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ગજુરાતના મુસ્લિમ સમાજમાાં સ્િક્ષણ : 

ઐસ્તહાસ્સક પસ્રપ્રેક્ષ્યમાાં 

મલેક બુરહાના પટેલ ભાવિન

 પીએચડી લકૉિર,ઇસ્તહાસ સ્િભાગ ,ગજુરાત યુસ્નિસ્સિસ્િ ,અમદાિાદ  

 પીએચડી લકૉિર,ઇસ્તહાસ સ્િભાગ ,ગજુરાત યુસ્નિસ્સિસ્િ, અમદાિાદ   

િ ાંકસાર: 

પ્રલતતુ પેપરમાાં ગજુરાતના મુસ્લિમ સમાજના સ્િક્ષણના ઇસ્તહાસ સ્િષ ે ચચાિ કરી છે. પપેર ની 

િરૂઆતમાાં ઇલિામ ધમિમાાં સ્િક્ષણ ના મહત્િ સ્િષ ેજણાિી ત્યારબાદ આગળ ગજુરાતમાાં મસુ્લિમ 

પ્રજાના આગમન સ્િષ ેજણાવ્ય ુ છે.આગળ પપેર માાં મખ્તબ કે જ્ાાં પ્રાથસ્મક સ્િક્ષણ અપાતુાં અન ે

મદે્રસા કે જ્ાાં માધ્યસ્મક અન ે ઉચ્ચ સ્િક્ષણ અપાતુાં હતુાં તનેી ચચાિ કરી છે.ત્યારબાદ પપેરમાાં 

ગજુરાતના સિુતાનો મુખ્યત્િ ેઅહમદિાહ , મહમ દબેગડા અન ેમજુફ્ફર બીજાના િૈક્ષસ્ણક કાયો ની 

માસ્હતી આપી છે.ત્યારબાદ મુઘિકાિ દરસ્મયાન ગજુરાત માાં જુદી જુદી  સ્િક્ષણ સાંલથાઓ , 

િાઈબ્રેરી િગેર ેની માસ્હતી આપી ને આગળ સ્બ્રિીિકાિીન ગજુરાતમાાં મુસ્લિમ પ્રજામાાં ચેતના અન ે

સ્િક્ષણ સ્િિ ેજણાિી પપેર સમાપ્ત કયુું છે.  

પ્રલતાિના 

મુસ્લિમ સમાજમાાં સ્િક્ષણનો ઇસ્િહાસ જાણવા માટે સૌપ્રથમ િો િ ેજ ે ધમમ પાળે છે. િ ે ધમમમાાં 

સ્િક્ષણનુાં મહત્વ િુાં છે િ ેજાણવુાં જરૂરી છે.

આજની ર૧મી સદીમાાં ઘણા િોકો એવુાં માને છે કે મુસ્લિમો પોિાની કટ્ટર ધાસ્મમક માન્યિાઓને િીધે 

સ્િક્ષણ મેળવિા નથી અને િથેી જ મુસ્લિમ  સ્ત્રીઓ પણ ઉચ્ચસ્િક્ષણ માટે આગળ આવિી નથી. પરાંિુ 

માત્ર અન ેમાત્ર જ ેિ ેમુસ્લિમ ની વ્યસ્િગિ માન્યિા ને કારણે િ ેસ્િક્ષણ િેિો નથી િેની આ વ્યસ્િગિ 

માન્યિા ઈલિામ સાથે સાંબાંસ્ધિ હોય િેવુાં જરૂરી નથી. 

ઈલિામ ધમે પ્રારાંભથી જ જ્ઞાનપ્રાસ્િ અન ેસ્િક્ષણને મહત્વ આપયુાં છે. જમે કે કુરાનનો પ્રથમ િબ્દ કે 

જ ે પયાંગબર સહાબ (સ.અ.વ.સ.)સમક્ષ પ્રલિુિ થયુાં હિુાં િ ે હિુાં ઈકરા’ અથામિ ્ વાાંચો જ્ઞાન મેળવો

ઉપરાાંિ પયાંગબર સહાબ (સ.અ.વ.સ.) એ જ્ઞાન પ્રાસ્િનુાંમહત્વ દિામવિા કહ્ુાં છે કે

સમય : પારણાથી કબર સુધી જ્ઞાન મેળવો એટિે કે જ્ઞાન પ્રાિ કરવાની કોઈ ચોક્કસ ઉાંમર નથી હોિી. 

મનુષ્ય એ પોિાના મૃત્યુ સુધી જ્ઞાન મેળવવુાં જોઈએ.
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લથાન : જ્ઞાન મેળવવા માટે ચીન પણ જવુાં પડે િો ત્યાાં જાઓ અથામિ ્જ્ઞાનને સીમા આાંિરીને પણ પ્રાિ 

કરવાનુાં કહ્ુાં છે.

સ્િાંગ/જાસ્િ : જ્ઞાન પ્રાસ્િ દરકે મુસ્લિમ  માટે જરૂરી છે. અથામિ ્ સ્િાંગ કે જાસ્િગિ ભેદભાવ વગર જ્ઞાનની 

પ્રાસ્િ કરવી જોઈએ.

આમ ઈલિામમાાં ઉપર મજુબ સ્િક્ષણ જ્ઞાનની પ્રાસ્િ સ્વિ ે કહેવામાાં આવ્યુાં છે માટે એવુાં િો 

કહીજ ન િકાય કે મુસ્લિમ પોિાના ધમમના િીધે સ્િક્ષણ મેળવિા નથી. મુસ્લિમોમાાં સ્િક્ષણની સ્લથસ્િ જો 

ખરાબ હોય િો િેના માટે ધમમ જવાબદાર નથી એ ચોક્કસ છે.

આમ મુસ્લિમોના ધમમમાાં કયાાંય સ્િક્ષણ પ્રત્યે અણગમો દિામવવામાાં આવ્યો નથી. ગજુરાિના 

મુસ્લિમ સમાજમાાં સ્િક્ષણનો ઇસ્િહાસ દિામવવા માટે ગજુરાિમાાં મુસ્લિમ  સમાજ બન્યુાં કઈ રીિ ે જ ે

દિામવવુાં જરૂરી છે.

મુસ્લિમ પ્રજાનુાં ગજુરાતમાાં આગમન : 

મુસ્લિમ  સમાજના સ્િક્ષણની વાિ કરિા પહેિાાં આ સમાજનુાં ગજુરાિમાાં આગમન કઈ રીિ ેથયુાં િ ે

જાણવુાં અગત્યનુાં છે. આમ િો ૧૩મી સદીની અાંિમાાં મુસિમાનોએ ગજુરાિ જીત્યુાં હિુાં. પરાંિ ુિનેા ઘણા સમય 

પહેિાથી જ ગજુરાિ મુસિમાનો સાથે સાંપકમમાાં આવ્યુાં હિુાં. ગજુરાિના સદ્ભાગ્યે સારો એવો સમુદ્ર સ્કનારો 

મળ્યો છે અન ેિેના ઉપર ઘણા બાંદરો પ્રાચીન સમયમાાં પણ હિા અન ેમધ્યકાિીન સમયમાાં પણ હિા. આ 

બાંદરો ઉપર વેપાર અથે આવેિ આરબ વેપારીઓમાાંથી ઘણા અહીાં જ રહી ગયા હ .ર૭૩)

સ્વદેિમાાંથી આવેિ મુસિમાનો વેપારીઓ ઉપરાાંિ મુસાફરો સૈસ્નકો અન ેધાસ્મમક ઉપદેિકોના 

રૂપમાાં પણ ગજુરાિ આવ્યા અન ેવલયા હિા. ઈસુની આઠમી સદીથી માાંડીને િકુોના આગમન સુધીના 

સમયમાાં મોટાભાગના સૂફીઓ ફકીરો અન ે દરવેિો અરબલિાન િથા ઈરાનમાાંથી સમુદ્રમાગે અથવા 

અફઘાસ્નલિાન થઈન ેજમીન માગે પહાડી પ્રદેિો વટાવી મઝહબના પ્રચાર અથે ગજુરાિમાાં આવીને 

વલયા હિા. (છોટુભાઈ નાયક મધ્યયુગીન ભારિ ભાગ-ર પ.ૃ૩૦૦) આ સ્સવાય ગજુરાિના બાંદરો મધ્ય 

એસ્િયા ઈરાન અન ેખોરાસાન માટે ‘અબવાબ ઉિ મક્કા એટિે કે મક્કાના દરવાજારૂપે હોવાથી ઘણા 

સ્વદેિી કુટુાંબ મક્કા મદીનાના પસ્વત્ર લથળોથી પાછા ફરિા ગજુરાિમાાં લથાયી વસવાટ કરિા હિા. (કરીમ 

મહાંમદ માલટર મહાગજુરાિના મુસિમાનો ભાગ-૧-ર પ.ૃપ-૬) િેખ અહમદ ખટુ્ટ સહાબ આ રીિ ેજ 

ગજુરાિમાાં લથાયી થયા હિા. સૈસ્નક આક્રમણથી પણ ગજુરાિમાાં મુસ્લિમ  પ્રજા પ્રસાર પામી હિી. ગુજરાિ 

પર પ્રથમ મુસ્લિમ  આક્રમણ ઈ.સ.૭૩૦માાં સ્સાંઘના ગવનમર જુનેદ-સ્બન-અબ્દ-અિ-રહમાનએ કચ્છ અને 

ભરૂચ પર કયુું હિુાં. ત્યારબાદ બીજા મુખ્ય આક્રમણમાાં ઈ.સ.૧૦૨૫માાં મહાંમદ ગઝનવીએ સોમનાથ પર 

આક્રમણ કયુું. ઈ.સ.૧ર૯૭માાં અિઉદ્દીન ખીિજીએ કણમદેવ વાઘેિાને હરાવીને ગજુરાિને સ્દલ્િી સલ્િનિનો 

ભાગ બનાવ્યો ઈ.સ.૧૪૦૭માાં મુઝફફરિાહ ગજુરાિનો લવિાંત્ર સુિિાન બન્યો ઈ.સ.૧પ૭૩માાં અકબર ે

ગજુરાિ પર સ્વજય પ્રાિ રીન ે ગજુરાિને મુઘિ સામ્રાજ્યમાાં ભેળવી દીધો. આમ જુદા જુદા સૈસ્નક 

આક્રમણોથી કાિાાંિર ેગજુરાિમાાં મુસ્લિમ પ્રજા પ્રસાર પામી.

ટૂાંકમાાં કહીએ િો ગજુરાિમાાં સ્વદેિી મુસિમાનો વેપાર કરવા  ધમમનો પ્રચાર કરવા અન ેસૈસ્નકો રૂપે 

આવ્યા હિા. અન ેઅહીાંની કેટિીક પ્રજાએ રાજકીય િાભ ખાિર કે બળાત્કાર ેઈલિામ ધમમ લવીકાયુું અને 

સ્વદેિથી આવેિ સૂફી ફકીરો દરવેિોનુાં ઉચ્ચ ચાસ્રત્ર્ય અન ે ત્યાગભાવનાથી પ્રેરાઈન ેપણ કેટિાકે ધમમ 

પસ્રવિમન કયુું. આ રીિ ેબનેિા મુસ્લિમ  સમાજ અનેક જ્ઞાસ્િ અન ેપેટાકોમોમાાં સ્વભિ હિો. ડો.કરીમ 

મુહાંમદ માલટર એ મહાગજુરાિના મુસિમાનો માાં ધમાુંિર કરિે મુસિમાનોની ૭૮ જાિો ગણાવી છે. જ્યાર ે

પ્રો.સિીિચાંદ્ર સ્મશ્રાએ માાં આવી િગભગ ૬૯ મુસ્લિમ  કોમોનો 
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ઉલ્િેખ કયો છે. મહત્વની બાબિ એ હિી કે મુસિમાનોના પેટાસ્વભાગો ધાસ્મમક પાયા ઉપર નસ્હ પરાંિુ 

ધાંધાને અનુરૂપ બનિા જિા હિા. 

ગજુરાતના મુસ્લિમ  સમાજમાાં સ્િક્ષણ : ઐસ્તહાસ્સક પસ્રપ્રેક્ષ્યમાાં

આગળ જણાવ્યુાં િ ે પ્રમાણે ૮મી સદીથી જ ગજુરાિના મુસ્લિમોના સાંપકમમાાં આવ્યુાં હિુાં. આમ 

મુસ્લિમોના ગજુરાિના ઇસ્િહાસ ઘણો જૂનો અન ેિાાંબો છે. આટિા િાાંબાકાળનો ઇસ્િહાસ દિામવવા માટે 

સ્રસચમ પેપર ટૂાં કુ પડે માટે ટૂાંકી માસ્હિી આપીન ેિ ેસમયની સ્િક્ષણની સ્લથસ્િ દિામવવાનો પ્રયાસ કયો છે. 

અમારો આિય આ સેમીનાર પેપરન ે કેિેન્ડર બનાવવાનો નથી માટે માત્ર જ ેિ ેવર્મ દિામવી િ ેસમયની 

ઘટનાઓ દિામવી નથી. પરાંિ ુજ ેિ ેસમયના મુસ્લિમોમાાં  સ્િક્ષણ માટે કેવુાં વાિાવરણ હિુાં િ ેદિામવવા નીચે 

મજુબ અવિરણો ઉદાહરણોનો કસ્વિાઓનો ઉપયોગ કયો છે.

મધ્યકાિીન સમયમાાં મુસ્લિમ  સમાજમાાં િૈક્ષસ્ણક સાંલથાઓ બે પ્રકાર ેહિી.

૧) મખિબ - અહીાંયા પ્રાથસ્મક સ્િક્ષણ અપાિુાં હિુાં. મખિબ મોટેભાગે મસ્લજદથી સાંકળાયેિા હિા.

ર) મદે્રસા - પ્રાથસ્મકથી આગળના કક્ષાનુાં સ્િક્ષણ અહીાં મળિુાં હિુાં. િ ે સૌથી અનુકૂળ જગ્યાએ િરૂ 

કરવામાાં આવી હિી. ઘણીવાર િ ેમસ્લજદ સાથે જોડાયેિી હિી િો ઘણીવાર લવિાંત્ર મદે્રસા પણ હિા.

મખિબ અન ેમદે્રસા આવા નામ વાાંચીન ેસ્વચાર આવિુાં હિ ેકે અહીાં િો માત્ર ધાસ્મમક જ્ઞાન જ મળિુાં 

હિ ે પરાંિ ુ થોડુાં  ઊાં ડાણથી સ્વચાર કરો ૧૦મી થી ૧૪મી સદી સુધી દુસ્નયાના ઘણા ભાગોમાાં મુસ્લિમ 

વૈજ્ઞાસ્નકો િેખકો સ્ચાંિકો થઈ ગયા િ ેબધાએ કયાાંથી સ્િક્ષણ િીધુાં હિુાં. િ ેબધાએ આ મદે્રસામા થી જ 

સ્િક્ષણ મેળવ્યુાં હિુાં. મદે્રસાઓમાાં માત્ર ધમમ પૂરિુાં જ સ્િક્ષણ નહોિુાં આપવામાાં આપવુાં. અભ્યાસક્રમ કે 

પાઠ્યક્રમ ના મધ્યમાાં કુરાન હોવા છિાાંય વ્યાકરણ ધમમસ્નરપેક્ષ કસ્વિાઓ પયાંગબર સાહેબ સાથે 

સાંકળાયેિ કેટિીક વાિામઓ અન ેઅાંકગસ્ણિના કાયદા િીખવવામાાં આવિા હિા. (

)

િ ેસમયે ચોક્કસ ઉાંમર ેબાળકમાાં સ્િક્ષણનુાં સાંચાર કરવાની િરૂઆિ થિી હિી.

આ સ્સવાય જહાાંગીર અન ેિાહજહાાં ને પણ આ જ ઉાંમર ેસ્િક્ષણ આપવાની િરૂઆિ કરી હોવાના 

ઉલ્િેખો છે. આમ એક ચોક્કસ ઉાંમર ેસ્િક્ષણની િરૂઆિ થિી હિી.

ગજુરાિના સુિિાનો અન ેમુઘિકાળ દરસ્મયાન ગજુરાિના વાઈસરોયએ પ્રજામાાં સ્િક્ષણના પ્રસાર 

માટે સાંલથાઓ લથાપી હિી. આ સાંલથાઓ િમેણે આ સાંલથાઓના સ્નભાવ માટે દાન આપયા હિા કેટિાક 

સ્વદ્વાનોને ઉત્તજેન આપવા ઈનામો પણ આપયા હિા. િમેજ બાળકોએ ઘણીવાર લકોિરિીપ પણ અપાિી. 

આ બધી બાબિો નીચેના ઉલ્િેખો દ્વારા સમજીએ.

અસિ સ્હાં દુલિાની નલિથી ઉત્પન્ન થયેિાાં બાળકોને બયાસરા કહેવામાાં આવિા. બયાસરા એટિે 

બે જુદી નસિનાાં સ્ત્રી પુરુર્ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેિ ઔિાદ આવા બાળકો માટે િાિીમની જુદી વ્યવલથા 

જરૂરી હિી. અને િેથી એમન ે માટે દરકે લથળે મદે્રસાની લથાપના કરવામાાં આવી હિી. સુિિાન 

અહમદિાહ-૧ના સમયમાાં ઘણી મદે્રસા લથાપવામાાં આવી હિી. (હસ્રપ્રસાદિાસ્ત્રી ગજુરાિનો રાજકીય 

અને સાાંલકૃસ્િક ઇસ્િહાસ ભાગ-પ પ.ૃર૭પ ર૭૬) આ સ્સવાયના ગજુરાિના બીજા સુિિાનોએ પણ 
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પોિ-પોિાના સમયમાાં મદે્રસાઓ લથાપયા હિા. મૌિાના સૈયદ અબુઝફર નદવી સાહેબએ ગજુરાિમાાં 

લથાપેિ નામ અન ેિેનો ટૂાંકો પસ્રચય પોિાના પુલિકમાાં આપયુાં છે. મુઘિકાળમાાં પણ કેટિાક મદે્રસાઓ 

સ્વકાસ પામ્યા હિા. િેમાાંથી કેટિાક મદે્રસા ઘણી ખ્યાસ્િ પામ્યા હિા. પાટણમાાં આવેિ ફૈઝ-સફા નામની 

મદે્રસા એક મસ્લજદ સાથે સાંકળાયેિ હિુાં અન ેપ્રખ્યાિ હિુાં.

જ્ઞાન માટે જરૂરી એવા કેટિાક પુલિકાિયો પણ મધ્યકાિીન ગજુરાિમાાં હિા. જમે કે ગજુરાિમાાં 

લવિાંત્ર મુસ્લિમ  હકૂમિ લથપાયા બાદ અનેક સ્વદ્વાનો અન ેમહાત્માઓ ગજુરાિમાાં આવ્યા હિા. એમના 

સાંગિના િીધે સુિિાન અહેમદિાહે એક પુલિકાિય િરૂ કયુું હિુાં. આ સ્સવાય અમદાવાદમાાં િાહઆિમ

સરખજે ઉલમાનપુરા કે જયાાં સૂફી સાંિોની વસાહિ હિી. ત્યાાં િમેની પોિાની િાયબ્રરેી પણ હિી. જો કે  

ગજુરાિની પ્રથમ મુસ્લિમ  િાયબ્રરેી પાટણની જામા મસ્લજદમાાં મૌિાના યાકુબની િાયબ્રેરી હિી. પાટણમાાં 

બીજા મૌિાનાઓની પણ પોિાની િાયબ્રેરી હિી. મૌિાના મહાંમદની િાયબ્રેરી મૌિાના અહમદની 

િાયબ્રેરી મૌિાના િબ્દ એ મખિબના સ્િક્ષક માટે વપરાિો હિો) એમ.કુરિેીએ પોિાના પુલિકમાાં 

ગજુરાિની ઘણી િાયબ્રરેીઓનો િહેર પ્રમાણ ેઉલ્િેખ આપયો છે.

િ ેસમયની સરકાર જ્ઞાનના પ્રચાર માટે નાણા ફાળવિી હિી જનેા કેટિાક ઉદાહરણો

અહમદિાહ સ્સવાય બીજો ગજુરાિી સુિિાન હિો, મહમૂદ ત્રીજા કે જણેે સ્િક્ષણ માટે અનેક દાનો 

કયામ હિા. િણેે ખાંભાિ પાસેના કેટિાક ગામોની આવક મદે્રસાના સ્નભાવ માટે સ્નયિ કરી હિી. મુઘિોના 

સમયમાાં પણ સ્િક્ષણ માટે દાન અપાિુાં હિુાં. જહાાંગીર એ સ્બનવારસી સ્મિકિો મદે્રસા બાાંધવા અને 

સમરાવવા માટે વાપરવાનુાં ફરમાન કયુું હિુાં. ગજુરાિના વાઈસરોય એવા િેખ ફરીદ કે જ ેમુિુમઝાખાનની 

ઉપાસ્ધ ધરાવિા હિા િ ેપણ ઘણા ઉદાર હાથે દાન આપિા હિા. િ ેજહાાંગીરના દરબારી હિા. િમેણે 

પોિાના ઘરકામ કરનાર કમમચારીઓમાાં બાળકોના સ્િક્ષણ માટે સ્િક્ષકો નીમ્યા હિા અન ે િ ે પોિ ે િ ે

સ્િક્ષકોને પગાર આપિો હિો.

ગજુરાિના દીવાન મહરમિખાનના હુકમથી પ્રાથસ્મક સ્િક્ષણની માાંડીને ઉચ્ચ સ્િક્ષણ મેળવિા 

દરકે સ્વદ્યાથીને સ્િક્ષકની ભિામણ પ્રમાણે સદરની પરવાનગીથી આસ્થમક મદદ આપવામાાં આવિી હિી. 

ઈ.સ.૧૬૯૭માાં અક્રમુદ્દીનખાને અમદાવાદમાાં ૧ ર૪ ૦૦૦ રૂ.ના ખચેમદે્રસાની લથાપના કરી હિી. 

ઔરાંગઝેબએ આ મદે્રસાના સ્નભાવ માટે કડી અન ે અમદાવાદના બે ગામ આપયા હિા. (સ્િવપ્રસાદ 

રોજગાર ગજુરાિનો કેળવણીનો ઇસ્િહાસ પ.ૃર૮)

આમ મધ્યકાિીન ગજુરાિના મુસ્લિમ  સમાજના સ્િક્ષણની સ્લથસ્િ સ્વિ ેકહી િકાય કે સ્િક્ષણ 

મેળવવા માટે સાંલથાઓ રૂપે મખિબ અન ેમદે્રસા હિા. જ્ઞાનમાાં વધારો કરવા માટે િાયબ્રેરી હિી. િમેજ 

જ્ઞાન મેળવવામાાં આસ્થમક મુશ્કેિી ન આવ ેિ ેમાટે સાંલથાઓને દાન અપાિુાં સ્િક્ષકો-સ્વદ્વાનોને ઈનામ દ્વારા 

ઉત્તજેન અપાિુાં અન ેયોગ્ય સ્વદ્યાથીઓને સ્િષ્યવૃસ્ત્ત આપીન ેજ્ઞાન પ્રાસ્િને ઉત્તજેન આપવામાાં આવિુાં હિુાં. 

જો કે અહીાંયા ખામીએ રહી જાય છે કે ચોક્કસ આાંકડાઓની માસ્હિીના અભાવે કેટિા િોકો સ્િક્ષણ પ્રાિ 

કરિા હિા કેટિા િોકો કેટિુાં સ્િક્ષણ મેળવિા િ ેિથ્યો કહી િકાિા નથી. માત્ર સ્િક્ષણ મેળવવા માટે જ ે

વાિાવરણ આપવામાાં આવિુાં હિુાં િનેી જ માસ્હિી મળે છે. 
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• સ્બ્રસ્િિકાળમાાં ગજુરાતના મુસ્લિમ  સમાજમાાં સ્િક્ષણ

૧૯મી સદીના બીજા દાયકામાાં અાંગે્રજોએ ગજુરાિ જીિી િીધુાં. સ્બ્રસ્ટિ આસ્ધપત્ય હેઠળના 

ગજુરાિમાાં સ્િક્ષણક્ષેતે્ર કેટિાક પસ્રવિમનો થયા િેમાાં મુખ્ય હિુાં. િૈક્ષસ્ણક માળખાની રૂપરખેા નક્કી થઈ 

અને િૈક્ષસ્ણક પ્રવૃસ્ત્તઓનુાં સાંચાિન આ બાંન ેસ્વિે માસ્હિી નીચે પ્રમાણે આપી િકાય.

• િૈક્ષસ્ણક માળખાની રૂપરખેા

ગજુરાતનુાં િૈક્ષસ્ણક માળખુાં આ મજુબ રચાયુાં હતુાં.

૧)  પ્રાથસ્મક િાળાઓ સાિ ધોરણ સુધી દેિી સ્િક્ષણ આપિી હિી. (આ િાળાઓ ગજુરાિીમાાં 

ભણાવિી હિી.)

ર)  એાંગ્િો-વનામક્યુિર સ્મડિ લકૂિ કે જ્યાાં પ્રાથસ્મક કક્ષા પછીના ત્રણ વર્ો માટે અાંગે્રજીન ેએક સ્વર્ય 

િરીકે દાખિ કરવામાાં આવ્યુાં.

૩) હાઈલકૂિ કે જ્યાાં ચાર વર્ો સુધી સ્વદ્યાથીઓ અાંગે્રજીન ેએક સ્વર્ય િરીકે નસ્હ પરાંિ ુબીજા બધા 

સ્વર્યો પણ અાંગે્રજીમાાં િીખી મેસ્ટિક્યુિેિનનો અભ્યાસક્રમ પૂરો કરિા.

૪) મેસ્ટિક્યુિેિન પછી સ્વદ્યાથી યુસ્નવસ્સમટીમાાં પ્રવેિ માટે પાત્ર થિો હિો.

• િૈક્ષસ્ણક પ્રિસૃ્િઓનુાં સાંચાિન

૧) ઈ.સ.૧૮૪૦ સુધી િૈક્ષસ્ણક પ્રવૃસ્ત્તઓનુાં સાંચાિન નેિૃત્વ એજ્યુકેિન સોસાયટી કે સરકારી 

અમિદાર આગેવાન ખાનગી વ્યસ્િ કે સ્મિનરીઓ મારફિ થિુાં.

ર) ઈ.સ.૧૮૪૦ થી ઈ.સ.૧૮પપ સુધી સરકાર સ્િક્ષણ પ્રવૃસ્ત્તઓનુાં સ્નયાંત્રણ એક અસ્ધકૃિ બોડમ  ઓફ 

એજ્યુકેિન દ્વારા કરિી હિી.

૩) ઈ.સ.૧૮પપથી સ્િક્ષણના સ્વકાસ અને સ્નયમન માટે ડાયરકે્ટર ઓફ એજ્યુકેિન અન ે દરકે 

સ્જલ્િાની િાળાઓની મુિાકાિ િેનારાઓ અન ેસ્િક્ષણ સ્નરીક્ષકોએ હવાિો સાંભાળી િીધુાં.

જો કે સ્બ્રટીિકાિીન ગજુરાિમાાં ઉપર પ્રમાણે સ્િક્ષણ માટે વ્યવસ્લથિ સાંચાિન અને સ્િક્ષણની 

િકો સમાન રીિ ેઉપિબ્ધ હોવા છિાાંય મુસ્લિમ  પ્રજામાાં સ્િક્ષણનુાં પ્રમાણ બગડયુાં હિુાં. િ ેસ્વિેના કેટિાક 

દૃષ્ાાંિો ડા.મકરદે મહેિા સાહેબ એ િ ેસમયના સામાસ્યકો બુસ્િપ્રકાિ માાંથી આપયા છે. જમે કે એસ્પ્રિ 

૧૮૬૯ના બુસ્િપ્રકાિના અાંકમાાં િેખસ્મયાાં બડાસ્મયા નામના મેસ્ટિ ક થયેિા અમદાવાદના એક સ્િક્ષકે 

મુસિમાનોની પડિી સ્વિે નામનો િેખ િખ્યો હિો િેમણે મુસ્લિમોન ેઉદે્દિીને િખ્યુાં :

અર ેભાઈઓ િમે એક વખિ ેસ્હાં દુલિાનમાાં રાજ્ય કરિા હિા. િમારી આટિી બધી પડિી િી રીિે 

થઈ ખરખેર િેમાાં વાાંક િમારો જ છે કે િમ ે ભણીગણીન ે નોકરી કે ધાંધો કરિા નથી. આ િહેરની 

હાઈલકૂિોમાાં પણ માત્ર ત્રણ ચાર મુસિમાનો જ ભણે છે.ઘણાાંને મોઢેથી મેં એમ સાાંભળ્યુાં છે કે આપણે અાંગે્રજી 

ભાર્ા અન ેપસ્િમની સ્વદ્યાઓ િીખીને િુાં કામ છે પણ િ ેમોટી ભૂિ છે.
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િેખમીયાાં બડામીયાાંના ઉપરોિ િબ્દોથી દેખાઈ આવ ે છે કે નવા િૈક્ષસ્ણક માળખા પ્રમાણે જ ે

અાંગે્રજી ભાર્ા અન ેપસ્િમી સ્વદ્યા આપવાની િરૂઆિ થઈ હિી િ ેપ્રાિ કરવાના સ્વરોધમાાં હિુાં. મુસ્લિમ  

સમાજ અન ેિથેી િ ેસમયે હાઈલકૂિ કે જયાાં અાંગે્રજી ભાર્ામાાં જ જ્ઞાન આપવામાાં આવિુાં િમેાાં આ સમાજના 

સ્વદ્યાથીઓની સાંખ્યા ઓછી થવા િાગી અને આગળ જિા િમેની પડિી થવા િાગી.

નામના ઈાં ગ્િેન્ડથી પ્રસ્સિ થિા અાંગે્રજી સામસ્યકમાાં અમીર અિી નામના 

બૌસ્િકે નામનો એક િેખ પ્રસ્સિ કયો. એક મુસ્લિમ  એ આનો ગજુરાિી 

અનુવાદ નવેમ્બર ૧૮૮૩ના બુસ્િપ્રકાિના અાંકમાાં છપાવ્યુાં હિુાં. જ ેમજુબ સ્હાંદુઓની જમે મુસિમાનોએ 

ભણી ગણીન ે સ્િક્ષક વકીિ અન ે દાિર બનવુાં જોઈએ. અને સરાકરી નોકરીઓ પણ હાાંસિ કરવી 

જોઈએ. અાંગે્રજોએ ભણવાની િક િો બાંન ેકોમો માટે એકસરખી આપી હોવા છિાાંય િમે નવી સ્િક્ષણ 

વ્યવલથાનો િાભ કેમ િેિા નથી.

આ િબ્દો પરથી લપષ્ થાય છે કે અાંગે્રજોએ સ્િક્ષણ માટે સમાન િક આપી હોવા છિાાંય મુસ્લિમો 

અાંગે્રજોની આ નવી સ્િક્ષણ વ્યવલથાનો િાભ િેવા માાંગિા નહિા.

જો કે આનો મિિબ એ નથી કે મુસ્લિમો સ્િક્ષણ પ્રત્યે અરૂસ્ચ ધરાવિા થઈ ગયા હિા. િ ેસમયે 

ઘણી ઉદૂમિાળાઓ લથપાઈ હિી કે જયાાં નવાાં સ્વચારોનુાં સ્િક્ષણ િેિા હિા. ઈ.સ.૧૮૬રમાાં સ્પ્રસ્ન્સપિ સદર 

અમીન અન ે કેળવણીકાર ગુિામ મોસ્હનુદ્દીને અમદાવાદમાાં સૌપ્રથમ ઉદૂમિાળા િરૂ કરી. િમેાાં અાંગે્રજી

ગજુરાિી અન ે ઉદૂમભાર્ાઓ ઉપરાાંિ ઇસ્િહાસ ભૂગોળ સાયન્સ અને ગસ્ણિના અભ્યાસક્રમો હિા. 

(ડૉ.મકાંરદ મહેિા ઇસ્િહાસ સમાજ અન ેસાસ્હત્યમાાં ગજુરાિ પ.ૃ૧૦૧) ત્યારબાદ બીજી ત્રણ આવી 

િાળાઓ પણ િરૂ થઈ િમેાાંની એક મુસ્લિમ  કન્યાઓ માટે હિી. ઉદૂમિાળામાાં ભણેિા સ્વદ્યાથીઓ નવી 

પિસ્િથી સ્વચાર કરિા થયા છે. અન ેકેટિાક િજેલવી સ્વદ્યાથીઓ અમદાવાદ અન ેગામડાઓમાાં સ્િક્ષકની 

નોકરી પ્રાિ કરિા જાય છે.(ડૉ.મકરાંદ મહેિા ઉપરોિ પ.ૃ૧૦૧)

ઉપરના બાંન ેપ્રકારના ઉલ્િેખ પરથી જણાઈ આવ ેછે કે મુસ્લિમ  પ્રજા સ્િક્ષણ િો િેિી જ હિી પરાંિુ 

િમેનો ઝૂકાવ ઉદૂમિાળા પ્રત્યે હિો. ઉદૂમિાળામાાં પણ િ ેનવા સ્વચારો અપનાવિી જ હિી. માત્ર િમેની 

ઉદાસીનિા િ ેસમય ેઅાંગે્રજી સ્િક્ષણ પ્રત્યે હિી િ ેસમયની સરકારી નોકરીઓમાાં અાંગે્રજોનુાં જ્ઞાન અને 

પિટાિા જિા સમયન ેઅનુકૂળ સ્િક્ષણ જરૂરી હિુાં અન ેઆવુાં સ્િક્ષણ આપવા માટે પહેિ કરનાર એવી 

સાંલથા કે જ ે સ્હાં દુ-મુસ્લિમ એકિાનુાં પ્રિીક પણ હિી િ ે અાંજુમન-એ-ઈલિામનુાં અહીાંયા ઉલ્િેખ કરવુાં 

આવશ્યક છે.

ઈ.સ.૧૮૮૪માાં અમદાવાદમાાં ખાનસાહેબ બહાઉદ્દીન બાવાસ્મયાાં બુરહાનુદ્દીન અબુિસ્મયાાં

નનાસ્મયાાં રસુિસ્મયાાં િાિિાંકર ઉસ્મયાિાંકર અન ેમસ્હપિરામ રૂપરામ એ મળીને અાંજુમન-એ-ઈલિામ

નામની સાંલથા િરૂ કરી. આ િાળા મુસ્લિમોમાાં  સ્િક્ષણને ઉત્તજેન આપવા માટે િરૂ થઈ હિી જો કે િેના 

પ્રથમ ત્રણ સેકે્રટરી મહીપિરામ િાિિાંકર અન ેરમણભાઈ નીિકાંઠ સ્હાં દુ હિા અન ેિથેી  જ િો આ સાંલથાન ે

સ્હાં દુ-મુસ્લિમ એકિાનુાં પ્રિીક કહી િકાય. આ સાંલથાના મુખ્ય ઉદે્દિો નીચે મજુબ હિા.

૧) મુસ્લિમ સ્વદ્યાથીઓ અન ે સ્વદ્યાથીનીઓન ેમાટે આધુસ્નક અન ે પિટાિા જિા સમયન ેઅનુરૂપ 

સ્િક્ષણ આપવુાં.

ર) સ્હાં દુઓ અને પારસીઓની જમે અમદાવાદ મ્યુસ્નસ્સપાસ્િટીના કાઉસ્ન્સિરો િરીકે જમેની કામ 

કરવાની ઈચ્છા હોય િમેન ેઉત્તજેન આપવુાં.

૩) સ્હાં દુ અન ેમુસિમાન કોમો વચ્ચેનો સદ્ભાવ કેળવવાના પ્રયાસો કરવા.
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ગજુરાિના િ ેસમયના બૌસ્િક આગેવાનોની જમે જ દેિી રજવાડાઓએ પણ મુસ્લિમ પ્રજાના 

સ્િક્ષણ માટે ટેકો આપયો હિો. જમે કે અાંજુમન-એ-ઈલિામની પ્રવૃસ્ત્તનો સ્વકાસ થિા નવો મકાન બાાંધવાની 

જરૂર પડી અન ે આ માટે જૂનાગઢના દીવાન બહાઉદ્દીન એ રૂ.૬ ૦૦૦ દાનમાાં આપયા હિા. આ જ 

દીવાનની યાદમાાં જૂનાગઢના નવાબ રસૂિખાનજીએ ઈ.સ.૧૯૦૦માાં જૂનાગઢમાાં બહાઉદ્દીન કોિજેની 

લથાપના કરી હિી.

આમ સ્બ્રસ્ટિકાિીન ગજુરાિમાાં મુસ્લિમ સ્િક્ષણ સ્વિ ેઉપરના દૃષ્ાાંિો આપીન ે સ્િક્ષણ પ્રત્યે િ ે

સમયના મુસ્લિમ પ્રજામાાં કેવો માહોિ હિો િ ે દિામવવાનો પ્રયત્ન કયો છે. અહીાં િ ેસમયે ઘણીિાળા

કોિજે ટિલટ બન્યા હિા િ ેદરકેનો ઉલ્િેખ િક્ય નથી િમેજ દરકે સ્જલ્િા અન ે દેિી રજવાડાઓમાાં પણ 

સ્િક્ષણ સ્વિ ેપગિા િેવાયા હિ ેિ ેદરકેે દરકેનો પણ ઉલ્િેખ કયામ વગર માત્ર િ ેસમયના કેટિાક અવિરણો 

આપીને સ્િક્ષણ સ્વિેની િત્કાિીન સ્લથસ્િ આપવાનો પ્રયાસ કયો છે.

• ઉપસાંહાર

ઉપયુમિ ચચામ પછી કહી િકાય છે કે મધ્યકાળમાાં ગજુરાિના મુસ્લિમો માટે િ ેસમયની જરૂસ્રયાિને 

અનુસાર સ્િક્ષણ પ્રાિ હિુાં. જ્ઞાનપ્રાસ્િ માટે ઉપયોગી અન ે જરૂરી એવી સ્િક્ષણ સાંલથાઓ હિી અન ે

િાસકોનો પણ સહકાર હિો જા કે અાંગે્રજોના ગજુરાિમાાં આગમન બાદ પસ્રસ્લથસ્િ બદિાઈ નવી સ્િક્ષણ 

વ્યવલથા િરૂ થઈ. કેટિાક ઉદાહરણો દિામવે છે કે મુસ્લિમ  પ્રજા િ ેસમયમાાં અાંગે્રજી સ્િક્ષણ પ્રત્યે ઉદાસીન 

હિી િો કેટિાક ઉદાહરણ દિામવે છે કે ઉદૂમિાળાઓ દ્વારા પણ મુસ્લિમો સ્િક્ષણ પ્રાિ કરિા જ હિા. પરાંિુ 

ચોક્કસ આાંકડાઓના અભાવે આપણે સાક્ષરિાનુાં પ્રમાણ ડિ ોપ આઉટ રસે્િયો કે પ્રાથસ્મક માધ્યસ્મક

ઉચ્ચિર સ્િક્ષણમાાં મુસ્લિમ  પ્રજાના લથાનની િ ેસમયની માસ્હિી આપી િકાય નસ્હ. 

http://www.ijcrt.org/

