने पूवी कधीही जमचवले नव्हिे एवढ्या प्रिंड संख्येने 
सैचनक जमले होिे.” सैन्याि एकूण १४७ ‘ि ल्ब’ होिे. ि ल्ब म्हणजे ‘ग झ’ (ि की) िाषेि चनशाण व ि िारीच्या 
सलामीिा अचधकार असलेला सरदार. प्रत्येक ि ल्बपाशी ७० िे २०० घोडेस्वारािें पथक असे. या १४७ 
ि ल्बपैकी वीस गैरहजर होिे व जे हजर होिे यानंीही आपली पूणय पथके आणलेली नव्हिी. यािा अथय एकूण 
फक्ि िौदा हजार सैचनक होिे. यापैकी बह िेक सवय पगारी व स्विंत्र लोक होिे. त्यानंा िवाचशया म्हणि 
म्हणि. िवाशी म्हणजे सवयसाधारणपणे सािश ेिे एक हजार चदनार ित्ती चमळणारा सरदार. पण प ष्ट्कळदा हा 
ित्ता १२० चदनारइिकाि चमळे. या रकमेिून (त्याला दहा िारवाहक जनावरे आचण स्विःिी शसे्त्र व लष्ट्करी 
सामग्री नेण्यासाठी एक ग लाम सािंाळावा लागे. संबधं फौजेला काळ्या ग लामािंी आचण स्वचे्छेने िरिी 
झालेल्या सैचनकािंी क मकही चमळे. 

 
सलाचदनने गादीवर येिाि इचजप्िमधील चनग्रो ग लामािंी सेना बरखास्ि केली. फाचिमींनी िी कायम 

ठेवली होिी. चििे अचधकारी इचजस्प्शयन, अरब व आमेचनयम असि. चनग्रो सेनेच्या जागी सलाचदनने क दय व 
ि कांिी खास फौज. उिारली. चिच्याि बारा हजार घोडेस्वारापेंक्षा अचधक सैचनक नव्हिे. आर्मथक कारणामं ळे 
सलाचदनने हा चनणयय केला असावा. सलाचदनला ५७७/११८१ साली लष्ट्करी जहाचगऱ्याचं्या प्रश्नािी िौकशी 
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करणे िाग पडले. त्याने नऊ हजार सैचनक, १११ अमीर, ७००० िवाचशया आचण पंधराश ेचनग्रो ग लाम (काला 
ग लाचमया) एवढीि फौज ठेवण्यािे ठरचवले. सहा वषांनंिर चिबेचरयाच्या वढे्याच्या वळेी त्याच्या सेनेि ित्ता 
चमळणारे बारा हजार सरदार होिे. पण त्याचं्या जोडीला अनेक स्वयंसेवक त्याच्याजवळ होिे व जरूर 
पडल्यास िो आणखी स्वयसेंवकािंी क मक उिारू शकि असे. धमयय द्ध करणाऱ्या चवरुद्धच्या लढाईि त्याला 
मोस ल व मेसोपोटेचमया िसेि इचजप्ि व सीचरयामधील म स्स्लम बाधंवािंी मदि चमळाली होिी. पण ख द्द त्याला 
स्विःला आपल्या स्वयंसेवकाचं्या हालिालींवर संपूणयपणे चनयंत्रण ठेविा येि नसे. जेरूसलेमच्या पाडावानंिर 
म स्स्लम फौज टायरे येथे रोखण्याि आली िेव्हा स्वयंसेवकाचं्या सेनेपकैी श्रीमिं व अचधक प्रबळ असलेल्या 
सरदाराचं्या चविागानंी आपल्या देशािं परि जाव ेअसे त्यािे मि होिे. हा वढेा अयशस्वी ठरण्यािा संिव आहे 
असे कारण बाह्यिः त्याने चदले. पण सलाचदनिा य द्ध–मोचहमेिा खचजना चरकामा झाला आहे हे त्याचं्यापैकी 
अनेकानंा माहीि होिे व मोहीम िालचवण्यासाठी िो आपणाकडून सक्िीने कजे घेईल अशी त्यानंाही िीिी 
होिीि. अखेर म स्स्लम सैन्याच्या सेनानीला िी मोहीम सोडून देणे िाग पडले. वसंि ऋि  स रू होिाि प न्हा 
मोचहमेि सामील झाले पाचहजे या अटीवर सैचनकानंा चहवाळ्यासाठी घरी जाण्यािी त्याने परवानगी चदली. 
पूवेकडिे व मोस लिे सैचनक िसेि सीचरया आचण इचजप्ििे स्वयंसेवक सैचनक आक्ि येथे सैन्य सोडून गेले 
िेव्हा स्विःच्या अन यायाचंशवाय सेनानीच्या सेनेि कोणीही राचहले नाही. 

 
सलाचदनच्या लढाईच्या व वढे्याच्या डावपेिासंबधंी यापूवी थोडे साचंगिलेि आहे. त्याने लढाईसाठी 

पंिचविाग पद्धिीिी रिना कायम ठेवली, पण त्याि एक बदल केला. सवय िागंले सैचनक मधल्या चविागाि 
ठेवण्याऐवजी त्यापंैकी चनवडक धन धयरािें दल (जाचलचशया) आघाडीला ठेवले. स रुवािीच्या हल्ल्यासंाठी या 
धन धरांवरि त्यािी चिस्ि असे. मधला चविाग व बाजूिे चविाग योग्य वळेी प ढे पाठचवले जाि. साका 
नेहमीप्रमाणे चपछाडीला असे.  

 
सलाचदनच्या मृत्यूनंिर त्यािी सेना चवसर्मजि झाली िरीही त्यािा म लगा अल ्मचलक अल ्अझीझ 

याच्या नेिृत्वाखाली आठ हजार सरदार होिे. प्रत्येक सरदारािे बरेि सैचनक होिे. माचक्रझींने या सैचनकािंी 
एकूण संख्या दोन लाख चदली आहे पण त्याि काहीशी अचिशयोक्िी असावी. 

 
अब्लबासींकडून ि की मामल का ं(ग लामा) कडे सत्ता गेली आचण िे स्विःि स लिान बनले िेव्हा राष्ट्रीय 

लष्ट्कर अस्स्ित्वाि आले. अवािीन काळाि य रोपाि ही पद्धिी अस्स्ित्वाि आली. इस्लाममध्ये पूवी ही पद्धिी 
नव्हिी. अथाि ि की मामल कािें आि असलेल्या ऑटोमन ि कांनी जवळपास या राष्ट्रीय लष्ट्करासारखीि एक 
सेना (जाचनसार दल) पूवी स्थापन केले होिे. सलाचदनप्रमाणे मामल कानंीही ि कय  व थोडे क दय याचं्याप रिीि 
सैन्यिरिी मयाचदि ठेवली होिी. ि लनेने त्याि ि कय  संख्येने फारि कमी होिे. मन्सूर कलाउनच्या फौजेि 
ि की ग लामािंी संख्या साि िे बारा हजार होिी. ही संख्या प ढे वाढली. अल ्नाचसर म हम्मद इब्लने कलाउनच्या 
काळाि त्याच्या सेनेि िोवीस हजार सरदार होिे. 

 
कलाउन ७८४/१३८२मध्ये पदच्य ि झाल्यानंिर नवा स लिान अल् मचलक अल ्झहीर बसक याने 

पूवीच्या स लिानािंी ि की व क दय सैचनक असलेली ‘अशरफी’ सेना बरखास्ि केली आचण स्विःिे चसकाचसयन 



 अनुक्रमणिका 

ग लामािें नव ेशरीरक्षकदल उिारले. हे ग लाम चवकि घेिलेले ककवा िरिी केलेले होिे. त्यािंी संख्या िार 
हजार होिी. प ढे झपाट्याने वाढलेल्या फौजेिा हा गािा होिा. 

 
मामल क राजवटीच्या दोन्ही कालखंडािं लष्ट्करी संघटनेिी पद्धिी एकसारखी होिी. सेनेिे िीन 

चविाग होिे. पचहला चविाग िरिी केलेल्या सैचनकािंा (म स्िाखा–चदम न). द सरा चविाग मामल क ककवा ग लाम 
यािंा. या दोन्ही चविागानंा स लिानाकडून ठराचवक पगारित्ता चमळे. चिसरा चविाग जहाचगरदाराचं्या सेनेिा. 
[अजनद अल् हल्का (सैचनकािंी साखळी)] त्यानंा लष्ट्करी नोकरीबद्दल पगाराऐवजी जमीन चमळे. या चविागािील प्रत्येक 
जहाचगरदाराला वगेळी जहागीर चमळे. चििे वार्मषक उत्पन्न कमीिकमी दहा हजारापंासून जास्िीि जास्ि िीस 
हजार चदऱ्हाम इिके असे. याचशवाय एखाद्या जहाचगरदारास वरिेवर लष्ट्करी सेवसेाठी बोलाचवले जाई िेव्हा 
त्याला आपल्या सैचनकाचं्या व्यवस्थेसाठी जादा पाि हजार चदऱ्हाम चदले जाि. सैन्यपथकािा प्रम ख दहा ं
जणािंी ि कडी घेऊन लढाईवर जाई. हे दहा जण प्रम खाबरोबरि खािपीि. िसेि सेनेि प्राम ख्याने असलेल्या 
ग लामानंाही पथकप्रम खाच्या स्वयंपाक घरािलेि अन्न चदले जाई. ग लामािंी सखं्या कमीजास्ि असे पण 
म ख्यिः त्याचं्यासाठीि पथकप्रम खाच्या ित्यािा बराि िाग खिय होई. 

 
मामल क स लिान मन्सूर लाचजनच्या कारकीदीि (इ. स. १२९६) इचजप्ििे िोचवस िाग पाडण्याि 

आले होिे. त्यापंैकी िार िाग स लिानािी खाजगी इस्टेट म्हणून ठेवले होिे. दहा िाग “जहाचगरदार सैचनका”ं 
ना व दहा िाग अमीर ककवा वचरष्ठ अचधकाऱ्यानंा चदलेले होिे. खरे िर या अमीर ककवा वचरष्ठ अचघकाऱ्यानंी 
त्याआधीि िागंल्या जचमनी बळकावल्या होत्या. त्याम ळे द य्यम दजाच्या सैचनकाचं्या कपाळी दाचरद्् आले व 
त्यानंा डाकूचगरीिा अवलंब करावा लागला. लाचजन याने जमीन स धारणा केल्या. त्याने उपलब्लध जचमनीिे 
फेरवाटप केले. िोवीस िागापंैकी अकरा िाग त्याने अमीर व बड्या अचधकाऱ्यानंा चदले आचण बाकीिे नऊ इिर 
सैचनकानंा चदले. त्याम ळे अमीरामंध्ये असंिोष चनमाण झाला. नंिरच्या राजवटीि या पद्धिीि काही बदल झाले 
िरी जचमनीवर ज्यािें जीवन अवलंबून होिे त्या सवांि समाधानकारक अशी पद्धिी कधीि स्थापन झाली नाही.  

 
फौजेिी िार श्रेणीि चविागणी केलेली होिी. सेनाप्रम ख हे ‘हजार सैचनकािें प्रम ख’ [ि की िाषेि ‘चबन 

बाशी.’] म्हणून ओळखले जाि त्याचं्या चनयंत्रणाखाली चकमान शिंर सैचनक ककवा काराचगरािंी पथके असि. 
अल ्नाचसर म हम्मद इब्लने कलाउननंिर सबधं इचजप्िसाठी िोवीस सेनाप्रम ख नेमण्याि आले. सेनाप्रम खाच्या 
खालोखालिा अचधकारी म्हणजे ढोलप्रम ख [‘उमरा अल्–िबल–खाना.’] त्याचं्या संस्थेवर मयादा नव्हिी. प्रत्येक 
ढोलप्रम खाच्या चनयंत्रणाखाली िाळीस सैचनक असि. द य्यम खािेप्रम ख, महसूल अचधकारी व इिर अचधकारी 
यािंा श्रेणीि समावशे केला जाई. त्याखालिा क्रम दहा सैचनकािंा प्रम ख [ि की िाषेि ‘ऑन–बाशी.’] व पाि 
सैचनकािंा प्रम ख यािंा असे. वचरष्ठ श्रेणी चमळालेले सैचनकप्रम ख यापेक्षा या लोकानंा अचधक महत्त्व नव्हिे. 

 
िरिी झालेल्या िरुण मामल क (ग लाम) सैचनकानंा चमळणाऱ्या चशक्षणासंबधंीिी माचहिी माचक्रझीने 

चदली आहे. ग लामाचं्या व्यापाऱ्याने एखाद्या ग लाम म लाला चवकि घेिले की िो व्यापारी प्रथम त्याला 
स लिानाप ढे पसंिीसाठी हजर करी. स लिान मग त्या ग लाम म लाला योग्य वगांि दाखल करून घेई. ग लाम 
म लाच्या अभ्यासक्रमािा पचहला िाग शाळेि पूणय होई. िेथे अक्षरओळख, क राणािे पठण, धार्ममक कियव्यािंी 
चशकवण, प्राथयना चवधी यािें चशक्षण त्याला चदले जाई. वयाि आल्यावर काटेकोर अथाने त्याच्या लष्ट्करी 
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चशक्षणाला आरंि होई. घोड्यावर बसणे, धन र्मवद्या, िलवार िालवणे, िालाफेक या चशक्षणािा त्याि समावशे 
असे. मग त्यापैकी लायक ग लाम िरुणानंा एकेक वरिी श्रेणी चमळि जाऊन िे अखेर अमीर होि. ज्यािंी इिर 
के्षत्राि ब द्धी िाले िे कायदेिज्ञ, कवी ककवा चहशबेनीस होि. पण सवांना कडक लष्ट्करी चशस्ि पाळावी लागे. 
त्यानंा जरुर िेव्हा लष्ट्करी नोकरीसाठीही बोलावले जाई. 

 
मामल काचं्याि पद्धिीवर ऑटोमन फौजेच्या ‘जाचनसार’ (येनीिेरी) या नव्या दलािी उिारणी केली 

होिी. स लिान म राद पचहला [डी. ओहसन याच्या म्हणण्याप्रमाणे हे पथक ओरखान याने १३३० मध्ये स्थापन केले.] याने ७६३/१३६१ 
मध्ये ही सेना स्थापन केली. स रुवािीला ही सेना फार छोटी होिी. चिच्याि ‘अजाम ओघलू’ (परकीयािंी म ले) 
म्हणजे स लिानाच्या थे्रसमधील चखस्िी प्रजेिून िरिी केलेले लोक होिे. जाचनसाराि प्रवशे चदलेल्यािें चशक्षण 
प्रम ख बाबिींि मामल कानंा चदल्या जाणाऱ्या चशक्षणासारखेि होिे. चशक्षणावर काळजीपूवयक देखरेख ठेवली 
जाि असे. ज्याचं्याि चवशषे लष्ट्करी पात्रिा चदसून येि नसे त्यानंा लष्ट्कराशी संलग्न असलेला व्यापारी 
करण्यािी मोकळीक चदली जाई. िागंल्या लोकानंा हळूहळू पण चनचिि टप्प्यानंी बढिी चदली जाई व चनवडक 
लोक उच्च श्रेणीपयंि पोि ूशकि. अशा लोकािूंनि स लिान आपल्या म ख्य मंत्र्यािंी चनवड करी. सामान्य 
सैचनकानंा पायदळाि घेिले जाई. एकूण िरिी केलेल्या सैचनकाचं्या संख्येन सार त्याचं्या ि कड्या व पथके 
पाडली जाि. म राद पचहला याच्या ज न्या िरिी कायद्यान सार जाचनसारींच्या दलाि फक्ि चखस्िी म लानंाि 
घेिले जाई. आचण इिर सेनेि फक्ि म स्स्लमानंा घेिले जाई. त्याम ळे जाचनसारामधील सैचनकािंी संख्या 
ि लनेने कमी असे. स लेमान पचहला (कानूनी) याच्या कारकीदीि जाचनसारािी संख्या बारा हजारापेंक्षा जास्ि 
नव्हिी. म राद चिसरा याच्या कारकीदीि ही संख्या पंिेिाळीस हजार झाली होिी. पण सैचनकानंा चनयचमि 
पगार चमळि नसल्याम ळे या सेनेि कारस्थाने व िळवळींना ऊि आला होिा. या सेनेिे बेक्िाशी दरवशेाशंी 
चनकटिे संबधं होिे. अखेर ही सेना चवसर्मजि करण्याि आली. स लिान म हम्मद द सरा याने १२४१/१८२६ मध्ये 
या सेनेिील अनेकािंी चवश्वासघािाने [जाचनसारींच्या िपशीलवार माचहिीसाठी प ढील प स्िके पाहा : Eugenio Alberi, ‘Relazioni degli 
Ambasciatori Venetiai–al Senato’, 15 Vols. (Florence, 1839–63); A. A. Lybyer, ‘The Govt. of Ottoman Empire in the Time of 
Suleiman The Magnificient’ (Cambridge, Mass, 1913); H. A. Gibbons, ‘The Foundation of the ottoman Empire’ (oxford, 1916) ; J. k. 
Birge, ‘The Bekeashi Order of Dervishes’ (London, 1937).] कत्तल केली. 

 
इस्लामी इचिहासाच्या प्रत्येक कालखंडाि खचलफानंी ककवा त्याचं्या वारसदारानंी केलेल्या हल्ल्याच्या 

ककवा बिावाच्या योजनेि लष्ट्कराच्या जोडीला आरमारानेही महत्त्वपूणय कामचगरी बजावलेली आहे. 
स रुवािीच्या काळािील म स्स्लम सेनेि प्राम ख्याने वाळवटंी प्रदेशािील अरब होिे. िे सम द्राशी अपचरचिि होिे. 
त्याम ळे त्यानंा सम द्रािी िीिी व चिटकारा वाटे. बायझन्टीन फौजेवर सम द्रावरून हल्ला करण्यािी परवानगी 
म आचवयाने माचगिली िेव्हा म स्स्लम सैचनकाचं्या जीचविाबद्दल वाटणाऱ्या िीिीम ळेि खचलफा उमरने िी 
नाकारली अशी धार्ममक आख्याचयका आहे. पण प ढे मात्र त्या समथय योद्धाने म आचवयाने सागरावरून हल्ला 
करण्यास परवानगी चमळावी यासाठी खचलफा उस्मान यािे मन वळचवण्याि यश चमळचवले. िरीही सैचनकानंी 
या हल्ल्याि स्वचे्छेने हवा िर िाग घ्यावा; कोणावरही त्याच्या इच्छेचवरुद्ध िाग घेण्यािी सक्िी केली जाऊ नये 
अशा सूिना खचलफा उस्मान याने चदल्या होत्या. शत्रूवर सम द्रावरून हल्ला करणारा म आचवया हाि पचहला 
सेनानी होय असे म्हटले जािे. त्याने उन्हाळ्याि व चहवाळ्याि पन्नास हल्ल ेकेले. िे कोणत्या उदे्दशाने केले हे 
स्पष्ट नाही. पण प्रारंिीच्या हल्ल्यापंकैी एक म्हणून सायप्रसवरील हल्ल्यािा उल्लखे केला जािो. सीचरयाच्या 
चकनाऱ्यावरून २८ । ६४३ मध्ये हा हल्ला करण्याि आला. त्याि वषी इचजप्िमधूनही या बेटावर हल्ला झाला. 
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जहाजावंरील खलाशी, वल्हवणारे, स काणूधारक वगैरे ग्रीक ककवा कॉिस् होिे. िर प्रत्यक्ष लढणारे सैचनक 
म स्स्लम होिे. त्यािं काही अस्सल अरब िर काही मनाली होिे. इचजप्िमध्ये सन ७१० – ७११ मधील काही 
ग्रीक व अरेचबयन अवशषे सापडले आहेि. त्या काळाि इचजप्ि उमाय्यदाचं्या िाब्लयािील प्रािं होिा. या 
अवशषेावंरून असे स्पष्ट चदसिे की बायझन्टीनावंर दरवषी होणारे हल्ल ेसम द्राप्रमाणे जचमनीच्या मागानेही होि. 
हल्ल्यासाठी नाचवक दलािी पथके जेथून चनघि त्या देशािे नाव त्यानंा चदले जाई. उदा. इचजप्ि, 
अनािोचलया, फ्रान्स ककवा ‘सम द्रावरून’ म स्स्लमाचं्या वियस्वाखाली असलेल्या प्रदेशाि ज्या पद्धिीने सैचनकािंी 
िरिी केली जाई, त्यािपद्धिीने जहाजावरील खलाशािंी िरिी केली जाई. सवयसाधारण कसबी कामे व 
व्यापार करणाऱ्या वगािून त्यािंी िरिी होई, आचण सैचनकापं्रमाणे त्यानंा पगार व अन्नित्ता चमळे. 

 
म आचवयाने बायझन्टीनावंर ३४ । ६५४–५५ [काही इचिहासकारानंी हा हल्ला चहजरी सन ३१ मध्ये करण्याि आला असे म्हटले 

आहे.] साली मोठे आरमार पाठवनू हल्ला िढचवला व त्याचं्यावर चनणायक चवजय चमळचवला [या लढाईि वापर करण्याि 
आलेल्या जहाजािंी सखं्या फार मोठी होिी. त्यावरून चिला ‘चशडािंा हल्ला’ असे म्हटले जािे. द सऱ्या एका लढाईमध्ये बायझन्टीनािें आरमार वादळाि 
नष्ट झाले होिे. त्या लढाईशी या लढाईिी गल्लि म स्स्लम इचिहासकार करीि असावेि.] या आरमाराि दोनश ेजहाजे होिी िर 
बायझन्टीनाजंवळ पािश े होिी. य द्ध प्रत्यक्ष पाचहलेल्या एकाने आपल्या वृत्तािंाि म्हटले आहे की प्रारंिी 
म स्स्लमानंा वारा प्रचिकूल होिा. म्हणून त्यानंी आपली जहाजे चकनाऱ्याजवळि नागंरली. शत्रूंिी जहाजेही 
जवळि होिी. नंिर वारा पडला. य द्ध एक िर सम द्रावर खेळा ककवा जचमनीवर खेळा असा पयाय म स्स्लमानंी 
बायझन्टीनापं ढे ठेवल्यािे चदसिे. अखेर दोन्ही आरमारािंी सम द्रावर लढाई झाली. एकेका जहाजािी झटापट 
होऊन कट्यारींनी सैचनक परस्पराशंी लढले. जहाजािें खलाशी कॉि (चििन) होिे. त्यानंी प्रत्यक्ष लढाईि 
िाग घेिल्यािे चदसि नाही. 

 
उमाय्यद फौजानंी ७१७ साली कॅन्स्टॅचटनोपलवर जचमनीवरून आचण सम द्रावरून असा द हेरी हल्ला 

केला. त्याचं्याजवळ त्या वळेी अठराश ेजहाजे होिी असे ग्रीक इचिहासकार सागंिाि. पण बायझन्टीनानंी 
त्यािंा पूणय ध व्वा उडचवला. या परािवािा सचवस्िर वृत्तािं म स्स्लम इचिहासकारानंी चदलेला नाही. पण त्यािा 
िपशील शत्रूच्या कागदपत्रािूंन चमळिो. 

 
बगदादच्या खचलफाजवळ काही जहाजे असली िरी िमूध्य सम द्रावरील चनरचनराळी शहरे व मोठी बेटे 

कजकण्यासाठी झालेले हल्ल ेउत्तर आचफ्रका व स्पेनमधून झाले. फाचिमींच्या राजवटीि इचजप्िनेही आरमार 
उिारले. कैरो, अॅलेक्झाचंिया आचण दचमएट्टा येथे य द्धनौका बाधंण्याि आल्या होत्या. बायझन्टीन बादशहा 
चलओ याने ‘कंबाचरया’ िा (जहाजाचं्या मोठ्या अवजड िाडं्यािा) उल्लखे केला आहे. िाडं्यािे वजन अचिशय 
असल्याम ळे िो हळू िाले. जवळच्या लढाईसाठी सारासेन अशा िाडं्यािा िागंला उपयोग करीि. एके काळी, 
एका प्रम ख दयासारंगाच्या हािाखाली दहा दयासारंग व त्याचं्या चनयंत्रणाखाली पाि हजार कप्िान एवढे 
आरमार होिे. लष्ट्कराच्या सेनानीप्रमाणेि या दयासारंगानंाही जहाचगरी चदलेल्या असि. 

 
फाचिमी राजघराण्यािा ऱ्हासाबरोबर त्याचं्या आरमारािाही ऱ्हास झाला. िरीही काही य द्धनौका 

अगदी अखेरपयंि त्याचं्याजवळ चशल्लक होत्या. 
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सलाचदनने इचजप्िच्या आरमारािी प न्हा उिारणी केली. त्यासाठी खास चदवान नेमला व 
आरमारासाठी खास आर्मथक िरिूद केली. चससीलीच्या लोकानंी ॲलेक्झाचंियावर ५६९/११७३ मध्ये हल्ला 
केला, िेव्हा त्या बंदराि य द्धनौका व व्यापारी जहाजािंी गदी त्यानंा चदसली होिी असे सागंिाि. सलाचदनच्या 
मृत्यूनंिर आरमारािा प न्हा एकदा ऱ्हास स रू झाला. आरमाराबद्दलिी आस्था मावळली. आरमाराि िरिी 
होण्यासाठी िरुणानंा सक्िी करावी लागे. िरुणानंा रस्त्यािूंन पकडून नेि. लािल िपि ककवा इिर मागांनी 
आपली स टका करून घेणारे सोडले िर या लोकानंा चदवसिर कामाच्या जागी साखळबंद करून ठेवीि आचण 
रात्री ि रंुगािं डाबंीि. आरमार िरिीच्या या पद्धिीम ळे आरमारािा ऱ्हास होऊन लािल िपि बोकाळली; 
आचण उस्ि ली (आरमारी सैचनक) हा एक चशवीिा शब्लद झाला. 

 
स्पेनमधील म स्स्लमानंी आरमाराच्या बाबिीि सवांि जास्ि आस्था दाखवली. म हमद पचहला याने 

२६६/८७९–९० मध्ये “कॉडोव्हा नदीचकनारी” (म्हणजे ग अदल चकहीर) जहाजािंी बाधंणी केली. 
गचॅलचशयाच्या चजद्दी लोकावंर अटलाचंटकच्या बाजूने हल्ला करणे अचधक फलदायी होिे, म्हणून 
अटलाचंटकमध्ये उपयोग करण्यासाठी म हम्मदाने ही जहाजे बाधंली होिी. पण म हम्मदाच्या खलाशानंा ख ल्या 
सम द्राि संिार करण्यािी सवय नव्हिी–. त्याम ळे या मोचहमेि जहाजे अटलाचंटकमध्ये चशरिाि त्यािंा 
एकमेकाशंी संबंध ि टला. प ढे त्यािंील फारि थोडी जहाजे परि आली. िमूध्य सम द्रािील बह िाशं बेटे आचण 
चकनारपट्टीिा प्रदेश म स्स्लमाचं्या हािी कायम ठेवण्याि मूरीश आरमारी जहाजानंी अनेक शिके मोठी कामचगरी 
बजावली. त्याम ळेि य रोपच्या नौकानयनचवषयक शब्लदसंग्रहाि अनेक अरबी शब्लदािंी रेलिेल चदसिे. 

 
स्पेनमधून मूरािंी हकालपट्टी झाल्यानंिरच्या काळाि िमूध्यसम द्रािील [पहा : Ibn Khaldun, ‘Prolegomenes,’ 

ed Quatremere, या प स्िकािील सबंंचधि प्रकरणाि यासबंंधीिी आणखी काही माचहिी चमळू शकेल. अथाि त्या प्रकरणािील चवधाने बरीिशी ढोबळ व 
गोंधळून केलेली आहेि. पण िी लेखकाच्या चनत्याच्या काटेकोर चववेिनपद्धिीिी चनदशयक नाहीि.] म स्स्लम नौकानयनािी परंपरा ि की व 
बाबयरी िाच्यानंी प ढे िालू ठेवली. आिंसयम द्रावर त्यानंी जवळजवळ िीन शिके म्हणजे एकोचणसाव्या 
शिकापयंि प्रि त्व गाजचवले. उत्तर आचफ्रकेि फ्रें िािें साम्राज्य स्थापन होऊन त्याचं्या आचधपत्याखाली हे ि की 
व बबयर िािे जाईपयंि त्यािें वियस्व [आणखी माचहिीसाठी पहा : S. Lane–Pool, ‘The Barbary Corsains,’ (London, 1890).] 
कायम होिे. 

 
हल्ला करण्यािी व बिाव करण्यािी म स्स्लम पद्धिी प्रत्यक्ष कशी व्यवहाराि आणली जाि होिी 

यासबंंधींच्या िपशीलाच्या जोडीला म स्स्लमािें य द्ध आचण लष्ट्करी संघटनाशास्त्र कोणत्या ित्वावर आधारलेले 
होिे यािी माचहिी चदल्याचशवाय या चवषयािे पूणय आकलन होणार नाही. इराणी व बायझन्टीन याचं्याचवरुद्ध 
झालेल्या लढायािं चमळालेल्या अन िवािून लढाईिी प्रत्यक्ष पद्धिी बऱ्याि प्रमाणाि चवकचसि होि गेली. िसेि 
त्यािूनि य द्धशास्त्र व त्यािी ित्त्वहेी चनचिि झाली. इस्लामिी स ते्र आचण पैगंबरािंी विने याचं्या एकत्र 
प्रिावाखाली झालेल्या म स्स्लम मनाच्या चवचशष्ट घडणीन रूप पचरश्रमपूवयक य द्धशास्त्र ियार होि गेले. य द्ध आचण 
लष्ट्करी संघटना या चवषयािे चवविेन करिाना थोर म स्स्लम ित्त्ववते्ता इब्लने खाल्द न याने यासंबधंीिी 
वस्ि स्स्थिी स्पष्टपणे माडंली आहे. य द्धकला म्हणजे लढाया यशस्वीपणे लढण्यािा मागय हे त्यािे मि म स्स्लम 
य द्धशास्त्रािा गािा या दृष्टीने बरोबर आहे. पण त्याच्या चवविेनाि िपचशलािा अिाव आहे. िो म्हणिो, 
खचलफाच्या राजवटीि लढाई लढण्याच्या दोन पद्धिी होत्या. पचहली पद्धिी म्हणजे एका रेषेि हल्ल ेकरण्यािी 
इराण्यािंी पद्धिी. द सरी पद्धिी बदवी अरबािंी व बबयरािंी. िे पागंनू गटागटानंी हल्ल ेिढवीि, नंिर झटकन 
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माघार घेि व प न्हा अिानक हल्ला करीि. इब्लने खाल्द नच्या मिे एका रेषेि व्यवस्स्थि सैन्यरिना करण्याच्या व 
हल्ला करण्याच्या पद्धिीि यशािी चनचििी अचधक असे. कारण प्राथयनेच्या वळेी म स्स्लमानी रागंा कराव्या ककवा 
बाण एका रागेंि लावनू ठेवलेले असाविे अशा प्रकारे हल्ला करणाऱ्या फौजािंी व्यवस्स्थि रिना केलेली असे. 
अशी योग्य प्रकारे रिना केलेल्या फौजा य द्धाि अचधक स्स्थर राहिाि. शत्रूच्या दृष्टीने त्या अिेद्य कििीसारख्या 
ककवा मजबूि चकल्ल्यासारख्या ठरिाि. क राणािील एका विनाद्वारे (६४) याला द जोरा चमळिो. 

 
हल्ला करावयािा म्हणजे झडप घालावयािी (कार्र उ फार्र) एवढेि इस्लामपूवय अरबानंा माहीि 

होिे. पण िे लवकरि एका रेषेि हल्ला करावयास चशकले. याला कारणे दोन होिी. शत्र ूरेषेच्या पद्धिीिी रिना 
करून लढि असल्याने म स्स्लमानंाही त्याि पद्धिीिा अवलंब करावा लागला. द सरे कारण म्हणजे म स्स्लम हे 
पाखंड्याचंवरुद्ध जीवावर उदार होऊन चजहाद खेळणारे योदे्ध होिे. अशा चजहादमध्ये अशा पद्धिीिी सैन्यरिना 
अचधक उपयोगी पडिे.‘चफकाह’च्या प स्िकािही य द्धासंबधंीप्रकरणे आहेि. पण त्याि स्वािाचवकपणेि 
य द्धचवषयक कायद्याचं्या प्रश्नािंा चविार केलेला आहे. पण लष्ट्करािा प्रम ख कोणत्या कियव्यानंा जबाबदार 
आहे यािी जी यादी ‘चफकाह’ च्या प स्िकाि चदली आहे, त्यावरून य द्धकलेसबंंधीच्या म स्स्लम िचूमकेिी 
काहीशी कल्पना येऊ शकेल. मावादी याने म्हटले आहे की कायद्याप्रमाणे सेनानी हा सेनेच्या स रचक्षििेस 
जबाबदार आहे. अिानक हल्ल्यापासून त्याने आपल्या दैचनकािें रक्षण केले पाचहजे. त्यासाठी जेथून छ पा हल्ला 
होण्यािी शक्यिा आहे िी सवय चठकाणे त्याने हेरली पाचहजेि. त्याने सवय बाजंूना ठाणी व पहारे अशा रीिीने 
बसचवले पाचहजेि की, सैन्य लढि नसेल त्या वळेी म ख्य सेनेिील सैचनकानंा वैयस्क्िक स रचक्षििेिी िसेि 
मालमते्तच्या स रचक्षििेिी हमी चमळाली पाचहजे. एखाद्या मोचहमेि काही मालमत्ता मागे ठेवली असेल िर 
चिच्याही स रचक्षििेिी व्यवस्था केली पाचहजे. शत्रूशी जेथे लढाई द्यावयािी असेल िे चठकाण चनवडणे ही 
सेनानीिीि जबाबदारी आहे. ही जागा समपािळीिी असावी. िसेि िेथे िागंला पाणीप रवठा व िरपूर क रण 
असले पाचहजे. या जागेच्या अविीिोविी ककवा सीमावंर पवयि, ओढे वगैरे नैसर्मगक संरक्षणे असली पाचहजेि, 
म्हणजे प्रत्यक्ष लढाईिे वळेी या जागेिा उपयोग करिा येईल व िेथे स रचक्षििाही चमळेल. सैचनकासंाठी प रेसे 
अन्न व जनावरासंाठी प रेशा िाऱ्यािी व्यवस्था त्याने केली पाचहजे. िसेि शत्रूच्या हालिाली व बळ यािी 
माचहिी त्यास असली पाचहजे; िरि शत्रूच्या डावपेिानंा त्यास िोंड देिा येईल व शत्रूवर हल्ला करण्याइिके 
बळ त्याच्याजवळ असेल. त्याने काही सैन्य आघाडीवर पाठवनू काही फौजा राखीव ठेवल्या पाचहजेि. िसेि 
आपल्या चनरचनराळ्या फळ्याचं्या स रचक्षििेसाठीही प रेशी सेना ठेवली पाचहजे. “लढाईि ि म्ही चवजय 
चमळवलाि पाचहजे. शत्र ूि मच्या िोडीिा नाही. लढिाना मरण पावलाि िर परलोकाि अल्लाह ि म्हाला बक्षीस 
देईल; चजविं राचहलाि िर येथे ि म्हाला खंडणीिा व ल टीिा जादा िाग चमळेल” असे त्याने सैचनकानंा 
साचंगिले पाचहजे. अल्लाहिी उचद्दष्ट े व कायं साधण्यासाठीि लष्ट्करािा वापर त्याने केला पाचहजे. आपल्या 
सैचनकानंा त्याने व्यापार ककवा शिेी करण्यािी परवानगी देऊ नये, कारण त्याम ळे पाखंड्याचंवरुद्ध लढण्याच्या 
आपल्या खऱ्या कियव्यापासून िे चविचलि होण्यािा संिव असिो. 

 
प्रत्यक्ष लढाईि सेनानीने शत्रूकडील योद्धयाशी एकट्याने लढाई देऊ नये. कोणिी हत्या कायदेशीर 

आहे याबद्दल ‘चफकाह’ने म्हटले आहे की म स्स्लमाने य द्धाि कोणाही पाखंड्यास (मूर्मिपूजकास) ठार 
करावयास हरकि नाही, मग िो सैचनक असो ककवा नसो. वृद्ध आचण चिक्ष ूयानंा ठार कराव ेकी नाही याबद्दल 
वाद आहे. चस्त्रया, म ले, ग लाम व इिर नोकर यािंी हत्या करू नये. ग डघ्याच्या मागिी शीर कापून ककवा अन्य 
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मागाने घोड्यािा नाश करू नये, कारण अल्लाहिे उदे्दश साधण्यासाठी आचण शत्रूचवरुद्ध लढण्यासाठी घोड्यािा 
उपयोग होऊ शकेल. 

 
मूरीश चनबधंकार िोिोसािा अब  बक्ि याने प्रचिपादलेली य द्धािी ित्त्व े प्रत्यक्ष अन िवाशी अचधक 

ज ळणारी आहेि. त्याच्या मिे य द्ध म्हणजे शत्रूला िकचवणे [अनेकािें हेि मि होिे. इराणिा उमाय्यद स िेदार मृत्यूशय्येवर 

असिाना, त्याने आपल्या म लाला असा सल्ला चदला होिा की य द्धाि पराक्रमापेक्षा दूरदशीपणा व कपट अचधक उपय क्ि असिे.] अगदी शवेटिा 
उपाय म्हणूनि लष्ट्कराला आमनेसामने लढाई करण्यासाठी पाठवाव े ककवा सैन्याच्या समोर सैन्य न्याव.े य द्ध 
कजकण्यासाठी सेनानीने आपल्याला जास्िीि जास्ि फायद्यािे असे डावपेि लढचवले पाचहजेि व लष्ट्कराच्या 
साहाय्याने आपली पकड घट्ट बसचवली पाचहजे. 

 
रणागंणावर कोणत्या क्रमाने सैन्य रिना करावी याचवषयी म्हटले आहे की मध्यिागी साहसी, शूर व 

चधप्पाड योदे्ध ठेवाव.े हे ित्त्व अन िवी सेनानींनी स पचरचिि आहे. बाजूच्या फळ्यािंी पीछेहाट झाली िरी िे 
सैचनक मधल्या चविागाकडे आशनेे पाहिील,. िेथे ध्वज फडकि आहेि, ढोल वाजि आहेि असे दृश्य चदसले 
िर बाजूच्या फळ्यािंील सैचनक िेथे जमा होिील. पळणारा प्रत्येक सैचनक िेथे आसऱ्याला जाईल पण मधली 
आघाडीि मोडली िर सैन्याच्या बाजूच्या आघाड्या ककवा अंगेही नष्ट होिील. बाजूच्या आघाड्यािंा ध व्वा 
उडाल्यानंिरही मधल्या आघाडीने लढाई कजकल्यािी अनेक उदाहरणे आहेि, पण या उलट उदाहरण क्वचिि 
आढळिे. 

 
गचनमी हल्ला हा य द्धािील सवाि पचरणामकारक डावपेि होय. त्यासाठी फार माणसे लागि नाहीि. 

हजार माणसापेक्षा एक िागंला माणसूदेखील अचधक उपय क्ि ठरिो. माणसे जास्ि असली की अिानक हल्ला 
करणे शक्य होि नाही आचण अिानक हल्ला पचरणामी चवध्वसंकही ठरिो. गचनमी मोचहमेवरील सैन्याि िारश ेव 
उत्तम सेनेमध्ये िार हजार सैचनक असणे सवोत्कृष्ट होय. 

 
चनबधंकार अब  बक्ि याने आपल्या देशाि पाचहलेल्या सवाि उत्तम सैन्यरिनेचवषयी म्हटले आहे की 

आघाडीला पायदळ होिे. त्यािील सैचनकापंाशी ढाली, लाबं िाले व टोकदार बरच्या होत्या. प्रत्येक सैचनक 
डाव्या ग ढघ्यावर वाके, ढाल आपल्याप ढे उिी धरी, िाला शत्रूवर रोखलेल्या स्स्थिीि ठेवी. पायदळाच्या मागे 
चनवडक धन धयर असि. त्यािें बाण ढालीिून आरपार जाि. त्याच्यामागे घोडदळ असे. चििन सैचनक (रूम) 
िढाई करीि िेव्हा िे आपल्या टप्प्याच्या आि आल्याचशवाय कोणिाही म स्स्लम सैचनक जागिा हालि नसे. 
चििन सैचनक जवळ येिाि धन धयर त्याचं्यावर बाण सोडीि व पायदळ सैचनक बरच्या फेकीि. िसेि स्विः 
त्याचं्या जवळ जाऊनही िाले फेकीि. शत्रूिी सेना चवस्कळीि झाली की घोडदळ हल्ला करी आचण “ईश्वरािी 
इच्छा असेल िे त्याचं्याकडून घेिले जाई.” 

 
अबू बकर याने य द्धकलेवर चलचहलेला प्रबंध हा ‘राजासंाठी मागयप्रदीप’ या त्याच्या प स्िकािील फक्ि 

एक िाग आहे. संपूणय याि चवषयावर चलचहलेले इिर गं्रथही उपलब्लध आहेि. यापंकैी एक गं्रथ एचलयनच्या 
‘डावपेि’ या गं्रथावर आधारलेला आहे. (म स्स्लम प्रथा व अन िवावर आधारीि अशा इिर गोष्टीही त्या गं्रथाि 
आहेि.) इसा इब्लने इस्माइल अल ् आक्सराई याने हा गं्रथ चलचहला आहे. म स्स्लम इचिहासाच्या सािव्या 
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शिकाि चलचहलेले हे प स्िक म्हणजे व्यावहाचरक मागयदर्मशकाि [चकिाब फी फजल अल्–चजहाद वा िचलम अल् फ रुचसया 
(धमयय द्धािील नैप ण्य व अश्वय द्धासबंंधींच्या सूिना याचवषयींिा गं्रथ चनहायि) आचण अल्–स ल वाल–उमचनया फी िाचलम अल् फ रुचसया 
(अश्वय द्धाच्या चशक्षणामागील आकाकं्षा व इच्छा) यािंा उदे्दश अशी या प स्िकािंी नाव ेआहेि. ब्रॉकेल्मन्न याचं्या मिे नज्म अल्–चदन हसन अल् रामाह 
अल् अहदाब (मृत्यू ६९४/१२९४) याने वरील नावािंी दोन स्विंत्र प स्िके चलचहलेली आहेि.] आहे. धन र्मवद्या िसेि िाले, िलवार व 
इिर शस्त्रािंा वापर; कूि करणाऱ्या, िळ टाकलेल्या व लढि असलेल्या सेनेिी रिना यासबंंधी त्या प स्िकाि 
सूिना आहेि. लष्ट्करी हेरचगरी, चवश्वसनीय माचहिी चमळचवण्यासाठी दलालािंा उपयोग करणे, पहारे व ठाणी, 
मोचहमेवर चनघण्यािा श ि चदवस (पैगंबरानंा ग रुवार पसंि असे म्हणून ग रुवारिीि चनवड केली जाई.), 
लष्ट्कराच्या चवचवध शाखासंाठी लागणारी सामग्री व लष्ट्करीदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या इिर चवषयावंर या प स्िकािं 
माचहिी चदली आहे. 

 
❒ ❒ 
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प्रकरि १० 
 

इस्लामी णवश्वणवज्ञान व इतर शासे्त्र 
 
 
 
“नागरी लोक अध्ययनाच्या ककवा अध्यापनाच्या दृष्टीने ज्या शास्त्रानंा चवशषे महत्त्व देिाि अशा शास्त्रािे 

दोन िाग पडिाि. पचहला िाग म्हणजे माणूस ज्या शास्त्राकंडे आपल्या ब चद्धद्वारे ओढला जािो अशी प्राकृचिक 
शासे्त्र. द सरा िाग परंपरागि शास्त्रािंा. ही परंपरागि शासे्त्र ज्यानंी चनमाण केली त्याचं्यापासून चमळालेल्या 
माचहिीद्वारे शाखािें ज्ञान माणूस संपादन करिो. पचहल्या िागाि ित्त्वज्ञानात्मक शासे्त्र येिाि. माणसामध्ये 
अंगििू असलेल्या चविारशक्िीद्वारे ही शासे्त्र िो आत्मसाि करिो. द सऱ्या िागाि प्रके्षचपि, प्रस्थाचपि शास्त्रािंा 
समावशे होिो. ज्यानंी ही शासे्त्र चनमाण केली त्याचं्याकडून चमळालेल्या माचहिीवरि या शास्त्रािें ज्ञान 
आधारलेले असिे. ही शासे्त्र प्रत्यक्ष जीवनास लाग ूकरिाना जी अन माने काढावी लागिाि त्यासाठी लागणारी 
ब द्धी सोडल्यास या शाखामंध्ये ब द्धीला फारसा वाव नाही.” – वरील शब्लदािं शास्त्राचं्या चविागणीसबंंधींिे आपले 
मि इचिहासकार व समाजशास्त्रज्ञ इब्लने खाल्द न याने व्यक्ि केले आहे. त्याने व्यक्ि केलेले मि ही, इस्लामच्या 
ित्संबधंीच्या मिािंीि प्रचिछाया आहे. ‘इल्म’. (ज्ञान) या शब्लदािा इस्लामने प्रथम स्वीकार केला त्या वळेी त्या 
शब्लदाच्या अथािी कक्षा म हम्मदाचं्या व त्याचं्या ित्कालीन चनकटविी चशष्ट्यानंी चदलेल्या ज्ञानाप रिीि मयाचदि 
होिी. ग्रीक ित्त्वज्ञानाच्या चनष्ट्कषांशी इस्लामिा िोपयंि पचरिय झालेला नव्हिा. त्याम ळे इस्लामिी 
शास्त्रचवषयक कल्पना बरीि स्विंत्र होिी. पैगंबराचं्या म्हणून साचंगिल्या जाणाऱ्या एका स िाचषिाि म्हटले आहे 
की “ज्ञान दोन प्रकारिे आहे. धमािे ज्ञान आचण शरीरािे ज्ञान. [अल् इल्म इल्ममा, इल्म–अल्–आद्याि वा इल्म अल्–
अब दान– ईश्वरज्ञान आचण औैषचधशास्त्र याचं्यािं ज्ञान साठचवलेले आहे. असे असले िरी या स िाचषिािा अथय असा लावण्याि आला आहे की, शास्त्राचं्या 
दोन शाखा आहेि– एक चनग यण आचण द सरी सग ण.]” यािा सकृद्दशयनी अथय असा की  

 
या वगीकरणावरून असे स्पष्ट चदसिे की इस्लाममध्ये प्राकृचिक शास्त्र या अथाने शास्त्र आचण धमय 

याचं्याि चवरोध िर नाहीि पण िेदही मानलेला नाही. उलट प्राकृचिक शास्त्रािंा धमाच्या कके्षि समावशे होिो. 
इस्लामवर श्रद्धा असणाऱ्या सवयसामान्य माणसािा असा चवश्वास आहे की इस्लाम हा जीवनाच्या सवय अंगानंा 
स्पशय करणारा महान धमय आहे; आचण त्याम ळे नैसर्मगक व दृचष्टगम्य म्हणून समजल्या जाणाऱ्या सवय गोष्टींिा 
त्याि समावशे होिो. खचलफा उमर याच्या संबंधींच्या एका प्रचसद्ध आख्याचयकेवरून इस्लाममधील हा 
दृचष्टकोण स्पष्ट होिो. अलेक्झाचंियािे गं्रथालय नष्ट करण्यािा ह कूम त्याने चदला होिा; कारण त्यािे म्हणणे 
असे होिे की िेथे चमळणारे ज्ञान एकिर क राणाि आहेि आचण क राणाि नसलेले ज्ञान िेथे चमळि असेल िर िे 
ज्ञानि नव्हे. गं्रथालयािं चमळणारे ज्ञान क राणािलेि असेल िर गं्रथालय अनावश्यक आहे आचण क राणाि 
नसलेले ज्ञान िेथे चमळि असेल िर िे घािक आहे. या आख्याचयकेच्या खरेपणाबद्दल चनचििि शकंा आहे. [इब्लने 
खाल्द न याने आपल्या ‘Prolegomenes’ या गं्रथाि ही घटना इराणवरील चवजयाशी चनगडीि केली आहे. पण हे गं्रथालय कोठे होिे हे साचंगिलेले 
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नाही.] पण जगािील सवय ज्ञान क राणाि ककवा पैगंबराचं्या परंपराि आहे असे मानणारे जे लोक म स्स्लमामंध्ये 
आहेि त्यािंी वृत्ती यािून व्यक्ि होिे. सवय ज्ञान िोराहमध्ये आहे असे जाहीर करणाऱ्या रॅबीसच्या 
दृचष्टकोणासारखाि हा दृचष्टकोण आहे. इब्लने हाझमच्या मिे “ब द्धीने चसद्ध करिा येईल अशी प्रत्येक गोष्ट 
क राणाने ककवा पैगंबरानंी आपल्या शब्लदाि स्पष्टपणे साचंगिलेली आहे.” ही िचूमका घेणारािें म्हणणे असे की 
इस्लामने ज्या अथी पूवीच्या सवय धमांना त्याज्य ठरचवले आहे त्या अथी त्या धमांशी चनगडीि असलेले सवय 
संचिि ज्ञानही त्याने रद्द ठरचवले आहे. पण ही एककल्ली िचूमका इस्लामी इचिहासाच्या ि लनात्मकदृष्ट्ट्या 
नंिरच्या काळािील आहे. ज्या काळाि उलेमाचं्या जबर प्रिावाम ळे इस्लाम धमय फार कमयठ व सािेबंद झाला 
त्या काळािील हा दृचष्टकोण आहे. िसे नसिे िर नवव्या शिकाि बगदादच्या अब्लबासी खचलफानंी िसेि त्याि 
शिकािील इराणच्या राजानंी ककवा इचजप्िमधील फाचिमी खचलफानंीं आचण स्पेनमधील उमाय्यदानंी ग्रीक 
शास्त्राच्या अभ्यासास एवढ्या उदारपणे उते्तजन चदले नसिे ककवा एवढ्या आस्थेने त्यािा अभ्यास केला नसिा. 
चवशषे म्हणजे या सवय प्रदेशािं इस्लाम हाि एकमेव खरा धमय म्हणून त्यािा कडवपेणाने आचण चकत्येकदा 
अचिरेकी उत्साहाने प्रसार करण्याि आला. 

 
इस्लामी इचिहासाच्या स रुवािीच्या काळाि धमयप्रस्थापनेच्या कायािि सारा वळे गेल्याने मूळ 

कायापासून मन चविचलि व अस्स्थर करणाऱ्या ग्रीक ित्त्वज्ञानासारख्या चवषयाच्या अभ्यासास इस्लामिी 
मान्यिा असणे शक्यि नव्हिे. [परंि  अशा काळािदेखील उमाय्यद राजप त्र खाचलद इब्लने याझीद इब्लने म रुचवया याने रसायन शास्त्र. 
(धाि पचरवियनचवद्या), औषधीशास्त्र व खगोलशास्त्र या शास्त्रािें एका ग्रीक साध बरोबर अध्ययन केले असे सागंिाि. (पहा : इब्लने खचलक्कन याने चलचहलेले 
या राजप त्रािे िचरत्र.); पण इब्लने अल् नाचझमच्या म्हणण्याप्रमाणे राजप त्राने फक्ि धाि पचरवियनचवधेिे अध्ययन केले. जे. रुस्का याने या माचहिीसबंंधी 
शकंा व्यक्ि केली आहे.] अशा अभ्यासासाठी आवश्यक अशी साधनसामग्री उपलब्लध असिी िरीही िे शक्य नव्हिे. पण 
म िाचझलींच्या उदयाबरोबर बाह्य जगािील घटनािंा प्रिाव जाणवण्यास स रुवाि झाली. म िाचझलींनी बौचद्धक 
पायावर आपल्या धमयपंथािी प्रस्थापना करण्यािा प्रयत्न केला. ग्रीक व इिर ित्त्ववते्त्यानंी चनरीक्षण व चविार 
याचं्या पायावर पचरश्रमपूवयक जी ित्त्वज्ञाने व शास्त्रीय पद्धिी प्रस्थाचपि केल्या होत्या, त्यािंील कल्पनािंा चविार 
न करणे इस्लामला अशक्यि होऊ लागले होिे. ित्त्वज्ञानािे अस्स्ित्व मान्य करण्याि आल्यानंिरही ‘इल्म’ 
मध्ये [इल्म ही संज्ञा ‘सायेस्न्शया’ या लॅचटन संजे्ञशी मूळ अथाच्या बाबिीि चमळिीज ळिी आहे.] ईश्वरज्ञान 
आचण इस्लामच्या मूलििू चसद्धान्िाशी संबचंधि अशा अध्ययनािा अंििाव करण्याि येि होिा. ग्रीक 
ित्त्वज्ञानािील कल्पनानंी प्रिावीि झालेले काही थोडे लोक सोडले िर इिर म स्स्लमानंी शास्त्रािंा अभ्यास 
केला िो चहब्रलूोकापं्रमाणेि चनसगािील चवचवध िमत्कार हे ईश्वरी वैिवािे कसे चनदशयक व प्रिीक आहेि हे 
दाखवनू देण्यासाठी. ग्रीकापं्रमाणे काही म स्स्लम ित्त्वज्ञ केवळ अव्यक्ि सत्यािा शोध घ्यावयािा या हेिूने 
उद्य क्ि झाले असले िरी त्यािंी धमावरिी श्रद्धा मात्र कायमि राचहली. उदाहरणाथय, अचवसेन्न हा ित्त्वज्ञ. 
चवद्वान पंचडि शाहचरस्िानी याच्या मिे अचवसेन्न हा अल–्अहवा याचं्या वगािला असला (अहल अल ्अहवा 
म्हणजे ज्यानंी धमाच्या कके्षबाहेर जाऊन स्विःच्या ‘इच्छा’ं मधून आपल्या कल्पना चवकचसि केल्या असे लोक.] 
िरीही आपल्यासमोरील प्रश्न सोडचवण्याि आपणास अपयश येई िेव्हा प्राथयनेसाठी व स्फूिीसाठी आपण 
मचशदीि जाि असू अशी कब ली अचवसेन्नने आत्मिचरत्राि चदली आहे. 

 
‘शास्त्रा’संबंधीच्या इस्लामी कल्पनेिा अचधक िपचशलाने चविार करणे या चठकाणी आवश्यक आहे. 

शास्त्रािंी, धार्ममक अभ्यास आचण ऐचहक अभ्यास अशी म ख्यिः चविागणी करण्याि आलेली चदसिे. पचहल्या 
चविागािील शास्त्राि क राण, हचदस आचण चवश्वचवज्ञान यािंा समावशे होिो. या शास्त्रािी िाषा अरबी आहे. 
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म्हणूि त्यानंा ‘उलूम अल–्अरब’ (अरब शासे्त्र) असे म्हणिाि. ऐचहक शासे्त्र म ख्यिः ग्रीक प्रािीन गं्रथािूंन 
घेिलेली असल्याने त्यानंा ‘उलूम अल ्आजम’ (अरबेिर शासे्त्र) ककवा ‘उलूम अल ्अवाइल’ (प्रािीनािंी शासे्त्र) 
असे म्हणिाि. 

 
शास्त्रापंैकी अरबी ककवा परंपरागि शास्त्राचं्या वगांपैकी क राणाि प्रचिपादलेले शास्त्र हे साहचजकि 

सवांि महत्त्वािे शास्त्र होय. या पचवत्र गं्रथािा प्रत्येक शब्लद अल्लाहिा शब्लद मानला जािो. त्याम ळे क राणािील 
प्रत्येक शब्लदाला व अक्षराला महत्त्व असून त्यािा अत्यंि खोलवर असा अभ्यास व संशोधन झाले. या 
अभ्यासािूनि अरबी िाषेिा व चवशषेिः पैगंबराचं्या क रेश टोळीच्या बोली िाषेिा शब्लदसंग्रह व व्याकरण यािें 
संशोधन स रू झाले. या अभ्यासाला मदि म्हणून प्रािीन अरबी काव्यािे उपलब्लध असलेले नम ने गोळा 
करण्याि आले. त्या काव्यािील िाल व लय याम ळे िे आठवणीि ठेवायला सोपे होिे. क राणािील व इिर 
गं्रथािील अपचरचिि आचण क्वचिि वापरल्या जाणाऱ्या शब्लदािंा अथय लावण्यासाठी या काव्यािा आधार घेण्याि 
येऊ लागला. इिर गं्रथामंधूनही शब्लदाचं्या अचिप्रायाच्या दृष्टीने महत्त्वािे असलेले साचहत्य जमा करण्याि आले 
व त्यािून अखेर अरबी शब्लदकोशािा पाया ियार झाला. कोशरिनेशी व्याकरणािा संबंध असल्याने व्याकरण 
हास द्धा– चवशषेिः इराकमध्ये–महत्त्वािा अभ्यासचवषय झाला. इराकमधील बसरा व क फा येथील 
व्याकरणशाळा प्रचसद्ध होत्या. अरबी शब्लदािें अथय व व्याकरण चनयमबद्ध करण्यािा हा प्रयत्न क राणाच्या 
अभ्यासासाठी सहाय्यक होिा. 

 
अभ्यासचवषय म्हणून क राणाच्या खालोखाल पैगंबराचं्या परंपरानंा महत्त्व होिे. इस्लाम धमाच्या दृष्टीने 

िर परंपरािें प्रत्यक्षािील महत्त्व क राणाच्या बरोबरीिे होिे. पैगंबराचं्या परंपरा ‘चफकाह’ साठी एक मूळ स्त्रोि 
म्हणून िर उपयोगी पडल्याि, चशवाय म हम्मदाचं्या िचरत्रासबंंधीिी बरीिशी सामग्रीही त्यािून चमळाली. 
त्याचं्या िचरत्र– लेखनािे व मोचहमाचं्या वणयनािे काम लवकरि हािी घेण्याि आले. या चनरचनराळ्या मोचहमािं 
ज्या अरब व इिर लोकाशंी पैगंबरािंा संपकय  आला त्याचं्या वणयनािाही अंििाव त्याि करण्याि आला. 
पैगंबराचं्या सहकाऱ्यासंबंंधीही संशोधन होऊ लागले. त्याम ळे म स्स्लमपूवय काळाि ज्ञानािी एक शाखा म्हणून 
ज्या वशंावळशास्त्राला चवशषे महत्त्व चदले जाि असे त्या शास्त्रािे महत्त्व चटकून राचहले. वशंावळशास्त्रािा उपयोग 
आिा संशोधक, पैगंबराचं्या नािलगाशंी ककवा त्याचं्या क रेश टोळीशी असलेले संबधं चसद्ध करण्यासाठी करू 
लागले. स रुवािीच्या खचलफाचं्या उदयानंिर आचण परदेशािंील चवजयी मोचहमा स रू झाल्यानंिर अचधक 
व्यापक स्वरूपािा इचिहास चलचहण्यास प्रथमि िालना चमळाली. हा इचिहास केवळ अरबापं रिा मयाचदि 
नव्हिा िर पैगंबराचं्या चवजयी वारसदारािंा ज्या ज्या देशाशंी संबंध आला त्या सवांिा त्या इचिहासाि समावशे 
होिा. [ख्जाराज्मी याच्या ‘मफािीह अल्–उलूम’ (इ. स. ९७६ मध्ये रिलेले) िसेि इब्लने अल्–नाचझम याच्या ‘चफहचरस्ि’ (इ. स. ९८८ मध्ये 
रिलेले) या गं्रथाि ही माचहिी आहे.] 

 
याि काळाि काव्य (म स्स्लम पूवय काळािील हा एक अवशषे होिा), अलंकार आचण आदब 

(लाचलत्यपूणय शलैीिील साचहत्यासारखे साचहत्य) यासंारख्या साचहत्याच्या अचधक व्यापक प्रकाराकंडेही लक्ष 
चदले गेले. चवशषेिः इस्लामिा प्रिाव वाढल्यानंिरच्या काळाि धमयप्रिार होईल ककवा धार्ममक चशकवण चमळेल 
अशा पद्धिीने या साचहत्यप्रकारािील चवषयािंी माडंणी वाढत्या प्रमाणाि करण्याि येऊ लागली. इब्लने 
खाल्द नने शब्लदकोश, व व्याकरण याबरोबर या साचहत्यप्रकारािंाही ित्त्वज्ञानात्मक शास्त्राि समावशे केला आहे. 
क राणाच्या अभ्यासासाठी या शास्त्रािें ज्ञान असणे ही प्राथचमक आवश्यक गोष्ट मानण्याि आली आहे. म्हणूनि 
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‘म स्स्लम’ चवज्ञानाि त्यािंा समावशे करण्याि आला. ‘चफकाह’ िी ित्त्व ेआचण त्यािंा व्यवहारािील आिार 
िसेि ‘कलमा’ म्हणजे ईश्वरचवज्ञान ही शासे्त्र क राण व हचदस या दोहोंवर आधारलेली आहेि. ईश्वरािे स्वरूप, 
त्यािे व्यक्ि रूप, प नरुत्थान, स्वगािा लाि, नरकािी चशक्षा, दैव आचण या सवांिे ब द्धीला पटणारे प राव ेहे सवय 
चवषय ‘कलाम’ ि समाचवष्ट आहेि.  

 
क राणािा धार्ममक व कायदाचवषयक आशय चवशद करणे हा या सवय अभ्यासािा म ख्य हेिू असला िरी 

पैगंबराचं्या आचण त्याचं्या शब्लदािंा अथय लावणाऱ्याचं्या शास्त्रीय कल्पना िाचंत्रक अथाने काय होत्या, यावरही या 
अभ्यासाद्वारे आन षचंगक प्रकाश पडिो. घोड्यािंी चनगा, अश्ववैद्यक, उंटािंी जोपासना, यासंारख्या अनेक 
कला झाचहचलयािील अरबानंा ज्ञाि होत्या. त्यािंी िाचंत्रक पचरिाषा प्रदीघय अभ्यासानंिर ियार झालेली होिी. 
स्स्थर िारे, ग्रहाचं्या हालिाली, हवामानािील बदल यािें ज्ञानही िदे्दशीय लोकानंी संपाचदि केलेले होिे. 
शािंिेिा काळ असेल िेव्हा पक्षािें व जनावरािें कळप नव्या क रणाकंडे नेि असिाना ककवा लढाईच्या 
मोचहमेवर असिाना चवश्वािील वरील सवय गोष्टींिे काळजीपूवयक चनरीक्षण केले जाई. स्थाचनक व टोळीिा 
इचिहास आचण वशंावळीिा अभ्यास याच्याशी संबंचधि अशी ज्ञानािी आणखी एक शाखा होिी. वारसासबंंधीच्या 
प्रश्नानंा िसेि त्यापेक्षाही महत्त्वािे म्हणजे टोळीच्या ककवा व्यस्क्िगि प्रचिष्ठेच्या प्रश्नािा चविार करण्याच्या 
दृष्टीने वशंावळीच्या अभ्यासास बरेि महत्त्व होिे. पैगंबरािंी चशकवणकू समजण्यासाठी या ज्ञानािा उपयोग 
होई. 

 
क राणाि चनसगाच्या ज्या स्वरूपािंा उल्लखे आहे त्यािंा सवयसाधारणपणे उत्पत्तीच्या वणयनाशंी संबंध 

आहे; िसेि हा उल्लखे अलंकाचरक स्वरूपािा आहे पृर्थवी हा मध्य कल्पून पैगंबरानंी चवश्वािी कल्पना केली 
असावी असे चदसिे. उत्पत्तीच्या [क राण ७९³⁰, ८४³.] वळेी पृर्थवी “िाणण्याि” आली ककवा “एखाद्या 
गाचलच्याप्रमाणे” [क राण ५१⁴⁸, ७१¹⁸.] पसरण्याि आली असेही उल्लेख वारंवार आढळिाि. त्यावरून पृर्थवी सपाट 
[क राण ७८⁴.] असावी अशी पैगंबरािंी कल्पना असल्यािे अन मान काढिा येिे. पण सनािनी चविारािे म स्स्लम ही 
गोष्ट [क राण २¹⁰ वरील आपल्या टीकेि बैदावीने म्हटले आहे, पृर्थवी सपाट आहे असे पैगंबरािें मि होिे असे त्याचं्या उद्गारावरून वाटि नाही. कारण 
पृर्थवीिा पृष्ठिाग एवढा चवस्िीणय आहे की िी ‘पसरट’ आहे असे म्हणिा येणार नाही.] अमान्य करिाि. पृर्थवीिा उल्लखे सवयसाधारणपणे 
एकविनीय आहे. पण क राणािील एका [६५¹².] उिाऱ्याि म्हटले आहे की अल्लाहने साि [बैदावीिे क राण ६¹, ३९⁹⁷ 
वरील िाष्ट्य.] स्वगाबरोबरि पृर्थवी चनमाण केली. त्यापूवी हे सवय िाग [क राण २१³¹.] एकत्र होिे. पृर्थवी स्स्थर राहावी, 
िी सरकू [क राण २१³², ३१⁹, १६¹⁵. यापंैकी शवेटच्या आयिाचवषयी बदैावी याने असे म्हटले आहे की, पवयि चनमाण होण्यापूवी पृर्थवी हा एक 
ग ळग ळीि गोल होिा आचण आपल्या गोलाकार वैचशष्ट्ट्यान सार स्वगाप्रमाणे पृर्थवी गोल चफरि होिी ककवा इिर क्ष ल्लक कारणामं ळे िशी चफरि होिी. परंि  
पृर्थवीवर पवयि चनमाण झाल्यानंिर पृर्थवीच्या ‘बाजू’ (म्हणजे प्रम ख कबदू) एकामेकापंासून वेगळ्या पडल्या आचण आपल्या वजनाम ळे पवयि कें द्रकबदूपाशी 
स्स्थरावले आचण पृर्थवी हालू नये यासाठी हेि पवयि ख ंटीिे काम करू लागले.] नये म्हणून जचमनीि पवयिरूपी [क राण ७⁸⁷.] ख ंट्या 
ठोकल्या आहेि. अज्ञाि काळािील जलाशयावर [क राणािे िाष्ट्यकार ‘न न’ (बॅचबलोचनयन प राणािील ‘मत्स्य’)िा उल्लेख करिाि. 
खालच्या जलाशयाहून हा मासा वेगळा होिा अशी त्यािंी कल्पना होिी.] पृर्थवी उिी आहे. पृर्थवीच्या पृष्ठिागावरही दोन सम द्र 
चनमाण करण्याि आले असून त्यापंैकी एक गोड्या पाण्यािा व द सरा खाऱ्या [क राण २५⁵⁵.] पाण्यािा आहे. हे 
सम द्र जवळ येिाि पण एकमेकािं चमसळि नाहीि. [क राण ५५¹⁹, २७⁶², ३५¹³.] अज्ञाि काळािील जलाशयाहून हे 
सम द्र चनराळे आहेि. त्या जलाशयावंर अल्लाहिे [क राण ११⁹. िबरीने “पृर्थवी व स्वगय याचं्या सिोविी पसरलेला आचण साि पृर्थव्यानंा 

एकमेकापंासून वेगळा करणारा सम द्र” असे या सम द्रासबंंधीिे एक मि उद्घृि केले आहे.] कसहासन िरंगि असिे. 
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पृर्थवीवर आकाश एखाद्या छपराप्रमाणे [क राण २१³³.] बाधंलेले आहे. त्याला आधारस्िंि [क राण १३².] 

नाहीि. िरीही िे केवळ अल्लाहच्या सामर्थयाम ळे अधािंरी उिे आहे. त्याि एकावर [क राण २३¹⁶, २²⁷.] एक 
याप्रमाणे िक्कम बाधंलेले [क राण ७८¹².] साि [क राण ७१¹⁴, २३¹⁶, ६७३, २²⁷. मसूदी म्हणिो, “स्वगय बाष्ट्पािून चनमाण झाले. पारंपचरक 
समज िीन सार सवांि खालिा स्वगय पािूिा, द सरा श भ्र िादंीिा, चिसरा लाल प्रवाळािा, िौथा श भ्र मोत्यािंा, पािवा लाल स वणािा, सहावा पीि 
प्रवाळािा आचण सािवा प्रकाशािा बनलेला आहे.” बैदावीने क राण २²⁷ वरील आपल्या िाष्ट्याि, क राणािील स्वगासबंंधीच्या या कल्पना आचण 
बॅचवलोचनयन टॉलेमीिी नऊ गोलािंी कल्पना यािंी सागंड बसिे असे म्हटले आहे, परंि  िरीही टॉलेमीच्या नऊ गोलाचंवषयी त्याने शकंा प्रदर्मशि केली 
आहे. पण टॉलेमीिी कल्पना खरी असेल िर ‘अशय’ व ‘क सी’ (उिय शब्लदािंा अथय ‘कसहासन’) चमळून ९ गोल होिाि.] स्वगय आहेि. या 
स्वगाच्या दरम्यानिे अंदाजे अंिर, िसेि स्वगय आचण पृर्थवी याचं्यामधील अंिर यासंबधंी काहीि कल्पना त्याि 
केलेली नाही. पण खचलफा उमर यािे असे मि असल्यािे टीकाकार सागंिाि की परृ्थवी आचण स्वगय याचं्यािील 
अंिर पूवय आचण पचिम या दरम्यानच्या अंिराएवढे आहे आचण सपाट रस्त्याने चनघालेल्या एखाद्या प्रवाशास हे 
अंिर काटण्यास पािश ेवष ेलागिील. 

 
सूयय आचण िंद्र [क राण ३६⁴⁰, २१³⁴, ७१¹⁵.] चनरचनराळ्या स्वगाि िरंगिाि. सवांि खालच्या स्वगाि इिर 

ग्रह [क राण ६७⁵.] व स्स्थर िारे [क राण ८१¹⁵.] आहेि. सूयय प्रत्येक चदवशी त्याच्यासाठी ठरलेल्या चवश्राचंिस्थळी 
[क राण ३६³⁸.] पयंि प्रवास करून जाि असिो. जण ूसूयािे एखादे चवश्राचंिस्थळ आहे! रात्रीच्या सौंदयािे दशयन 
घडचवण्यासाठी चदवस एखाद्या पडद्याप्रमाणे [क राण ३६³⁷.] बाजूला सरकिो राचश–मंडळािील [क राण १५¹⁶.] 
राशीवर नेमलेल्या चठकाणी िंद्र रोज रात्री [क राण ३६³⁹. मन ष्ट्याला काळ व ऋि  यािें ज्ञान व्हाव ेयासाठी िंद्राच्या कळा ठरचवल्या 

आहेि (क राण २¹⁸⁵, १०⁵).] येिो. पण सवय स्वगय एक फेरी पूणय झाल्यानंिर पूवीच्याि [क राण ८६¹¹.] जागी येिाि आचण 
आपल्या चनयचमि पचरभ्रमणाि [क राण ३६⁴⁰.] सूयय िंद्राला ककवा रात्र चदवसाला त्या अगोदर मागे टाकीि नाहीि. 

 
स्वगामध्ये पाऊस [क राण १५²².] साठचवलेला आहे. वाऱ्याने हलणारे ढग आकाश व्यापिाि. त्याचं्यामधून 

व त्याचं्या फटींिून पृर्थवीवर पाणी पडिे व चपके येिाि. [क राण ३०⁴⁷-⁴⁹, २¹⁵⁹, ७⁵⁵. “कसहासनाखाली एक सम द्र आहे. त्यािून सवय 
सजीव प्राण्यानंा अन्न चमळि असिे. मसूदीच्या म रुज या गं्रथािं म्हटले आहे, जे द्यावयािी परमेश्वरी इच्छा असिे िे एका स्वगािून द सऱ्या स्वगाि ‘अल्–
अब्राम’ या नावाच्या जागेपयंि पावसासारखे पडिे. िे परमेश्वर वाऱ्याकडे पाठचविो आचण वारा िे ढगाकंडे घेऊन जािो आचण ढग िे खाली 
पाठचविाि.”] स्वगािून खाली पाठचवल्या जाणाऱ्या काळ्या, [क राण २४⁴³.] गजयणाऱ्या व िमकणाऱ्या पवयिप्राय 
ढगाबंरोबर गारा [क राण २¹⁸. या आयिाच्या सदंिाि बैदावी म्हणिो, “वाऱ्याम ळे ढगािें सम दाय एकमेकावंर आदळिाि व त्यािूंन गडगडाट 
होिो.”] खाली पडिाि. 

 
सृष्टी मूलिः कोणत्या घटक द्रव्यािंी बनलेली आहे याबद्दल क राणाि काहीि साचंगिलेले नाही. पण 

टीकाकारानंी मात्र क राणािून स्विःिे असे काही चनष्ट्कषय काढलेले आहेि, पण सवय जीवसृष्टीिी उत्पत्ती [क राण 

२१³, २४⁴⁴, २५²⁵.] पाण्यापासून झाली असे पैगंबरानंी आपल्या प्रकटीकरणाि स्पष्ट म्हटलेले आहे. मन ष्ट्यािा जन्म 
मात्र मािीिून [क राण २३¹², ३५¹².] व अग्नीच्या चजन [क राण १५¹⁷.] पासून झाला अशी एक द सरी कल्पना आहे. 

 
लोकचप्रय चवििूींच्या िोंडी छोटी स िाचषिे घालून व अशा रीिीने मोठ्या नावािंा आधार घेऊन त्याद्वारे 

लोकापंयंि ज्ञान पोिवायिे अशी प्रािीन साध सिंािंी पद्धिी होिी. िौचिक सृष्टीच्या घटकद्रव्यािंा चवषय 
क राणाच्या िाष्ट्यकारानंी याि पद्धिीने चवशद केला आहे. खचलफा उमर याने ग्रीकाचंवरुद्ध केलेल्या य द्धािं 
एकदा ग्रीक बादशहाला लढाईिा कंटाळा आला िेव्हा त्याने खचलफाशी शास्ब्लदक द्वन्द्व स रू केले. खचलफाकडे 
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त्याने एक बाटली पाठवनू चवनंिी केली की, जगािील “सवय गोष्टी बाटलीि िरून” िी परि पाठवा. खचलफाने 
िी बाटली पाण्याने िरून पाठवली व सोबि संदेश धाडला, “या बाटलीि ऐचहक जगािंील सवय गोष्टी आहेि.” 
[मसूदी ‘म रुज’ या आपल्या गं्रथाि म्हणिो की देवाने प्रथम पाणी चनमाण केले यासबंंधी शास्त्रज्ञािें एकमि नाही.]  

 
“बैदावीच्या [क राण ५²⁰ वरील टीका.] मिाप्रमाणे परमेश्वर सवय काही चनमाण करू शकिो. द सरे कोणीही 

काही चनमाण करीि नसिो. कारण परमेश्वराने स्विःि स्वगय व पृर्थवी चनमाण केली ककवा आधीि अस्स्ित्वाि 
असलेल्या जडािून त्याने िी चनमाण केली. िसेि स्वगय व पृर्थवी याचं्या दरम्यान असलेल्या सवय गोष्टी त्याने 
चनमाण केल्या. नवी चनर्ममिी ज्या जािीिून ईश्वराने उत्पन्न केली त्याि जािीिी िी चनर्ममिी असेल असे नाही. 
उदा. आदम व प्राणी हे त्याचं्या मूळ द्रव्यापासून (पाणी ककवा मािी) चनराळे आहेि. िसेि सजीव प्राण्यािी 
उत्पत्ती आदमपासून ईव्ह झाली त्याप्रमाणे ककवा एकट्या नरापासून ककवा मेरीपासून येश ूझाला त्याप्रमाणे 
एकट्या स्त्रीपासून ककवा मानवजािीि सवयत्र आढळिे त्याप्रमाणे स्त्री–प रुषाचं्या संयोगािून होऊ शकेल. या 
संदिाि असे म्हणिा येईल की मानवािे जे माकडाि ककवा ड कराि रूपािंर झाले यासबंंधी क राणािे स्विःिे 
असे वगेळे मि आहे. [क राण २⁶¹, ५⁶⁵.] 

 
जगािी उत्पत्ती सहा चदवसािं [४१⁸–¹⁰, ५०³².] झाली असे क राणाि म्हटले आहे. (यािे मूळ 

बायबलमध्ये आढळिे.) ‘ब क ऑफ जेचनचसस’ मधील चवश्वोत्पत्तीच्या उपपत्तीिी ििा रॅचबचनकल िाष्ट्यकारानंी 
ज्याप्रकारे केली आहे त्याप्रकारेि म स्स्लम िाष्ट्यकारानंी क राणािंील उपपत्तीिी ििा केली आहे. चवश्वािे वय, 
त्यािा संिाव्य जीचविकाल यासबंंधी म स्स्लम व रॅचबचनकल िाष्ट्यकारानंी केलेल्या अन मानाि (सहा िे साि 
हजार वष)े मात्र फारसा फरक नव्हिा. 

 
म िाचझलींच्या [खचलफा माम न याच्या काळाि (८१३–३३) ‘फ टीरा’ंिा हा पंथ चवशषे चक्रयाशील होिा. क राण अल्लाहने चनमाण केले 

असले िरी अल्लाहप्रमाणे िे चिरंजीव नाही. पैगंबरािें म्हणून जे चवशषे ग ण समजले जािाि त्यानंा चनराळे अस्स्ित्व नाही, अशा स्वरूपािे या पंथीयािें 
सनािनी म स्स्लम धमयशास्त्रज्ञाशंी मििेद होिे.] उदयाबरोबर आचण त्यानंी आपला श्रद्धानंा व ब द्धीला पटणारा आधार 
देण्यािा प्रयत्न स रू केल्यानंिर क राण, हचदस यासारख्या अरबी गं्रथािूंन चमळणाऱ्या ज्ञानाच्या पलीकडे 
असलेले ज्ञान चमळचवण्यािी इच्छा इस्लाममध्ये वृकद्धगि होि गेली, यािा पचरणाम म्हणजे अब्लबासींच्या काळाि 
नवव्या शिकाच्या स रुवािीला ॲचरस्टॉटलिे ित्त्वज्ञान व प्राकृचिक शासे्त्र, य स्क्लडिे गचणिशास्त्र आचण 
चहपोके्रचटस व गालेन यािें वैद्यकशास्त्र या शास्त्रािंील ग्रीकािें ज्ञान िाषािंचरि रूपाने अशा चवषयािंी आस्था 
असलेल्या म स्स्लम चवद्वानानंा उपलब्लध करून देण्याि आले. प्राकृचिक शास्त्रासबंंधींच्या क राणािंील संचक्षप्ि 
कल्पनािें चवशदीकरण व चवस्िार, खरे िर ‘हचदस’ सागंणाऱ्यानंीं िसेि पैगंबर, त्यािें सहकारी व इस्लाम 
धमांिील इिर थोर प रुष याचं्या संबधंींच्या बोधपर आख्याचयका ऐचहक िमत्कृिींच्या वणयनाद्वारा उत्तमप्रकारे 
सागंिा येिाि, असे मानणारानंी केला. पण ज्याचं्या धमयकल्पनेि परकीय चविारािंा अभ्यासक वज्यय नव्हिा 
अशा लोकानंा ग्रीक ित्त्वज्ञानािा आदशय व त्यािी पद्धिी यासंबधंी आकषयण वाटि होिे. अशा परकीय 
कल्पनािंा झपाट्याने प्रसार झाला आचण ित्त्वज्ञान व िकय शास्त्र याबद्दल आवड असणारे चवद्वान त्याकडे 
औत्स क्याने वळले. हे लोक चिकडे वळले िे आपणासं सत्यािे दशयन व्हाव ेया अपेके्षने नव्हे िर मनाि जे प्रश्न 
नव्याने उपस्स्थि झाले आचण ज्यानंा उपलब्लध गं्रथानंी स्पशय केलेला नाही अशा प्रश्नािंी उत्तरे शोधण्यासाठी. 

 



 अनुक्रमणिका 

इस्लामच्या चविारावर ग्रीक प्रिाव पडण्यास प्रारंि झाला त्या काळािील सवांि प्रचसद्ध व्यक्िी म्हणजे 
अल ्ककडी हा ‘अरबािंा ित्त्वज्ञ’ होय. िो इ. स. ८५० साली चनधन पावला. त्यािा गं्रथ मूळ स्वरूपाि उपलब्लध 
नाही. म्हणून त्यािा समकालीन बसऱ्यािा म िाचझली जाचहझ याच्या गं्रथािाि पयाय म्हणून चविार करू. 
जाचहझ २५५–८६९ मध्ये चनधन पावला. िो बह श्र ि व स संस्कृि ‘मौला’ होिा. त्याच्या लेखनाि चवषयािंर आहे. 
िथाचप स्विंत्र ब द्धीने परंपरागि गं्रथािंी चिचकत्सा करून चवश्वाच्या कोड्यािे ब द्धीला पटेल असे 
समाधानकारक उत्तर शोधण्यािा प्रयत्न त्याच्या लेखनाि चदसिो. ‘चकिाब अल ्हयवान’ हे त्यािे प स्िक, 
प्राण्यावंरील क्रचमक प स्िक या िरकरणी उदे्दशाने चलचहलेले असले िरी अनेक चवषयािं लेखकाने संिार 
केलेला आहे. त्याने केलेल्या ििेवरून ॲचरस्टॉटलिे िार मूळ घटकािें ित्त्व (अल–्अकान) त्याला माहीि 
असल्यािे चदसिे. ‘िंद्राच्या खाली असलेले जग, पाणी, मािी, हवा आचण अग्नी या िार मूळ घटकािें बनलेले’ 
आहे असे ॲचरस्टॉटलिे ित्त्व होिे. ॲचरस्टॉटलिे हे ित्त्व स्वीकारूनही जाचहझ हा ॲचरस्टॉटलच्या प्रिावाम ळे 
चवश्वािी चविागणी दोन िागािं करिो. एक सजीव व चवकासक्षम सृष्टी आचण द सरी चनजीव व चवकासक्षमिेिा 
अिाव असलेली सृष्टी. जीव सृष्टीिी िो प न्हा प्राणीजगत् व वनस्पिीजगत् अशी उपचविागणी करिो व नंिर 
प्राण्याचं्या चनरचनराळ्या जािींिे वणयन करिो. प्राण्यािें त्याने िार वगय पाडले आहेि. िे ॲचरस्टॉटलच्या 
वगीकरणाशी सवयसाधारणपणे ज ळणारे आहेि. पण पूणयपणे चनराळीि पद्धि अन सरून त्याने हे वगीकरण केले 
आहे. िालणारे, उडणारे, पोहणारे ककवा पोटावर सरपटणारे अशा प्रकारिे हे वगीकरण आहे. आपले हे 
वगीकरण समाधानकारक नाही यािी त्याला जाणीव आहे. उदा. िो म्हणिो की, उडणारे प्राणी िालूही 
शकिाि हे मला माहीि आहे. पण जे प्राणी िालिाि पण उडू शकि नाहीि. त्यानंा कोणी उडणारे प्राणी 
म्हणणार नाही. िेव्हा आपल्या प्रचिपादनाबद्दल गैरसमज करून घेिला जाणार नाही असा त्यािा दावा आहे. 
िालणाऱ्या प्राण्यािंी त्याने प नि माणसे, माणसाळलेले प्राणी, जंगली. श्वापदे व रागंणारे प्राणी अशी िार 
वगाि आणखी उपचविागणी केली आहे. रागंणारे प्राणी माणसाळलेले प्राणी ककवा वन्य श्वापदे याचं्या वगाि 
येऊ शकिील. िरीही “हे िाषण ऐकणारानंा आचण जीि असलेल्या सवांना” हे वगीकरण आकलन 
होण्यासारखे आहे असे जाचहझने म्हटले आहे. 

 
जाचहझ याने आपल्या प्राण्यावंरील गं्रथाच्या इिर िागाि िार मूळ घटकाचं्या चसद्धान्िािी प न्हा ििा 

केली आहे. उष्ट्णिा, थंडी, कोरडेपणा व द्रविा या िारघटकापंासून जग ियार झाले असे िौचिकवादी 
(म्हणजेि ऐचहकिावादी ित्त्वज्ञानी) मानिाि. (अस्स्ित्वाि असलेल्या सवय गोष्टी या िार “द्रव्या”ंच्या [‘अजसाम’] 
बनलेल्या आहेि असे िे मानिाि.) जाचहझच्या समकालीन संशोधकानंा या प्रश्नािे मोठे कोडे होिे. त्याचं्या 
मिे मािी, हवा, पाणी व अग्नी हे िार मूळ घटक असून इिर िार घटक म्हणजे केवळ त्यािें ग णधमय आहेि, 
ककबह ना त्याचं्यापासूनि बनलेले िे घटक आहेि. [‘चफदोस अल ् चहक्मा’ (चवज्ञानािे नंदनवन) हे प स्िक अली इब्लने साहल् रब्लबान 
अल् िबरी याने ८५० च्या आसपास चलचहले. त्याने हे मि माडंले असून प ढे असेही प्रचिपादन केले आहे की, या मूळ घटकामंध्ये आपले ग णधमय 
बदलण्यािी शक्िी आहे. पाणी म्हणजे स प्ि वायू व वाय ूम्हणजे स प्ि अग्नी. हा बदल ग णात्मक असिो. सखं्यात्मक बदलाच्या दृष्टीने िो पूणय नसिो. 
(उदा. स्नानगृहाि गरम पाण्याच्या वाफा छपरापयंि जािाि; त्यािे प न्हा पाणी होिे. चदव्याच्या न कत्याि चवझलेल्या ज्योिीिा धूर (वायू) होिो. िसेि 
त्यािा प न्हा अग्नीही होऊ शकिो.) या प स्िकािी एम्. झेड. चसद्दीकी यानंी सपंाचदि केलेली आवृत्ती (बर्मलन, १९२८) पहा. स्वगय हा ‘िचबया’ या पािव्या 
मूळ घटकापासून बनलेला आहे; िार मूळ घटकापेंक्षा हा पािवा घटक चिन्न आहे या ॲचरस्टॉटलच्या चसद्धान्िासबंंधी अल् चकडी याने एक गं्रथ चलचहला 
आहे. त्यानंिर एका शिकाने मसूदी याने ॲचरस्टॉटलच्या या पािव्या घटकािा उल्लेख उष्ट्णिा, थंडी इत्यादींच्या माचलकेच्या सदंिाि केला आहे; पाणी, 
हवा या सदंिाि केलेला नाही.] 

 



 अनुक्रमणिका 

जाचहझने चवश्वघटकािें स्वरूप ज्या पद्धिीने चवशद केले आहे त्यावरून त्या काळािील मूळ शास्त्रीय 
चसद्धािंािंी कल्पना येईल. ििेला आधार म्हणून प्रकाश देणारे व जळणारे पदाथय त्याने घेिले आहेि. या 
पदाथािील अग्नी डोळ्यानंी चदसण्यापूवी त्याचं्याि होिा काय? िसे असेल िर िो या पदाथाच्या अन षंगाने 
अस्स्ित्वाि होिा, की या पदाथांमध्येि अस्स्ित्वाि होिा? असे प्रश्न त्याने उपस्स्थि केले आहेि. या 
पदाथांमध्ये अग्नी अंििूयि नसेल िर िो कोठून आला? हवनेे अग्नीिे व लाकडािे कोळशाि रूपािंर कसे 
होिे? असे प्रश्न त्याने चविारले आहेि. झाडािील ज्वालाग्राही घटक, दगडािंील चठणग्या, अग्नीिा रंग 
कशािा बनलेला असिो याबद्दलही त्याला चजज्ञासा आहे. 

 
या माणसाच्या चिचकत्सक दृचष्टकोनािे आणखी एक उदाहरण म्हणजे ‘अंका’ या कस्ल्पि पक्षाच्या 

अस्स्ित्वासंबधंी त्याने केलेली ििा, या पक्षािे काही बाबिीि चफचनक्स पक्षाशी साम्य आहे. हा पक्षी अस्स्ित्वाि 
आहे असे काही लोक मानिाि. पण जाचहझच्या मिे हा पक्षी ही केवळ ‘िाबंड्या गंधका’सारखी एक केवळ 
कल्पना आहे. या प्रश्नािी ििा करिाना गेंडा व त्याच्या चपलािा जन्म यासबंंधी कहद स्थानािील संशोधकानंी 
केलेल्या ििेिा उल्लखे त्याने केला आहे. याबाबि कहदी संशोधकानंी जी चवधाने केली आहेि िी त्यानंी प नः 
प न्हा केली नसिी िर शास्त्रज्ञानंी िी मूखयपणािी म्हणून सोडून चदली असिी. गेंड्यािे चपलू स्विःच्या 
पोषणासाठी प्रत्यक्ष जन्मण्यापूवी आईच्या पोटािून आपले िोंड बाहेर काढिे. िोविालच्या वनस्पिी खािे आचण 
पोट िरल्यावर िोंड प न्हा आि घेिे असे कहदी संशोधकानंी म्हटले आहे. जाचहझ यावर चलचहिो, “हे अशक्य 
ककवा देवाच्या शक्िीपलीकडिे आहे असे मला वाटि नाही... क राणाने ककवा इज्माने या गोष्टीिा इन्कार 
केलेला आपणास आढळि नाही. िेव्हा मीही िी गोष्ट फेटाळण्यािे धाडस करीि नाही. पण माझ्या हृदयािा 
जोरदार कल त्यावर चवश्वास न ठेवण्याकडे आहे. ही गोष्ट अशी आहे की िी सादृश्य उदाहरणाद्वारे माणसास 
समजणार नाही; प्रत्यक्ष पाचहली िरि समजू शकेल.” 

 
बह िेक सवय नामविं म स्स्लम ित्त्वज्ञानंी काटेकोरपणे ॲचरस्टॉटलने प्रचिपादलेल्या व्यवस्थेच्या कके्षिि 

चवविेन केलेले असून ‘स्टॅचगराइट’मध्ये कोणिेही महत्त्वािे फेरबदल न करिा िे स्वीकारले आहे. 
ॲचरस्टॉटलिी शास्त्राचं्या वगीकरणािी पद्धि त्याच्या आवडत्या पृथक्करण व उपचविाग पाडण्याच्या पद्धिीशी 
ज ळणारी होिी. या पद्धिीन सार शास्त्रािंी प्रथम दोन गटािं चविागणी केली जाई. पचहल्या िाचत्त्वक व 
प्रात्यचक्षक (ककवा व्यावहाचरक) वगाि त्याने ित्त्वज्ञान (अध्यात्म), पदाथयचवज्ञान व गचणि यािंा समावशे केला 
व द सऱ्या वगाि ब द्धीच्या जोडीला ज्याि कृिीिी जरूर आहे अशा कला व शासे्त्र यािंा समावशे केला. या 
वगािी आणखी उपचविागणी, कृिीनंिर ज्यािंा मागे काही पचरणाम राहाि नाही व ज्यािंा बरािसा पचरणाम 
राहिो अशा कला व शासे्त्र, अशा रीिीने करण्याि आली. 

 
म स्स्लम चवद्वानापंैकी ि की साधू अब  नसर अल ्फाराबी याने या प्रश्नािा प्रथम चविार केला असे 

परंपरेन सार मानले जािे. (िो दमास्कसमध्ये २३९/९५० मध्ये चनधन पावला. त्याच्या नावावरून िो रान्स्
ऑस्क्सयानािील फाराबिा रचहवासी होिा असे चदसिे.) ‘इहसा अल ्उलूम’ (शास्त्रािंी गणिी) या त्याच्या 
प स्िकाि त्याने प ढीलप्रमाणे शाखािें गट पाडले आहेि: (१) िाषाशास्त्र (साि िाग), (२) िकय शास्त्र (आठ 
िाग), (३) गचणिशास्त्र [यािे साि िाग प ढीलप्रमाणे : अंकगचणि, िचूमिी, दृक्शास्त्र, फलज्योचिष, संगीि, 
वजने आचण गचिशास्त्र, (४ अ) धार्ममक व प्राकृचिक शास्त्र [यािे आठ िाग प ढीलप्रमाणे– माणसे ककवा वस्िंूि 
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समान असलेल्या नैसर्मगक गोष्टी, साध्या वस्िू, माणसे ककवा वस्ि ंिी उत्पत्ती व लय, अपघािािंी स रुवाि, मूळ 
घटकाि होणारे बदल, मूळ घटकापासून बनलेल्या वस्िूखचनजे [खचनज, वनस्पिी व प्राणी अशी वस्िंूिी चविागणी अल् फाराबी 

यानेि प्रथम केली असावी. ॲचरस्टॉटलने चनजीव सषृ्टीिे केवळ पाश्वयिमूी म्हणून चववेिन केले.] वनस्पिी व प्राणी), (४ आ)] 
ईश्वरचवज्ञान– याि राज्यशास्त्र, चफकाह (कायदा) व कलाम (ईश्वर चवज्ञानािा सखोल अभ्यास). 

 
De Ortu Scientiarum हा आणखी एक गं्रथ त्याने चलचहला असे म्हटले जािे. त्यािे फक्ि लॅचटन 

िाषािंर अस्स्ित्वाि आहे. पदाथय, अपघाि आचण या दोहोंिा चनमािा याचशवाय काहीि अस्स्ित्वाि नाही असे 
त्याि म्हटले आहे. अपघािािंी संवदेना इंचद्रयानंा होिे िर पदाथािे आकलन फक्ि ब द्धीने होिे. पदाथािील 
बदलाच्या घटना व कारणे यािें चवविेन प्राकृचिक शासे्त्र करिाि. िे शास्त्र, काही घडणे आचण काही न घडणे 
यािें शास्त्र आहे. िंद्राच्या गोलाखालील [पािव्या मूळ सारित्त्वाच्या घटकापासून आकाश चनमाण झाले हा ॲचरस्टॉटलिा चसद्धािं िो 

काटेकोरपणे मानिो.] सवय वस्िंूिा उगम अग्नी, हवा, पाणी व मािी या िार मूळ घटकामंध्ये आहे. उष्ट्णािा, थंडी, 
आद्रयिा व कोरडेपणा या त्याचं्या ग णधमापासून अपघाि, त्यािप्रमाणे घडणे आचण न घडणे या गोष्टी घडिाि. 
ही मूळ ित्त्व ेआचण संख्या, मापन, खगोल व संगीि ही िार गचणिी शासे्त्र या सवांिून िंद्राच्या गोलाखालील 
सवय ज्ञान चनमाण होिे. फलज्योचिष न्याय (de judiciis), औषधशास्त्र, शक न (denigromantia), स्वप्नािंा 
अथय (de imaginibus), शिेी नौकानयन, रसायनशास्त्र (एका वस्िूिे द सऱ्या जािीच्या वस्िंूि रूपािंर 
करण्यािे शास्त्र, व दृक्शास्त्र (de speculis) ही प्राकृचिक शासे्त्र होि. 

 
अल ्फाराबीनंिर झालेल्या इब्लने सीना (अचवसेन्ना– मृत्य ू१०३७) या महान ित्त्वज्ञाच्या चविारािे सूत्र 

थेट ॲचरस्टॉटलपयंि पोििे. पण आपल्या चवचशष्ट उदे्दशान सार इब्लने सीना याने काही बदल केले. शास्त्रािें 
वगीकरण या चवषयावर चलचहलेल्या एका छोट्या गं्रथािं त्याने ज्ञान ककवा ित्त्वज्ञान (चहक्मा) [इब्लने चसन्ना यािी अशी 
व्याख्या करिो : “ही एक चविाराद्वारे साध्य होणारी चवद्या आहे, त्या चवदे्यद्वारे मन ष्ट्याला आपल्या ‘अस्स्ित्वा’िा बोध होि असिो. िसेि आपल्या 
आत्म्याच्या उन्निीसाठी व पूियिेसाठी आपण काय कराव ेयािे मन ष्ट्याला ज्ञान होि असिे. त्यािप्रमाणे मन ष्ट्याने सूज्ञ व समजदार कसे व्हाव,े ऐचहक 
जगाि कसे वावराव,े पण त्यािबरोबर मानवी शक्िीला शक्य आहे त्या प्रमाणाि परलोकािील अंचिम परमानंदाच्या प्राप्िीसाठी मन ष्ट्याने आपणा स्विःला 
कसे ियार कराव ेयािे ज्ञान या चवदे्यद्वारे होि असिे.”] यािंी प्राथचमक चविागणी दोन िागाि केली आहे. एक िाचत्त्वक ककवा 
वैिाचरक व द सरा िाग प्रात्यचक्षक ककवा व्यावहाचरक. अस्स्ित्वाि असलेल्या वस्िंूसंबंधी प्रस्थाचपि चसद्धान्िािे 
ज्ञान संपादन करणे हा िाचत्त्वक शास्त्रािंा उदे्दश आहे. त्यािें अस्स्ित्व माणसाच्या कृिींवर अवलंबनू नसिे. 
समपयक चविार (राय) करून चनष्ट्कषय काढणे हा त्यािंा उदे्दश आहे. उदा. – ईश्वर एकि आहे या कल्पनेवर 
चवश्वास ठेवणारे शास्त्र ककवा दैवािे शास्त्र (चकस्मि). व्यावहाचरक शास्त्रािंा उदे्दश केवळ प्रस्थाचपि मिािें 
ज्ञानसपंादन करणे हा नसून, ज्या गोष्टींद्वारे माणूस िागंले असलेले साध्य करू शकेल अशा गोष्टींबाबि 
चविारपूवयक मिे बनचवणे हा आहे; कृिीच्या उदे्दशाने बनचवलेले िे मि असिे. 

 
ज्यामध्ये शास्त्रािें िीन चविाग केलेले आहेि असे आणखी एक चनराळे वगीकरण प ढीलप्रमाणे आहे : 

कचनष्ठ शास्त्र म्हणजेि प्राकृचिक शास्त्र (अल ्इल्म अल ्िाबी), मध्यम शास्त्र (गचणि : अल ्इल्म अल ्चरयादी) व 
उच्च शास्त्र (ईश्वर चवज्ञान : अल ्इल्म अल ्इलाही). 

 
मूळ प्राकृचिक शास्त्रािे दोन उपचविाग पाडण्याि आले आहेि. त्यापैकी पचहला [ॲचरस्टॉटलच्या ‘पचहल्या 

ित्त्वज्ञाना’शी यािे साम्य आहे.] ककवा मूळ (ककवा म ख्य) चविाग चनसगांिील सवय वस्िंूच्या ग णधमांिा चविार करिो. 
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उदा.– पदाथय, रूप, गिी, वैचशष्ट्ट्य, उत्पत्तीिी कारणे. द सरा चविाग म्हणजे पचहल्यािूनि चनघणारी शाखा 
आहे असे म्हणिा येईल. स्वगय, त्यािील घटक, िार मूळ घटक, त्यािें नैसर्मगक ग णधमय, त्याचं्या हालिाली व 
चठकाणे यािें ज्ञान त्याि येिे. 

 
या द सऱ्या िागािे चनरचनराळ्या शास्त्राचं्या शाखापं्रमाणे प ढील उपचविाग पाडण्याि आले आहेि : 

औषधीशास्त्र, खगोलशास्त्र, म ख साम चद्रक, ‘कल्पनािंा अथय (िाबीर)’, जादू (इल्म अल ् चिचलस्माि) व 
रसायनशास्त्र. 

 
अल ्फाराबी व अचवसेन्ना याचं्या दरम्यानिे काळाि ‘इखवान अल ्साफा’ (श द्धिेिे बाधंव) ही एक 

संस्था होिी असे चदसिे. िौर्थया । दहाव्या शिकाच्या उत्तराधाि बसरा येथे ही ॲकॅडमी ककवा संस्था 
िरिराटीस आली होिी. या संस्थेने समकालीन ज्ञानाच्या अनेक के्षत्रासंंबधंीिे गं्रथ ियार केले त्यावरून हे 
लोक ब चद्धवादी होिे आचण चवश्वासंबधंीच्या ज्या कल्पना मूळ इस्लामी धमयगं्रथाि आढळि नाहीि त्यािें चशक्षण 
आपल्या म स्स्लम बाधंवानंा देण्यािी त्यािंी कल्पना होिी. या लोकानंी चलचहलेले साचहत्य म ख्यिः चननावी आहे. 
या व इिर कारणावंरून हे लोक चशयापंथीय ककवा म िाचझली मिािे असाविे आचण अब्लबासी राजघराणे 
पदच्य ि करणे या चनचिि राजकीय उदे्दशाने िे पे्ररीि झाले असाविे असे अन मान काढण्याि आले आहे. 
त्याचं्या संस्थेला पडलेले [ससं्थेिे सपूंणय नाव असे आहे : ‘इख्वाि अल् साफा वा ख ल्लान अल् वाफा वा अहल् अल् अदल वा अब्लना ल ्इम्द’ 

म्हणजे ‘श द्धिेिे बाधंव, सन्माननीयिेिे चमत्र, न्याय्यिेिे समथयक व गौरवास्पद आिारािे प त्र.’] नाव (श द्धिेिे बाधंव) त्यानंी जाहीर 
केलेल्या संस्थेच्या उदे्दशावरून पडले असाव.े अज्ञानपूणय चशकवण कीम ळे कायदा (शचरया) भ्रष्ट व ि कानंी दूचषि 
झाला आहे; िो श द्ध करण्यािा ित्त्वज्ञान हा एकि मागय आहे अशी त्यािंी घोषणा होिी. 

 
इिर म स्स्लम बाधंव या ‘बाधंवा’ंच्या मिाशी सहमि नव्हिे. ‘श द्धिेच्या बाधंवा’ंवर इिर म स्स्लमािंा 

असा आके्षप होिा की या लोकानंी आपल्या गं्रथािं प्रत्येक ज्ञानशाखािे ज्ञान देण्यािा केलेला प्रयत्न वरवरिा 
असून िो समाधानकारक व उपय क्ि नाही. त्याि ि कीिी चवधाने व चवप ल ि का आहेि. अब  स लेमान अल ्
माचंििी (िकय शास्त्रज्ञ) याच्याकडे त्यािें गं्रथ पाठचवण्याि आले िेव्हा अत्यिं प्रचिकूल टीका करून त्याने िे 
परि पाठचवले. या लेखकानंी ‘शचरया’च्या आवरणाखाली ित्त्वज्ञानािा प रस्कार करण्यािा प्रयत्न केला असून, 
त्याचं्या पूवी झालेल्या िि र लोकापं्रमाणेि िेही या बाबिीि अयशस्वी झाले आहेि असे मि अब  स लेमान याने 
व्यक्ि केले. ि मच्या या मिािी कारणे सागंा असे म्हणिा त्याने उत्तर चदले, ‘शचरया’ म्हणजे अल्लाहिी पे्ररणा 
झालेल्या मध्यस्थास अल्लाहने साचंगिलेला कायदा. का व कसे असे प्रश्न न चविारिा िो आपण मान्य केला 
पाचहजे. ग्रहाचं्या ककवा स्वगाच्या हालिालींच्या प्रिावासबंंधी फलज्योचिषी ककवा खगोलशास्त्रज्ञ (म नाचज्जम) जे 
सागंिाि त्याला ‘शचरया’मध्ये स्थान नाही. िसेि प्राकृचिक शास्त्रज्ञाने चनसगय–िमत्कारािें केलेले चनरीक्षण; 
उष्ट्णिा, थंडी, आद्रयिा आचण कोरडेपणा यासंबंंधीिी त्यानंी साचंगिलेली वस्ि स्स्थिी; एखादी शक्िी व चििा 
प्रिाव जाणवणारी वस्िू यािंी य िी ककवा संघषय यासबंधंीिे या शास्त्रज्ञािें चवविेन; िसेि िचूमचिशास्त्रज्ञ ककवा 
िकय शास्त्रािे प्रचिपादन यापकैी कशालाही ‘शचरया’मध्ये स्थान नाही. अब  स लेमान चविारिो की ‘शचरया’ आचण 
ित्त्वज्ञान यािंा संयोग करिा येईल असा दावा हे बाधंव कसे करू शकिाि? इिर लोकही आपापल्या 
पद्धिींबद्दल असाि दावा माडूं शकिील. उदा–माचंत्रक, रसायन चकमयागार, िाईि–कवटीिे िमत्कार 
करणारा, स्वप्नािंा अथय सागंणारा व जाद गार हेही आपापल्या पद्धिींबद्दल असे दाव ेमाडूं शकिील. या सवांिे 
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व्यवसाय कायदेशीर असिे िर अल्लाहने िे कायदेशीर असल्यािे जाहीर केले असिे; आचण त्याचं्यािील दोष 
दूर करण्यासाठी ‘शचरया’िा उपयोग केला असिा. पण अल्लाहने िसे काही केले नाही. उलट त्या सवांिा 
चनषेध करून त्याचं्याशी कोणिाही संबंध ठेवण्यास म स्स्लमानंा बंदी केली. जो एखाद्या जाद गारािा ककवा 
ज्योचिषािा सल्ला घेिो िो वस्ि िः देवािी ग चपिे शोधण्यािा प्रयत्न करीि असिो. आणखी असे की अल्लाहने 
पैगंबरामंाफय ि पाठचवलेला धमय संपूणय आहे व ईश्वरी स्फूिीद्वारे पैगंबरानंी स्वच्छ अशी स्पष्टीकरणे केली 
असल्याम ळे त्यासाठी ब द्धीिा आश्रय घेण्यािी आवश्यकिाि राचहलेली नाही. म स्स्लमानंी यापूवी आपल्या 
धार्ममक मििेदािंी व अडिणींिी ििा ित्त्वज्ञानािा आधार न घेिा केलेली आहे. ज्यू, चििन व मचॅगयन यािें 
धमयही ित्त्वज्ञानापासून स्विंत्र आहेि. िेव्हा इस्लामशी ित्त्वज्ञानािी सागंड घालण्यािी आवश्यकिा नाही असा 
त्याने आपल्या प्रचिपादनािा शवेट केला आहे. 

 
त्यानंिर एका शिकाने गझालीने आपल्या ‘िहाफूि अल ्फलाचसफा [ख द्द या प स्िकािील प्रचिपादनािास द्धा 

बाराव्या शिकािील ित्त्वज्ञ ॲव्हेरोज याने आपल्या ‘िहाफूि अल् िहाफूि’ या गं्रथाि प्रचिवाद केला आहे.] (ित्त्वज्ञािंा गोंधळ) या व इिर 
प स्िकािं वरील स्वरूपाच्या प्रचिगामी चविारािंा मयाचदि स्वरूपाि समािार घेिला. चवरोधाला िोंड देि 
‘बाधंवा’ंनी कायय केले. जगािील िमत्कृिीसंबधंी परकी गं्रथािूंन चमळणारी वस्ि स्स्थचिचनदशयक माचहिी 
म स्स्लमानंा चशकवण्यािा त्यािंा प्रयत्न होिा. ‘बाधंवा’ंिे हे प्रबंध [हे एकूण ५१ ककवा ५२ प्रबंध होिे असे म्हणिाि.] 
चवद्वानासंाठी नव्हिे िर सवयसामान्यासंाठी होिे. िरीही त्याि चविाराचं्या बऱ्याि व्यापक के्षत्रािंा अंििाव 
असून, िौर्थया शिकाि काही इस्लामी बाधंवािंी शास्त्रीय ज्ञानग्रहणाच्या बाबिीि चकिी प्रगिी झालेली होिी 
यािी या प्रबंधादं्वारे कल्पना येिे. या प्रबंधामंध्ये प्रचिपादन केलेल्या मूळच्या ॲचरस्टॉटलच्या ित्त्वावंर 
नवप्लेटोवादािा गडद रंग पडल्यािे स्पष्ट चदसिे. ग्रीक व म स्स्लम चविारािंा समन्वय साधण्यािा प्रयत्न त्याि 
चदसि असला िरी या गं्रथामागील पे्ररणेिा उगम कशाि आहे हे सवयत्र स्पष्ट चदसून येिे. 

 
संख्येसबंंधीच्या पचहल्या प्रबंधाि स रुवािीच्याि पचरच्छेदाि समग्र गं्रथाच्या माडंणीिी एकंदर योजना 

चदलेली असून, ित्त्वज्ञान ककवा शास्त्र यािंी िार िागाि चविागणी केली आहे. िे िाग अन क्रमे असे : गचणि, 
िकय शास्त्र, प्राकृचिक शासे्त्र आचण ईश्वरचवज्ञान, गचणिशास्त्राच्या गटाि अंकगचणि, िचूमिी, खगोलशास्त्र व 
संगीि यािंा समावशे आहे. हे वगीकरण प ढे चशक्षकानंी मान्य केले. या वगीकरणाला िे ‘क्वाचिस्व्हअम’ असे 
म्हणि. अंकगचणिावरील प्रकरणाि म ख्यिः संख्येिी कल्पना चवशद केली आहे. एक, दहा, शिंर, हजार अशा 
त्याचं्या िार श्रेणी पाडल्या आहेि. संख्या एकिर सम ककवा चवषम असिे. पण अल्लाहने नैसर्मगक वस्िंूिी िार 
िागािं चविागणी केली आहे. म्हणून या चविागणीशी ज ळण्यासाठीि अशी िार िागािं चविागणी करण्याि 
आलेली आहे. उदाहरणाथय– िार नैसर्मगक ग णधमय (िबाई)–उष्ट्णिा, थंडी, इत्यादी; िार मूळ घटक 
(अकान)– पृर्थवी, आप, िेज, वाय ; शरीरािील िार धािू–रक्ि, कफ, चपवळे चपत्त, काळे चपत्त; [हा गालेनपासून 

घेिलेला चसद्धािं आहे.] वषािे िार ऋिू; िार चदशा; आचण चनर्ममि वस्िंूिे िार वगय–खचनजे, वनस्पिी, प्राणी व 
माणूस. चवचशष्ट आकड्याचं्या खास वैचशष्ट्ट्यािेही वणयन गं्रथाि केलेले आहे. दोन हा खरे िर पचहला सम 
आकडा, िीन हा पचहला चवषम आकडा, पाि हा पचहला वि यळाकार आकडा, साि हा पचहला पूणय आकडा, 
याप्रमाणे बारा व त्याप ढील आकड्यािें वणयन केलेले आहे. नंिर क्रमशः गचणिाच्या प्रचक्रयािें वणयन केले आहे. 
त्यानंिर या गं्रथास संख्याशास्त्रावरील प्रबंधाद्वारे प्रस्िावना का चलचहली यािे कारण चदले आहे. 
संख्याशास्त्रावरील प्रबंधािे सार असे की प्रत्येक आत्म्याि संख्याशास्त्र स प्िपणे वसि असिे व त्यािी माचहिी 
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होण्यास फक्ि अभ्यास आवश्यक असिो. त्यानंिरच्या चविागाि संख्याशास्त्र ही ‘आत्म्याच्या शास्त्रा’िी 
मागयदर्मशका कशी आहे यािे स्पष्टीकरण केले आहे. 

 
िचूमिी हा द सऱ्या प्रबधंािा चवषय आहे. संख्या, व्याप्िी याचं्या ग णधमांिे ज्ञान अशी िचूमिीिी व्याख्या 

केली आहे. कबदूपासून स रुवाि करून रेषा, चद्वचमिी, चत्रचमिी यािें चवविेन त्याि केले आहे. प्रात्यचक्षक आचण 
िाचत्त्वक असे िचूमिीशास्त्रािे दोन िाग पाडले आहेि. पचहल्याि इंचद्रयगोिर आकृिी व वस्िंूिा चविार आहे 
आचण द सऱ्याि सूययप्रकाश व सावली याचं्यािील काल्पचनक रोग ककवा हे दोन्ही अदृश्य झाल्यावर मनाि 
राहणारी रेषा अशा काल्पचनक रेषाचं्या आधारे चवविेन केले आहे. िाचत्त्वक िचूमिी ही दृश्यापासून कस्ल्पिाकडे 
आचण व्यक्िाकडून अव्यक्िाकडे नेणारी मागयदर्मशका आहे असे त्याि म्हटले आहे. 

 
चिसऱ्या प्रबंधािा चवषय खगोलशास्त्र हा असून चवषयाच्या महत्त्वान सार हा प्रबंध मोठा आहे. त्यािे िीन 

िाग पाडण्याि आले आहेि. पचहल्या िागािे नाव ‘इल्म अल ्हया’ (स्वगाच्या ‘रिने’िे शास्त्र) असे असून त्याि 
आकाशािी रिना, िाऱ्यािंी संख्या, राशींच्या ख णा, िाऱ्यािंील अंिरे, त्यािें आकार व गिी वगैरे 
चवषयासंंबधंीिी सवय माचहिी आहे. द सऱ्या िागाि खगोलशास्त्रीय गणनेिे िक्िे, पंिागं ियार करण्यािी कृिी व 
अशाि इिर गोष्टी आहेि. चिसऱ्या िागाला ‘इल्म अल ् अह्काम’ (फलज्योचिष–न्याय) असे नाव असून 
आकाशािे भ्रमण, रात्रींच्या ख णा, ग्रहाचं्या गिी यावरून िावी घटनािें िाचकि करणे हा त्यािा चवषय आहे. 

 
िाऱ्यािें वणयन प्रकाशमान, गोल असे करण्याि आले असून त्यापंैकी १९२० मोठे िारे डोळ्यानंा चदसू 

शकिाि असे म्हटले आहे. त्यापैकी मोठ्या साि िाऱ्यानंा ग्रह म्हणिाि. हे ग्रह प ढीलप्रमाणे : शचन, ग रू, 
मंगळ, सूयय, श क्र ब ध आचण िंद्र; बाकीच्यानंा स्स्थर िारे म्हणिाि. साि ग्रहापंैकी प्रत्येकास स्विःिे आकाश 
आहे. ही आकाश ेगोलाकार असून पारदशयक व पोकळ आहेि. या आकाशािी संख्या [त्यापैकी फक्ि आठ आकाशािंी 

गणिी केली गेली आहे. “पण काही लोकाचं्या मिे आठव्या गोलापलीकडे अगदी अिल असा एक नववा गोल आहे.”] नऊ असून कादं्याच्या 
पाकळ्यापं्रमाणे एकाच्या आि द सरे असे त्यािें थर आहेि. यापंैकी िंद्रगोल हा आपणास सवांि जवळिा. 
िंद्राच्या सवय बाजंूनी वािावरण आहे, िर पृर्थवी वािावरणाच्या मध्याि आहे. िंद्राच्या पलीकडे ब ध, श क्र, सूयय, 
मंगळ, ग रू व शचन हे ग्रह क्रमाने आहेि. त्यापलीकडे स्स्थर िाऱ्यािंा गोल आचण शवेटी सवयव्यापक [कक्षेि 
चफरणाऱ्या ग्रहािंी ही व्यवस्था ‘बाधंवा’नी टॉलेमीपासून घेिली. पण िी प्रथमिः बॅचबलोचनयनाकंडून आली असावी असे चदसिे. मसूदी (मृत्य ू९५६) याने 
आपल्या म रुज अल् दहाबा या गं्रथाि हीि व्यवस्था साचंगिलेली आहे. आपल्या ‘चकिाब अल् िनबीह’ या गं्रथाि िो म्हणिो, “ग्रहाचं्या क्रमाचवषयी 
प्रािीन व अवािीन या दोन्ही शास्त्रज्ञािं वाद आहे. श क्र व ब ध हे ग्रह सूयाच्या वर आहेि की खाली हे आपणास चनचिि सागंिा येि नाही असे टॉलेमी 
क्लॉचडयस अल्माजेस्टमध्ये आचण खगोलशास्त्रचवषयक आपल्या प स्िकाि म्हणिो. िर प्लेटोच्या मिे िंद्र सवांि जवळ, त्यानंिर सूयय, त्यानंिर श क्र, ब ध 
व इिर िारे प स्िकाि चदलेल्या क्रमान सार आहेि असे व्याकरणकार जोहान्सने म्हटले आहे.” ‘िनबीह’मधील द सऱ्या एका उिाऱ्याि मसूदी म्हणिो की 
स्स्थर िाऱ्याचं्या गोलाबाहेर एक गोल असून िो सवय गोलानंा गिी देिो. त्याला चवष ववृत्तािा गोल म्हणिाि. परंि  स्स्थर िाऱ्यािंा गोल िो हाि असे काही 
खगोलशास्त्रज्ञािें मि आहे.] गोल आहे. हा शवेटिा गोल पाणिक्कीप्रमाणे सिि चफरि असिो. िो रोज चदवसरात्र 
पृर्थवीच्या वरच्या िागाि पूवेकडून पचिमेकडे आचण खालच्या िागाि पचिमेकडून पूवेकडे [मसूदी म्हणिो, 
“आपल्यािील अंगििू गिीने हा गोल सिि चफरि असिो. त्याच्या गिीम ळे व त्याच्या आि असलेल्या िाऱ्याचं्या गिीम ळे उष्ट्णिा, थंडी इत्यादी िार 
आवश्यक ग णधमय ियार झाले असून िार मूळ घटकािंी (अग्नी, पाणी इ.) वाटणी झाली आहे. हे मूळ घटक व ग णधमय याचं्या गिीम ळे आचण एकमेकािं 
चमसळण्याम ळे वारे वाहिाि, ढग जमा होिाि, पाऊस पडिो व पृर्थवीवरील सजीव प्राणी प्रिाचवि होि असिाि.”] चफरिो, इिर 
ग्रहगोलानंाही िो चफरचविो. त्यािी बारा ब रुजामंध्ये [प्रत्येक ‘ब रुज’ ककवा राचशिक्रािील राशी यािी ३० अंशामंध्ये चविागणी केलेली 
आहे. प्रत्येक अंश ६० चमचनटािंा आहे. चमचनटािंी ६० सेकंदािं व सेकंदािंी आणखी चविागणी करण्याि आली आहे.] (राशी) मध्ये चविागणी 
करण्याि आली आहे. 
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सूयय वषाि सवय बारा राशींमधून जािो व त्याच्या मागािे एक काल्पचनक लंबवि यळ ियार होिे. या 

राशींपकैी सहा [मसूदीच्या मिे, “या राशी म्हणजे आकाशािील िाऱ्यािंी जागा चनचिि करण्यासाठी ठरचवलेल्या जागा आहेि.”] (मेष, वृषि, 
चमथ न, ककय , कसह व कन्या) राशी उत्तरेकडे आहेि. सूयय या राशींमध्ये पचरभ्रमण करीि असिो िेव्हा रात्र 
लहान व चदवस मोठा असिो. इिर सहा राशी दचक्षणेकडे असून सूयय त्याचं्याि चफरि असिो िेव्हा रात्र मोठी व 
चदवस लहान असिो. उत्तर व दचक्षणेकडील राशी ज्या दोन कबदूवर चमळिाि त्यानंा राशीगोलािे ि व म्हणिाि. 
[मसूदी म्हणिो, “ॲचरस्टॉटल आचण त्याच्या आधीिे व नंिरिे िारिीय, इराणी व िास्ल्डयन ित्त्वज्ञ असे मानीि की आकाश ही एक गोलाकार पोकळी 
असून िी दोन ि वािंोविी चफरि असिे. त्यािील एक ि व ककय  राशीच्या डोक्यावर व सप्ििाऱ्याचं्या समूहाच्या शपेटीपाशी दचक्षणकबदूच्या चवरुद्ध चदशसे 
असिो आचण द सरा ि व मकर राशीच्या डोक्यावर व उत्तर कबदूच्या समोर असिो. मकर राशीजवळिे िारे सप्िनक्षत्रासारखे चदसिाि.”] 

 
सूयय आपल्या लंबवि यळाकार कके्षिून चफरि असिाना दोन चठकाणी इिर ग्रहाचं्या कके्षिून जािो. त्या 

कबदंूना छेदकबदू (जौझाहर ककवा उक्द) म्हणिाि. एका राशीि, एकाि छेदकबदूवर सूयय व िंद्र एकाि चठकाणी 
येिाि िेव्हा सूयास ग्रहण लागिे. असे मचहन्याच्या अखेरीस होऊ शकिे. त्यावळेी िंद्र सूयाच्याि रेषेि पण 
चवरुद्ध बाजूला असिो. त्याम ळे सूयय आपल्या दृष्टीआड जािो. त्याच्यावरून ढग जािाि व सूयय आपणास 
चदसणार नाही अशाप्रकारे त्याला ग्रहण लागिे. पण सूयय एका छेदकबदूपाशी आचण िंद्र द सऱ्या छेदकबदूपाशी 
असेल िर िंद्राला ग्रहण लागिे. असे मचहन्याच्या मध्यासि होऊ शकिे. कारण त्यावळेी सूयय ज्या राशीि 
असिो त्याच्याचवरुद्ध बाजूच्या राशीि िंद्र असिो. दोहोंच्या मध्ये पृर्थवी येिे आचण िंद्राला प्रकाचशि करणारा 
सूयािा प्रकाश िंद्राला चमळि नाही. 

 
सूयय बारा राशींिून ३६५¼ चदवसािं जािो. प्रत्येक राशीि ३० चदवस व काही थोडे िास राहिो, व 

प्रत्येक अंशाि एक चदवस, एक रात्र व काही िास राहिो. चदवसा िो पृर्थवीवर व रात्री पृर्थवीखाली असिो. 
उन्हाळ्याि िो वािावरणािील उत्तरेकडच्या राशींमध्ये भ्रमण करीि असिो व आपल्या डोक्यावरच्या [शब्लदशः अथय 
“आपल्या डोक्यावरच्या चदशसे [‘साम्ि’ म्हणजेि ‘खमध्य’] असिो.”] कबदूला जवळ असिो. चहवाळ्याि िो दचक्षणेकडील राशीि 
भ्रमण करीि असिो व आपल्या डोक्यावरच्या कबदूपासून दूर आचण खालच्या वािावरणाि असिो. ‘ऑज’ [पूवी 
प्रत्येक ग्रहाच्या सदंिाि हा शब्लद वापरला जाई. परंि  आिा सामान्यिः िंद्राच्या सदंिाि वापरला जािो.] कबदूपासून सूयय आकाशाि सवांि 
उंिावर आचण पृर्थवीपासून सवांि दूर असिो. सवांि खाली व पृर्थवीच्या सवांि जवळ असिो त्या कबदूस पेरीजी 
(इंग्रजीि) म्हणिाि. 

 
िार चवचशष्ट राशीमध्ये सूयय प्रवशे करिो िेव्हा िार ऋिंूना प्रारंि होिो. त्याने मेष राशीच्या पचहल्या 

चमचनटाि प्रवशे करिाि चदवस व रात्र सारखे होिाि; हवामान सम होिे; आचण चहवाळा संपून वसंि ऋिू स रू 
होिो. सूयय ककय , ि ळ व मकर राशीि प्रवशे करिाि अन क्रमे उन्हाळा, शरद व चहवाळा स रू [मसूदी याने वसिं ऋिू 
९३ चदवस २३ ¼ िासािंा असिो असे म्हटले आहे. आधार (मािय) मचहना सपंण्यास १० चदवस बाकी असिाना वसिं स रू होिो आचण हाचजरान (जून) 
च्या २४ व्या चदवसापयंि िो िालू असिो. इिर ऋिंूिी कालगणना अशा प्रकारे केली आहे : उन्हाळा ९५ चदवस, २३⅓ िास; शरद ८८ चदवस, १७ ⅟₁₅ 
िास आचण चहवाळा ८९ चदवस, १४ िास.] होिो. 

 
या प्रबंधािा शवेटिा िाग फलज्योचिषासंबधंीिा आहे. आकाशािील ग्रहािंा पृर्थवीवरील घडामोडींवर 

काय पचरणाम होिो यािे चवविेन त्याि आहे. सवयसाधारणपणे ग्रहािें संबंध सलोख्यािे असिाि, िेव्हा उत्पत्ती 
व लय पावणाऱ्या पृर्थवीवर सारे काही ठीक असिे. पण ग्रहािें संबधं चबघडिाि िेव्हा पृर्थवीवरही अचनष्ट गोष्टी 
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घडिाि. काही ग्रहाचं्या य िीम ळे पृर्थवीवर चवचशष्ट पचरस्स्थिी चनमाण [मसूदीिी अशी िक्रार आहे की त्याच्या काळािील 
खगोलशास्त्रज्ञानंी खगोलशास्त्रचवषयक गचणिाकडे द लयक्ष केले (या शास्त्राि आकाशािी रिना व घडणीिी ििा आहे.) आचण ग्रहाचं्या प्रिावावरि सवय 
लक्ष कें चद्रि केले. परंि  खगोलशास्त्राच्या या दोन्ही शाखा अचविाज्य आहेि. कारण ग्रहाचं्या गिीनेि त्यािें प्रिाव चनमाण होिाि. या शास्त्राच्या एका 
शाखेसबंंधीिे अज्ञान म्हणजे द सऱ्या शाखेिेही अज्ञान होय, असे मसूदीने म्हटले आहे.] होिे. 

 
या संदिाि कॉडोव्हा येथील हाजम (९९४–१०६४) यािे चवधान लक्षाि घेण्यासारखे आहे. त्याच्या मिे 

िाऱ्यािंा पृर्थवीवरील घडामोडींवर काही पचरणाम होि नाही. असा काही प्रिाव चदसि असलाि िर िो 
िाऱ्याचं्या स्विंत्र, प्रिावी अशा शक्िीिा पचरणाम नाही. कारण िारे स्विःि द सऱ्याच्या प्रिावाखाली असिाि. 
द सऱ्यावर प्रिाव पाडण्यािी शक्िी त्याचं्याि नाही. िसे नसिे िर त्यािंी गिी त्याचं्या इच्छेप्रमाणे राचहली 
असिी. एकाि वि यळाकार कके्षि त्यानंा चफरणे िाग पडिे िसे झाले नसिे. त्यािंा प्रिाव पडि असलाि िर िो 
ज्वलनप्रचक्रयेि अग्नीिा आचण थंड करण्याच्या प्रचक्रयेि पाण्यािा जो प्रिाव असिो त्यापेक्षा अचधक नाही. 

 
आपल्या प्रबधं माचलकेिील सोळाव्या प्रबंधाि ‘श द्धिेिे बाधंव’ प न्हा चवश्वचवज्ञानाकडे जरा चनराळ्या 

दृचष्टकोनािून वळले आहेि. साि आकाश ेसाि पृर्थवी आचण त्याचं्या दरम्यानिे वािावरण चमळून बनलेल्या 
बृहत् चवश्वािे माणसाशी साध्य आहे. माणसू म्हणजे स द्धा त्यािे सवय िाग चमळून बनलेले एक चवश्व आहे. [“माणूस 
हाही चवश्वासारखाि आहे. कारण त्याच्या घटकािंी चविागणीस द्धा बारा राशी व साि ग्रहानं सार झालेली आहे. माणसािही अग्नीपासून बनलेले चपवळे 
चपत्त, मािीपासून बनलेले काळे पीत्त, हवेपासून बनलेले रक्ि आचण पाण्यापासून बनलेला कफ हे घटक आहेि,” असे जाचहज म्हणिो.] माणसाि 
आत्मा आपल्या सवय शरीरघटकाचं्या हालिाली चनयंचत्रि करिे. हे प्रािीन ित्त्वज्ञािें मि त्याि चवशद केले 
आहे. 

 
बाह्य अंिराळाि साि आकाश ेव त्याि भ्रमण करणारे साि ग्रह, स्स्थर िाऱ्यािें आकाश आचण अल्लाहिे 

कसहासन जेथे आहे िे बाह्य आकाश यािंा समावशे होिो सवांि खालिा ग्रह आचण पृर्थवी याचं्या दरम्यान 
वािावरण आहे. पृर्थवीवर पवयि, सम द्र, वाळवटें, नद्या, मन ष्ट्यवस्िी असलेली जमीन, चनमयन ष्ट्य जमीन या गोष्टी 
असल्या िरी सवय चमळून पृर्थवी हा एकि गोल आहे आचण अल्लाहच्या कृपेने िो चवश्वाच्या कें द्रिागी हवचे्यामध्ये 
[िथाचप सूयय मात्र चवश्वाच्या मध्यिागी आहे, कारण त्यािा गोल गोलाचं्या रिनेच्या मध्यिागी आहे असे ‘बाधंव’ मानिाि.] आहे. 

 
हे सवय अकरा गोल एका गोलाच्या आिल्या पृष्ठिागाि एकमेकानंा अगदी खेटून आहेि. या आिील 

पृष्टिागािा अंिगोलाचं्या बाह्य पृष्टिागाशी संपकय  येिो त्याचं्या दरम्यान मोकळी जागा ककवा पोकळी नाही. 
फक्ि कल्पनेला जाणवणारी पोकळी आहे. आकाशाच्या ककवा मूळ घटकाचं्या अणूंच्या दरम्यान पोकळी आहे ही 
चवद्वानािंी कल्पना ि कीिी आहे. अंिराळािील ग्रह एका जागेपासून द सऱ्या जागेकडे भ्रमण करिाि यावरून 
िेथे पोकळी असावी अशी त्यानंी कल्पना केली असावी. कारण द सरी एखादी वस्िू अंिराळाि असिी िर चििा 
ग्रहाचं्या हालिालीस प्रचिबंध झाला असिा सवय गोष्टी घन असत्या आचण त्यािंील अणू दगड ककवा 
लोखंडािल्या अणूंप्रमाणे एकमेकानंा घट्ट चिकटलेले असिे िर हे म्हणणे खरे मानिा आले असिे. पण काही 
वस्ि  पाण्याप्रमाणे मऊ, सूक्ष्म, द्रवरूप असिाि. वािावरण अशा प्रकारिे असल्याने इिर वस्ि ंच्या हालिालींना 
िे प्रचिबधं करीि नाहीि असे प्रबंध लेखकाने म्हटले आहे. 
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अकरा गोलाचं्या पलीकडे कोणिीही वस्िू अस्स्ित्वाि नाही ककवा िेथे अनंि पोकळी आहे ही 
समजूिही बरोबर नाही. [“आठव्या गोलापलीकडे नववा अगदी अिल असा गोल आहे असे अनेकजण मानिाि, कारण इिरानंा गिी देणारा 

म ख्य गोल स्विः िल असणार नाही, म्हणूनि िो अिल आहे असे त्यानंा वाटिे.”] चवश्वाच्या आि ककवा बाहेर पोकळी असणे शक्य 
नाही आचण चवश्वाच्या बाहेर एखादी वस्िू आहे असे जे मानिाि त्याचं्यावर िसे चसद्ध करण्यािी जबाबदारी आहे 
असे लेखकािे म्हणणे आहे. 

 
घनरूप पृर्थवी सोडल्यास चवश्वािील प्रत्येक गोल दोन समकें द्री पोकळ गोलािंा बनलेला असून त्याचं्या 

दरम्यान एक प्रकारिी खोली आहे. [पृर्थवीिी खोली व व्यास समान (२१६७ परसागं) आहेि. चििा परीघ ६८०० परसागं आहे.] 
पृर्थवीिोविालिे वािावरण चिच्या पृष्ठिागापासून िंद्रगोलाच्या आिल्या पृष्ठिागापयंि पसरले आहे. त्यािी 
खोली पृर्थवीच्या व्यासाच्या साडेसिरा पट व व्यास चिच्या खोलीच्या द प्पट आहे. िंद्रगोलािा व्यासही त्याच्या 
खोलीच्या द प्पट आहे. ब धाच्या गोलािी खोली पृर्थवीच्या व्यासाच्या शिंर पट आहे आचण ब धाच्या खोलीिी 
द प्पट केली िर िी त्याच्या व्यासाच्या एकपंिमाशं येिे (यािा अथय व्यास खोलीच्या दसपट आहे.) इिर 
ग्रहगोलािंी मापेही याप्रमाणे अंदाजाने देण्याि आली आहेि. स्स्थर िाऱ्याचं्या के्षत्रािी खोली पृर्थवीच्या 
व्यासाच्या बारा हजार पट आचण त्यािंा व्यास खोलीच्या द प्पट आहे. 

 
ग्रहाचं्या जागा एकमेकाचं्या संदिाि बदलिाि हे दशयचवण्यासाठी गोलाचं्या गिीि फरक गृचहि धरला 

आहे. दैवी शक्िीम ळे गिी चमळालेला म ख्य गोल िोवीस िासािं पृर्थवीिोविी एकदा चफरिो. त्याला लागून 
असलेला आिला गोल [‘बाधंवा’ंच्या प्रबंधाि याला कौकाब (िारा) असा शब्लद वापरला आहे. पण िो ‘फलाक’ (ग्रहगोल) या शब्लदाऐवजी ि कून 

वापरला असावा. िो स्स्थर िाऱ्यािंा गोल आहे.] त्याि चदशनेे पण थोड्या कमी गिीने चफरिो. गोलाचं्या गिीि शिंर वषांि 
एक अंशािा फरक पडिो. त्याप ढिा शनीिा गोल त्यापेक्षाही कमी गिीने चफरिो. त्यािी गिी चदवसाला दोन 
चमचनटानंी कमी आहे. त्याप ढिा प्रत्येक गोल आणखी कमी गिीने चफरिो. 

 
िंद्रािी गिी सवांि कमी आहे. िो पृर्थवीिोविी एक फेरी २४⁶/⁷ िासािं प री [“ज्या लोकािंा िचूमिीिा शास्त्रश द्ध 

अभ्यास नाही व ग्रह हे गोलाकार चफरि नाहीि िर पचिमेकडून पूवेकडे जािाि असे जे मानिाि त्यािंी मिे ग्रहाचं्या चनरचनराळ्या गिीसबंंधी स्पष्टीकरण 
देऊन” आपण खोडून काढली आहेि असा लेखकाि दावा आहे.] करिो. 

 
िाऱ्याचं्या वरकरणी उलट्या वाटणाऱ्या गिीिे प ढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्याि आले आहे. सूयय, 

िंद्र सोडून बाकी पाि गोल कधीकधी उलट चदशनेे भ्रमण करीि असल्यािे ककवा त्यािंी गिी थाबंल्यािे चदसिे. 
पण िसे प्रत्यक्षाि घडि नाही. िो दृचष्टभ्रम असिो. यािे कारण असे की प्रत्येक ग्रह आपल्या छोट्या के्षत्राि 
चफरिाना मोठ्या के्षत्रालाही स्पशय करिो. आपल्या पचरभ्रमणाि िो एका चठकाणी बाह्य पृष्ठिागाला स्पशय करिो 
िर द सऱ्या चठकाणी अंिपृयष्ठिागाला स्पशय करिो. िो कधी वर जािो म्हणजेि पृर्थवीपासून दूर जािो िर कधी 
पृर्थवीजवळ येिो म्हणजेि खाली येिो. वरच्या कके्षि चफरिा असिाना िो राशीनक्षत्राच्या चदशाचं्या उलट [यािा 
शब्लदशः अथय “त्यापंैकी पचहल्या राशीनक्षत्रापासून शवेटच्या राशीनक्षत्रापयंि.”] चदशनेे चफरिाना चदसिो, िर खालच्या कके्षि 
चफरिाना राशीनक्षत्राचं्याि चदशनेे चफरिाना चदसिो; पण प्रत्यक्षाि िो याप्रमाणे वरखाली जाि असिाना 
पृर्थवीवरून मात्र स्स्थर आहे असे चदसिे. 
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आकाशाच्या रिनेबाबि ित्त्वज्ञािंा असा दावा आहे की िे मूळ घटकापंैकी पािव्या मूलििू घटकािे 
बनलेले आहे. यािा अथय चनर्ममिी व चवकृिी, िसेि आकार वाढणे व कमी होणे हे बदल पृर्थवीवरच्या वस्िंूि जसे 
होिाि िसे आकाशािील वस्िंूमध्ये होि नाहीि. त्यािंी गिी सिि वि यळाकार असिे. पृर्थवीवरच्या वस्िंूपेक्षा 
आकाश व त्यािील वस्िू मूलिः चनराळ्या आहेि असे ित्त्वज्ञ मानीि असल्यािे समजले जािे. पण खरे िर िे 
आपल्या डोळ्यानंा उघड चदसणाऱ्या प राव्याने चसद्ध होिे. प्रकाश आचण छाया ग्रहण करण्याच्या शक्िीबाबि 
पृर्थवीवरील वस्िंूइिकाि फरक िंद्रािही असल्यािे चदसून येिे. त्या वस्िंूप्रमाणेि िंद्रालाही सावली आहे. 
पारदशयकपणाच्या बाबिीि आकाशािील सवय वस्िंूिे हवा, पाणी, स्फचटक आचण काि याचं्याशी साम्य आहे. 
सूयय आचण िारे यािें प्रकाशाच्या बाबिीि अग्नीशी साम्य आहे व कोरडेपणाच्या बाबिीि मािीशी साम्य आहे. 
आकाश स्विाविः वि यळाकार गिीि चफरि असिे आचण पृर्थवीवरच्या वस्िंूि होणाऱ्या पचरणामापासून म क्ि 
असिे. यापेक्षा पािव्या मूळ घटकािा अचधक काही अथय ित्त्वज्ञानंा अचिपे्रि होिा असे चदसि नाही. 

 
आकाश जड नाही की हलके नाही, अथवा उष्ट्ण ककवा थंड नाही की ओलसर [‘िनबीह’मध्ये मसूदी या 

प्रश्नासबंंधी म्हणिो, “आकाशाच्या स्वरूपाचवषयी प्लेटोपूवीच्या व त्याच्यानंिरच्या ित्त्ववेत्त्यािं मििेद आहेि. उष्ट्णिा थंडी वगैरे िार ‘नैसर्मगक’ ग णािें 
िे बनलेले आहे. जळत्या घटकािे त्याि प्राबल्य आहे. परंि  हा घटक जळणारा अग्नी नसून वस्िंूमध्ये स्वािाचवकपणे आढळणारा िप्िपणा असिो. काही 
ित्त्वज्ञ, आकाश हे अग्नी, हवा व पाणी यािें बनलेले आहे असे मानिाि. त्याचं्या मिे आकाशाि मािी नाही. परंि  आकाशाि पािवा मूळ नैसर्मगक घटक 
आहे. आकाश उष्ट्ण नाही की थंड नाही, कोरडे नाही की द्रव नाही असे ॲचरस्टॉटलच्या आधीिे व नंिरिे ित्त्वज्ञ िसेि कहदी, फारसी व िास्ल्डयन 
ित्त्वज्ञािें मि आहे.”] नाही. चवश्वािे िाग अल्लाहने त्यानंा ठरवनू चदलेल्या योग्य जागी वसलेले आहेि. त्याचं्याि 
जडत्व ककवा हलकेपणा नाही. आकाश अल्लाहने योजलेल्या जागी प्रस्थाचपि झालेले असल्याने िे हलके नाही 
ककवा जड नाही. िसेि चवश्वािा कें द्रिागी असलेली पृर्थवीही जड नाही. चिच्यावरिे पाणी ककवा हवाही जड 
नाहीि. वािावरणाच्या वरच्या बाजूस असलेला अग्नीही हलका नाही. पण चवश्वािे काही िाग मूळ घटकाच्या 
बाहेर असून िे परि चमळचवण्यािा मूळ घटकािंा प्रयत्न असिो. मािी पाण्याि ककवा हविे असिे िेव्हा िी चिन्न 
घटकािं असिे. मागांिील अडथळा दूर करण्यासाठी िी प्रयत्न करिे िेव्हा िी जड झाली असे म्हटले जािे. 
त्यािप्रमाणे पाण्यािील हवा आचण हविेील अग्नीही स्विःच्या मूळ घटकाि जाण्यािा प्रयत्न करीि असिाि. 
ज्या वस्िू पृर्थवीच्या मध्यावर स्स्थर होण्यािा प्रयत्न करिाि त्यानंा जड म्हणिाि व ज्या वािावरणाच्या पचरघाि 
स्स्थर होऊ पाहिाि त्यानंा हलक्या म्हणिाि. 

 
पृर्थवीच्या आकृिीिे वणयन करिाना ‘बाधंव’ म्हणिाि की िी गोलाकार असून वािावरणाच्या मध्यिागी 

आहे. चििा सवाि जास्ि पचरघ २५, ४५५ मलै ककवा ६,८५५ परसागं असून व्यास ६,५५१ मलै ककवा २,१६७ 
[मसूदी ‘िनबीह’ या आपल्या गं्रथाि म्हणिो, “पृर्थवीिी लाबंी रंुदी व आकार या सबंंधींच्या िज्ञाचं्या मिे पृर्थवीिा परीघ अंदाजे २४ हजार मैल आहे. हा 
पूणय परीघ असून त्याि सवय जलाशय व सम द्र चविाराि घेिलेले आहेि. पृर्थवीला जलाशयािंा वेढा आहे आचण जलाशयाचं्या चवस्िाराच्या सीमारेषा 
एकमेकाशंी चमळणाऱ्या आहेि. अक्षाशं ककवा रेखाशंाच्या दृष्टीने ज्या चठकाणी पृर्थवीच्या गोलाकाराि अंिर पडलेले आढळिे िेथे िे अंिर पाण्याच्या 
पट्टट्याने िरून काढलेले असिे. अंशािे (चडग्रीिे) अंिर प ढीलप्रमाणे मोजण्याि आले आहे : क फा व बगदाद या शहराचं्या उंिीपैकी अचधक उंिींच्या 
आकड्यािून लहान आकडा वजा करिा राचहलेल्या आकड्यास दोन्ही शहरामंधील अंिराच्या आकड्याने िाग देण्याि आला आहे. टॉलेमीच्या मिे १ 
अंश = पृर्थवीच्या पृष्ठिागािे ६६ मैल आहे.”] परसागं आहे. पृर्थवीिा मध्य हा एक काल्पचनक कबदू असून िो व्यासाच्या 
मध्यिागी आहे व पृष्ठिागावरील कोणत्याही चठकाणापासून, मग िे चठकाण सम द्र असो की जमीन असो, 
सारख्या अंिरावर आहे. कोणिाही िाग त्यापेक्षा कमी अंिरावर आहे असे म्हणिा येणार नाही. कारण कमी 
अंिरावर आहे असे समजला जाणारा िाग पृर्थवीच्या मध्याच्या जवळ असिो. पृर्थवीिा बाह्य पृष्ठिाग, म्हणजे 
वािावरणाशी स्पशय होणारा पृष्ठिाग वर असिो आचण पृर्थवीच्या पृष्ठिागावर माणूस कोठेही उिा असला िरी 
त्यािे पाय जचमनीवर असिाि. िे खाली पृर्थवीच्या मध्यािी चदशा दाखविाि िर डोके वरच्या आकाशािी चदशा 
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दाखविे. त्याला आकाशािा फक्ि अधा िागि चदसिो. अधा पृर्थवीच्या गोलाआड गेलेला असिो. अचण माणसू 
एका जागेकडून द सऱ्या जागेकडे जािो िेव्हा त्याच्या दृष्टीपासून दडलेला आकाशािा िाग त्याला चदसिो. 

 
पृर्थवीच्या पृष्ठिागापैकी चनम्मा सम द्राने वढेलेला आहे व िोही अशा पद्धिीने की अधे अडें पाण्याि व अधे 

पाण्याबाहेर असाव ेत्याप्रमाणे प्रत्येक गोलाधािा अधा िाग पाण्याखाली आहे. पाण्याच्या वर असलेल्या अध्या 
पृष्ठिागािा अधा िाग चवष ववृत्ता [‘बाधंवा’ंच्या प्रबंधाच्या लेखकाच्या मिे “चवष ववृत्त ही मेष राशीच्या मार्थयाखालून पूवय–पचिम जाणारी एक 
काल्पचनक रेषा आहे. या रेषेवर चदवस व रात्र हे समान असिाि. िसेि या रेषेवर दोन्ही ि व चक्षचिजावर असिाि. त्यापंैकी एक कॅनोपस िाऱ्याच्या म ख्य 
भ्रमणकबदूजवळ दचक्षणेस असिो, िर द सरा मकर राशीनक्षत्राचं्या अगदी जवळ उत्तरेस असिो.”] जवळ आचण त्याच्या दचक्षणेस असून िो 
वाळवटंमय आहे. चवष ववृत्ताच्या उत्तरेस असलेला द सरा अधा िाग मन ष्ट्यवस्िीस योग्य आहे. उत्तरेकडच्या या 
वस्िीयोग्य िागाि साि [हे साि सम द्र प ढीलप्रमाणे : ग्रीकािंा सम द्र (िमूध्य सागर), स्लाव्हािंा सम द्र (बास्ल्टक सम द्र), ज जानिा सम द्र 
(कास्स्पयन), क लझ मिा सम द्र (िाबंडा सम द्र), फासयिा सम द्र (इराणी आखाि), कसध व कहदिा सम द्र (कहदी महासागर) व चिनी सम द्र. इिर 
माचहिीसाठी पहा : Yaqut, ‘Mujam al–Buldan, ed F. Wuestenfeld (Leipzig, 1866)’, Hamdullah Mustawfi, ‘Nuzhat al–qulub’ (tr. G. Le 
Strange, Gibb Series, London, 1919); ‘Hudud al alam’ (tr. V Minovsky, Gibb series, London, 1937).] मोठे सम द्र आहेि. िे 
िोविालच्या महासागरािे उपसागर ककवा आखािे असून त्यािें पाणी खारट आहे. द सऱ्या िागािही 
चनरचनराळ्या आकारािे पंधरा छोटे सम द्र आहेि. पण पचिमेिा [(पचिम) िमूध्य सम द्र.] सम द्र, सी ऑफ दी गॉग 
अँडमगॅॉग [(?) काल्पचनक.], झाजंिा सम द्र, [झाचंजबारच्या दचक्षणेस] झाबाजिा सम द्र, [जावािा सम द्र] चहरवा सम द्र [या 
सवांसिोविालच्या महासागरास कधी कधी हे नाव चदले जािे. परंि  म स्िावफीने उल्लेचखलेल्या त्याि नावािा याच्याशी सबंंध नाही.] आचण सवांना 
वढेणारा महासागर हे या उत्तरेकडील वस्स्ियोग्य िागाच्या बाहेर आहेि. 

 
या िागाि चनरचनराळ्या आकाराच्या दोनश ेपवयि रागंा आहेि. त्या पूवय–पचिम ककवा उत्तर–दचक्षण 

पसरलेल्या आहेि. त्यापकैी काही राहण्यायोग्य िागाि िर काही वाळवटंािं आहेि. या िागाि २४० लहान–
मोठ्या नद्या आहेि. त्या चनरचनराळ्या चदशानंा वाहिाि. या नद्यािंा उगम पवयिािं होिो. त्या सम द्राला ककवा 
दलदलीच्या प्रदेशास चमळिाि. वाटेि त्या नद्यािें पाणी शहरानंा ककवा मशागि केलेल्या शिेानंा चमळिे. जादा 
पाणी सम द्रास जािे. कालािंराने त्या पाण्यािी वाफ होऊन िी आकाशाि जािे. चििे ढग बनिाि. वाऱ्याने ढग 
पवयिचशखराकंडे जािाि व मग पाऊस पडिो. पावसाच्या पाण्याच्याि प ढे नद्या बनिाि. 

 
मन ष्ट्यवस्िीच्या या िागािी चविागणी साि प्रदेशािं करण्याि आली असून, पूवेकडून पचिमेकडे 

पसरलेल्या एखाद्या गाचलच्याप्रमाणे हे प्रदेश कस्ल्पले आहेि. आकाराने िे चिन्न आहेि. पचहला प्रदेश सवांि 
लाबं [३००० परसागं लाबं X १५० परसागं रंुद] व रंुद िर सािवा प्रदेश लाबंी [१५०० परसागं लाबं X ७० परसागं रंुद] व रंुदी या 
दोन्ही दृष्टींनी सवाि कमी. हे काही स्वािाचवक चविाग नाहीि, िर काल्पचनक रेषा कल्पून िे पाडले आहेि. 
राज्याचं्या सीमा चनचिि करण्यासाठी पूवीच्या राजानंी या काल्पचनक रेषा [मसूदी याच्या मिे हे िाग चवष ववृत्ताच्या फक्ि 
उत्तरेकडील चविागािे पाडलेले आहेि की उत्तरेप्रमाणेि दचक्षणेकडील प्रदेशही या चविागणीि समाचवष्ट आहे याचवषयी शास्त्रज्ञ व साध  याचं्याि मििेद 
आहेि. दचक्षणेकडे फारि चवरळ वस्िी असल्याम ळे िाग पडलेला प्रदेश चवष ववृत्ताच्या उत्तरेकडील असावा असे बह िेक शास्त्रज्ञािें मि आहे. पृर्थवीिी 
साि गोलाकार प्रदेशािं चविागणी केली आहे. त्यापंैकी िौथा, मध्यप्रदेश ज्याि बाचबलोन आहे िो होय.] काढल्या. यापैकी प्रत्येक प्रदेश 
कोणत्या िरी ग्रहाच्या प्रिावाखाली आहे असे मानलेले आहे. सािही प्रदेशािंी वैचशष्ट्टे्य थोडक्याि साचंगिली 
आहेि. चवष ववृत्ताच्या जवळिा प्रदेश चनग्रोंिा आहे. त्याला लागून असलेल्या उत्तरेकडच्या पट्टट्याि मक्का व 
मचदना ही शहरे येिाि. िेथील लोक ि ऱ्या व काळ्या रंगािे आहेि. चिसऱ्या पट्टट्याि म ख्यिः ि ऱ्या वणाच्या 
लोकािंी वस्िी असून कंदाहार, चशराझ, बसरा, दमास्कस, जेरुसलेम, इचजप्िमधील अलेक्झाचंिया, कैरावान 
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आचण टँचजयर ही महत्त्वािी शहरे त्याि येिाि. िौथा पट्टा साध संिािंा व पे्रचषिािंा. िो मध्यिागी असून 
सूयाच्या प्रिावाखाली आहे. त्यािे रचहवासी वणाने काळसर व गोरा रंग याचं्या दरम्यानच्या रंगािे असून 
समिोल शरीरयष्टीिे व स्विावािे आहेि. काशघर, चहराि, मव्हय, चनशापूर, रेमी, इस्पहान, बगदाद, मोस ल 
आचण अलेप्पो ही महत्त्वािी शहरे या प्रदेशाि येिाि. पािवा प्रदेश गोऱ्या लोकािंा. ि कांिा प्रदेश, ऑक्सस 
नदी, उत्तर इराण, िमूध्य सम द्राच्या मध्यापासून िे पचिमेकडील सम द्रापयंि हा प्रदेश पसरलेला आहे. सहावा 
प्रदेश ‘गॉग आचण मगॅॉग’च्या िमूीिा उत्तर िाग. साचगस्िान (चसस्िान) िा दचक्षण िाग, ज झीन, िबचरस्िान व 
चगलानिा उत्तर िाग, आमेंचनया, कॉन्स्टँचटनोपलिा उत्तर िाग, मचॅसडोचनया व उत्तर आचफ्रकेच्या मध्यापासून 
पचिमेकडील सम द्रापयंि हा प्रदेश पसरलेला आहे. यािील रचहवासी िाबंूसपासून गोऱ्या वणापयंिच्या 
चिन्नचिन्न रंगािें आहेि. सािवा प्रदेश अगदी उत्तर टोकाला आहे. ज झीनिा सम द्र, साचगस्िानिी िमूी अशा 
काही नावािे प्रदेश असल्यािा उल्लेख आहे; पण प्रत्यक्षाि त्या नावािे प्रदेश नसाविे, कस्ल्पिाशीि त्यािंा 
अचधक संबंध आहे. 

 
खगोलशास्त्रावरील (िगूोल धरून) प्रबंधानंिर गचणिाच्या इिर शाखा, िकय शास्त्र, व्यावहाचरक कला, 

नीचिशास्त्र व आिार, ‘इसागॉज’ ित्त्वज्ञानंी िकय शास्त्र आचण य स्क्िवादासाठी योजलेली सहा ित्त्व े(‘बाधंवा’ंच्या 
मिाने व्याकरणािे श द्ध बोलण्याशी जे नािे आहे िेि या ित्त्वािें श द्ध चविाराशंी आहे.) या चवषयासंंबधंी चवविेन 
या प्रबंधाि आहे. नंिर प्राकृचिक शास्त्रािंी ओळख करून देणारा जो प्रबंध आहे, त्याि आकार, घडण, गिी, 
वळे, अंिर या पदाथयशास्त्राि आढळणाऱ्या ॲचरस्टॉटलप्रणीि समान घटकािें चवविेन आहे. नंिर वस्िंूच्या 
ग णधमांिे वणयन असून िार मूळ घटक (पृर्थवी, आप, िेज, वाय)ू आचण या घटकाचं्या चमश्रणाने बनलेले 
जनावरे, वनस्पिी व खचजने हे उपघटक यािें वणयन केलेले आहे. 

 
‘पदाथयचवज्ञाना’वरील पचहल्या प्रबंधाि हवामानशास्त्रािा चविार असून त्यािी स रुवाि वािावरणाच्या 

वणयनाने केली आहे. वािावरणािी िीन स्पष्ट थरािं चविागणी झालेली आहे. िंद्राच्या जवळिा थर अत्यिं उष्ट्ण 
असून त्याला ‘ईथर’ (व्योम) म्हणिाि. मधला थर सवाि थंड असून त्याला ‘झामहाचरर’ म्हणिाि. पृर्थवीला 
सवाि जवळिा असलेला थर सौम्य वािावरणािा आहे. बह िेक चठकाणी असेि वािावरण असून त्याला 
नासीम (झेचफर) म्हणिाि. थर वगेवगेळे असले िरी िे एकमेकािं चमसळलेले असणे शक्य आहे. 

 
सबंध वािावरण अनेक कारणानंी बदलू शकिे. त्याि प्रकाश व अंधार, उष्ट्णिा व थंडी, आकाशािील 

वारे आचण वाफ या कारणािंाही समावशे आहे. त्यािा पचरणाम म्हणून वलये, ढग, मेघगजयना, वीज, पाऊस, 
दंव, चहम, झंझावाि, इंद्रधन ष्ट्य, ध मकेिू इत्यादींिा उदय होि असिो. नद्यानंा पूर आचण लाटािंी िरिी, 
ओहोटी यासंारखेही पचरणाम होिाि. सम द्राच्या जशा लाटा, िसा वारा म्हणजे हविेी हालिाल. पृर्थवीवरील 
पाण्यािी वाफ होऊन िी वर जाऊ लागली की वािावरणाि हालिाल चनमाण होिे. अत्यंि थंड अशा 
झामहाचरर या वािावरणाच्या थरापयंि ही दोन्ही वर जािाि. िेथून िे हाकलले गेले की त्याम ळे वािावरणाच्या 
चनरचनराळ्या िागािील स्थैयय चबघडिे व वारे चनमाण होिाि. 

 
बाष्ट्प वर जाण्यािे मागाि एखादी पवयिश्रेणी येि असेल व त्यािा बराि दाब असेल िर 

पवयिचशखरावरील थंडीने बाष्ट्प खाली हाकलले जाईल; पायर्थयाशी असलेल्या बाष्ट्पाि िे चमसळेल व ढग 
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चनमाण होिील. ढग वर जािाि आचण त्याचं्या हालिालीने कोरड्या हविेे वाऱ्याि आचण ओलसर बाष्ट्पािे 
पावसाच्या थेंबािं रूपािंर होिे. बाष्ट्प रात्रीच्या वळेी वर गेले िर अत्यंि थंड हवमे ळे त्यािी गिी थाबंून त्यािे 
दंवाि रूपािंर होईल. वर जाऊ शकलेल्या बाष्ट्पावर कडक थंडीिा पचरणाम होईल व िे ढगाच्या फटीि 
जाऊन गोठेल आचण त्यािे बफय  ककवा चहमाि रूपािंर होईल. पाण्यािे हे गोठलेले कण हवचे्या कणािं चमसळून 
जचमनीवर अलगद पडिाि. वसंि आचण शरद ऋिूि ढगाचं्या माचलका उंि जािाि. सवाि उंि ढगािंा अत्यंि 
थंड वािावरणाच्या थराशी झामहाचररशी संपकय  येिो व बाष्ट्प गोठून त्यािे मोठे कण बनिाि आचण गारा 
पडिाि. खालच्या ढगािूंन साधा पाऊस पडिो. 

 
चवजािंा िमिमाट व ढगािंा गडगडाट एकाि वळेी होिाि. पण आवाज कानापंयंि पोिण्यापूवीि 

चवजेिा प्रकाश डोळ्यापंयंि पोििो. यािे कारण प्रकाश ‘दैवी’ आहे, िर ध्वनी ‘मानवी’ आहे. पृर्थवीवरील 
बाष्ट्पकण वर जािाि िेव्हा वािावरणािील कोरड्या हविेे कण त्याचं्याि चमसळिाि. हे कण िापले की बाहेर 
पडण्याच्या प्रयत्नाि िे बाष्ट्पािे कवि फोडिाि, त्याम ळे मोठा आवाज होिो आचण िो हविे सवय चदशानंा 
पसरिो. बाष्ट्पािे कवि फोडून बाहेर पडलेले िप्ि कण आकाशाि िळपिाि, त्यालाि वीज म्हणिाि. 
न कत्याि चवझचवलेल्या चदव्याच्या ध राजवळ ज्योि नेली िर धूर प न्हा पेट घेिो िसेि हे घडिे. 

 
हविे फारि आद्रयिा असिे िेव्हा वािावरणाच्या खालच्या थराि इंद्रधन ष्ट्य चनमाण होिे. हे धन ष्ट्य नेहमी 

उिे असिे. त्यािा वरिा बाकं वािावरणािील थंड हवचे्या थराच्या झामहाचररच्या जवळ असिो. सूयास्िाच्या 
वळेीि िे चदसिे. िे सवयसाधारणपणे अधयवि यळापेक्षा थोडे लहान चदसिे. पण सूयय जेव्हा चक्षचिजाच्या पािळीि 
असिो िेव्हा पूणय अधयवि यळाकार इंद्रधन ष्ट्य चदसिे. यािे कारण सूयाच्या मध्यापासून काटकोनाि काढलेल्या 
रेषेवर इंद्रधन ष्ट्यािा मध्य येिो; आचण सूयय चजिका वर चििके इंद्रधन ष्ट्य चदसण्यािी शक्यिा कमी, कारण िे 
त्याच्याखाली व त्याच्यासमोर चनमाण झालेले असिे. वािावरणािील बाष्ट्पकणावर सूययचकरण प्रकाशाि आचण 
िे परावर्मिि झाल्याने इंद्रधन ष्ट्य चदसिे. िार ग णधमांप्रमाणे इंद्रधन ष्ट्यािे िार रंग असिाि. िार मूळ घटक, 
िार ऋिू, शरीरािील िार धािू, फ ले व मंचजऱ्यािें िार रंग िसे इंद्रधन ष्ट्यािेदेखील िार रंग असिाि. यािे 
कारण असे की इंद्रधन ष्ट्यािे िारी रंग चदसिाि िेव्हा िे गवि व िाऱ्यािी म बलकिा यािें चनदशयक असिे, 
कारण त्यावळेी वािावरणाि आद्रयिा असिे. आगामी मोसमाि चपक िागंले येणार यािी प्राणीमात्रानंा 
सवयसाधारण सूिना त्यािून चमळिे. [“इंद्रधन ष्ट्यािील िाबंडा रंग जादा गडद असेल िर रक्िपाि घडिो, चपवळा रंग गडद असेल िर 
आजार वाढिो, चनळा गडद असेल िर द ष्ट्काळ पडिो आचण चहरवा गडद असेल िर उत्तम पीक येिे अशी सामान्य जनिेिी समजूि आहे.”] 
चपवळ्याच्या वर िाबंडा आचण चहरव्याच्या खाली चनळा या क्रमानेि हे रंग चदसिाि. पचहल्या इंद्रधन ष्ट्याच्या 
खाली द सरे इंद्रधन ष्ट्य असेल िर त्यािे रंग मात्र उलट्या क्रमाने असिाि. 

 
झामहाचररमध्ये म्हणजे अत्यिं थंड वािावरणाच्या थराि धूमकेिू व उल्का यािंी उत्पत्ती होिे. पवयि 

आचण रखरखीि प्रदेश यािूंन वर जाणाऱ्या सूक्ष्म बाष्ट्पापासून िे बनलेले असिाि. झामहाचरर आचण व्योम 
(ईश्वर) यानंा चविागणाऱ्या रेषेपयंि उल्का आली की िी परि चफरिे आचण चिच्याि असलेला ईथरमधील 
अग्नी प्रज्वचलि होिो. ढगाच्या ओलसर बाष्ट्पाि दबल्या गेलेल्या कोरड्या िेलकट ध राने ज्याप्रमाणे वीज 
प्रकाशिे ककवा पाढंऱ्या रॉकेलने अस्ग्न प्रज्वचलि होिो िसेि हे घडिे. [“आम्ही आकाश चदव्यानंी स शोचिि केले आहे व 
दैत्याचंवरुद्धिी असे्त्र म्हणून िे चदले आहेि” हा क राणािील (६७⁵) उल्लेख या चनखळणाऱ्या िाऱ्यासंबंंधी आहे असे समजणे ि कीिे आहे असे ‘बाधंवा’ंिे 
मि आहे. हे िारे स्वगािून प्रथम हवेि व नंिर पृर्थवीवर पडिाि असे काही लोक मानिाि. परंि  या उल्कािंी उत्पत्ती स्वगाि होि नाही िर पृर्थवीजवळि 
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होिे, हे त्याचं्या चनखळून पडण्याच्या द्र िगिीवरूनि स्पष्ट होिे. स्वगाच्या ककवा िंद्राच्या कक्षेि त्यािंी उत्पत्ती झाली असिी िर त्यानंा चनखळून 
पडण्याला खूप वेळ लागला असिा.] या उल्का कधी कधी छोट्या वि यळाि चफरिाि. हे वि यळ एका मोठ्या पचरघाि 
चफरि असिे. कारण काही उल्का अंिराळािील सवांि उच्च कबदू ओलाडूंन पूवेकडून पचिमेकडे, पचिमेकडून 
पूवेकडे, दचक्षणेकडून उत्तरेकडे व इिर चनरचनराळ्या चदशानंी जािाना चदसिाि. कापसािे हलके िेंडू 
आकाशाि फेकाव;े अग्नीने िे पेटले म्हणजे दूर जाविे आचण पूणय जळून जाईपयंि त्याचं्या चठणग्या उडि 
राहाव्याि त्या वळेी जसे दृश्य चदसेल िसे हे होि असिे. 

 
िारा चनखळणे हा एक िास असिो. कारण हे िारे इिक्या हलक्या द्रव्यानंी बनलेले असिाि की िे 

वरि जािाि. चशवाय िे पेटलेले असल्याने त्यािंा हलकेपणा अचधकि वाढिो. जे िारे खरोखरि पृर्थवीवर 
पडिाि त्यािंी उत्पत्ती नासीममध्ये म्हणजे वािावरणाच्या सवांि खालच्या थराि झालेली असिे. िे ढगािं 
सापडून खाली दाबले जािाि. त्यािंी गिी वि यळाकार असिे. यािे कारण द्रवरूप वस्िू असा आकार घेिाि की 
ज्याम ळे त्यानंा कमीिकमी अडथळा होईल. पावसािे थेंब हाि आकार घेिाि कारण िोि त्यािंा पूणयपणे योग्य 
आकार असिो.  

 
धूमकेिू काही वळेा सूयोदयापूवी ककवा सूयास्िानंिर आकाशाि चदसिाि. िंद्राला जवळ असलेल्या 

वािावरणाच्या थराि त्यािंी उत्पत्ती झालेली असिे. यािा प रावा म्हणजे त्याचं्या हालिाली ग्रहासंारख्या 
असिाि. सूक्ष्म बाष्ट्पकण शचन आचण ब ध याचं्या प्रिावाने एवढे गोठिाि की स्फचटकाप्रमाणे िे पारदशयक 
बनिाि, आकाशािील ग्रहापं्रमाणे िे भ्रमण करिाि व िे नष्ट होईपयंि त्यािंा उदयास्ि होि राहिो. 

 
हवामान शास्त्रावरील प्रबंधानंिर खचनजािंी चनर्ममिी व घडण यासंबधंीिा चविाग आहे. या चविागाच्या 

स रुवािीला िगूिय शास्त्रासबंंधीिे प्रास्िाचवक प्रकरण आहे. वस्िंूिे ग णधमय आचण बदल यासंबधंी थोडे 
सवयसाधारण चवविेन त्याि आहे. पृर्थवीच्या बाह्य स्वरूपाि होणारे बदल, उदाहरणाथय, पवयिािंी मदैाने होणे, 
मदैानािें सम द्र व नद्यािं पचरवियन होणे, सम द्रािा दलदलीिा प्रदेश, वाळवटं ककवा पवयि बनणे इत्यादी 
बदलािंा याि समावशे [‘बाधंवा’ंच्या मिे “पचरवियनाच्या या ित्त्वािा िाऱ्यावंरही प्रिाव पडिो. दर िीन वषांनी स्स्थर िारे आपली जागा 
बदलिाि. ग्रहदेखील पृर्थवीपासूनच्या त्याचं्या सवाि जास्ि अंिरािा कोन आचण राशींच्या सदंिािील त्यािंी जागा बदलि असिाि. हा बदल नऊ 
हजार वषांि आकाशाच्या वि यळािा एकिि थांश िाग एवढा होि असिो. म्हणजे ३६ हजार वषांि आकाशािे वि यळ पूणय होिे. त्याम ळे ग्रहाचं्या चकरणाचं्या 
प्रिावािी जागा सिि बदलि असिे. त्यािा पचरणाम म्हणजे चदवस व रात्र, उन्हाळा व चहवाळा याि होणारे बदल. जगाच्या िार िागािंील वािावरणाि 
होणारे बदलही अंिराळािील बदलाम ळे होि असिाि.”] आहे. पृर्थवीच्या पृष्ठिागावर पवयि ककवा इिर उंिसखल िाग 
असिाि. यािे कारण त्याम ळे सबंध जमीन सम द्राकडून पादाक्रािं होण्यास प्रचिबधं होऊ शकिो. पृर्थवी सपाट 
असिी िर सम द्राने सारी जमीन व्यापली असिी. नद्या व ओढे पवयिावरून वाहाि खाली येिाि. पण सूयय, िंद्र 
व िाऱ्याचं्या स कचवण्याच्या शक्िीम ळे त्यािें प्रवाह कोरडे पडिाि. पवयिािील ओलसरपणा गेल्याने िे द िगंून 
कोसळिाि आचण त्यािूंन खडक व दगड, रेिी व वाळू ियार होिे. चवजा पडल्या की या चक्रयेस िालना चमळिे. 
पावसाच्या व नद्या– ओढ्याचं्या पाण्याबरोबर हे खडक, वाळू वगैरे सम द्र व सरोवरानंा जाऊन चमळिाि. 
त्याचं्या िळाशी लाटा व वादळाचं्या चक्रयेम ळे एकावर एक त्यािें थर सािि जािाि, आचण वाऱ्याच्या प्रचक्रयेने 
वाळवटंाि जसे वाळूिे डोंगर चनमाण होिाि िसे सम द्राि अनेक य गानंंिर पवयि चनमाण होिाि. [‘बाधंवा’ंनी मानवी 
ससं्कृिीिी अशी उपपत्ती साचंगिली आहे : “सम द्राच्या िळाशी पवयि ियार होिाि िेव्हा सम द्रािे पाणी िढिे व त्याम ळे सखल प्रदेशाि पूर येिाि. 
कालािंराने हेि प्रदेश सम द्र बनिाि आचण सम द्रािी नंिर कोरडी जमीन बनिे. सम द्रािून वर आलेल्या जचमनीवर पाऊस पडिो, ओढे वाहू लागिाि. 
त्याचं्याबरोबर मािी व वाळू वाहून येिे. त्याि वनस्पिी, िारा व झाडे वाढिाि. त्यामंध्ये जंगली श्वापदे लपिाि. लाकडे िोडण्यासाठी व चशकारीकरिा 
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आलेल्या माणसािें त्या जचमनीकडे लक्ष जािे. मग िो माणूस िेथे राहिो व िेथील जमीन कसू लागिो. त्याि अनेक प्रकारिी चपके येिाि. मग िेथे खेडी 
व गाव ेचवकचसि होिाि आचण त्याि माणस ेघरे करून राहू शकिाि.”] 

 
पवयि चवचवध प्रकारच्या खडकािें बनिाि. काही पवयि अचिशय कठीण अशा खडकािें (गॅ्रनाइट) 

असिाि िर काही मऊ दगडािे असून त्यावर फारि थोड्या वनस्पिी उगविाि. मके्कजवळील चिहामािे पवयि 
या प्रकारिे आहेि. काही पवयि मऊ खडक, हलकी मािी, जमीन, वाळू व रेिी याचं्या थरानंी बनलेले असिाि. 
अशा प्रकारच्या पवयिािं अनेक ग हा, पोकळ जागा, प्रवाहानंी बनलेले थर (वाचदस) झरे व ओढे असिाि आचण 
पॅलेस्टाईन व िबरीस्िानमधील पवयिापं्रमाणे िेथे सवयप्रकारच्या चवप ल वनस्पिी असिाि. पवयिाचं्या ग हा व 
खोलगट िागािं पाणी साििे व िे बाहेर पडायला मागय नसल्याने िेथेि बंचदस्ि राहिे. िेथील मािी गरम 
असेल िर चिच्या संपकाने िे पाणी िापून गरम होिे व त्यािी वाफ बनिे व वाफ प्रसरण पाविाि बाहेर 
पडण्यािा मागय शोधू लागिे. त्याम ळे धरणी द िगंिे ककवा खििे. बाहेर जायला मागय चमळाला नाही िर ग हािंा 
आिला िाग व खोलगट जागा थंड होईपययि आचण वाफ द्रवरूप बनेपयंि िकंूप होि राहिाि. हे द्रव त्या जागी 
दीघयकाळ राचहले की त्यािी श द्धिा व घनिा वाढि जािे आचण अखेर त्यािा अस्स्थर पारा बनिो. प ढच्या एका 
पचरछेदाि असे म्हटले आहे की हा ‘खचनज’ (पारा) म्हणजे अत्यंि जास्ि उष्ट्णिामानाि ओलसरपणा आचण 
मािीच्या कणासारखे कण एकत्र येऊन बनलेली वस्िू आहे. गंधक व खचनज म्हणजे इिर धािंूिा पाया आहे 
(अत्यंि उष्ट्ण हवामानाि ओलसरपणा व िेलासारखे कण एकत्र येऊन गंधक ियार होिे असे गंधकाचवषयी 
म्हटले आहे). चकिी उष्ट्णिामानाि ककवा थंडीि धािूिे दोन घटक कोणत्या प्रमाणाि एकत्र येिाि यावरून 
धािूिे वैचशष्ट्ट्य ठरिे. सोने, िादंी, चशसे, लोखंड, स रमा हे धािू याि पद्धिीने बनिाि. रत्नेही (शब्लदशः अथय 
दगडासारखे खचनज) याि पद्धिीने ियार होिाि. फक्ि त्याचं्या घडणीि अग्नी हा चनणायक घटक असिो. 

 
या खचनजािंील सोने हा खचनज अत्यंि श द्ध असून त्यािी घडण अत्यंि समिोल असिे. सोन्यािे 

शरीर, आत्मा व मन अगदी एकरूप झालेले असिाि. सोन्यािे मन म्हणजे हविेील अणू, आत्मा म्हणजे 
पाण्यािील अण ूआचण शरीर म्हणजे मािीिील अण,ू खचनजाचं्याबाबिीि अग्नी हा चनणायक घटक असिो. 
रत्नामंध्ये ज्याप्रमाणे ‘जॅचकन्थ’ हे रत्न सवांि चवश द्ध त्याप्रमाणे धािंूमध्ये सोने सवांि श द्ध. कारण अग्नीने त्यािे 
घटक अलग होि नाहीि. सोने जेथे ियार होि असिे िेथे िे िप्ि स्स्थिीि दीघयकाळ असिे. सोन्याच्या 
पचरपूणयिेिे िेही एक कारण आहे. त्याच्या खालोखाल िादंी मौल्यवान आहे. खाणीिून काढिाना िादंी लौकर 
थंड करावी लागली नसिी िर िी कदाचिि सोन्यापेक्षाही अचधक मौल्यवान ठरली असिी. इिर सवय प्रकारच्या 
खचनजाचं्या चनर्ममिीिी अशाि प्रकारिी उपपत्ती सागंण्याि येिे. [धाि पचरवियनशास्त्राच्या (चकमया) इचिहासाि व प्रात्यचक्षक 
उपयोगािही या उपपत्तीिे महत्त्व साचंगिलेले आहे.] 

 
सृचष्टचनर्ममि वस्िंूच्या िढत्या माचलकेमध्ये खचनज हा सवांि खालिा टप्पा असून सवांि वर मानव व 

देवदूि येिाि. खचनजाचं्या वरिा टप्पा वनस्पिीिा. खचनज आचण वनस्पिी याचं्या चमश्रणाने बनलेल्या वस्िू हा 
त्याचं्यामधील टप्पा. वनस्पिींच्या टप्प्यानंिर प्राण्यािंा टप्पा त्यािं सवांि श्रेष्ठ मानव. [आकाश व िारे याचं्याद्वारे 
चवश्वशक्िी आपले कायय करीि असिे. चवश्वशक्िीच्या िार घटकावंर चनसगयशक्िीिी प्रचक्रया होऊन िीन राज्ये ककवा ‘चत्रलोक’ ियार झाले आहेि.] 
वनस्पचिसृष्टीसंबधंीच्या प्रबंधाि पृर्थवीच्या चवचशष्ट िागाि चिन्न चिन्न वनस्पिी आहेि असे म्हटले आहे. प्रत्येक 
वनस्पिीिी वैचशष्ट्टे्य आहेि. खचनजािंीही याि पद्धिीने चविागणी झालेली आहे. वाळवटं, पवयि व मऊ 
खडकािंि सोने आढळिे. िर िादंी, िाबं,े लोखंड व इिर धािू मऊ मािीच्या बनलेल्या पवयिाि आचण 
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खडकािंि आढळिाि. गंधक ओलसर व मऊ जचमनीिि सापडिे. लोहमय गंधकािे क्षार, चिकट बेन्झाइन 
(अकलाह) यासारखे िेलकट पदाथय दलदलीच्या प्रदेशाि सापंडिाि. ि रटी व मोरिूद खाऱ्या नापीक 
जचमनीि आढळिाि. 

 
खचनजे असंख्य असून त्यापंकैी काही माणसाला अज्ञाि आहेि. िागंले–वाईट ग णधमय रंग, रस, गंध व 

आकारमान यान सार िज्ज्ञानंी खचनजािें स मारे िीनश ेप्रकार पाडले आहेि. काही खचनजे दगडासारखी कचठण 
असिाि, पण िे अग्नीने चविळिाि व थंड होिाि आणखी कठीण बनिाि. सोने, िादंी, िाबं,े लोखंड, चशसे, 
काि वगैरे धािू या प्रकारिे आहेि. काही धािू खूप उष्ट्णिा चदल्याचशवाय चविळि नाहीि व चहऱ्याच्या 
साहाय्यानेि त्यािें ि कडे पाडिा येिाि. जॅचकन्थ व कॉनेचलयन हे या प्रकारिे खचनज होि. क्षार, मोरिूद व 
अभ्रक यासंारखे खचनज ि सि शीि असले िरी उष्ट्णिेने चविळि नाहीि. द्रवरूप, ओलसर, अग्नीला चवरोधी 
अशी पाऱ्यासारखी खचनजे हा खचनजािंा आणखी एक प्रकार. त्याचशवाय अन्य एक प्रकार म्हणजे ईथर (दक्ष ) 
ककवा िेलासारखे पण अग्नीने जळणारे गंधक, सोमल चवष यासारखी खचनजे. 

 
याचशवाय वनस्पिींच्या वगाि पाढंरे व िाबंडे प्रवाळ आचण प्राण्याचं्या वगाि मोिी या खचनजािंा 

समावशे करिा येईल. गोठून ियार झालेल्या खचनजािंा आणखी एक वगय असून त्याि िैलस्फचटक आचण 
बेझोअर हे खचनज आढळिाि. यापंकैी पचहले सम द्रावरिे दंव असून िे काही चठकाणी व काही वळेा गोठिे. 
बेझोअर म्हणजे देखील चवचशष्ट प्रकारच्या खडकावर पडलेले आचण त्याचं्या सादंीि गोठलेले दंवि होय. 
मोत्यािंी उत्पत्तींही दवापासूनि होिे. कालव माशाच्या कशपल्यािं दंवकबदू पडिाि व िे गोठून मोिी बनिाि. 

 
जगासंबधंीिी आपली उपपत्ती प न्हा एकदा माडंल्यानंिर आचण आकाशािील ग्रहािंा पृर्थवीवर काय 

प्रिाव पडिो हे साचंगिल्यानंिर ‘बाधंव’ वनस्पिी सृष्टीकडे वळिाि. वनस्पिींच्या जािी, त्यािंी उत्पत्ती व वाढ, 
त्यािें रूप, रंग, रस, गंध, पाने, फ ले, दाणे, चबया याचं्या आकारािील फरकािंी कारणे, त्यािंी म ळे, फादं्या 
आचण फायदेशीर ग णधमािी ित्त्व ेचवशद करणे हे आपले उचद्दष्ट असल्यािे िद्चवषयक प्रबंधाच्या उपोद्घािाि 
‘बाधंवा’ंनी म्हटले आहे. [“वनस्पिी ही उघड चदसणारी व दृश्यमान चनर्ममिी असली िरी चिच्या अस्स्ित्वािे कारण माणसाला अज्ञाि व अदृश्य 
आहे. या कारणाला ित्त्वज्ञ ‘नैसर्मगक शक्िी’ म्हणिाि, िर त्यालाि शचरयिने “वनस्पिींिी चनगा, प्राण्यािंी उत्पत्ती खचनजािंी घडण, िैिन्यािा अंश 
यासाठी चनय क्ि केलेले देवदूि आचण अल्लाहिे सैन्य पथक आहे असे म्हटले आहे.”] 

 
प्रत्येक प्रकारच्या वनस्पिींिा अंक र म्हणजे चवचशष्ट प्रकारिे चमश्रण (केमस) होय. आवश्यक 

असलेल्या चवचशष्ट घटकाचं्या एकत्रीकरणापासून चवचशष्ट प्रकारिे हे चमश्रण ियार होिे यािून चवचशष्ट प्रकारच्या 
वनस्पिींिीि वाढ होिे. मूळच्या रोपाला नेहमीिेि पाणी चदले, एकाि जचमनीि िे लावले, त्याला िशीि 
वाऱ्यािी–हविेी झ ळूक चमळाली आचण सूयाकडून सिि चमळणाऱ्या उष्ट्णिेने िे चपकले िर िे कोणिाही आकार 
धारण करू शकेल! पण त्या रोपाबरोबर द सऱ्याही काही द य्यम गोष्टी असिाि. त्याचं्या उत्पत्तीच्या 
स्वरूपान सार त्या चवचशष्ट आकार धारण करिाि. गहू व कापूस या दोन्हींिी रोपे पाण्यािून वाढि असली िरी 
कापूस धाग्याच्या स्वरुपािं (ज्यापासून कपडे व कापड बनचविाि) िर गहू पीठाच्या स्वरूपाि (ज्यापासून 
कणीक चिबून रोटी बनचविाि) चदसू शकिो. यािे कारण जचमनीिला ओलसरपणा वनस्पिीच्या मूळापयंि 
पोििो, त्यािा चवचशष्ट प्रकारिा लगदा बनून त्यािून चवचशष्ट प्रकारिीि वनस्पिी उगविे. चनरचनराळ्या 
प्रकारिी पाने, मोहोर, म ळे, दाणे याि पद्धिीने चनमाण होिाि. 
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आकाशाि वनस्पिीवर प्रिाव पाडणारी िैिन्यशक्िी असिे. चिच्या प्रिावाने वनस्पिींच्या चनरचनराळ्या 
[“पैगंबरानंी त्यानंा ‘देवदूि’ म्हटले आहे.”] जािी बनिाि. अल्लाहने या िैिन्यास साि प्रकारच्या शक्िी चदल्या आहेि. 
त्या प ढीलप्रमाणे : आकषूयन घेणे, धारण करणे, पिचवणे, प ढे जाण्यास गिी देणे, पोषण करणे, चवस्िार करणे 
आचण घडचवणे. त्यािंी काये प ढीलप्रमाणे आहेि : आकषयणशक्िी, िार मूळ घटकािंील अकय  काढून घेिे; 
धारणशक्िी, प्रत्येक वनस्पिीच्या जािीच्या गरजापं्रमाणे हे अकय  चवचशष्ट स्वरूपाि धारण करिे; पिनशक्िी, 
त्यािें पिन करिे; गिी देणारी शक्िी त्यानंा वनस्पिीच्या चनरचनराळ्या िागािं पोिचविे; पोषणशक्िी त्यािें 
पोषण करिे; चवस्िारशक्िी त्याचं्या वाढीस उते्तजन देिे व घडणशक्िी चवचवध आकार आचण रंग देिे. 

 
वनस्पिींिी पचहली जाि म्हणजे झाडे. उिे खोड असलेल्या सवय वनस्पिींिा याि समावशे होिो. ही 

झाडे काही पूणय स्वरूपाि िर काही अपूणय स्वरूपाि असिाि. म ख्य मूळ, त्यानंिर त्याला फ टलेले फाटे, 
फादं्या, पाने, मोहोर, फळ, साल, राळ या सवय गोष्टी पूणय स्वरुपाच्या वनस्पिीि असिाि; िर अपूणय वनस्पिीि 
यापकैी एका ककवा द सऱ्या गोष्टीिा अिाव असिो. खोड नसलेल्या वनस्पिी ही वनस्पिीिी द सरी जाि. या 
वनस्पिी जचमनीवर पसरिाि ककवा झाडाच्या आधारे वर िढिाि. द्राक्षवले, िोपळा, ककलगडे आदी वलेी या 
वगाि येिाि. 

 
वनस्पिींच्या वगीकरणािी आणखी एक पद्धि म्हणजे वाळवटं, जंगल, पवयिचशखरे, नदीकाठ, 

सम द्रचकनारा, िळी, खोलगट िाग यापकैी जेथे त्या वाढि असिील त्यान सार त्यािें वगीकरण करणे. 
माणसाने शहराि ककवा लागवडीयोग्य जचमनीि आचण बागामंध्ये लावलेल्या वनस्पिी हा एक खास वगय करावा 
लागेल. 

 
बह संख्य वनस्पिी जचमनीच्या पृष्ठिागावर वाढिाि. ऊस, िादूंळ यािें पीक फक्ि पाण्यािि येईल. 

काही वनस्पिी पाण्याच्या पृष्टिागावर, िर काही खडकावंर वाढिाि. 
 
वनस्पिींच्या चनरचनराळ्या श्रणेीमध्ये सवांि चनकृष्ट जाि म्हणजे िऱ्याचं्या चढगावंर वाढणाऱ्या वनस्पिी 

व सवाि उत्कृष्ट जाि म्हणजे िाडािी झाडे. ग णधमाच्या बाबिीि या झाडािें प्राणी जगिाशी बरेि साम्य आहे. 
पचहल्या प्रकारच्या वनस्पिी रात्रीच्या थंड आद्रय हविे उगविाि व द पारपयंि नष्ट होिाि. माडाचं्या झाडामंध्ये 
नर व मादी अशा दोन जािी आहेि. नर जािीिी शक्िी चिच्याि उघड स्वरूपाि अस्स्ित्वाि असिे िर मादीि 
िी स प्ि स्वरूपाि असिे. इिर वनस्पिींि या शक्िी अलगपणे एकेका वनस्पिीि आढळि नाहीि. हे चवशषे 
फक्ि प्राण्यािंि आढळि असल्याने िाडािे झाड िैिन्यशक्िीच्या दृष्टीने प्राणी वगाि मोडणारे पण शरीराच्या 
दृष्टीने वनस्पिीि मोडणारे आहे. 

 
प्राण्यामंधील अगदी कचनष्ठ जािींप्रमाणे [प्राण्यािी सवाि कचनष्ट जाि म्हणजे ‘हलाझ न’ (गोगलगाय) होय. नदीकाठी ककवा 

सम द्रचकनारी वाढणाऱ्या बोरूच्या वनाि िी चदसिे. अन्नाच्या शोधासाठी िी चनघिे िेव्हा ओलसर िागािा स्पशय होिाि िी आपले अंग पसरिे व कोरडा 
िाग लागिाि िी आपले अंग आखडून घेिे.] वनस्पिींना फक्ि एकि इंचद्रय असिे िे म्हणजे स्पशािे. वनस्पिी आपली 
मूळे ओलसर जागाकंडेि वळचविाि, खडकाकंडे व कोरड्या जागाकंडे वळवीि नाहीि यावरून हे चसद्ध होिे. 
िसेि मयाचदि जागेवर लावलेल्या वनस्पिी बाजूला पसरून अचधक जागा चमळचवण्यािा प्रयत्न करिाि. 
वनस्पिी छपराने आच्छाचदि असल्यास त्याचं्या आटोक्यािल्या त्यािील एखाद्या िोकािून त्या मागय काढिाि. 
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वनस्पिींना स्पशयज्ञान व आपल्या गरजािंी प रेशी जाणीव आहे असे या वस्ि स्स्थिीवरून चदसिे. [‘बाधंव’ म्हणिाि 
की, आपल्या अडिणीिून आपली स टका फक्ि घेण्यािी ककवा सकंटे दूर सारण्यािी शक्िी वनस्पिींना चदल्याचशवाय दैवीशक्िी त्यानंा अडिणीि 
टाकीि असेल हे शक्य नाही, कारण िे चिच्या सूज्ञपणाला साजेसे नाही.] वनस्पिींिी उत्पत्ती प्राण्यापूंवी झाली. त्यािंी रिनाि 
अशी असिे की त्या प्राण्यानंा खाण्यास योग्य असे मूळ घटक जचमनीिून ग्रहण करिाि. आपल्या 
पोषणासाठीही असे घटक िे सिि चमळवीि असिाि. वनस्पिी नसत्या िर प्राण्यानंा स्विःलाि सरळ 
जचमनीिूनि अन्न ग्रहण कराव ेलागले असिे. 

 
अन्नाच्या शोधासाठी आपली जागा बदलण्यािी प्राण्यािंी शक्िी हे वनस्पिींपासून वगेळे करणारे त्यािें 

वैचशष्ट्ट्य आहे. िसेि वाणी व चविारशक्िी हे माणसािे इिर प्राण्यापंासून वगेळे असे वैचशष्ट्ट्य आहे असे 
‘बाधंवा’ंनी म्हटले आहे. िार मूळ घटकापंासून सवय सृष्टी चनमाण झाली. खचनजापेंक्षा वनस्पिी श्रेष्ठ, यािे कारण 
वनस्पिी जचमनीिून आपल्यासाठी अन्न शोषनू घेिाि व त्यािंी वाढ होि असिे आचण त्यानंा स्पशयज्ञान असिे. 
प्राण्यािें अंगी या शक्िीचशवाय एक ककवा अचधक इंचद्रये असिाि; आचण माणसू इिर सवय बाबिींि प्राण्यासंारखा 
असला, त्याला सवय इंचद्रये असली िरी िो बोलिो व चविार करिो हे त्यािे वैचशष्ट्ट्य आहे. 

 
प्राण्यािें पूणय आचण अपूणय अशा दोन वगांि वगीकरण करणाि आले आहे. जे प्राणी गियधारणा करून 

प्रजोत्पत्ती करिाि, आपल्या अपत्त्यानंा वाढचविाि, अंगावर पाजिाि िे पूणय प्राण्याचं्या वगाि मोडिाि. 
क जलेल्या ककवा सडलेल्या वस्िंूमधून जे प्राणी जन्मिाि िे अपूणय वगांि मोडिाि. जे प्राणी अंडी घालून िी 
उबचविाि व आपल्या चपलानंा वाढचविाि िे या दोन वगांच्या मध्ये पडिाि. अपूणय प्राण्यािंी उत्पत्ती प्रथम व पूणय 
प्राण्यािंी उत्पत्ती नंिर झाली. अपूणय प्राणी थोड्या वळेाि जन्मिाि. जलािी उत्पत्ती जचमनीच्या आधी झालेली 
असल्याने जलिर प्राण्यािंी उत्पत्ती ही जचमनीवरील प्राण्याचं्या आधी झाली. चवष ववृत्ताखालील समशीिोष्ट्ण 
कचटबंधािं चदवस व रात्र सारखे असिाि. हवामान सम असल्याने नर–मादीच्या संयोगािून पूणय प्राण्यािंा जन्म 
प्रथम त्या िागाि झाला. आदमिा जन्म या िागाि झाला. उत्पत्तीच्या क्रमाि प्राण्यािंा जन्म, मानवाच्या आधी 
झाला. प्राणी, मानवासाठी असून, त्याच्याम ळेि िे अस्स्ित्वाि आहेि. 

 
प्राण्याचं्या क्रमवारीि एकि इंचद्रय असलेले प्राणी सवाि खालच्या प्रिीिे. त्याचं्या वरिा क्रम 

चकड्यािंा. झाडािी पाने, मोहोर, फळे यािं िे जन्मिाि व त्याचं्या िोविीि सरपटि असिाि. रस आचण स्पशय 
ही दोनि इंचद्रये त्यानंा असिाि. त्याचं्या वरिा क्रम जलिर ककवा अंधाऱ्या जागेिील प्राण्यािंा. त्यानंा रस व 
स्पशाच्या जोडीला गंधािे चिसरे इंचद्रय असिे. िौथा क्रम अंधाऱ्या जागी सरपटणाऱ्या प्राण्यािंा व चकड्यािंा. 
त्यानंा दृष्टी सोडून बाकी सवय इंचद्रये असिाि. दृष्टीिी त्यानंा आवश्यकिा नसिे. सवय इंचद्रये असलेल्या प्राण्यािंा 
वगय सवांि वरिा. पूणय प्राणी या वगाि येिाि. 

 
प्राण्याचं्या वस्िीच्या जागेप्रमाणे त्यािें वगीकरण करण्यािीही एक पद्धिी आहे. मासे, खेकडे, बेडूक, 

कासव यासंारखे जलिर प्राणी, आकाशाि संिार करणारे बह संख्य पक्षी व चकडे, जचमनीवर राहणारी ग रे व 
जंगली श्वापदे आचण मािीि राहणारे चकडे असे हे वगीकरण करिा येईल. या सवय प्राण्यामंध्ये काही प्राणी 
द सऱ्या प्राण्यानंा खािाि, िर काहींना द सरे प्राणी खािाि. 
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पूणय प्राणी रिनेच्या दृष्टीने पूणय असिाि. त्यानंा अनेक अवयव असिाि, हाडे असिाि. दोन्ही बाजंूना 
समान अशा साधं्यानंी िी हाडे जोडलेली असिाि व मज्जािंिूनी एकत्र राखली जािाि. आि मासं व रक्ि 
वाचहन्या असिाि. या सवांिे संरक्षण त्विा करीि असिे. िी केस, फर, लोकर, चपसे ककवा कविानंी 
आच्छादलेली असिे. शरीराि मेंदू व फ प्फ से, हृदय, यकृि, प्लीहा, मूत्रकपड, मूत्राशय, आिडी, जठर वगैरे 
महत्त्वािे अवयव असिाि. 

 
शरीराि असा एकही अवयव नाही की जो इिर अवयवािें रक्षण करीि नाही ककवा त्यानंा पूरक नाही 

ककवा त्यािें कायय िालू राहण्यास मदि करीि नाही. मानवी शरीरावर एखाद्या सवयसत्ताधारी बादशहाप्रमाणे 
चनयतं्रण ठेवणाऱ्या मेंदूिेि उदाहरण या बाबिींि देिा येईल. इंचद्रयािें उगमस्थान िेथे आहे. चविारािंी चनर्ममिी 
िेथेि होिे. ब द्धी, स्मृिी, आत्मा यािें मेंदू हे चनवासस्थान असून हृदय व शरीरािे इिर िाग त्याला मदि 
करिाि. शरीरािे चनयंत्रण व चनयमन हे हृदयािे कायय आहे. रक्िवाचहन्या येथूनि चनघिाि. शरीरािील 
स्वािाचवक उष्ट्णिेिे िे उगमस्थान आहे. यकृि रक्िवाचहन्या आचण फ प्फ से, हृदयाला मदि करिाि. 
यकृिाच्या कायास पाि अवयवािंी मदि होिे. त्याि फ प्फ से प्रम ख आहेि. फ प्फ से, हे श्वासािे चनवासस्थान 
होय. छािी आचण छािी व पोट यानंा चविागणारा पडदा, श्वासनचलका, नाकप ड्या, यािंी फ प्फ साचं्या कायास 
मदि होिे. येथे श्वासोच्छवासाच्या काययपद्धिीिे वणयन ‘बाधंवा’ंनी केले आहे. नाकप ड्यानंी आि घेिलेली हवा 
श्वासनचलकेि प्रवशे करिे िेथे चििे िपमान नेहमीसारखे झाले की हवा फ प्फ सापंयंि पोििे व िेथे िी श द्ध 
केली जािे. हवा नंिर हृदयाि प्रवशे करिे. िेथे शरीरािी स्वािाचवक उष्ट्णिा कमी केल्यावर िी 
रक्िवाचहन्यािूंन नाडी (नब्लज) [रक्िाचिसरणासबंंधीिा हावेिा शोध लागेपयंि पािात्य जगिाि हीि उपपचत्त सवयसाधारणपणे मानली जाि 

होिी.] पयंि जािे. जळलेली हवा हृदयािून फ प्फ सािं प्रवशे करिे व िेथून श्वासनचलकेच्या मागाने नाकप ड्यािं 
ककवा िोंडाि जािे हवा आि घेिली जािे िेव्हा िी प्रसरण पाविे व बाहेर सोडली जािे िेव्हा आक ं िन पावनू 
छािी फ प्फ साचं्या कायाला मदि करिे. पिनचक्रयेशी संबंचधि इंचद्रयासंंबधंीही अशीि उदाहरणे चदली आहेि. 

 
चनरचनराळ्या प्राण्यानंा त्याचं्या राहण्याच्या सवयीन रूप खास इंचद्रये कशी देण्याि आली आहेि यािी 

‘बाधंवा’ंनी आपल्या प्रबंधाि कल्पना चदली आहे. वनस्पिींमध्ये राहणाऱ्या प्राण्यानंा अन्नवस्ि  धरण्यासाठी रंुद 
िोंड चदलेले असिे. अन्न फोडिा याव ेयासाठी त्यािें दाि धारदार असिाि व झाडपाला, दाणे, पाने, फादं्या, 
मगज यािील कठीण िाग िाविा यावा यासाठी त्यािें िावण्यािे दािही कठीण असिाि त्यािंा घसाही मऊ व 
रंुद असिो. त्यािून िवयण केलेले अन्न चगळले जािे. काही प्राणी एकदा चगळलेले अन्न पोटािून िोंडाि प न्हा 
आणनू िे प न्हा रवथं करीि बसिाि. रवथं केलेले अन्न चगळल्यानंिर खालच्या पोटाि जािे. पोटािी रिना 
अशा प्रकारे केलेली असिे की, धान्यािे जाडेिरडे िाग आणखी श द्ध करून घेण्यासाठी यकृिाकडे पाठचवले 
जािाि. जे चशल्लक राहिे िे प्लीहा, चपत्ताशय, हृदय, मूत्रकपड आचण पोकळ चशराकंडे पाठचवले जािे. ही इंचद्रये 
म्हणजे जण  कालव ेहोि. त्यािूंन श द्ध रक्ि शरीराच्या सवय िागाि पोििे. जादा पौचष्टक अन्नासाठी प रुषाच्या 
शरीराि काही खास इंचद्रये व नचलका असून त्यािूंन िे जािे व त्यािे वीयय बनिे. समागमाच्यावळेी हे वीयय या 
इंचद्रयामंधून स्त्रीच्या शरीराि असलेल्या काही इंचद्रयाचं्या मागाने गिाि जािे. िेथेि नवा जीव जन्मास येिो 
आचण वाढिो. 
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मासं खाणाऱ्या जंगली श्वापदािंी शरीररिना झाडपाल्यावर जगणाऱ्या प्राण्यापेक्षा चनराळी असिे. इिर 
प्राण्यािें शरीर खाऊनि त्यानंा पौचष्टक अन्न चमळि असल्याम ळे चवधात्याने त्यानंा कठीण दाि, िीक्ष्ण पंजे चदले 
आहेि. अत्यिं िपळाईने झडप घालून िक्ष्य चगळंकृि करिा याव ेयासाठी त्यानंा हलके शरीर चदले आहे. 

 
प्राण्यानंा पूणय आकार देिाना चनमात्याने सूज्ञपणाने त्याचं्या शरीराच्या उजव्या बाजूिा अधा आचण 

डाव्या बाजूिा अधा असे स्पष्ट दोन िाग केले. पचहला खरा आकडा (‘एक’ हा खरे िर आकडा नसून िो फक्ि 
िाग (य चनट) आहे.) आचण मूलििू घटकािें एकत्रीकरण चमळिे ज ळिे आहे. शरीरािे िीन िाग–दोन बाजू 
आचण मधला िाग–हे पचहल्या चवषम आकड्याशी आचण मानवी शरीरािील चत्रदोष हे पचहल्या वगयसंख्येशी ज ळिे 
आहेि. पंिेंचद्रये ही पचहला दशमसंख्येिा आकडा आचण पाि ग णधमय याचं्याशी ज ळिी आहेि. पाि ग णधमांमध्ये 
िार नैसर्मगक ग णधमय आचण एक दैवी ग णधमय आहे. सहा चदशानंा भ्रमण करण्याच्या शरीराच्या शक्िीि (सहा 
चदशा म्हणजे होरायतं्रावरील िार कबदू आचण वरिी व खालिी चदशा.) पचहला पूणय आकडा आचण घनाकृिीच्या 
पृष्ठिागािंी संख्या याचं्याशी ज ळिी अशी काहीिरी शक्िी आहे. साि िौचिक ग णधमय हे पचहला पूणय आकडा 
आचण ग्रहािंी संख्या याचं्याशी ज ळिे आहेि. (मूलििू घटकािंी) संिाव्य अशी आठ चमश्रणे पचहल्या घन 
संख्येशी ज ळिी आहेि. शरीररिना नऊ थरामंध्ये झालेली असून ही संख्या पृर्थवीिोविी असलेल्या गोलाचं्या 
संख्येशी ज ळिी आहे. शरीराला बारा राशींप्रमाणे बारा द्वारे आहेि. त्याद्वारे मन ष्ट्याला बोध होि असिो. शरीर 
िाठ उिे राहणे अठ्ठावीस मणक्यावंर अवलंबून असिे. या मणक्यािंी संख्या िंद्राच्या भ्रमणमागावरील 
टप्प्याइंिकी आहे. शरीरािंील रक्िवाचहन्यािंी संख्या (३६०) राशीिक्राच्या अंशाचं्या संख्येशी आचण वषाच्या 
चदवसाचं्या संख्येशी ज ळिी आहे. शरीरािे िाग मोजले िर असे चदसून येईल की त्यािंी संख्या सृष्टीिील 
कोणत्यािरी वस्िंूिील घटकाचं्या संख्येशी ज ळिी आहे. ‘बाधंव’ म्हणिाि, “संख्येच्या स्वरूपान सार सवय 
अस्स्ित्वािं असलेल्या वस्ि ंिे गट पाडण्याि आले आहेि, हा पायथगॅोरसवाद्यािंा चसद्धान्ि यावरून प्रस्थाचपि 
होिो.” 

 
“बाधंवा”ंनी रेखाटलेले चवज्ञानािे चित्र प रे करावयािे िर त्याि जादूचवद्या, ज्योचिषचवद्या आचण दैवी 

साक्षात्कार यािंाही समावशे केला पाचहजे. या कलािंा अभ्यास करिाना त्यानंी िारिीय, फारसी िसेि ग्रीक 
चवद्वानाचं्या गं्रथािंा अभ्यास केला. या कला प्रथम त्यािें ज्ञान चमळचवलेल्यासंाठीि केवळ आहेि; आचण त्या 
कलािंील काही िाग खरे व काही खोटे आहेि हे जाहीर करण्यािी दक्षिा मात्र त्यानंी घेिली आहे. 

 
इखवानिे प्रबंध ज्या काळाि चलचहले गेले त्या काळािील द सऱ्या दोन गं्रथामंध्ये इस्लामला िौर्थया 

शिकाि ज्ञाि असलेल्या शास्त्रीय ज्ञानािी संचक्षप्ि माचहिी चमळिे. िौथे शिक म्हणजे इस्लामच्या 
इचिहासािील सवांि सजयनशील शिक होय. इखवानच्या प्रबंधािंी व्याप्िी बरीि मोठी आहे. िथाचप जे चवषय 
त्या गं्रथािं पूणयपणे आलेले नाहीि अशा चवषयािंा या दोन गं्रथामंध्ये समावशे असून िे गं्रथ म्हणजे एक प्रकारे 
इखवानच्या प्रबंधािंी प रवणी आहेि. हे दोन गं्रथ म्हणजे मफािीह अल ्उलूम (चवज्ञानाच्या चकल्ल्या) आचण 
चफहचरस्ि (सूिी) हे होि. मफािीह अल ् उलूम हा गं्रथ ९७६ मध्ये महमद इब्लने अहमद इब्लने य स फ याने 
चलचहला. हा लेखक ख्वाराइममधील होिा. चफहचरस्ि हा गं्रथ ९८८ मध्ये इब्लने अल–्नाचदम अल ्वराक याने 
चलचहला. िो बगदादमधील कागदचवके्रिा ककवा गं्रथाचं्या नकला ियार करणारा होिा. 
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‘मफािीह अल ्उलूम’ या गं्रथामध्ये चवज्ञानाच्या ‘अरब’ व ‘परकी’ या दोन शाखामंध्ये वापरलेल्या 
शब्लदािें म ख्यिः चववरण आहे. या शब्लदाचं्या सचवस्िर व्याख्या त्यािं चदलेल्या आहेि. ‘अरब’ शास्त्रावंरील 
पचहल्या िागाि सहा प्रकरणे असून, त्यािं चफकाह, कलाम, व्याकरण, चिटणीसपद, काव्य, छंदशास्त्र आचण 
इचिहास हे चवषय आहेि. प्रत्येक प्रकरणाि बरेि चवषयािंर आहे. उदाहरणाथय, चफकाहसबंंधींच्या प्रकरणािील 
जकािीसंबधंीच्या िागाि लहान–मोठ्या सवय प्राण्यािंी नाव े चदलेली आहेि. ‘कलाम’वरील प्रकरणािं 
चनरचनराळे इस्लामी पंथ, िसेि चिस्िी, यह दी व लेखकाला पचरचिि असलेले आचण त्या काळच्या 
लोकमिाचवरुद्ध असलेले पंथ यािंा उल्लखे आहे. द सऱ्या चविागाि ित्त्वज्ञान, धमयशास्त्र (ॲचरस्टॉटलच्या 
अथाने), ित्त्वज्ञानािी पचरिाषा, िकय शास्त्र, वैद्यक, अंकगचणि, िचूमिी, खगोल, संगीि, यंत्रशास्त्र आचण 
रसायनशास्त्र हे चवषय आहेि. 

 
इखवानच्या प्रबंधाला पूरक अशी माचहिी म ख्यिः या गं्रथाच्या द सऱ्या िागाि आहे. वैद्यकावरील 

प्रकरणाि शरीररिनेिे चववरण असून, शरीरािे चनरचनराळे िाग, त्याचं्या जागा आचण कायय यािंी माचहिी 
चदलेली आहे. रोग आचण आजारपण, अन्न, साधी व चमश्र औषधे, हकीमािंी वजने–मापे व शवेटी अनेक िाचंत्रक 
पाचरिाचषक शब्लद त्याि चदलेले आहेि. अंकगचणिावरील प्रकरण त्या चवषयाच्या इचिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वािे 
आहे. कारण एखादा अपचरचिि चवषय स्पष्ट करून सागंावा त्याप्रमाणे कहदी आकड्यािें [म्हणजे आपले ‘अरबी’ आकडे 
[अरबी िाषेिील ‘कहदी’ हे चवशषेण ‘हाचंदसी’ (िचूमिीचवषयक) या शब्लदािे अपभ्रष्ट रूप आहे असे कॅरा द व्हॉक्स यािे मि आहे]. वारशािी कायदेशीर 
वाटणी ठरचविाना केले जाणारे गचणि (इल्म अल् फराइद), ‘माल’ (वगय) व ‘श’े (वगयमूळ : स पचरचिि ‘क्ष’ हे अक्षर) हे बीजगचणिािील शब्लद आचण 
वगयसमीकरणािी पचरिाषा या सवांिे सशंोधन करिा असे चदसिे की या गोष्टीस द्धा िारिािून आल्या असण्यािी शक्यिा आहे.] चवशषेिः शून्यािे 
कायय त्यािं चवशद केलेले आहे. शून्य म्हणजे एक छोटे वि यळ. संख्येिील स्िम्िािा क्रम राखण्यासाठी त्यािा 
उपयोग होिो. जो आकडा पचहल्या स्िम्िाि् नाही त्याच्याप ढे एक शून्य असेल िर िो दशकामध्ये येिो. दोन 
शून्ये असिील िर शिकामध्ये. याप्रमाणे पाचहजे त्या क्रमापयंि ही संख्या वाढचविा येिे असे शून्यािे वणयन त्याि 
केले आहे. रसायनासंबधंींच्या प्रकरणाि उपकरणे, प्रचक्रया आचण या शास्त्रासाठी वापरले जाणारे पदाथय यािें 
वणयन केले आहे. 

 
सवयसाधारणपणे ‘मफािीह अल ्उलूम’ मधलेि चवषय ‘चफहचरस्ि’मध्ये आहेि असे म्हणिा येईल. पण 

वणयनापेक्षा इचिहास व संदियसूिीसारखे त्यािे स्वरूप आहे. सध्याच्या स्वरूपाि त्यािे महत्त्व या दृष्टीने आहे की 
इस्लाममध्ये ‘परकी’ चशक्षण देण्यासंबधंीच्या त्यावळेच्या कल्पना आचण चवज्ञानाच्या के्षत्रािील नामविं म स्स्लम व 
म स्स्लमेिर व्यक्िी यािें जीवन आचण कायय यािंी त्याि माचहिी आहे. 

 
खगोलशास्त्र आचण वैद्यक ही के्षते्र वगळिा, म स्स्लम चवज्ञानाने िौर्थया शिकानंिर ग्रीक चवज्ञानापलीकडे 

प्रगिी केल्यािे आढळि नाही. मात्र खगोलशास्त्र व वैद्यक यामध्ये काही प्रात्यचक्षक चनरीक्षणािंी िर घालण्याि 
आली. पण त्याम ळे मूळ ग्रीक चसद्धान्िामंध्ये बदल झाला नाही. इब्लने खाद नच्या (आठव ेशिक) म्हणण्याप्रमाणे 
खचलफा मामूनच्या मृत्यूनंिर खगोलशास्त्राच्या के्षत्राि िाऱ्यािंी शास्त्रीय चनरीक्षणे करण्यािे फार थोडे प्रयोग 
झाले आचण व्यवहाराच्या दृष्टीने पूवींच्या लोकानंी केलेल्या चनरीक्षणावरि सवयसाधारणपणे चिस्ि ठेवण्याि 
आली. अथाि इब्लने खाल्द नजवळ सवय माचहिी नव्हिी. त्याच्या काळाि खगोलशास्त्रािा व्यवहाराि अचधक वापर 
केला जाि नसावा [उदाहरणाथय, रमझानिा प्रारंि व शवेट ठरचवण्यासाठी रमझानिी िारीख आजदेखील खगोलशास्त्रीय गचणिाने ठरचवली जाि 
नाही िर नविंद्रािा उदय प्रत्यक्ष पाहून ठरचवली जािे.] आचण पूवीच्या चवद्वानािंा अचधकारि एवढा मोठा होिा की त्यानंी 
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प्रचिपादन केलेल्या चसद्धान्िापेंक्षा कोणिेही नव ेचसद्धान्ि [िथाचप िकय  व अंदाज करण्याि येिि असि. अथाि त्यािून कोणिाही 
नवा चसद्धान्ि चवकचसि होि नसे. याक ि याने ‘म जम अल् ब लदान’ मध्ये परृ्थवीच्या आकाराचवषयी प्रािीन चवद्वानांमध्ये कसे मििेद होिे यािा उल्लेरव 
केला आहे. काहींच्या मिे पृर्थवी सपाट आहे, िर काहींच्या मिे िी चपपाच्या आकारािी आहे, िर द सऱ्या काहींच्या मिे िी वि यळाच्या काठावर घ मट 
उिारावा िशी, िर आणखी काहींच्या मिे िी नळकाडं्याच्या आकारासारखी आहे असे याक िने म्हटले आहे. पृर्थवी चफरिे म्हणून िारे चफरिाि, 
आकाशािील ग्रह चफरिाि म्हणून नव्हे असे काहींिे मि असल्यािे याकूिने म्हटले आहे.] ित्काचलन चवद्वान प्रस्थाचपि करू शकले 
नाहीि. पण अनेक शिके खगोलािा अभ्यास सिि िालू होिा. नवी चनरीक्षणे करण्याि येि होिी. नव्या 
स्वरूपािी खगोलशास्त्रीय उपकरणे बनचवण्याि येि होिी. यािूनि आध चनक खगोलशास्त्रािा पाया घािला 
गेला. ही वस्ि स्स्थिी त्या उपकरणाचं्या अजूनही वापराि असलेल्या अरबी नावावंरून उघड चदसून येिे. 

 
वैद्यकाच्या के्षत्राि अचधकारी चवद्वानाबंद्दलिा आदर अचधक स्पष्टपणे चदसून येिो. काही म स्स्लम 

वैद्यकशास्त्रज्ञ गालेनच्या नावािा आजही आदराने उल्लेख करिाि. राझेस आचण अचवसेन्ना यानंीही शरीरचवज्ञान, 
आरोग्य आचण उपिारशास्त्रािं ग्रीकािेंि चसद्धान्ि मान्य केले. क्वचिि एखाद्या प्रत्यक्ष चनरचक्षणाद्वारे मूळ 
चसद्धान्िाि स धारणा करण्याि आली आहे. यािे अनेकदा उद्घृि केले जाणारे उदाहरण अब्लदल उल ्लिीफ 
अल ् बगदादी (मृत्यू ६२९/१२३१) याच्या रोजचनशीि आढळिे. इचजप्िमधील प्रवासाि त्याला हाडाचं्या 
सागंाड्यािंा एक मोठा ढीग चदसला. मकॅ्सच्या टेकडीवर एका साथीच्या रोगाला बळी पडलेल्यािें हे सागंाडे 
होिे. माणसाच्या खालच्या जबड्यािे गालेनने केलेले वणयन प्रत्यक्ष जे जबडे पाचहल्यावर बगदादी याने द रुस्ि 
केले. अब्लद ल अल् लिीफ अल ्बगदादी याने आपले संशोधनकायय इस्लामच्या सहाव्या शिकाच्या स रुवािीच्या 
काळाि केले. सत्य शोधून काढण्यासाठी आपण स्विःि जबड्यासारख्या वस्िूिे चनरीक्षण कराव ेअसे त्याच्या 
मनाि पूवी कधी आलेि नव्हिे. त्याच्या नामविं पूवयजापंकैी ककवा सहकाऱ्यापंकैी कोणी मानवी शरीरािे 
चवच्छेदन कधी केले नव्हिे. इस्लामी धमयप्रम खानंी शवचवच्छेदनास बंदी केली होिी म्हणून िे शरीरािी चिरफाड 
करीि नसि असे नाही, िर मृिाच्या शरीरािी चिरफाड करू नये या प्रािीन रूढीिा त्याचं्यावर अचधक प्रिाव 
असल्याम ळे िे शरीरचवच्छेदन करीि नसि. िोरी करणारािे अवयव िोडण्याच्या चशके्षस शचरयििी मान्यिा 
आहे. िेव्हा चनदान चजविं माणसाच्या शरीरािे अवयव छाटणे इस्लाममध्ये चनचषद्ध मानले जाि नव्हिे. रोगाच्या 
कारणािंी चिचकत्सा व त्यािी लक्षणे यािें अन िवजन्य अिूक चनरीक्षण आचण उपिारपद्धिीिे स्वयंप्रजे्ञने केलेले 
प्रयोग या दृष्टीने अरब वैद्यकाला महत्त्व आहे. प्राध्यापक ब्राऊन यानंी आपल्या ‘अरेचबयन मेचडचसन’ [रोगलक्षणािंा 
अभ्यास केला जाि होिा यािा प रावा ‘अरेचबयन नाईटस्’मध्येही आढळिो. िावद्द द या चवद्वान ग लाम म लीिी िपासणी करण्याि आली िेव्हा 
चनदानासबंंधीच्या एका प्रश्नास उत्तर देिाना िी म्हणाली, “हृदयाच्या कंपािंी कमी–अचधक िीव्रिा, उष्ट्णिा, कोरडेपणा, थंडी आचण आद्रयिा या 
लक्षणावंरून हकीमाला चनदान करिा येईल.” डोळ्यानंा चदसणाऱ्या लक्षणावंरून त्याला शरीरािील रोगािी कल्पना येऊ शकिे. डोळे चपवळे होणे हे 
काचवळीिे लक्षण असिे. पाठीि बाक येणे हे छािीि पाणी झाल्यािे लक्षण होय. अशा प्रकारे शरीरािंगयि िक्रारींच्या लक्षणािें चनदान प ढील सहा प्रकारे 
करिा येिे : रोगाच्या प्रचिचक्रयेवरून, उत्सजयनावरून, वेदनावंरून, द खण्याच्या जागेवरून, स जेवरून व बाह्य लक्षणावंरून.] या प स्िकाि 
म्हटल्याप्रमाणे “या प्रािीन अरबी डॉक्टरानंी शरीरचवज्ञान व रोगचनदान यासबंंधी पूवींच्या चवद्वानाचं्या 
माचहिीच्या आधारे जे चलचहले आहे, त्यापेक्षा त्यािंी रुग्णचिचकत्सेिी चटपणेि अचधक सरस आचण महत्त्वािी 
आहेि. त्यानंी चनव्वळ चसद्धान्ि पाचहले नाहीि िर अन िव व व्यवहारज्ञान यािूंन स िलेले उपाय केले. याम ळेि 
हे डॉक्टर यशस्वी ठरले असे चदसिे.” 

 
म स्स्लम चवद्वानानंी शास्त्राच्या आणखी एका शाखेस–धाि पचरवियन ककवा चकमयाशास्त्रास बरेि महत्त्व 

चदले. पण या शास्त्राला खरोखरि ज्ञानािी शाखा मानाव ेकी नाही याबद्दल त्याचं्याि मििेद होिे. हे शास्त्र 
इचजप्ि ककवा ग्रीसमधून इस्लाममध्ये प्रथम आले. पण संशोधनाच्या इिर अनेक नव्या नव्या चवषयाबंरोबर या 
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चवषयािाही औत्स क्याने अभ्यास होऊ लागला. वैद्यकशास्त्राि जशी चनचिि व सवयमान्य ित्त्व ेआढळिाि िशी 
धाि पचरवियन ककवा चकमयाशास्त्राच्या के्षत्राि िी कधीि नव्हिी असे त्या शास्त्राच्या इचिहासावरून चदसिे. अखेर 
अग्नी, हवा, पाणी आचण मािी या िार द्रव्यापंासून सवय वस्िू बनलेल्या आहेि हा ॲचरस्टॉटलिा चसद्धान्ि हा या 
शास्त्रािा िाचत्त्वक आधार होिा. पारा आचण गंधक या वस्िू खचनजािंा पाया होि असे 'इखवान अल् साफा'ला 
आढळून आले. चशसे, कथील, िाबं,े पारा ककवा लोखंड यासंारख्या हीन प्रिीच्या धािंूिे सोने ककवा िादंी 
यासारख्या मौल्यवान धािंूि पचरवियन करण्यािी चकमया शोधून काढिा येईल असा चकमयागारािंा चवश्वास 
होिा. परंि  धािंूमध्ये मूलिःि फरक आहे की केवळ त्याचं्या काही ग णधमाि फरक आहे यासबंंधीच्या धारणेवर 
त्या त्या संशोधकािी संशोधन पद्धिी अवलंबून राही. 

 
अब  नस्त्र अल ्फाराबी यािे असे मि होिे की सवय धािू एकाि जािीिे असून एका धािूिे द सऱ्या धािंूि 

रूपािंर करणे शक्य आहे. अल ् ि घराई या द सऱ्या चवद्वानािे मि असे होिे की धािंूच्या ग णधमाि केवळ 
योगायोगाने ककवा अपघािाने फरक पडलेले आहेि. मौल्यवान धािू हे चनकृष्ट धािंूपासून म ख्यिः कोणत्या 
बाबिीि चनराळे आहेि हे शोधून काढण्याि धािू पचरवर्मिि होऊ शकिाि की नाही यािे ग चपि अवलंबनू नाही, 
िर धािंूिी मूलििू द्रव्ये काळजीपूवयक ियार करण्यावर िे अवलंबनू आहे. एकदा आवश्यक िे चमश्रण 
साधण्याि यश आले की दोन धािंूमध्ये असलेले फरकही योग्य रीिीने चनदशयनास येिील. 

 
या चकमयाचगरीमागील िाचत्त्वक िचूमका आचण चििी प्रात्यचक्षके ही दोन्ही खोटी व अप्रामाचणक आहेि 

असे इस्लाममधील चवद्वानानंी स्पष्टपणे म्हटले असून त्यानंी त्यािंा चनषेध केला आहे. िरीही आध चनक 
रसायनशास्त्रािा उदय होईपयंि चकमयाचगरी अस्स्ित्वाि राचहली. धािंूमध्ये स्पष्ट फरक असून प्रत्येकािी जाि 
द सऱ्यापेक्षा चनराळी आहे असे अचवसेन्ना यािे मि होिे. त्याच्या मिे एका धािूिे द सऱ्या धािूि रूपािंर करणे 
अशक्य असून ही चकमया करणारे लोक फक्ि मौल्यवान धािूसारखे चदसणारे नकली धािू ियार करीि 
असिाि आचण ज्या चनकृष्ट धािूपासून हे मौल्यवान धािू बनचवलेले असिाि, त्यािे आवश्यक ग णधमय त्याि 
कायमि असिाि. [A vicennae de Congelationae et Conglutinatione Lapidum (Kitab al–Shifa [ed E. J. Holmayard, Paris, 1927] 
या प स्िकािील पान ९५ वरील एक उिारा. िरीही धाि पचरवियनशास्त्र (चकमयाशास्त्र) ही प्राकृचिक शास्त्रािंी एक शाखा आहे ही गोष्ट अचवसेन्नाला मान्य 
होिी. खचनजािें म्हणजेि धािंूिे चवचशष्ट स्वरूप बदलून व त्यानंा द सरे रूप देऊन अखेर इिर धािंूपासून सोने व िादंी चनमाण करणे हा चकमयाशास्त्रािा 
उदे्दश आहे असे अचवसेन्नाने म्हटले आहे.] चकमयाशास्त्राि फसवणूक व लबाडी आहे असे मसूदी यािे मि होिे. ित्त्वज्ञ अल ्
ककडी याने एका प्रबंधाि या शास्त्रािा चनषेध केला होिा. चनसगाच्या कृिीशी –स्पधा करण्यास माणूस असमथय 
आहे असे या गं्रथाि दाखवनू चदले आहे. इब्लने खाल्दून यािेही असेि मि होिे. चकमयाशास्त्राला प्राकृचिक 
शाखािंी शाखा मानण्यासही त्याने नकार चदला. या शास्त्रािा दावा खोटा आहे. त्याच्या मिाने एका वस्िूिे 
अगदी पूणयपणे चनराळ्या वस्िूि रूपािंर करणे शक्य असेल िर िी कला जादूच्या के्षत्रािील आहे; कारण 
एखादी वस्ि  चिच्याशी अगदी चवसंगि अशा साधनापासून ियार करिा येिे असा त्यािा अथय होिो असे मसूदीिे 
प्रचिपादन होिे. 

 
इस्लामी चवज्ञानाने आपले सवयसामान्य चसद्धान्ि अचधक प्रमाणाि ग्रीक ित्त्वज्ञान्याकंडून आचण त्यापेक्षा 

थोड्या प्रमाणाि कहदी व इराणी ित्त्वज्ञाकंडून घेिले आहेि हे यावरून स्पष्ट होईल. म स्स्लम चवद्वानानंी या 
दोन्ही ित्त्वज्ञािें चसद्धान्ि जसेच्या िसे मान्य केले. िरीही ज्या काळाि त्याचं्या कायाला उते्तजन चमळाले त्या 
काळाि चवज्ञानािा व्यवहाराि उपयोग करण्याकडे त्यानंी सवय लक्ष कें चद्रि केले व अनेक चनरीक्षणािंा संिय 
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करून त्यानंी आपले अभ्यास चवषय समृद्ध केले. इस्लामच्या पािव्या शिकानंिर संशोधनािी प्रवृत्ती कमी 
झालेली चदसिे. कारण या काळाि शास्त्रीय जगिािील ज्या नामविं व्यक्िी म स्स्लम राजवटीच्या छत्राखाली व 
चिच्या उते्तजनाने कायय करीि होत्या; त्या म सलमान नव्हत्या. ‘उलेमा’ंिा वाढिा प्रिाव आचण चनरचनराळ्या 
पंथािंील वाढिा हट्टाग्रहीपणा या अवस्थेला बऱ्याि अंशी कारणीििू असल्यािे चदसिे. कमयठ सनािनी 
मंडळींना ित्त्वज्ञािंा खटाटोप पसंि नसे. चनमािा सवयव्यापी आहे अशी चनमात्याच्या कृिींसंबधंी संशोधनािून 
ज्यािंी खात्री झाली होिी असे प्राकृचिक–शास्त्रािें ित्त्वज्ञस द्धा सनािन्यानंा नापसंि होिे. यािे कारण माणूस 
इिर प्राण्यापेंक्षा चनराळा नाही; त्यािा आत्मा त्याच्या शरीराप्रमाणेि चवनाशी आहे आचण त्यािे प नरुज्जीवन होि 
नाही या प्राकृचिक शास्त्रज्ञाचं्या प्रचिपादनास सनािन्यािंा चवरोध होिा. त्याम ळे या कमयठ सनािन्यानंी 
प्राक्रचिकशास्त्रज्ञावंर पाखंडी म्हणून चशक्का मारला. जो म सलमान ित्त्वज्ञानावर आपले लक्ष कें चद्रि करिो 
त्याला खरा म सलमान मानिा येईल [उदाहरणाथय, ‘प्रािीन चवद्वानाचं्या शास्त्रा’ंिा अभ्यास केलेल्या अब्लद् अल् सलाम याच्यावर पाखंडी 
असल्यािा आरोप करून त्यािी प स्िके सावयजचनक जागी जाळण्याि आली. आणखी एक उदाहरण उमर खय्याम यािे. “िो ग्रीकािें शास्त्र चशकवीि 
असे.” सनािन्याचं्या मिे त्याच्या गं्रथािंा गर्मििाथय “शचरयिला सपांनी दंश करावा िसा होिा.” परंि  ‘म स्स्लमािंा डॉक्टर’ म्हणून ओळखला जाणारा 
ऱ्हाजेस व म स्स्लमािंा ित्त्ववेत्ता (धायूय म दाफा) म्हणून समजला जाणारा अल् फाराबी हे दोघे मात्र ‘आके्षपाहय नाहीि’ असे कमयठ सनािन्यािें मि आहे. 
कारण यापैकी अल् फाराबी ‘दैवी पे्ररणा’ (वाही) ही ित्त्वज्ञानाहून वेगळी आहे असे मानिो.] की नाही याबद्दल त्यानंा शकंा होिी. 
म्हणूनि ‘इल्म’िी शास्त्रीय बाजू धार्ममक बाजूपासून नेहमी अलग ठेवण्याि आली; आचण दोहोंिा समन्वय 
साधण्यािा प्रयत्न झाला नाही. 

 
धमावर खरी श्रद्धा असणाऱ्या व्यक्िीने धमय आचण चनसगािले िमत्कार यामागील सत्यािा शोध घेणे हा 

आपल्या कियव्यािा िाग आहे असे मानणे आवश्यक आहे काय या प्रश्नािी ििा गझाली याने केली आहे. त्याने 
ििेच्या प्रारंिी दोन ‘हचदसे’ उद्घृि केली आहेि. ज्ञान चमळचवणे हे प्रत्येक म स्स्लमािे कियव्य आहे असे 
पचहल्याि म्हटले आहे, िर द सऱ्याि पूणयत्वाकडे जाण्यािा उपदेश आहे. ज्ञान, मग िे िीनमधील असले िरी िे 
चमळचवले पाचहजे असे या द सऱ्या हदीसाि आवाहन केले आहे. अडिण आहे िी ‘इल्म’च्या व्याख्येिी. सनािनी 
धार्ममक चवद्वानाचं्या मिे ‘इल्म’िा अथय ‘कलाम’ असा आहे िर फकींच्या मिे त्यािा अथय ‘चफकाह’ असा आहे. 
स फीपंथीय िर ‘स फीवाद’ म्हणजेि ‘इल्म’ असे समजिाि िर अब  िाचलब अल मक्कीच्या [मृत्यू : ९९६ ‘क ि अल्–
क ल ब’ हा त्यािा स फीवादावरील गं्रथ प्रख्याि आहे.] मिे ‘इल्म’ म्हणजे इस्लामच्या पाि मूलििू गरजा प ऱ्या करणारे ज्ञान. 

 
या प्रश्नाचवषयी चनणायक असे आणखी काहीही न सागंिा, गझाली म्हणिो की धमाने साचंगिलेली 

आवश्यक कियव्ये पार पाडण्यास जे ज्ञान उपयोगी पडिे िेि ज्ञान माणसाने चमळवाव.े त्याने ज्ञानाच्या 
चनरचनराळ्या अंगािें वगीकरण केले आहे. शचरयिशी संबचंधि असा एक व संबंचधि नाही असा द सरा असे त्याने 
ज्ञानािे दोन िाग पाडले आहेि. पैगंबरापंासून चमळालेल्या सवय शास्त्राचं्या ज्ञानािा समावशे पचहल्या वगाि आहे. 
गझाली म्हणिो, जसे ब द्धीने गचणिािे, अन िवाने वैद्यकािे ककवा श्रवणाने िाषेिे ज्ञान चमळचविा येिे, िसे 
पैगंबरापंासून चमळालेल्या शास्त्रािें ज्ञान प्राप्ि होि नसिे. त्याने द सऱ्या वगाि बाकीच्या सवय ज्ञानािा समावशे 
केला आहे. या ज्ञानािे प ढील िीन िाग पाडण्याि आले आहेि : ज्याबद्दल चशफारस केली आहे असे; जे 
घेण्याचवषयी िीव्र नापसंिी दशयचवलेली आहे असे; आचण जे घेण्यास परवानगी चदलेली आहे असे. जगाच्या 
कल्याणाशी संबंचधि अशा वैद्यक, गचणि वगैरे ज्ञानशाखा पचहल्या िागाि येिाि. या वगािील प्रत्येक शास्त्र 
जमािीमधील एकाने िरी चशकलेि (म्हणजे िे फजय अल ् चकफाया आहे) पाचहजे. बाकीच्यानंा त्यािून 
वगळण्याि आले आहे. पश संगोपन, चवणकाम, पशूनंा माणसाळचवणे, चशवणकाम वगैरे प्राथचमक कलािंाही 
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समावशे याि वगाि केलेला आहे. पण गचणिाच्या बारीक िपशीलाबाबििे खोल संशोधन आचण वैद्यकाच्या 
चनयमािें संशोधन अनावश्यक व वरकरणी आहे असे मानण्याि आले आहे; कारण त्यािा िाबडिोबीच्या 
व्यवहाराि काही उपयोग नाही. जादू, िाईि, हाििलाखी यासंारख्या कलाबंद्दल िीव्र नापसंिी दशयचवण्याि 
आली आहे. कारण या कलािंा खरेपणा ठरचवण्यासाठी अल्लाहपेक्षा इिर शक्िींवर चिस्ि ठेवण्याि येिे असे 
गझाली म्हणिो. परवानगी चदलेल्या (यािा अथय या कलाचं्या प्रत्यक्षािील उपयोगाचवषयी इस्लामी धार्ममक 
कायद्याने काहीही साचंगिलेले नाही.) कलामंध्ये काव्य आचण इचिहास यासंारख्या चवषयाचं्या अभ्यासािा 
समावशे आहे. 

 
ित्त्वज्ञान्याकंडून घेिलेले सवय ज्ञान खोटे आहे असे सागंण्याि आपण इस्लामिी सेवा करीि आहोि 

असा इस्लामच्या कट्टर अन यायािंा दावा होिा. िंद्र−सूयाच्या ग्रहणाबंद्दलिे ज्ञानही नाकारण्यापयंि या 
कट्टरपंथीयािंी मजल गेली आहे असे गझालीने अल ्म नचकध चमन अल ्दलाल (ि कापंासून म क्िी देणारा) या 
आपल्या आत्मिचरत्रात्मक प स्िकाि सूचिि केले आहे. आकाशािील ग्रह आचण िारे, िंद्रगोलाखाली असणारी 
मूलििू द्रव्ये, पाणी, हवा, मािी व अग्नी आचण त्याचं्यापासून उत्पन्न झालेले प्राणी, वनस्पिी व खचनजे आचण 
त्याचं्यािंील बदल व एकीकरण यािंा अभ्यास करणे एवढेि फक्ि ‘प्राकृचिक’ शास्त्रािें कायय आहे या मिास 
गझालीिा चवरोध आहे. ‘िहाफूि अल ्फलाचसफा (ित्त्वज्ञािंा गोंधळ) या प स्िकाि चदलेल्या चवचशष्ट प्रश्नािें 
अपवाद वगळिा वैद्यकशास्त्र चनचषद्ध आहे असे ज्याप्रमाणे धमय सागंि नाही त्यािप्रमाणे प्राकृचिक शासे्त्रही धमाने 
चनचषद्ध ठरचवलेली नाहीि. चनसगय हा अल्लाहपेक्षा कचनष्ठ आहे; िो स्विःच्या ब द्धीने नव्हे िर आपल्या 
चनमात्याच्या सूिनेन सारि कायय करीि असिो यािे ज्ञान सवांना देणे हाि सवय शास्त्रािंा मूळ उदे्दश आहे. 
गझाली म्हणिो की ित्त्वज्ञानंी साचंगिलेल्या प्रािीनाचं्या कल्पनापंैकी काही कल्पना कोणाच्याही मनाि 
उत्स्फूियपणे येऊ शकिील अशा आहेि, िर बाकीच्या कल्पना शचरयि संबंधीच्या प स्िकािूंन आढळिील, िर 
उरलेल्या बह िेक कल्पनािंी ित्त्व ेस फीच्या प स्िकािं आढळिाि. समजा, िी िशी आढळि नसली िरी त्या 
कल्पनािं अन स्यूि असलेला चवषय ब द्धीला पटणारा असेल, य स्क्िवादाने चसद्ध करण्यासारखा असेल, 
क राणाचवरुद्ध ककवा स न्नाचवरुद्ध नसेल िर त्यािा चनषेध करण्यािी ककवा त्याला बंदी करण्यािी आवश्यकिा 
नाही. सवय प्रािीन सत्ये फेटाळून लावायिी िर मग केवळ इखवान अल ्साफाने त्यािंा उल्लेख केला म्हणून 
ख द्द क राण, पैगंबराचं्या परंपरा आचण प्रमाणििू ऐचिहाचसक साधने ही स द्धा नाकारावी लागिील. असेही 
म्हणिा येईल की इखवानप्रमाणेि जे इिर लोक ित्त्वज्ञानािा अभ्यास करि असिील त्याचं्या हािूनही िूक 
होण्यािा संिव आहे; कारण आपले म्हणून िे जे ित्त्वज्ञान सागंिाि त्यािी िे पे्रचषिाने व स फीनीं साचंगिलेल्या 
ज्ञानाि िेसळ करिाि. आचण नंिर सत्याि अशा प्रकारे असत्यािी िेसळ झाल्यािी िूक िे कबूलही करून 
टाकिाि. म्हणून या ित्त्वज्ञािंी प स्िके वािण्यास कोणास सागंिा कामा नये. 

 
मात्र ज्ञानाशी संबंध नसलेल्याचं्या संशोधनािी दखल घेऊ नये असे गझालीिे मि होिे. त्याच्या 

काळािील शास्त्रीय चविारािंा त्याला स्विःला पूणय पचरिय होिा व त्यापैकी बराि िाग सत्य म्हणून त्याने मान्य 
केला होिा. ‘िहाफूि’ या गं्रथाि नैसर्मगक शास्त्राचं्या चनरचनराळ्या शाखािें स्पष्ट चवशदीकरण केलेले असून, 
यापंकैी आपणास, काय मान्य व काय अमान्य आहे हेही लेखकाने साचंगिले आहे. काही ित्त्वज्ञािंी काही मिे 
(अल–्फाराबी आचण इब्लने सीना यािंा त्याने नाव घेऊन खास उल्लेख केला आहे.) इलामच्या ित्त्वाशंी चवसंगि 
नाहीि. िेव्हा त्या मिानंा पे्रचषिािंी ककवा धमयप्रिारकािंी मान्यिा चमळण्यािी आवश्यकिा नाही. अशा मिािे 
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एक उदाहरण म्हणजे सूयापासून िंद्राला प्रकाश चमळिो, पण सूयय आचण िंद्र याचं्यामध्ये पृर्थवी आल्यास हा 
प्रकाश अडला जाऊन िंद्राला ग्रहण लागिे हे मि. या ककवा अशाि प्रकारच्या इिर मिाचंवषयी शकंा न घेिा िी 
मान्य करावीि, कारण गचणिाने िी चसद्ध करिा येिाि. 

 
आपणास काय मान्य आहे यािी नोंद करिाना गझालीने त्याच्या काळािील शास्त्रीय अभ्यासाच्या 

चवषयािंा साराशं चदला आहे. इखवानिे चवषय आचण हे चवषय यािं फारसा फरक चदसि नाही. ॲचरस्टॉटलच्या 
पदाथयचवज्ञानािी सवयसामान्य ित्त्व े (गिी, बदल यासबंंधीच्या कल्पना वगैरे), आकाशािी रिना, िार मूळ 
घटक, नैसर्मगक ग णधमय, उत्पत्ती आचण चवनाश (भ्रष्टिा), ढग, पाऊस, मेघगजयना यासंारख्या हवामानचवषयक 
घडामोडी ज्याम ळे होिाि त्या घटकािंी पचरस्स्थिी, खचनजे, वनस्पिी व प्राणी यािें ग णधमय, प्राण्यािंील िैिन्य 
व आकलनशक्िी, शरीराच्या मृत्यूबरोबर माणसािा आत्मा मरण पावि नाही, िो िैिन्यािा अंश आहे वगैरे 
चवषयािंा त्याि समावशे आहे. 

 
हे म ख्यचवषय असून, त्यािें आणखी उपचवषय पाडण्याि आले आहेि. या उपचवषयाि शास्त्राचं्या 

शाखािंा समावशे असून त्यािं वैद्यकािा पचहला क्रम आहे. मानवी शरीरािे आरंिापासूनिे ज्ञान, चनरोगी व 
आजारी असिानािी स्स्थिी, आजारािी कारणे व लक्षणे आचण िी दूर करून शरीरािे आरोग्य िागंले 
राखण्यािे उपाय हे वैद्यकािे उचद्दष्ट होय अशी व्याख्या करण्याि आली आहे. द सरा उपचवषय न्यायज्योचिष. 
ग्रहाचं्या जागा व य िी यावरून पृर्थवीवरील घटनािें िाचकि वियचवणे हा या शास्त्रािा उदे्दश आहे. चिसरा चवषय 
म खसाम चद्रक. माणसाच्या शारीचरक ग णचवशषेावंरून त्याच्या स्विावािे चनदान करणे हा या शास्त्रािा उदे्दश 
आहे. िौथा चवषय स्वप्नािंा अथय. पािवा चवषय िाईि. दैवी शक्िींिा प्रिाव पृर्थवीवरील काही वस्िंूवर पाडून 
त्यािून अशी शक्िी चनमाण करावयािी की जी पृर्थवीवर अपचरचिि असे कायय करील. सहावा चवषय पाढंरी 
जादू. या जादूने परृ्थवीवरील आवश्यक द्रव्यािें अशा पद्धिीने चमश्रण केले जािे की त्यािून अपचरचिि वस्िू 
चनमाण होिाि. सािव ेव शवेटिे शास्त्र चकमयेिे. खचनज द्रव्यािें रूप बदलून व चनरचनराळ्या िंत्रािंा अवलंब 
करून सोने व िादंी चनमाण करणे हा या शास्त्रािा उदे्दश आहे. [अचवसेन्ना याच्या व्याख्येला येथे प ष्टी चमळिे असे चदसिे.] 

 
या, नैसर्मगक–शास्त्रानंा गझालीिा चवरोध नाही. ित्त्वज्ञाशंी त्यािा वाद आहे िो अचधक व्यापक व 

आध्यास्त्मक प्रश्नावंर. त्या प्रश्नािंी ििा करण्यािे हे स्थळ नव्हे. ‘िहाफूि’ या गं्रथाि प ढील िार गटामंध्ये या 
प्रश्नािंा समावशे केला आहे : (१) जगािील िमत्कृिींमध्ये जो काययकारणिाव चदसिो िो आवश्यक आहे. 
याचशवाय कारण आचण कारणाचशवाय कायय आढळण्यािी शक्यिा नाही, हा ित्त्वज्ञािंा चनणयय. (२) मानवी 
आत्म्याला स्विंत्र अस्स्ित्व असिे ही ित्त्वज्ञािंी ठाम िचूमका. (३) मानवी आत्म्यािा चवनाश अशक्य आहे हे 
ित्त्वज्ञािें चवधान. (४) मृत्यनंूिर मानवी आत्मा शरीराि परि येि नाही. 

 
इस्लामच्या इचिहासाच्या पािव्या शिकाि गझालीने घेिलेल्या िचूमकेपासून सनािनी इस्लाम 

ढळलेला नाही. पण व्यस्क्िशः काही म स्स्लमानंी धमयशास्त्राच्या चवद्वानाचं्या चसद्धान्िापेंक्षा आपापल्या काळािील 
शास्त्रीय संशोधनािे चनष्ट्कषय मान्य केले आचण आपल्या कायाने चवज्ञानाच्या इचिहासाि मान्यिेिे स्थान 
चमळचवले.  

❒ ❒ 
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णवषयसूची 
 

[नावामध्ये असलेले ‘इ.’ हे इब्लनेिे संचक्षप्िरूप आहे] 
 

अकबर बादशहा 
अकलाख ई नाचसरी 
अघलावी 
अजनाद अल् हल्का 
अझरबैझान 
ॲचिआनोपल 
अत्तार फरीद अलद्ीन 
अिाि कय  
अिाबेग (स लिान)  
अदा (‘उफय ’ ही पहा) 
अद द अल ्दावला 
अचधकारी (चवचिन्न राजवटींिील) 

— ब वचेहद  
— फाचिमी 
— गझनवी  
— मामल क  
— मूर (स्पेनमधील)  
— ऑटोमन  
— सफावी 
— समानी 

अचधकाऱ्यािें पगार 
अन्न (धमयसम्मि व असम्मि) 
अन्सार 
ॲस्न्टऑक 
अनािोचलया 
अनाथ म ले 
अफूिे सेवन 
अब्लकाझी (टीप) 
अब्लबासी लश्कर 
अब्लद् अल ्अझीझ (ऑटोमन स लिान) 
अब्लद् अल्लाह इ. अमीर 
अब्लद् अल्लाह इ. खाचसम 
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अब्लद् अल्लाह इ. झ बैर 
अब्लद् अल्लाह इ. िाचहर 
अब्लद् अल ्मचलक. इ. मारवान 
अब्लद् अल ्लिीफ अल ्बगदादी 
अब्लद् अल ्रहमान, चिसरा (कॉडोव्हािा) 
अब्लद ल्ला, म हम्मद 
अब्लबास (पैगंबरािंा ि लिा) 
अब्लबासी खचलफा 
अब्लबासी लश्कर 
अब्राहमिा धमय 
ॲचबसीचनया 
अब  अली दक्काक 
अब  अल ्अला अल ्मारी 
अब  धार 
अब  न वास 
अब  बकर (खचलफा) 
अब  बकर (ि ि यशी) 
अब  य स फ 
अब  सलामा 
अब  स फायान 
अब  सैद इ. अबील खैर 
अब  हनीफ 
अमर इ. अल ्आस 
अमर इ. लैथ सफ्फार 
अचमद अल् म ल्क 
अमील 
अमीर 
अमीर अल ्उम्रा (म्दा) 
अमीर अल ्ज यूश 
अमीर अल ्म चमचनन 
अमीर अल ्म स्स्लमीन 
अमोचरयम 
अय्य बी 
अरबस्िान 
अरबस्िानािंील चस्त्रया 
अरब व अजाम 
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अरब मोचहमा 
अरबी आकडे 
अरबी िाषा 
अरबी टोळ्याचं्या प्रथा 
अरबी टोळ्यािंील वैमनस्य 
अरबी चलपी 
अरबी समाजािी रिना 
ॲचरस्टॉटल 
ॲचरस्टॉटल प्रणीि मध्यकबदूिा चसद्धान्ि 
अरेबीयन नाइट्स 
अल ्अझहर चवद्यापीठ 
अल्बाचनया 
अल्लाउचद्दन चखलजी 
अल्मोरावी 
अल्मोहद 
अल्लाह 
अल्लाहसंबधंींिी कियव्ये 
अलाम ि 
अलीद 
अली इ. अबी िाचलब (खचलफा) 
अली इ. ईसा 
अली जाहम 
अलेक्झाचंिया 
अवक्फ (‘वक्फ’िे अनेकविन) 
अवाचसम 
अचवसेन्ना (ॲस्व्हसेन्ना) 
अश्रफ 
अश्र (धमादायकर) 
अश्लील काव्य 
अशाब अल ्मसाइल 
अशारी अब  म सा 
अशारी अब  हसन 
अस्पृश्य 
असत्य कधी बोलिा येईल? 
अहकाम अल ्स लिाचनया 
अहदाि 
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अहल 
 
ऑक्सस नदी 
आचखया (भ्रािृसंघ) 
आगाखान 
ऑ 
ऑझै 
ऑटोमन स लिान 
आत्महत्या 
आत्मा 
आदब 
आधान 
आचफ्रकेि इस्लाम 
आचफ्रका (उत्तर) 
आचफ्रका (पचिम) 
आचफ्रका (पूवय) 
आमेचनया 
आयेषा (पैगंबरािंी पत्नी) 
आयेषा इ. िल्हा 
आरादी साचनया 
आल्प आसयलान (स लिान) 
आचशया (अचिपूवय) 
आचशया (उत्तर) 
आचशया (मध्य) 
आचशया (मायनर) 
ऑस्स्रया 
 
इक्िाि 
इस्क्िलाफ 
इख्बान अल् म स्स्लमीन 
इख्वान अल ्साफा 
इज्मा 
इस्ज्िहाद 
इचजप्ि 

— अब्लबासी चखलाफिीमधील एक प्रािं 
— फाचिमींिे शासन 
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— आक्रमणासाठी एक िळ, 
— चसस्व्हल कोड 
— समाजािील वगय 
— नाणी  
— फाचिमींिी राजवट 
— इस्लामच्या मोचहमा व चवजय 
— न्यायव्यवस्था 
— मामल क स लिान 
— चववाहचवषयक कायदे 
— पोलीस 
— प्राचंिक अचधकारी 
— िोिया खचलफा 
— महसूल 
— शार व उफय  
— ि की प्रािं 
— प िळे 
— उमाय्यद प्रािं 
— व्याजबट्टा 
— चस्त्रयािंा पडदा 

इटली 
इचिमाद अल् दावला 
इद्दा 
इद्दि 
इचद्रस इ. अब्लद् अलाह 
इचद्रसी 
इचफ्रचकया 
इब्राचहम इ. अघलाघ 
इब्राचहम पाशा 
इब्राचहम इ. अल ्माहदी 
इब्राचहम अल ्हलाबी 
इब्लने अल ्असीर 
इब्लने क िैब 
इब्लने खाल्द न 
इब्लने अल ्फ राि 
इब्लने बि िा 
इब्लने चमस्कावाहयी 
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इब्लने सौद 
इब्लने हाज्म 
इमाम 
इमाम (बारा) 
इमाम (साि) 
इयालाि 
इर्हाब 
इराक—  

— म स्स्लम चवजय 
— राजे 
— उमाय्यदािंा प्रािं 
— झाजं बंडखोर 
— अब्लबासींिा प्रािं 
— पाटबंधारे 
— इराकींच्या इराणािील वसाहिी 
— हनफी मजहब 
— पोचलस दल (श िा) 
— महसूल व्यवस्था 
— पचवत्र मंचदरे 

इराण 
— अब्लबासींिा प्रािं 
— प्रौढत्वािे कायदेशीर वय 
— बारीद पद्धिी 
— पंिागं 
— चखलाफि व राजे 
— समाजािील वगय 
— रूढीगि कायदे 
— स िेदार 
— चखलाफिीमधील स्विंत्र राजे 
— इस्लामिा चवजय 
— मंगोल 
— राष्ट्रवाद 
— चित्रकला व मूर्मिकला 
— महसूल व्यवस्था 
— चशया पंथ 
— पचवत्र वास्िू 
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— मद्यपान 
— चस्त्रयािंा दजा 

इराणी—  
— मवाली (‘आचश्रि’) 
— फारसी िाषा– प्राथयनेिी 
— फारसी िाषा–महसूल आकारणीच्या रचजस्टरिी 

इराणी आखाि 
इस्ल्िझाम 
इल्म 
इल्म अल ्फराइद 
इचलझाबेथ राणी, पचहली 
इस्फहान 
इस्स्िब्रा 
इस्स्िहसान 
इस्स्पिळे 
इसागॉज 
इस्लाम —  

— प्रारंचिक व्याप्िी 
— व्याख्या व चशकवण 
— आचण ग्रीक ित्त्वज्ञान 
— इस्लामी आदशय 
— आचण इिर धमय 
— इस्लामधमय स्वीकारण्यासाठी अट 
— प्रिार 
— लैं चगक संबधंचवषयक स धारणा 
— पापकृत्यासंंबधंींिी कल्पना 
— टोळी (जमाि) जीवनािील स धारणा 

इस्माइल इ. अहमद (समानी) 
इस्माइली समाज 
इहराम 
इहलोकवादी म स्स्लम राजे  
इहसा अल ्उलूम 
 
उद ल 
उपवास 
उफय , ६ व्या प्रकरणाि सवयत्र 
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उफी 
उबैद अल्लाह (फाचिमी) 
उबैद ई झाकानी 
उमर पचहला (खचलफा) 
उमरिा जाहीरनामा 
उमर द सरा (इ. अब्लद् अल ्अझीझ) 
उम्म वलाद 
उम्मा (म स्स्लम समाज) (‘राज्यसंस्था’ ही. पहा) 
उमान 
उमाय्यद (उमय्या) खचलफा (पूवेकडील) 
उमाय्यद खचलफा (स्पेनमधील कॉडोव्हािे) 
उमाय्यदािें लष्ट्कर 
उयून अल ्अखबार 
उलूम अल आजम 
उलूम अल् अरब 
उलेमा 
उहूदिी लढाई 
उश्र (अश्र) 
उस्मान (खचलफा) 
 
एचजअन बेटे 
एचलयन 
 
ओमान 
ओलेचरयस 
औषधे 
 
क्वाहीर (खचलफा) 
कजर वशं 
कियव्ये (सामचजक) 
किाई जचमनी 
कप दान पाशा 
कफारा 
कबाचबश 
कॅमकॅॉनिा वढेा 
करबला 
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कर आकारणी (म स्स्लमावंर) (जकािही पहा) 
कर आकारणी (चबगर म स्स्लमावंर) (‘चजचझया’ही पहा) 
कर (महसूल) आकारणीच्या नोंदवह्यािंी िाषा 
कर वस लीिे ठेके 
करमािी 
करमािी मन्सूर 
कलाम 
करादी 
काइम (खचलफा) 
काईफ 
काझीमायन 
काझी—  

— नेमणूक कियव्ये इत्यादी 
— विेन 

काझी अल ्अस्कर 
काझी अल ्क दाि 
काझी अल ्झामा 
काझी अल ्झ ंड 
काथेज 
काचदर (खचलफा)  
काचदचसया 
कानून 
काफीझ 
काफूर (इस्क्शचद) 
काबा 
काब ल 
काब सनामा 
कामचथयन 
कायदे (नागरी) 
कायदेशीरपणा (ग लामाचं्या म लाबंाबि) 
कायदे करण्यािी पद्धि : प्रकरण ४ सवयत्र 
काल्पचनक कायदे 
कायदे चशक्षण शाळा 
कायद्याने चदल्या जाणाऱ्या सजा 
कायद्याच्या काययवाहीिी काययप्रणाली 
कायद्यािंी वगयवारी 
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कालोचवट्झ 
काश्घर 
काश्मीर 
कास्स्पयन सम द्र 
कॉडोव्हा 
क्रॉन्स्टॅस्न्टनोपल 
कॉप्ट्टस (कबिी) 
कॉचिक िाषा 
कॉसोव्होिी लढाई 
चकधीझ 
चकचझलबाश 
ककडी 
चकिाब अल ्खराज 
चकिाबि अल ्खािम 
चकिाबि अल ्रझाईल 
चकब्लला 
चकयास 
क्रीट 
क्रीचमया 
क िैब इ. म स्स्लम 
क दय 
क न्या 
क फ्र 
क फा 
क बलायखान 
क म्म 
क माचरकािें चववाह 
क राण—  

— घडण, चवषय वगैरे प्रकरण ४ (सवयत्र) 
— चवश्वचवज्ञान 
— व ग्रीक नीचिशास्त्र 
— चित्रमय 
— धमयगं्रथािील कथा 
— नैचिक मूल्यािंी चशकवण 
— िाष्ट्य 
— िाष्ट्यकार 
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— पठण 
क रेशी–क रेशी  
क शा्ी 
केडख दा 
कें चद्रय शासनव्यवस्था 
कैरवान 
केरक 
कैदेिी (ि रंुगािी) चशक्षा 
कैनारजी 
कैरो 
कौमाययिगं (जाहीरपणे) 
 
खगोलशास्त्र 
खझराझ 
खचनजे 
खय्याम उमर 
खराज (चखराज) 
खारीजी 
खचलफा 

— व सैन्य 
— लौचकक व आध्यास्त्मक कियव्ये 
— चवशषेाचधकार 
— िोिये 
— पात्रिा 
— अपात्रिा  
— िी मािा 
— एकापेक्षा अचधक 
— चनवड 

खाजगी मालमत्ता 
खािचमया 
खाचदजा (पैगंबरािंी पत्नी) 
खान 
खानािंी (मध्य आचशयािील) राज्ये 
खाचलद (इ. अब्लद् अल्लाह) कासरी 
खाचलद इ. वाचलद 
ख्याराझ्म 
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चखलजी ि की 
चखलाफि 

— शवेट 
— जमीनव्यवस्था 
— वारसदार 
— िी ित्त्व े
— ऑटोमन 

चििनधमीय व इस्लाम 
ख त्बा 
ख रासान 
ख रासान राष्ट्रीय मागय 
ख नािी सजा 
 
गझनी 
गझनवी 
गझाली 
गचणिशास्त्र (अंकगचणि) 
गचनमा 
गचरबाचंवषयीिा कायदा 
गॉल 
गालेन 
ग्रीस व ग्रीक—  

— करआकारणी रचजस्टरिी िाषा 
— ित्त्वज्ञान व इस्लाम 
— आचण म स्स्लम 

ग जराि 
ग दामथूैन 
ग ण (िागंले) 
ग न्हे— अपराध (दंडपात्र) 
ग लाम 

— ग लामाला क ट ंबाि घेणे 
— लष्ट्करी सेनापिी 
— चमळणारी वागणूक 
— म क्ििा 
— खच्चीकरण 
— चववाह: ग लामािा 
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— चववाह: ग लामाशी 
— कायदेशीर दजा 
— सैचनक 
— सरकारी मंत्री 
— चदल्लीिे ग लाम राजे 
— ग लामािंा व्यापार 

ग लामचगरी 
— पकडून आणलेले ग लाम 
— वशंपरंपरेने असलेले ग लाम 
— चवकि घेिलेले 
— सापं्रििी स्स्थिी 

गे्रट नॅशनल असेम्ब्लली (ि कय स्िानिी) 
 
घटस्फोट (फारकि, िलाक) 
घटस्फोटािे सूत्र 
चघयाि अल ्चदन बल्बन 
घ झ ि कय  
घूरी (घोरी) 
 
ििय 
िािे (बबयरी) 
िार्मडन, सर जॉन 
िाल्यस (द हॅमर) 
चिनी ि र्मकस्िान 
िीन 
िोरी 
 
जकाि (गचरबासंाठी दानकर) 
जपान 
जचमनीिी मालकी 
जहागीरदारािंी सेना 
जहाजे व बोटी 
जॉर्मजया 
जॉडयन नदी 
जॉडयन देश 
जाद चवद्या 
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जाचनसारी 
जाफर अल ्साचदक 
जाफीर अल ्साघीर 
जायज  
जार 
जा (ज)चरब 
जावा 
जाचहझ (बसरािा) 
जाचहझ (िोिया) 
जाचहचलया 
चजचझया (डोईकर) 
चजब्राल्टर 
चजहाद 
ज गार 
ज रजानी अल ्शरीफ 
ज्य नैद 
ज्य ूव इस्लाम 
ज्यूआन डॉन (इराणमधील) 
जेद्दा (ज द्दा) 
जेद्दािा िह 
जेस्न्कन्सन 
जेरुसलेम 
ज्येष्ठ म लािा वारसाहक्क 
 
झरि ष्ट्री धमीय व इस्लाम 
झाग्रोस 
झाजं 
झाचंझबार 
झाबिी लढाई 
झाचहरी 
चझयाद ‘इब्लने अबीही’ 
चझयारा 
झ बेयर 
झ बैद (चसट्टा) 
झैचदया 
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 चजयसय 
टू्यचनचशया (टू्यचनस) 
टान्गाचनका 
रान्सोस्क्सआना 
टायरे 
टॉलेमी 
चरपोली 
टूसयिी लढाई 
रेव्हेसािी लढाई 
टोलेडो 
टोळ्यािें (जमािीय) कायदेकानू 
टोळी पद्धि 
 
ठाणेश्वर 
रेबे 
िक्मीला 
 
िक्रार— अजािी स नावणी 
िचकया 
ित्त्वज्ञान व धमय 
िनबीह गं्रथ (चशराझी चलचखि) 
िबरी (इचिहासकार व न्यायपंचडि) 
िबरीस्िान 
िल्हा 
िलवार— िलवारप्रम ख (सेनापिी) 
िवक्क ल 
िवाचहद 
िहाफूि अल ्फलाचसफा 
िहलील 
िॉकी 
िाियर 
िाचरका 
िाचरक इ. चझयाद 
िारीर इ. चफरोजशाही 
िाश्री 
िाहमास्प शाह 
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िाचहरी 
िाचहर ध ल ्याचमनायन 
िाचझर 
चिबटे 
ि आरेग 
ि कय  

— आचशयाि 
— य रोपाि 
— उत्तर आचफ्रकेि 

ि कय स्िान 
ि कय स्िान—  

— लष्ट्कर 
— महसूल व्यवस्था 

ि र्मकस्िान 
ि की िाडोत्री सैचनक 
ि कोमन 
ि घ (िीन ि ऱ्यािंा ध्वज) 
ि चिल बेग 
ि ल्ब 
िैमूरलंग 
 
थॉरी 
 
दत्तक व वारसा हक्क 
दफ्िरदार 
दमास्कस 
दरवशेी संघ 
दाई अल द आि 
दाऊद पाशा 
दादानेल्स 
दानकर (‘जकाि’ही पहा) 
दानधमय करणे 
दान मागणारे 
दाचमरी 
दायब लिा वढेा 
दार अल ्इल्म 
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दाव े(चदवाणी) 
चदनार 
चदया (रक्िदंड) 
चदऱ्हाम 
चदल्ली 
चदवान 
चदवान अल ्अचझम्मा 

— अल ्इन्शा 
— अल ्इस्स्िद्राक 
— अल ्खराज 
— अल ्खािम 
— अल ्जेयश 
— अल ्िॉकी 
— अल ्दार 
— अल ्चदया अल ्खासा 
— अल ्फीका 
— अल ्माश्रयक 
— अल ्माचिब 
— अल मावाचरस अल ्हचश्रया 
— अल ्म स्िाघल्लाि 
— अल ्रझाइल 
— अल ्म सादचरन  
— इ चरसालि 
— अल ्सवाद 
— चदवान खाना 
— चदवान बेकी 

 
चदहकान्स 
द ग यण 
द ब्लबाब 
द बायस 
देवदूि 
 
धमयश्रद्धािंी कियव्ये 
धमयश्रद्धािंा सेनापिी 
धमयगं्रथ असलेले समाज (चकिाबी) 
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धमयत्याग 
धमयय द्ध (चििनािें) 
धमयय द्ध करणारे सैचनक (चििन) 
धमयपरायणिेिी व्याख्या 
धमयचवषयक ढोंगीपणा व लबाडी 
धमाचधचष्ठि राज्यसत्ता 
धाि पचरवियन (चकमया) शास्त्र 
चधम्मी (‘संरचक्षि’ ककवा ‘आचश्रि’ चबगर म स्स्लम ही पहा) 
 
नकीब 
नजाफ 
नझ्र अल ्मझचलम 
नफ्स (कचनष्ठ आत्मा ककवा शरीर) 
नफािून (नाफ्िािून) 
नरक 
नवरोझ 
नस्र इ. अहमद समानी 
नसफी 
नाचझर अल् मझाचलम 
नाणी 
नास्स्िक (पाखंडी) 
न्यायव्यवस्था 
न्यायशास्त्रािे मूलाधार 
नायजेचरया 
नायब अल् काचफल 
नाचवक दल (जहाजे व बोटी पहा) 
नास 
नाचहया 
नाचसर अल् चदन ि सी 
नाचसर म हम्मद (स लिान) 
चनकोपोचलसिी लढाई 
चनग्रो 
चनझाम अल ्म ल्क 
चनय्या 
चनवृचत्तवाद 
चनशानजी बाशी 
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चनशापूर 
चनसेफोरस  
चनहावदं 
नीचिचवषयक कल्पना 

— रूढ असलेल्या 
— इस्लामच्या 

नीचिमत्ता (सावयजचनक) 
न चबया 
नूरी अब ल ह सेन 
 
पडदा (गोषा) पद्धि 
पडदा पद्धि (कायद्याने रद्द) 
पत्नी 

— पिीिा अचधकार 
— अन्नवस्त्रािी सोय 
— चकिी करिा येिाि 

प्रथा व कायदा 
पृर्थवीवरील साि वस्िीयोग्य प्रदेश 
पाचकस्िान 
पाखंडी 
पाणीप रवठा (कालव)े 
पापकृत्य 
पालक (‘वली’ पहा) 
प्राणािा बदला प्राणाने घेणे (टॅचलओ) 
प्राण्याचं्या (घोड्यासह) शययिी 
प्राचंिक शासन व्यवस्था 
प्राचंिक चविाग (सरकारिे) 
प्राथयना : चवचध व चनयम 
प्राथयनेपूवीिी स्वच्छिा 
प्राथयनेिी िाषा 
चपिृत्वािे नािे 
चपत्यािे कायदेशीर हक्क 
चपकािा हंगाम 
प नरुत्थान 
प नर्मववाह (बायकािंा) 
प रोचहि वगािा अिाव 
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पूणयत्वािी प्राप्िी 
पोचलस दल (‘श िा’ ही पहा) 
पोलंड  
प्रौढत्वािे कायदेशीर वय 
पंिागं (कॅलेंडर) 
पंजाब 
 
फकी 
फजय 
फराझदाक 
फलज्योचिष व न्यायज्योचिष 
फाझल इ. साइल 
फाचिमा (पैगंबरािंी कन्या) 
फाचिमी 
फाचिमी लश्कर 
फाचिहा 
फ्रान्स 
फाराबी 
फासय 
चफकाह 
चफत्रा 
चफदोस अल ्चहक्मा 
चफदोसी 
चफहचरस्ि 
फ ि व्वा 
फ स्िाि 
फूला 
फे 
 
बक्री 
बगदाद 
बडा खाजगी कारिारी 
बद्रिी लढाई 
बबयर 
बयाझी 
बरचझया 
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बल्गेचरया 
बल चिस्िान 
बसरा 
बहरीन 
बहाई 
बह पचित्व 
बह पत्नीत्व 
बक्षीस ककवा चशक्षा (धार्ममक वियनाबद्दल) 
बृहत्चवश्व व चवश्व 
बॅचबस 
बाजार 
बाबर 
बामेसीद 
बायझन्टीयम 
बायबल आचण क राण 
बाया 
बारीद चदवान अल ्
बाल्कन 
बाल्ख 
बाह ल्या (खेळणी) 
बाचलआचरक बेटे (टीप) 
चब्रजिी लढाई 
चबस्स्मल्लाह 
बीजगचणि (टीप) 
ब खरा 
ब खारी 
ब दा 
ब वचेहद 
बेक्िाशी दरवशेी 
बेग (पदवी) 
बेि अल ्माल 
बेि अल ्माल म झाचलम 
बेि माल अल् म स्स्लमीन (‘बेि अल ्माल’ ही पहा) 
बेबसय 
बेलार बे 
बैदावी 
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बोर्मनओ 
बोस्स्नया 
बंगाल 
ब ंदार 
 
िटक्या जमािीिे जीवन 
िगूियशास्त्र 
िगूोल 
िमूध्य सम द्रीय बेटे 
िचूमिी 
 
मक्सरा 
मक्का, (टीप) 
मकामाि (हारीरी) 
मकू्रह 
मचॅगअन्स व इस्लाम 
मजहब 
मज्म  अल ्चफकाह 
मजूरचवषयक कायदे 
मद्यपान 
मदाईन 
मचदना 
मन्कर  
मसॅ्न्डन्गो 
मनॅ्गोनेल्स 
मन्शूर 
मन्सूर (अब्लबासी खचलफा) 
मन ष्ट्यवध 
मफािीह अल ्उलूम 
मृिाचवषयीिी कियव्ये 
मलाक्का 
मलाया 
मचलक इ. अनस 
मचलक इ. नासीर (मामल क) 
मवाली 
मशीद बाधंणे 
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मचशदीिील प्राथयना 
मस्लामा इ. म खल्लद 
मचॅसडोचनया 
मसूद (स लिान) 
मसूदी 
महम्म द (गझनीिा) 
महर 
महसूल वस लीच्या वळेिी ल बाडणूक 
माचक्रझी 
माको पोलो 
माजोका (मज का) 
मामल क 
माम न (खचलफा) 
मारवान पचहला (खचलफा) 
मारुफ 
माल्टा 
मालाइकदयिी लढाई 
माचलक शाह 
माचलकी आिारपंथ 
मावाि (‘मृि’ जचमनी) 
मावादी 
माहदी (अब्लबासी खचलफा) 
माहदी ककवा महदी (अली) 
माहदी (स दानी) 
माहचदया 
चमघाचनया 
चमनान्ग् कबाऊ 
चमहरगान 
म आचवया (खचलफा) 
म इझ (फाचिमी) 
म क्िाचदर 
म कूस 
म ज्िाचहद 
म टा (एक चववाह— प्रकार) 
म टािी लढाई 
म िाझ (खचलफा) 
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म िाचझली 
म िाचद 
म िाचमद 
म िावक्कील (खचलफा) 
म िाचसम 
म सान्ना 
म ख (मद्रा) साम चद्रक 
म दाचनयािा करार 
म नाचकध चमन अल ्दलाल 
म स्फ्ि 
म बाह 
म राद पचहला 
म राद चिसरा 
म रायदीझम 
म रुव्वा 
म ल्िाका अल ्अिरू 
म ल्क अल ्िवाईफ 
म लािा कायदेशीरपणा  
म ले 

— अंगावर पाजणे 
— पालकत्व 
— पालनपोषण 

म लानंा प रण्यािी प्रथा 
म स्िानचसर (फाचिमी) 
म स्िानचसचरया मदरसा 
म स्िावफी 
म स्िार्मशद (खचलफा) 
म स्िािलात् 
म स्िहाब 
म स्स्लम 

— सवांि मोठी जमाि 
— सामाचजक चवषमिा 

म सा अल ्काचझम 
म सा— इ न सैर 
म हिाचसब 
म हम्मद (पैगंबर) 
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— िचरत्रचवषयक माचहिी 
— म हम्मदािंी सनद 
— स्विाव व प्रारंचिक चशकवण 
— प्रारंचिक वािावरण 
— व्यवसाय 
— मृत्य ू
— वारस 
— खानदानीपणािा चनकष 
— म हम्मदाचं्या परंपरा 
— म हम्मदािें सहाध्यायी 

म हम्मदी धमािे ध्येय 
म हम्मद अली 
म हम्मद द सरा (स लिान) 
म हाचजर 
मूर्मि 
मूर्मिपूजा 
मूर (‘स्पेन’ पहा) 
मूले हसन (स लिान) 
मूरािंी आरमारी जहाजे 
मव्हय 
मेसोपोटेचमया 
मोगल बादशहा 
मोझेसिा पचवत्र गं्रथ 
मोचरस्को (म चसया) 
मोरोक्को 
मोस ल 
मोहाक्स 
मंगोल 
मंजूर 
 
यसरीब 
यज्झ्दचगदय चिसरा 
याक ब इ. लेथ सफार 
याझीद इ. म आचवया 
याझीद इ. म हल्लब 
यात्रा 
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याम यकिी लढाई 
यासा 
य स्क्लड 
य गोस्लास्व्हया 
य द्धकला 
य रोपािील इस्लाम 
येमेन 
यौवनावस्था (प रुषािंी) 
यौवनावस्था (चस्त्रयािंी) 
ऱ्होड् स 
 
रईस अल ्रुआसा 
रक्िदंड (खूनाबद्दल िरपाई) 
रक्िसूड 
रखेली 
रत्तल 
रफी इ. लेथ 
रमजान 
रवाज इ आम 
रचशया व ि कय स्िान 
रस्िे बाधंणी 
राज्यससं्था 
राज्यारोहण समारंि 
राजािा कारिारी 
रादी (खचलफा) 
राचबया (गूढवादी संि) 
राय 
राझेस 
चरझा शाह (पेहलवी) 
रुमाचनया 
रुमेचलया 
रेय्य (प्रािीन ऱ्हेजेस) 
 
ल आन 
लकाब 
लष्ट्कर 
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— फाचिमी 
— मामल क 
— सलाचदनिे 
— शसे्त्र व इिर साचहत्य 
— य द्धसंघटना 
— अचधकारी वगय 
— चनवाह व्यवस्था 
— रिना 

लाचजन (मामल क) 
चलओ सहावा (सम्राट) 
चलचबया 
ल कमान 
ल टीिील चहस्सा 
लेखणी– लेखणी प्रम ख 
लैं चगक स्वैरािार 
 
व्यचििार 
व्याजबट्टा 
व्यापारचवषयक कायदे 
व्यापारचवषयक नीचिचनयम 
व्यापार व शचरयि 
व्यावसाचयकािें संघ 
व्यावहाचरक ित्त्वज्ञान 
स्व्हएन्ना 
वक्फ व अवक्फ 
वझीर 
वझीर (बडा) 
वनस्पचिसृष्टी 
वचरष्ठ वगय (जमािीमधील) 
वली (नािेवाईक पालक) 
वली (स िेदार)  
वाली अल् अहद 
वली व मौला 
वलचद इ. अब्लदल ्मचलक (खचलफा) 
वहाबी 
वाचजब 
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वाचजब अल ्अदय 
वारसा कायदे 
वारशािे चनयम (चबगर म स्स्लमाचंवषयी) 
वारसा संपत्तीिी वाटणी 
वारसा हक्क 

— आईिा 
— म लीिा 

वासी 
वाचसि 
चवक्री कायदा 
चवधवा 
चववाह 

— िे वय 
— चवषयक चनयम 
— एक इहलौचकक करार 
— वर–वधू पक्षािंील समानिा 
— स्विंत्र प रुषािा ग लाम स्त्रीशी 
— ग लामािा स्विंत्र स्त्रीशी 
— पकडून आणलेल्या स्त्रीशी 
— ब अल पद्धिीिा 
— चवकि घेिलेल्या स्त्रीशी 
— ि लि व आिे नात्यािील स्त्री–प रुषािंा 
— चववाह करण्यास वज्यय असलेले 
— जमािीबाहेर (गोते्रिर) चववाहसंबधं 
— जमािींि (गोत्रािंील) 
— चववाहपूवय चवधी 
— िा करार 
— रद्द होणे ककवा करणे 
— चबगर म स्स्लम स्त्रीशी चनचषद्ध 

चवश्वािे मूळ घटक 
चवज्ञानाच्या शाखा 
वनेेचशयन्स 
वशे्या–व्यवसाय 
वशंावळशास्त्र 
 
शपथ घेणे 
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शबीब अल ्अझराकी 
शम्स अल ्चदन (चदल्लीिा) 
शरीफ (‘अश्रफ’ ही पहा) 
शाचकचरया 
शाफी (म हम्मद) 
शाफी आिार पथ 
शार (शचरया, शचरयि) 
शचरयि खचलल 
शारीचरक इजा करण्याबद्दल सजा 
शारी न्याय 
शाहच्या (इराणच्या) जबाबदाऱ्या 
चशघार 
चशया पंथ 

— ित्त्व व आिार 
— म लाचंवषयीिे कायदे 
— चस्त्रयाचंवषयीिे कायदे 

चशयापंथीय 
चशक्षण 
श िा साचहब अल् 
श द्ध िाचरत्र्यािे चनयम 
शून्यािा आकडा 
श हदा चबन अल ्इबारी 
शखे (पदवी) 
शखे अल् इस्लाम 
शखेिी कियव्ये 
शबेानी 
 
सत्–असत्च्या कल्पना 
सटे्टबाजी 
सद्र 
सदाक 
स्वगय 
स्टेचसफन (मदाईन) शहर 
स्वप्नािंा अथय 
स्पेन (िसेि मूरािंी सत्ता) 
सदसदचववके 
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सफावी शाह 
सफारी 
सब्ललाइम पोटय (बडा दरवाजा) 
सर्मबया 
समरकंद 
समानिा (समाजािंगयि) 
समानी 
सय्यद (पदवी) 
सय्यद अल ्वझारा 
सलाचदन 
सव्हयजिा िहनामा 
सवाद 
ससाचनयन्स 
सषृ्टीिी घटकद्रव्ये 
साडीचनया 
सादी चशराझ 
सामरा (समारा) 
सायनॅगॉग 
सायप्रस 
सायरेचनका 
सारासेनािें लष्ट्करी डावपेि 
सालमन अल ्फाचरशी 
सावयजचनक बाधंकामे व स खसोयी 
साचहब अल ्बाब 
साचहब अल ्बारीद 
साचहब मौना 
साचहब अल ्श िा 
साचहब श राि 
साक्षी प राव्यािे कायदे 
साक्षीदार कायदेशीर 
चस्त्रय 

— चववाहास संमिी 
— चववाह स्वािंत्र्य 
— अब्रिेू रक्षण 
— वारसा हक्क 
— चशक्षण व चवद्वत्ता 
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— चववाह 
— एक पत्नी 
— मचशदीि नमाजासाठी जाणे 
— पैगंबरािंी मिे 
— सनािन्यािंी मिे 
— स्त्री व स्वगय 
— मालमते्तिा अचधकार 
— घराबाहेरिे काम व सरकारी पदे 
— धार्ममक कियव्ये 
— प नर्मववाह (‘इशा’ही पहा) 
— मृत्य पत्राद्वारे संपत्ती चमळण्यािा हक्क 
— पिी चनवडण्यािा हक्क 
— स्त्री साध संि 
— एकान्िवास 

चसएरा चलऑन 
चसघा 
कसध 
चसपाहीसालार 
चसचफनिी लढाई 
चसयासिनामा 
चसलोन 
चसस्िान 
चसचसली 
सीचरया 
स खािी कल्पना 
स दान 
स फीवाद 
स न्ना 
स न्ना (म हम्मदािंा) 
स न्नी 
स मात्रा 
स न सी (स न चसयाह) 
स लिानपदािे वारस 
स लिान (ऑटोमन) 
स लेमान द मसॅ्ग्नचफचशएटं (कानूनी) 
स लेमान पाशा 
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स ंिा 
सेचबयन्स 
सेल्ज क 

— आचशया मायनरमध्ये 
— रान्सोस्क्सआना 
— व इराणमध्ये 
— आचण चखलाफि 
— शासनपद्धचि 

सैिान 
सोस्व्हएट रचशयािील म स्स्लम राज्ये 
संगीि 
संख्याशास्त्र 
संजाक (ि ऱ्यािें चनशाण) 
संजार (स लिान) 
संरचक्षि ककवा आचश्रि चबगर म स्स्लमधमीय 
 
संवयी (व्यस्क्िगि) 
 
हज्जाज इ. य स फ 
हद्रामौि 
हचदस 
हनफी आिार पंथ 
हनबाली आिारपंथ 
हफीज 
हमादान 
हराम 
हरून अल रशीद 
हल्लाज (ह सेन) 
हलाल 
हवामानशास्त्र 
हसन (इ. अली) 
हाज यात्रा (‘यात्रा’ पहा) 
हाचजब 
हाचजब अल ह ज्जाब 
हाजी खचलफा 
हाचशमी 
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चहजडे 
चहजरा 
चहरा 
चहल्फ अल ्फ द ल 
कहदू (चधम्मी या नात्याने) 
कहदंूशी चववाहसबंंध 
कहद स्थानवरील इस्लामी आक्रमणे 
कहदी म सलमान 
कहद स्थानमधील म स्स्लम महसूलव्यवस्था 
चहप्पोके्रचटस 
ह द द 
ह लाग ू
ह सेन (इ. अली) 
हेलेसपॉन्ट 
हौसा 
हंगेरी 

❒ ❒ 
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णवशेष शबदाांणवषयी स्पष्टीकरि 
 

(अ) म हम्मदाचं्या परंपरा या संदिांि सवयत्र आलेल्या परंपरा या शब्लदािा ‘अख्याचयका’ असाही अथय होऊ 
शकिो. 
 

(आ) इचजस्प्शयन चििन, त्यािंी िाषा या संदिाि काही चठकाणी कॉि, कॉचिक या इंग्रजी शब्लदाऐंवजी मूळ 
‘कबिी’ हा शब्लद वापरला आहे. 
 

(इ) अब्लबासी, उमय्या, समानी, अघलवी इत्यादी म स्स्लम राजवशंाचं्या नावािें उच्चार इंग्रजीि अब्लबासीद, 
उमय्याद, समाचनद, अघलचवद असे केले जािाि. या नावािंा उल्लेख करिाना प स्िकाि प ष्ट्कळदा 
दोन्ही प्रकारच्या उच्चारािंा वापर करण्याि आला आहे. 
 
 


