
g_mOemò
B`Îmm AH$amdr

g_mO
emó

 B`Îmm 11 dr (_amR>r _mÜ`_)

g_mOemó B`Îmm 11 dr (_amR>r _mÜ`_)

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

https://www.ncertbooks.guru/category/books/


ासन िन र्य कर्मांक  अ यास-२११ /( .कर्.४३/१ ) स ी-४ िदनांक २ .४.२ १  अ वये ापन
कर यात लेल्या सम वय सिमती या िदनांक २ . .२ १  र जी या बठक म ये हे पा प तक 

सन २ १ -२  या ि क व ार्पासून िनधार् रत कर यास मा यता दे यात ली हे. 

महारा  रा य पा प तक िनिमर्ती व  अ यासकर्म सं धन मं , प े.

य ता अकरावी

आपल्या स्माटर् ोनवरील DIKSHA App द्वारे पा पुस्तकाच्या पिहल्या 
प ावरील Q.R. Code द्वारे िडिजटल पा पुस्तक व पाठासंबंिधत 
अध्ययन-अध्यापनासाठी उपयुक्त दृक - ाव्य सािहत्य उपल ध हो ल.

समाज ा
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माव ती : २ १ ©  महारा  रा य पा प तक िनिमर्ती व अ यासकर्म सं धन मं , प े ४११ ४.
महाराष्ट राज्य पा पसु्तक िनिमर्ती व अ यासकर्म सशंोधन मडंळाकड ेया पसु्तकाच ेसवर् ह  राहतील. 
या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट राज्य पा पुस्तक िनिमर्ती व अ यासकर्म संशोधन 
मंडळ यांच्या लेखी परवानगीिशवाय उद् धत करता येणार नाही.

समाज ा  िव य सिमती 
ॉ. व ाली िदवाकर, अ य
ॉ. व ाली ज ी, सद य
ॉ. सजाता खले, सद य
ॉ. ल्हाद माने, सद य

स . व ार् सर दे, सदस्य सिचव

समाज ा  अ यास ट 
ॉ. सलमा अजीज
ी. यवन जॉन
ॉ. व्यंकटे  खरात
ॉ. रे का ब व े
ी. चं कांत खं ा े
ॉ. का  खे ी
ी. अिधकराव हजारे
ी. सनील ि ंदे

ॉ. हेमंत स नकांब े
ी. मदनम हन िव वकमार्
ीमती सरेखा िकन ांवकर

ी. र नाल्  ल स
ी. वंतराव का ापरे
ॉ. ीकांत पारखी
ी. दया ंकर व
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ॉ. व ाली िदवाकर
ॉ. व ाली ज ी
ॉ. िवजय मा लकर

भा ांतर
ॉ. चेतना देसा
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िवद्याथीर् िम हो,  
  आज िवज्ञान आिण तं ज्ञानाच्या जगात अनेकदा सामािजक शास् े आिण ामुख्याने समाजशास्  या िवषयाचा 
अ यास का करायचा हा न पडतो. तुमचे िम , नातेवा क तर नक्कीच तुम्हांला हा न िवचारतील, की 
समाजशास् ात तुम्ही कशाचा अ यास करता? थो ा संिदग्ध सुरात तुम्ही सांगाल, की आम्ही समाजाचा अ यास 
करतो आिण मग नांची रीच झडेल, की समाजाचा वेगळा अ यास करण्याची गरज काय? आपण आपला 
समाज ओळखत नाही का? या पुस्तकातून तुम्हांला या नांची ठोस उत्तरे देता येतील, अशी आम्हांला नक्की 
खा ी आहे. 
  आज वैज्ञािनक मािहती व तं ज्ञानातील कर्ांतीमुळे आपलं आयषु्य खूपच सोपे झाले आहे असे वाटत 
असतानाच आपल्याला जाणवते, की एक चांगलं सुजाण आयुष्य जगण्यासाठी केवळ तं ज्ञान उपयोगी नाही. 
मानवाला आपल्या आसपासच्या घटनांचा अथर् लावण्याची, ते सहजपणे समजून घेण्याची िनतांत गरज असते. 
  अनेक समाजशास् ज्ञांना असे वाटले होते, की तं ज्ञानामुळे या सामिजक आतंरिकर्या शुष्क, मानविवरिहत 
होतील व समाजाची वीण बदलेल. काही माणात ही भीती खोटी ठरली. आपल्यातील सामािजक देवाण-घेवाणीचे 
स्वरूप बदलले. ते अिधक गुंतागुंतीचे बनायला लागले. याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी केवळ तं ज्ञान पुरेसे नसून 
समाजशास् ासारख्या िवषयाची गरज अिधक कषार्ने भासू लागली. समाजशास्  वैयिक्तक गोष्टींवर भर न देता 
नांच्या ‘सामािजक’ बाजूंवर जास्त भर देते. त्याच माणे, आज जागितकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण, 

स्थलांतर या िकर्यांमुळे कुटुंब, िववाह, िशक्षण, धमर् यांमध्ये अमूलागर् बदल होत आहेत. संकिरत संस्कृती हे 
आजच्या काळाचे वैिशष्  बनले आहे. हे पिरवतर्न समजून घेण्यामध्ये समाजशास्  मदत करत.े 
  इयत्ता  वीच्या पा पुस्तकामध्ये िविवध महत्त्वाच्या संकल्पनांचा आिण पायाभूत समाजशास् ीय मांडणीचा 
समावेश केला आहे. यांमधून आपले दैनंिदन व्यवहार सामािजक जडणघडणींमधून बनलेले असतात हे समजायला 
मदत हो ल. थोडक्यात, या िवषयाद्वारे समाजातील िविवधता समजून घेतली जाते आिण त्या वैिवध्यतेचा आदर 
केला जातो.
  अध्ययन अिधक सुलभ, रंजक व कृतीयुक्त होण्यासाठी तुम्हांला मािहतीपर चौकटी, िविवध कृती,               
क्यू.आर. कोडवर देण्यात येणारे सािहत्य याचा िनि चतच उपयोग हो ल.
  समाजशास् ामध्ये िचिकत्सात्मक आिण िव लेषणात्मक अ यासासाठी आव यक कौशल्ये िवकिसत केली 
जातात. ही कौशल्ये आज मो ा माणावर मानव संसाधन िवकास क्षे ांमध्ये, िबगरशासकीय संस्था, प कािरता, 
सारमाध्यमे, िनयोजन आिण िवकास, सामािजक संशोधन, शासकीय धोरणिनिमर्ती िकर्येमध्ये वापरली जातात. 
समाजशास् ाच्या ज्ञानामुळे अनेक व्यावसाियक संधी उपल ध होतील.  आम्हांला अशी आशा आहे, की सामािजक 
वास्तवाकडे अिधक समतोल पद्धतीने बघण्याचा दृिष्टकोन यामुळे तुम्हांला िमळेल.

- तावना -

( ॉ.सिनल म र)
संचालक

महाराष्ट राज्य पा पुस्तक िनिमर्ती व
अ यासकर्म संशोधन मंडळ, पुणे.

nwUo
{XZm§H$ … 20 OyZ 2019
^maVr` gm¡a {XZm§H$ … 30 Á`oð> 1941
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(F)

- ि कांसाठी -
   वी चा समाजशास्  हा िवषय अध्ययनाथ्यार्ंना समाजशास् ाच्या रोमांचक ज्ञानक्षे ाची ओळख करून 
देतो. या िवषयाशी संबंिधत अशी धारणा आहे, की हा सामान्यज्ञानावर आधािरत आहे. परंतु, हा िवषय 
आपल्या दैनंिदन वास्तवाशी जोडला आहे. यासाठीच िशक्षकांनी समाजशास् ीय संकल्पना आिण दैनंिदन 
जीवनातील साम्यस्थळे, दुवे िवद्याथ्यार्ंच्या िनदशर्नास आणून देणे अत्याव यक आहे. समाज आिण मानवी 
सामािजक संबंध यांचा अ यास खालील अनुदेशनात्मक तं े वा पद्धती वापरून जीवंत करता ये ल.

 सहय ी अ ययन  भावी, सजर्नशील आिण आनंददायी अध्ययन अनुभवांसाठी सहयोगी अध्ययन तं ांचा 
वापर करता ये ल. उदा., िवचार-जोडी, देवाणघेवाण, िजगसॉ, वतुर्ळाच्या आत-बाहेर, इ.

 य- ूब वरील दव्यांवर धा रत चचार्  िशक्षकाने स्वतः आधी youtube वरील िच ि ती पहाणे गरजेचे 
आहे. (Whats App) समाज माध्यमांच्या मदतीने िवद्याथ्यार्ंना हे दुवे (links) द्यावेत. अथवा संगणक 
योग शाळेतील लकावर link िलहावी. या िच ि तीनंतर वगार्त चचार् अथवा लेखी कायर् द्यावे.

 ा टातील चचार्  तुमच्या वगार्तील िवद्याथ्यार्ंचे छोटे गट तयार करावेत. सवर् गटांना  ते  िमिनटे 
िचंतन/िवचार करण्यासाठी एखादा िवषय द्यावा. त्यानंतर  िमिनटे गटचचसाठी वेळ द्यावा. त्येक गटाचा 
ितिनधी आपल्या चचतील  महत्त्वाचे मु े संपूणर् वगार्समोर सादर करेल. िशक्षक लकावर अध्ययन 
मु ांचा सारांशरूपाने आढावा घेतील.

 समवय कांस बत/सहा यायी अ ययन  पा कर्माशी त्यक्ष वा अ त्यक्षिरत्या संबंिधत असलेल्या आपल्या 
आवडीच्या एखाद्या िवषयावर िवद्याथीर् PPT तयार करतील. त्याचे वगार्त सादरीकरण करतील. िशक्षक 
त्या संगी इतर पूरक मािहती पुरवतील.

 वादिववाद  अनेक घटकांना िविवध पैलू असतात व ते चचचे सहज िवषय बनतात. या िवषयांआधारे 
वगार्त औपचािरक वादिववाद सादर करता ये ल.

 मलाखत  एखाद्या िवषयावरील छो ा सवक्षणाच्या (नमुना संख्या- ) आधारे अहवाल लेखन करता 
ये ल.

 े भेट  एखादा छोटा गट िबगरशासकीय संस्था (NGO) अथवा खेडे अथवा आिदवासी क्षे  वा 
वस्तूसंगर्हालय अशा िठकाणांना भेट दे ल. मोबाइल ोनच्या मदतीने छोटी िच ि त बनवून वगार्त सादर 
करता ये ल अथवा अहवाल लेखन करता ये ल. वगार्तील सादरीकरणानंतर त्यावर आधािरत चचचे िनयोजन 
करता ये ल.

 कतीपि का/ वा याय  त्येक घटकाअंती, उजळणी स्वरूपाचा स्वाध्याय संपूणर् वगार्साठी आयोिजत करता 
ये ल. या स्वाध्यायावर वगार्त चचार् घेता ये ल िकंवा गहपाठ म्हणूनही देता ये ल.

   त्येक घटकांअंती, नमुन्यादाखल न िदले आहेत, हे सवर्समावेशक नाहीत. िवद्याथीर् व िशक्षक नपेढी 
तयार करतील अशी अपेक्षा आहे. नांचे स्वरूपही िविवधांगी असावे. त्येक घटकाला सारखा भारांश िदला 
आहे. िशक्षकांनी सजर्नशील न िवचारावे जेणेकरून िवद्याथ्यार्ंमधील सजर्नशीलता, स्वअिभव्यक्तीला वाव 
िमळेल. िवद्याथ्यार्ने केवळ पाठांतरापेक्षा िमळवलेल्या ज्ञानाचा  व्यवहारात उपयोग करावा असे अपेिक्षत आहे. 
यासाठी संकल्पना िच े, स्वअिभव्यक्तीचे न, उतार्यावरील न यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

 समाजशास् ाचा अ यास आनंददायी व स्मरणीय बनवा. खूप शुभेच्छा!
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मता िवधाने
कर्. टक मता
१. समाजशास् ाची 

ओळख
• समाजशास् ाचा अथर्, स्वरूप आिण उदय स्पष्ट करता येणे.
• समाजशास् ाचे महत्त्व व उपयोिजतता यांची िचिकत्सा करता येणे.

२. पाि चमात्य आिण 
भारतीय 
समाजशास् ज्ञांचे 
योगदान

• समाजशास् ाच्या िवकासातील पा श्चमात्य व भारतीय समाजशास् ज्ञांचे योगदान 
जाणून घेता येणे.

• पा श्चमात्य व भारतीय समाजशास् ज्ञांनी मांडलेल्या संकल्पना व िसद्धांताचंे 
महत्त्व स्पष्ट करता येणे.

३. समाजशास् ातील 
मूलभूत संकल्पना

• समाजशास् ातील पायाभूत संकल्पना स्पष्ट करता येणे.
• व्यक्ती आिण समाज यांच्यातील सहसंबंधाची िचिकत्सा करता येणे.
•  सामािजक संरचनेचे घटक स्पष्ट करता येणे. 
• सामािजक संरचनेच्या घटकांचे वगीर्करण करून त्यांची तुलना करता येणे.

४. सामािजक संस्था • सामािजक संस्थांचे बदलते स्वरूप जाणून घेणे.
• व्यक्तीच्या सामािजक जडणघडणीतील सामािजक संस्थांच्या भूिमकेचे िचिकत्सक 

िवश्लेषण करता येणे.

५. संस्कृती • मानवी संस्कृती म्हणजे काय हे जाणून घेऊन मानवी जीवनातील संस्कृतीचे महत्त्व 
यांची चचार् करणे.

• संस्कृतीचे िविवध कार व घटक यांचे वगीर्करण करता येणे आिण त्यांच्यातील 
परस्परसंबंध स्पष्ट करता येणे.

• संस्कृतींमधील िविवधतेचे आकलन करणे.
• संस्कृतीचे संकरण जाणून घेणे.

६. सामाजीकरण • सामाजीकरणाची ि या जाणून घेणे.
• सामाजीकरण घडवून आणणार्या संस्थांची तुलना करणे.
• सामाजीकरण घडवून आणणार्या संस्थांचे मूल्यमापन करणे.

७. सामािजक स्तरीकरण • सामािजक स्तरीकरणाचे स्वरूप स्पष्ट करता येणे. 
• सामािजक स्तरीकरणाच्या िविवध िनधार्रकांचा शोध घेता येणे.
• सामािजक स्तरीकरणाचे पिरणाम स्पष्ट करता येणे.

८. सामािजक पिरवतर्न • सामािजक पिरवतर्नाचा अथर् व वैिशष्ट्ये स्पष्ट करता येणे. 
• सामािजक पिरवतर्नाचे घटक ओळखता येणे. 
• सामािजक पिरवतर्नासंबंधी िवधायक अिभवृत्ती बाळगणे.
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१. समाज ा ाचा प रचय
१.१ समाज ा  - व्याख्या ि  व प
१.२ समाज ा  - उ म ि  व्या ी
१.३ समाज ा ाचे मह व

  पिहल्या करणामध्ये आपण समाजशास्  ही 
एक स्वतं  िवद्याशाखा कशी आहे हे िशकणार 
आहोत. समाजशास् ाचे स्वरूप आिण व्याप्ती याचा 
िवद्याथ्यार्ंना पिरचय व्हावा हा या करणाचा उ ेश 
आहे.  

  युरोपमधील  व्या व  व्या शतकांतील 
सामािजक, बौद्् िधक पिरिस्थती आिण समाजशास् ाचा 
उगम यांच्यातील परस्परसंबंधांचा अ यास करण्याचा 
यत्न या करणात केला गेला आहे. एक 
िवद्याशाखा म्हणून समाजशास् ाचा उगम युरोपमध्ये 
झाला.

  समाजशास्  ही एक स्वतं  िवद्याशाखा म्हणून 
 व्या शतकाच्या मध्यात उदयास आली. 

समाजशास् ाच्या उदयानंतर मानवी समाजाचा अ यास 
करण्याचा दृिष्टकोन बदलला. समाजशास्  हे एक 
स्वतं  ओळख असलेले नवीन सामािजक शास्  
म्हणून उदयाला आले.

  समाजशास्  हे ामुख्याने मानवी समाजाचा 
अ यास करते. म्हणून ‘समाजाचे शास् ’ अशी त्याची 
ओळख िनमार्ण झाली. समाजशास्  हे एक 
सामािजकशास्  आहे. त्याची स्वतं  ओळख आहे 
म्हणूनच आज जगात सवर्  समाजशास् ाचे महत्त्व 
आिण व्यावहािरक उपयुक्तता िनिवर्वादपणे मान्य होत 
आहे.

  समाजशास् ात मुख्यत्वेकरून मानवी जीवन, 

मानवी िकर्या यांचा अ यास केला जातो. मानवी 
समाजाचा उदय, िवकास आिण मानवी समाजाची 
संरचना आिण कायर् यांच्या अ यासाला महत्त्व िदले 
जाते. सामािजक जीवनातील िविवध घटकांमधील 
परस्परसंबंध आिण परस्परावलंबनाचा िवचार 
समाजशास्  करते. हे शास्  समाजातील िस्थरता 
आिण पिरवतर्न, उत्कर्ांती आिण कर्ांती या घटकांवरही 
काश टाकते.

  समाजशास्  हे स्वतं  सामािजकशास्  असून 
सामािजक घटनांचा शास् ीय अ यास करते. थोडक्यात 
हे एक सामािजक संबंध आिण सामािजक वतर्नाचे 
अध्ययन करणारे शास्  आहे.

१.१ समाज ा ाची व्याख्या ि  व प

  समाजशास्  हे समाजाचे शास्  असून यात 
सामािजक संबंध आिण मानवी समाजाचा अ यास 
केला जातो. तसेच सामािजक संबंध, त्याचे कार, 
िविवधता, सामािजक समूह, सामािजक संरचना, 
सामािजक दजार्, सामािजक िनयमने, सामािजक 
समस्या, समाजाचे बदलते स्वरूप इत्यादी अनेक 
गोष्टींचा अ यास यात केला जातो.

  समाजशास्  म्हणजे काय? या नाचे अत्यंत 
साधे व सोपे उत्तर असे की, समाजशास्  म्हणजे 
‘समाजात राहणार्या माणसांचा अ यास’ िकंवा 
समाजशास्  म्हणजे ‘सामािजक घटनांचा शास् ीय 
अ यास’. समाजशास् ाची अचूक व्याख्या समजावून 
घेण्यासाठी आपल्याला समाजशास्  या श दाची 
व्युत्पत्ती कशी झाली हे समजावून यावे लागेल. 

  च तत्त्ववेत्ता ‘ गस्ट कॉम्त’ यांना 
समाजशास् ाचा जनक म्हणून संबोधले जाते. 
Sociology हा इंगर्जी श द  मध्ये थम 

तावना
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वापरल्याचे ेय गस्ट कॉम्त यांना िदले जाते. 
त्यांनी ‘Positive Philosophy’ हा गर्ंथ िलिहला. 
या गर्ंथाच्या चौथ्या आवत्तीत त्यांनी थम 
‘समाजशास् ’ ही संज्ञा वापरली.

  लॅटीन भाषेतील ‘Socius’ व गर्ीक भाषेतील 
‘Logos’ या श दांपासून ‘Sociology’ ही संज्ञा 
तयार झाली. Socius म्हणजे सहकारी िकंवा 
सहयोगी होय. कालांतराने Socius हा श द समाज 
या अथार्ने वापरला जाऊ लागला. Logos म्हणजे 
शास्  िकंवा अ यास. म्हणजेच समाजशास् ाचा 
श दशः अथर् ‘समाजाचे शास् ’ असा होतो. 
सु वातीला कॉम्त यांनी या शास् ास ‘सामािजक 
पदाथर्िवज्ञान’ ही संज्ञा वापरली. नंतर त्याला 
समाजशास्  हे नाव िदले गेले. त्यांनी सामािजक 
घटनांचा शास् ीय पद्धतीने अ यास करणारे 
समाजशास्  हे नवीन शास्  शोधले.

१.१.१ व्याख्या

 १. ऑ ट कॉ   “सामािजक व्यवस्था आिण 
गतीचा अ यास करणारे शास्  म्हणजे 
समाजशास् .” 

 २. ॉ र् िस ल  “समाजशास्  हे मानवी 
आंतरसंबंधांच्या स्वरूपाचे अध्ययन करणारे  
शास्  आहे.”

 ३. ऑक्सफडर् िडक्शनरी  “समाजशास्  म्हणजे 
मानवी समाजाचा िवकास, संरचना आिण कायर् 
यांचा अ यास होय.”

  या व्याख्यांचे िव लेषण करताना असे लक्षात 
येते की, ब तेक समाजशास् ज्ञांच्या मते, सामािजक 
संबंध आिण सामािजक घटना हा समाजशास् ाचा 
अ यासिवषय आहे. समाजशास्  आिण त्याचा 
अ यासिवषय यांचे स्वरूप अत्यंत व्यापक व 
गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे समाजशास् ाची एक 

सवर्मान्य अशी व्याख्या करता येत नाही. तरीदेखील, 
वरील व्याख्यांवरून सामान्यपणे पुढील तीन मु े 
िदसून येतात.

 . वरील सवर् व्याख्यांमध्ये समाजशास् ाच्या 
शास् ीय स्वरूपावर भर िदला आहे. 

 . या व्याख्यांमध्ये मानव आिण समाज यांच्यातील 
संबंधांवर भर िदला आहे. 

 . या व्याख्यांवरून असे स्पष्ट होते की, 
समाजशास्  हे एक गुंतागुंतीचे शास्  असून इतर 
सामािजक शास् ांपेक्षा वेगळे आहे.

समाज ा ीय कल्पनािव तार ह जे काय?

  समु ातील माशांना सागरी जीवशास्  िकंवा 
समु ी लहरींबाबत काही समज असते का?- ब धा 
नाही.  आपल्या बर्याच जणांचं या माशांसारखच 
असतं. ज्या समाजात आपण राहतो व ज्या 
संस्कृतीचे पा क असतो ितची नीट समज 
आपल्याकडे नसते. आपल्या भोवतालच्या 
पिरिस्थतीचे आकलन होण्यासाठी सामान्यज्ञानाच्या 
पलीकडे जाऊन सखोल िवचार करणे आव यक 
असते. आपल्या दैनंिदन जीवनाचा अथर् चांगल्या 
कारे समजण्यासाठी समाजशास् ीय कल्पनािवस्तार 
हे उपयुक्त साधन आहे.

   मध्ये सी.रा ट िमल्स् यांनी 'The 

Sociological Imagination' हे पुस्तक िलिहले. 
िमल्स् यांच्या मते, ज्यांच्याकडे उत्तम कारचे 
समाजशास् ीय ज्ञान असते, त्यांच्याकडे एक खास 
वैचािरक दृष्टीही असते. या समाजशास् ीय 
कल्पनािवस्ताराच्या दृष्टीमुळे व्यिक्तगत जीवन 
आिण सामािजक जीवनातील परस्परसंबंध चांगल्या 
कारे समजतो. िमल्स् यांच्या मते आपल्या 
व्यिक्तगत समस्यांचे आकलन होण्याबरोबरच त्यांना 
सामािजक संदभर् लावून त्या सोडवण्यासाठी लागणारा 
कृितशील दृिष्टकोन समाजशास् ीय 
कल्पनािवस्तारामुळे आपल्याला िमळतो.
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१.१.२ समाज ा ाचे व प

  समाजशास्  ही एक ज्ञानशाखा असून ती 
मानवाचे सामािजक जीवन आिण समाजाचे िवस्तत 
ज्ञान देते. समाजशास्  हे इतर सामािजक शास् ांपेक्षा 
अनेक बाबतींत वेगळे आहे. समाजशास् ाचे स्वरूप 
समजून घेण्यासाठी खालील मु े पाहणे आव यक 
आहे. 

 १. समाज ा  क अनभवािध त िव ान हे   
समाजशास् ामध्ये सामािजक तथ्यांचा अ यास 
आिण िव लेषण हे वैज्ञािनक पद्धतीच्या 
साहाय्याने केले जाते. हे शास्  केवळ 
आरामखुचीर्त बसून केलेल्या ताित्त्वक िचंतन 
िकंवा िवचारांवर आधािरत नाही. तर िनरीक्षण, 
योग, परीक्षण अशा वैज्ञािनक िकर्यांच्या 
माध्यमातून समाजशास् ात िनयम मांडले जातात. 
अनुभवािधिष्ठतता हे समाजशास् ाचे मुख 
वैिशष्  मानले जाते.

अनभवािधि ठततावाद

या वैचािरक दृिष्टकोनानुसार मानवी ज्ञान 
हे अनुभवाच्या आधारेच साध्य करता येते. 
अनभुवािधिष्ठततावादानसुार ज्ञान ह ेसशंोधकाचं्या 
त्यक्ष अनुभवावर आधािरत असते.

 २. समाज ा  हे क स ांितक ि  उपय िजत 
िव ान हे  समाजशास् ीय िसद्धान्ताची 
िनिमर्ती आिण िवकास अत्यंत पद्धतशीरपणे 
झालेला आहे. जुन्या िसद्धान्ताचे परीक्षण करणे 
आिण नवीन िसद्धान्ताची िनिमर्ती करणे ही 
िकर्या सातत्याने सुरू आहे. समाजशास्  हे 
एक शुद्ध सैद्धांितक शास्  म्हणून ओळखले 
जात होते, परंतु आता मा  समाजशास्  हे 
केवळ एक सैद्धांितक शास्  रािहलेले नाही तर 

समाजशास् ाच्या िविवध शाखा या सामािजक 
ज्ञानाच्या उपयोजनावर आधारलेल्या असून 
त्यांचा समाजात मोठा उपयोग होत आहे. 
म्हणजेच समाजशास्  हे शुद्ध िवज्ञान आहे. 
तसेच ते एक उपयोिजत िवज्ञानही आहे.

 ३. समाज ा  हे त यांवर धा रत िव ान हे 
 समाजशास् ाचा उ ेश हा समाजातील सत्य 
घटनांचा शोध घेणे हा आहे. समाजात जे जसे 
घडते तसा त्याचा अ यास केला जातो. 
समाजात ‘काय असले पािहजे’ यापेक्षा ‘काय 
आहे’ याचा िवचार समाजशास् ात केला जातो. 
उदा., समाजशास् ात समाजातील संघटनात्मक 
आिण िवघटनात्मक घटकांचा अ यास केला 
जातो. तसेच नैितक-अनैितक घटकांचाही 
अ यास केला जातो.

 ४. समाज ा  हे सम  िव ान हे  समाजशास्  
संपूणर् समाजाचा अ यास करते. यात समाजातील 
क्त एखाद्या िविशष्ट भागाचाच अ यास 

केला जात नाही तर सामािजक जीवनाच्या सवर् 
पैलूंचा अ यास केला जातो.

१.२ समाज ा  - उदय ि  व्या ी

१.२.१ समाज ा ाचा उदय   

  समाजशास् ाच्या उदयाची िकर्या समजावून 
घेण्यासाठी आपल्याला समाज आिण त्या त्या 
काळातील िवचार यांतील संबंध जाणून घेणे महत्त्वाचे 
आहे. त्येक कालखंडातील सामािजक पिरिस्थती 
आिण त्यात िनमार्ण होणारे िवचार यांच्यामध्ये संबंध 
असतो आिण त्या काळावर त्याचा भाव असतो. 
तसेच त्यांच्यात सुसू ता असते. 

सु वातीच्या काळातील समाजशास् ज्ञांनी ज्या 
कल्पना िकंवा िवचार केला त्यांचे मूळ हे युरोपातील 
सामािजक पिरिस्थतीमध्ये िदसून येते. युरोपमधील 
च राज्यकर्ांती आिण औद्योिगक कर्ांतीमुळे जे 
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चंड आिथर्क, सामािजक आिण राजकीय पिरवतर्न 
झाले त्यातून समाजशास् ाचा एक शास् ीय िवद्याशाखा 
म्हणून उदय झालेला आपल्याला िदसून येतो. या 
बदलांच्या कालखंडाला युरोपमधील ‘ बोधनाचा 
कालखंड’ असे म्हटले जाते. कारण याच काळात 

 व्या शतकातील च तत्त्ववेत्यांच्या िवचारांना 
मूतर्, कट रूप ाप्त झाले.

  बोधनकाळात पारंपिरक िवचार िकर्येत टोकाचे 
बदल झाले व िवचार करण्याच्या आिण वास्तवाकडे 
बघण्याच्या नवीन पद्धती पुढे आल्या. जीवनातील 
त्येक गोष्टीकडे व्यक्ती नवीन दृिष्टकोनातून बघू 
लागल्या. वैज्ञािनक आिण िववेकवादी िवचारांना 
महत्त्व ाप्त झाले. च राज्यकर्ांती आिण 
औद्योिगक कर्ांतीच्या काळात जी वैज्ञािनक आिण 
व्यावसाियक कर्ांती झाली त्यातून एक नवीन दृिष्टकोन 
िनमार्ण झाला. त्यातूनच समाजशास् ाचा उदय झाला.

बोधन काळ म्हणजे युरोपीय िवचारांचा 
असा कालखंड की ज्यात कारणमीमांसा, 
अनुभव, धािमर्क आिण पारंपिरक अिधकारांना 
आव्हान  िदले गेले आिण त्यातून धमर्िनरपेक्ष, 
उदारमतवादी आिण लोकशाही मूल्ये असणारा 
समाज िनमार्ण झाला. या काळामध्ये बौद्् िधक 
घटकांमुळे त्यक्षवादी/िवज्ञानवादी, तकशुद्ध, 
िववेकवादी व शास् ीय िवचारांना महत्त्व ाप्त 
झाले. त्यांनीही कायर्कारण संबंधांवर भर िदला. 
या बुद्धी ामाण्यवादी िवचारवंतांमध्ये ामुख्याने 
थॉमस हॉ ज, जॉन लॉक, रूसो, माँटेस्क्यु, 
ािन्सस बेकन, िससेरो, मॅिक व्हली इत्यादी 

िवचारवंतांचा समावेश करता येतो. 

ब धन का

  औद्योिगक कर्ांती आिण च राज्यकर्ांतीने 
जुन्या युरोपातील त्येक गोष्टीला आव्हान उभे केले. 
वगार्ंची पुनरर्चना झाली, जुनी वगर् व्यवस्था मागे 

टाकन नवीन वगर् िनमार्ण झाले. धमार्ला आव्हान 
िनमार्ण झाले. धमार्चे महत्त्व कमी होऊ लागले. 
कौटुंिबक संरचना, मूल्ये बदलली. मिहलांच्या 
स्थानात बदल होऊ लागला. राजेशाही नष्ट होऊन 
लोकशाहीचा उदय झाला. धमर्, समुदाय, सत्ता, 
संपत्ती आिण समाजाची संकल्पना देखील बदलली. 

  या सवार्ंतून िनमार्ण झालेल्या सामािजक 
पिरिस्थतीतून समाजशास् ाचा उदय कसा झाला हे 
आपण पाहू. सामािजक पिरिस्थती, व्यावसाियक 
आिण वैज्ञािनक कर्ांती, बौद्् िधक शक्तींचा भाव, 
औद्योिगक आिण च राज्यकर्ांती या सवर् घटनांच्या 
पिरणामांमुळे युरोपमध्ये मो ा माणावर पिरवतर्न 
झाले व त्यातूनच समाजशास् ाचा उदय झाला.

समाज ा ा या िनिमर्तीवर भाव टाक ारे टक

 १. व्यापारी कर्ांती  सन  ते  या 
काळात घडलेल्या अनेक घटनांची मािलका 
म्हणजे ही कर्ांती होय. या सवर् घटनांमुळे 
युरोपमधील मध्य युगातील कुंिठत आिण 
उपजीिवकेपुरती असणारी अथर्व्यवस्था बदलू 
लागली. व्यावसाियक कर्ांती म्हणजे उद्योग 
आिण आिथर्क व्यवहारांत वाढ होऊन मो ा 
माणात उत्पादनात वाढ झाली. त्यामुळे 
युरोपीय देशांची आिथर्क व राजकीय सत्ता 
िनमार्ण झाली. उद्योगासाठी भूमागार्पेक्षा सागरी 
मागार्ंना अिधक पसंितकर्म िमळ लागला. 
युरोपमधील बाजारात पूवकडन आलेल्या 
उत्पािदत माल, मसाले आिण कापडाची रेलचेल 
िदसू लागली. 

  बँक सेवा अिधकािधक िवस्तािरत होऊ लागली. 
आिथर्क कर्ांतीचे हे द्योतक होते. कागदी चलन 
अिस्तत्वात आले. या सवर् कर्ांतीकारी बदलांमुळे 
मध्यम वगार्ची िनिमर्ती होऊन त्यांनाही आिथर्क 
सत्तेत सहभागी होता येऊ लागले हा अत्यंत 
महत्त्वाचा बदल होता.
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सं  प ती : संघ पद्धती म्हणजे  व्या 
शतकात युरोपमध्ये चिलत असलेली एक 
वैिशष् पूणर् उत्पादन पद्धत होती.

  संघ पद्धतीचा अस्त, कारखाना पद्धतीचा 
उदय, कामगारांची मिवभागणी, गर्ामीण-नागरी 
स्थलांतर, वगर् व्यवस्था, कामगार संघटना, आिथर्क 
असमानता आिण लोकशाही पद्धती हे सवर् 
औद्योिगक कर्ांतीचे दृ य, अदृ य पिरणाम होते.

   या सवर् िकर्येत खूप मो ा माणावर 
गर्ामीण-नागरी स्थलांतर घडन आले. या सवार्ंचा हेतू 
कारखान्यात काम करण्याचा होता. कारखान्यांना 
आिण नव्याने िनमार्ण होणार्या भांडवलशाही 
अथर्व्यवस्थेला िविवध सेवा पुरवण्यासाठी मो ा 
माणावर नोकरशाही िनमार्ण झाली. या अथर्व्यवस्थेत 
मुुक्त बाजारपेठ ही कल्पना होती ज्यामुळे ितथे 
कारखान्यातून उत्पािदत झालेली अनेक उत्पादने 
िविनमयासाठी उपल ध होती.

ि क कर्ांती

  औद्योिगक कर्ांती, भांडवलशाही आिण त्यांच्या 
िवरोधात िनमार्ण होणार्या िविवध ितिकर्या या सवर् 
गोष्टींमुळे पा चात्त्य समाजात मो ा माणावर 
उलथापालथ होत होती, त्याचा समाजशास् ज्ञांवर 
खूप भाव पडला. हे सवर् बदल आिण त्यामुळे 
िनमार्ण झालेल्या समस्यांच्या अ यासात गस्ट 
कॉम्त, एिमल डरखा म,  कालर् माक्सर्, मॅक्स वेबर, 
जॉजर् िसमेल हे सवर् समाजशास् ज्ञ व्यस्त होते. 

  या सवर् बदलांचा पिरणाम म्हणून समाजातील 
सामािजक संबंधांमध्ये बदल होऊ लागले. या 
सवर् बदलांचे स्वरूप आिण कार हा 
समाजशास् ाचा अ यासिवषय बनला.

 २. ि क कर्ांती  इंग्लंडमध्ये  व्या 
शतकामध्ये झालेल्या औद्योिगक कर्ांतीमुळे 
लोकांच्या सामािजक आिण आिथर्क जीवनात 
अामूलागर् बदल घडन आले. थम इंग्लंडमध्ये, 
नंतर इतर युरोपीय देशांमध्ये आिण नंतर इतर 
खंडांमध्ये हे बदल िदसू लागले. औद्योिगक 
कर्ांती ही एक अशी घटना होती की िजचा 
युरोपमधील सवर् सामािजक क्षे ांवर भाव 
पडला.

  औद्योिगक कर्ांतीमुळे अनेक नवनवीन साधने, 
यं े व तं ज्ञानात सुधारणा होत होत्या. त्यामुळे 
मो ा माणावर वस्तूंचे उत्पादन होत होते.  
ते  च्या दरम्यान यं सामगर्ी, तं ज्ञान आिण 
उत्पादनाच्या व्यवस्थेमध्ये नवीन शोधांची मािलकाच 
िनमार्ण झाली होती. ज्याच्या पिरणामाथर् कारखाना 
उत्पादन पद्धती िनमार्ण झाली. 

सरंजाम ाही
 व्यव ा

भां वल ाही
 व्यव ा

  या आिथर्क बदलांमुळे सरंजामशाही मागे पडन 
भांडवलशाही पद्धती िनमार्ण झाली. भांडवलदारांचा 
नवीन वगर् िनमार्ण झाला. त्यांनी औद्योिगक व्यवस्था 
आपल्या िनयं णात ठेवली. औद्योिगक कर्ांतीमुळे 
समाजात मोठा बदल झाला. जुन्या घरगुती उत्पािदत 
वस्तूंकडन नव्या यं ोत्पािदत वस्तूंकडे वाटचाल सुरू 
झाली. अशा कारे औद्योिगक कर्ांतीचा संपूणर् 
समाजावर खूप भाव पडला होता. 
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  या कर्ांतीतून िनमार्ण झालेल्या पुढील महत्त्वपूणर्  
मुद् द्यांचा अ यास समाजशास् ज्ञांच्या दृष्टीने 
महत्त्वाचा होता. 
अ) कामगारांची िस्थती
ब) संपत्तीचे हस्तांतरण

क) नागरीकरण

 ३. च रा यकर्ांती  समाजशास् ाच्या िनिमर्तीसाठी 
महत्त्वपूणर् ठरलेला घटक म्हणजे  मध्ये 

च राज्यकर्ांतीने सुरू 
केलेली राजकीय कर्ांतीची 
मािलका होय. ामुख्याने 
च समाजात िनमार्ण 

झालेल्या अव्यवस्था व 
अराजकतेमुळे या काळातले 

अनेक िवचारवंत अस्वस्थ झाले होते. 

  समाजाचे पुनसर्ंघटन करण्यासाठी काही िवचारवंत 
एक  आले होते.  व्या व  व्या 
शतकांतील राजकीय कर्ांतीमुळे समाजात जे 
अराजक व असंघटन िनमार्ण झाले होते ते दर 
करून समाजाची नव्याने घडी बसवण्याचा यत्न 
त्यांनी केला. सामािजक व्यवस्था हा शास् ीय 
समाजशास् ज्ञांच्या िजव्हा ाचा िवषय बनला 
होता. यात गस्ट कॉम्त आिण एिमल 
डरखा म यांसारखे िवचारवंत अगर्गण्य होते.

  सन  मध्ये झालेली च राज्यकर्ांती हा 
स्वातं य आिण समता यांसाठीच्या मानवी 
ल ाच्या इितहासातील मैलाचा दगड ठरला. 
यामुळे सरंजामशाहीचा अंत होऊन नवीन 
समाजव्यवस्था अिस्तत्वात आली. या कर्ांतीमुळे 
क्त ान्समध्येच नाही तर संपूणर् युरोपमध्ये 

दरगामी बदल झाले. या कर्ांतीतून पुढे आलेल्या 
संदेशामुळे भारतासारखे देशही भािवत झाले. 
भारताच्या राज्यघटनेच्या ास्तािवकातील 

स्वातं य, समता आिण बंधुता ही मूल्ये च 
राज्यकर्ांतीतूनच ज्ञात झालेली आहेत.

 ४. व ािनक कर्ांती  पुन ज्जीवनाच्या कालखंडात 
युरोपमध्ये वैज्ञािनक कर्ांती घडन आली. सवर्च 
क्षे ांत िवज्ञानावर भर देण्यात आला. जीवनाच्या 
त्येक क्षे ांत तांि क िवकासाचा भाव िदसून 
येत होता. िवज्ञानाला सवर्  उच्च ित ा व 
दजार् ाप्त होत होता व िवज्ञानाशी संबंिधत 
क्षे ांतील व्यक्तींना सवार्ंत यशस्वी मानून त्यांना 
समाजात खूप ित ा िमळत होती. 

  वैज्ञािनक कर्ांतीचा भाव हा क्त मानवी 
जीवनातील भौितक बदलांपुरताच नव्हता तर तो 
िनसगर् आिण समाजाब लच्या कल्पनांवरही 
पिरणाम करत होता. 

  युरोपमधील समाजशास् ाचा उदय हा िवज्ञानाच्या 
शोधांचा आिण कल्पनांचाच एक भाग आहे 
असे मानले जात होते. सु वातीच्या काळातील 
समाजशास् ज्ञांचा असाच आगर्ह होता की, 
समाजशास् ाची रूपरेषा ही भौितकशास्  िकंवा 
जीवशास् ासारख्या नैसिगर्क िवज्ञानां माणे 
असावी.

  बोधनाचा कालखंड हा वैज्ञािनक कर्ांतीचा 
साक्षीदार होता. मानवी जीवनातील सवर् गरजा 
भागवण्याचे एक साधन म्हणून िवज्ञानाकडे 
बिघतले जात होते. नवीन वैज्ञािनक शोधांमुळे 
अधं द्धाचं ेउच्चाटन होत होत.े समाजशास् ामध्ये 
वैज्ञािनक दृिष्टकोन जवण्यामध्ये या कालखंडाचे 
योगदान महत्त्वाचे आहे.

 . ना रीकर   औद्योिगक कर्ांतीचा एक पिरणाम 
म्हणजे लोक मो ा माणावर गर्ामीण भागातून 
शहरात स्थलांतिरत होत होते. यामागचे मुख 
कारण म्हणजे औद्योिगक कर्ांतीमुळे शहरात 
उपल ध होत असलेल्या नोकर्या हे होय. या 

च रा यकर्ांती
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स्थलांतर व शहरांच्या वाढीचा पिरणाम म्हणून 
शहरांत असंख्य समस्या व न िनमार्ण झाले. 
उदा., अितिरक्त गदीर्, दषण, वाहतूक, 
आरोग्यिवषयक न, झोपडप ांची वाढ 
इत्यादी.

  शहरी जीवनाचे स्वरूप आिण समस्या यांकडे 
मॅक्स वेबर आिण जॉजर् िसमेल यांसारखे इतर 
अनेक समाजशास् ज्ञ आकिषर्त झाले. पिहले 
अमिेरकन समाजशास् ीय िवचारपीठ िशकागो 
स्कल हे नागरीकरणाच्या समस्यांचा अ यास 
करण्यासाठी िनमार्ण झाले.

उपकर्म - १
व्यापारी, वैज्ञािनक, औद्योिगक आिण च 

राज्यकर्ांती हे समाजशास् ाच्या िनिमर्तीसाठी महत्त्वपूणर् 
घटक आहेत याचा अ यास आपण केला. भारताच्या 
संदभार्त औद्योिगक िवकासाचा भारतीय समाजावर 
झालेला पिरणाम जाणून या.

१.२.२  समाज ा ाची व्या ी

  एखाद्या िवषयाची व्याप्ती म्हणजे त्याची 
अध्ययन कक्षा िकंवा क्षे  होय. तसेच िवषयाची 
व्याप्ती म्हणजे त्याच्या अ यासाची सीमारेषा देखील 
होय. समाजशास् ाचा अ यासिवषय खूप व्यापक 
आहे. कारण सामािजक आंतरिकर्यांमधील सवर् घटक 
समाजशास् ाच्या अ यासात समािवष्ट होतात. 
समाजशास् ाची व्याप्ती पुढील नवीन अ यास 
क्षे ांच्या आधारे समजावून घेता येते.
* जव समाज ा   जैव समाजशास्  ही शाखा 

समाजशास् ात नव्याने िनमार्ण झाली आहे. या 
शाखेतील संशोधक समाजशास् ातील िविवध 
तं े आिण पद्धतींचा वापर करून, तसेच या 
पद्धतींच्या िनष्कषार्ंचा उपयोग करून 
जीवशास् ाची मानवी सामािजक जीवनातील 
भूिमका काय आहे याचा अ यास करतात.

* कलेचे समाज ा   कलेच्या समाजशास् ात 
स दयर्शास्  आिण कला जगताचा अ यास 
केला जातो. यात कलेच्या उत्पादन व गर्हणाचा 
सामािजक संदभर् समजून घेण्याचा यत्न केला 
जातो.

* िवप न बाजार सं धनाचे समाज ा   ही 
समाजशास् ाची व्यावहािरक शाखा असून यात 
समाजशास् ीय पद्धती वापरून अथर्पूणर् पद्धतीने 
बाजारनीती समजावून घेण्याचा यत्न केला 
जातो. यात समाजशास् ातील व बाजारनीतीतील 
सैद्धािन्तक ज्ञान, गर्ाहकांच्या िविवध कारांचे 
ज्ञान व गरजा यांचे िव लेषण केले जाते.

* य मा यमांचा अ यास कर ारे समाज ा  
 सामािजक जीवनातील सवर् दृ यांचा/िच ांचा 
अ यास समाजशास् ाची ही शाखा करते. 
समाजशास् ीय संशोधनात सवर् दृ य ितमांचा 
वापर सामािजक तथ्य म्हणून करण्याचा यत्न 
या शाखेद्वारा केला जातो.

 * ाय प रा अ ययन  डायस्पोरा अध्ययन हा एक 
नवीन आंतरिवद्याशाखीय अ यासिवषय 
समाजशास् ात नव्याने अ यासला जाऊ लागला 
आहे. यात ामुख्याने स्थलांतर व त्याचे मानवी 
जीवनातील िविवध भागांवर होणारे पिरणाम 
अ यासले जातात. उदा., सांस्कृितक, सािहित्यक, 
सामािजक, लोकसंख्यािवषयक, 
मानववंशशास् िवषयक, राजकीय, आिथर्क आिण 
आंतरराष्टीय संबंधांिवषयी अ यास केला जातो.

ाय प रा : डायस्पोरा म्हणजे अशी िवखुरलेली 
लोकसंख्या िजचे मूळ स्थान म्हणजे एखादा लहान 
भौगोिलक भाग असतो. डायस्पोरा म्हणजे एखाद्या 
समूहाचे आपल्या मूळ िनवासस्थानापासून झालेले 
स्थलांतर होय. गर्ीक भाषेत डायस्पोरा म्हणजे 
‘िवखुरणे’ पण आता डायस्पोरा ही संज्ञा व्यक्तींच्या 
अशा गटाला उ ेशून वापरली जाते जे त्यांच्या मूळ 
स्थानापासून दर राहूनही ितथली नाळ तुट देत 
नाहीत.
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  च्या दशकात पाि चमात्य समाजात 
‘लोकि य संस्कृती’ चा अ यास करण्यामधील रस 
वाढत होता. त्यातून संस्कृती अध्ययनाची शाखा 
पुढे आली.  संस्कृती अध्ययनाची सु वात ही 
इंग्लंडमधील ‘बिमर्ंगहॅम सटर ॉर कॉन्टेम्पररी 
कल्चरल स्टडी’ येथे झाली.  िविवध कारची 
समकालीन लोकि य संस्कृती अ यासण्याची संधी 
ससं्कृती अध्ययनातून उपल ध करून िदली जाते. 
एखादी व्यक्ती अथवा समुदायाची मूळ अिस्मता, 
त्यांच्यावर झालेले िश ामोतर्ब  (labelling) 
उपभोग पद्धती, िनयम, अिधकार, सेन्सॉरिशप 
यांबाबतचे न अ यासण्याची संधी यातून िमळते.

सं क ी ययन 
  समकालीन संस्कृती अध्ययनात दैनंिदन 
जीवनाला अत्यंत गांभीयार्ने घेतले जाते. महानगर 
संस्कृतीमधील जीवनपद्धती, उपभोग आिण 
सामािजक संबंध यांचा अ यास यात केला जातो. 
संस्कृती ही दैनंिदन जीवनातून िनमार्ण होत असते. 
उदा., दैनंिदन आहार पद्धती, रोजच्या जीवनातील 
राहणीमान व शन, करमणुकीची साधने, साजरे 
केले जाणारे सण, उत्सव इत्यादी थोडक्यात संस्कृती 
अध्ययनातून संस्कृती बनण्याची िकर्या अ यासली 
जाते व असे मानले जाते की ही िकर्या सत्ता 
संबंधांशी जोडलेली आहे.
 ससं्कृती अध्ययनात इतर अनके िवद्याशाखामंधनू 
अ यास पद्धती व िसद्धान्त घेतले जातात.

 िच पट अध्ययन ही  व्या शतकातील एक 
नवीन िवद्याशाखा आहे. ही एक 
आंतरिवद्याशाखीय शाखा असून िविवध 
सैद्धािन्तक, ितहािसक आिण समीक्षात्मक 
दृिष्टकोनातून िसनेमा या माध्यमाकडे बिघतले 
जाते. यात ामुख्याने िच पटांचा कलात्मक, 
सांस्कृितक, आिथर्क, राजकीय आिण  कथानकीय 

िच पट ययन
(narrative) भावाचा िवचार केला जातो. वगर्, 
वंश, िलंगभाव, वांिशकता यांसारख्या सामािजक 
गटांचा अ यास करण्यासाठी समाजशास् ामध्ये 
िच पटांकडे संिहता म्हणून बिघतले जाते. 
समाजशास् ात, िच पटांतून समाजशास्  िकंवा 
िच पटांचे समाजशास्  असे अ यासकर्म अनेक 
िवद्यापीठांनी सुरू केले आहेत.

 िवकास अध्ययन हे  आंतरिवद्याशाखीय क्षे  
असनू जागितक िवकासातील असमानता शोधण्याचा 
यात यत्न केला जातो. यात ितहािसक संदभर् 
तपासून आंतरराष्टीय िवकासाचा न व िकर्यांचा 
अ यास केला जातो. यात ामुख्याने ‘िवकिसत’ 
आिण ‘िवकसनशील’ समाजातील परस्परसंबंध, 
त्यातील िविवध संस्थांची भूिमका आिण त्याचे 
सामािजक, राजकीय, आिथर्क आिण पयार्वरणीय 
बदलांच्या िकर्येवर आिण त्याच्या होणार्या 
पिरणामांवर लक्ष कि त केले जाते.
 एक व्यावसाियक अ यास क्षे  म्हणून िवकास 
अध्ययनाला आज खूप महत्त्व आिण वाव आहे. 

ि कास ययन
यात सावर्जिनक क्षे ातील संशोधन, धोरणांचे 
िव लेषण, िबगरशासकीय संस्था आिण मानवतावादी 
काम, िशक्षण, िवकास कायर्कर्मांचे िनयोजन आिण 
अंमलबजावणी, स्वयंसेवकांचे व्यवस्थापन, स्थािनक 
आिण आंतरराष्टीय प कािरता, अास्थलांतर आिण 
िनवार्िसतांसाठी सेवा, वास व पयर्टनिवषयक कायर्, 
आंतरसांस्कृितक संबंधांबाबत स ामसलत, 
जनसंपक आिण संवाद, शहर िनयोजन, आंतरराष्टीय 
िवकास, सावर्जिनक आरोग्य, समुदायातील काम, 
पयार्वरणात्मक व हवामानातील बदल यांचे संशोधन 
अशा अनेक संधी ही शाखा उपल ध करून देते.
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  वर नमूद केलेली सवर् अ यास क्षे ांची यादी ही 
सवर्समावेशक स्वरूपाची नाही, ही समाजशास्  या 
िवस्तत िवद्याशाखेत समािवष्ट असलेली काही 
मोजकी अलीकडील उदाहरणे आहेत. समाजशास् ाची 
व्याप्ती ही बदलत्या, आधुिनक व गुंतागुंतीच्या 
समाजात अिधक व्यापक होत आहे.

उपकर्म - २
 तुमच्या पिरसरातील दोन स्थलांतिरत 
व्यक्तींची मुलाखत या. स्थलांतराचे कारण, 
अनुभव व समस्यांसंबंधी आपण काढलेल्या 
िनष्कषार्ंची वगार्त चचार् करा.

१.३ समाज ा ाचे मह व

समाजशास् ाचे महत्त्व पुढील माणे ः

 १. समाज ा  समाजाचा ा  अ यास 
करते  समाजशास् ामुळे समाजाचा शास् शुद्ध 
अ यास करणे शक्य झाले आहे. िविवध 
क्षे ांमध्ये गती साधण्यासाठी गुंतागुंतीच्या 
मानवी समाजाचे शास् ीय ज्ञान असणे आव यक 
आहे. समाजाचे शास्  आपल्याला आपल्या 
क्षमता, आपली बुद्धी व आपले स्व समजण्यास 
मदत करते. आपल्याला बदलत्या पयार्वरणाशी 
जुळवून घेण्यासाठी मदत करते. तसेच सामािजक 
जीवन समजावून घेण्यासाठी मागर्दशर्न करते.

 २. समाज ा  समाजातील िविवधतेसंबंधी ान 
देते  िविवध समाज, समूह, समुदाय, त्यांची 
जगण्याची वैिशष् पूणर् पद्धती, सांस्कृितक 
िविवधता, धािमर्क आिण ादेिशक िभ ता व 
समाजाचे ब आयामी स्वरूप समजावून 
घेण्यासाठी समाजशास्  मदत करते.

 ३. समाज ा ाम े व ािनक काेन िवकिसत 
ह त   सामािजक वास्तवाकडे बघण्याचा 
शास् ीय दृिष्टकोन समाजशास् ामुळे िवकिसत 

होतो. यामुळे व्यक्ती अिधकािधक वस्तुिन , 
िववेकवादी, िचिकत्सात्मक, पूवर्गर्हमुक्त आिण 
सकारात्मक िवचार करू लागते.

 ४. समाज ा  हे व्यवसायािभमख हे   
   समाजशास् ाची उपयुक्तता िदवसिदवस वाढत 

आहे. आधुिनक काळातील गितमान समाजाचे 
समाजशास् ीय ज्ञान िमळवण्यासाठी या शास् ाची 
िनतांत गरज आहे. बदलत्या समाजातील 
व्यवसायांचे स्वरूपही सतत बदलत आहे. 
बदलता समाज, बदलत्या गरजा आिण 
व्यवसायाचे बदलते स्वरूप या सवार्ंचा ताळमेळ 
समाजशास् ीय ज्ञान घालू शकते. या 
दृिष्टकोनामुळे समाजशास् ाचे महत्त्व वाढत 
आहे. समाजशास्  हा क्त बंद खोलीत 
िशकवण्याचा िवषय नाही तर अनेक क्षे ांत 
याची उपयुक्तता िसद्ध झाली आहे व वाढत 
आहे. उदा., उद्योगधंदे, सामािजक सेवा, 
समाजकायर्, कायदा, स्पधार् परीक्षा, माकिटंग, 
जनसंपक, प कािरता, सारण, कौशल्य 
िवकास, संपक क्षे , िबगर शासकीय संघटना 
(NGO), कामगार कल्याण, सामािजक सुरक्षा, 
िवमा क्षे , पुनवर्सन, सामािजक कल्याण, 
गर्ामीण िवकास, पयर्टन, कुटुंब कल्याण, 
जनगणना िकर्या, योजना आिण िनयोजन, 
सावर्जिनक आरोग्य, सामािजक संशोधन, 
सामािजक समपुदेशन, पोिलस खाते, आिदवासी 
कल्याण, सवर्समावेशक िशक्षण, सुधारणात्मक 
शासन, उपभोक्ता संशोधन इत्यादी.

. सामािजक सम यांवर उपाय ध े  सध्याचा 
समाज हा अनेक सामािजक नांना त ड देत 
आहे. जसे की, दािर , बेकारी, दहशतवाद, 
अितिरक्त लोकसंख्या, स्थलांतर आिण 
सामािजक अस्वस्थता, व्यसनाधीनता, सामािजक 
िवघटन, वांिशक आिण जातीय संघषर्, धांिमर्क 
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दंगली, जमातवाद, बालगुन्हेगारी इत्यादी हे सवर् 
न सोडवण्यासाठी अितशय समतोल ज्ञान 

आव यक असते. समाजशास् ीय दृिष्टकोनाचा 
योग्य वापर करून असे न सोडवण्याचा यत्न 
केला जातो. 

 . समाज ा  हे मा साला का ान प ान देते 
ि  द  ठेवते  समाजशास् ाला व्यावहािरक 

मूल्ये आहे. हे माणसाला काळानुरूप तसेच दक्ष 
राहण्यास मदत करते. सामािजक पिरिस्थती, 
सामािजक घटना, बदलता समाज आिण या 
सवार्ंना योग्य ितसाद कसा द्यावा याचेही भान 
समाजशास् ाकडन िमळते.

उपकर्म - ३
तुमच्या पिरसरातील कुठल्याही िबगरशासकीय 

संस्थेला भेट देऊन त्यांच्या कामाब ल मािहती 
गोळा करा आिण त्याचे वगार्त PPT                          
सादरीकरण करा.

  या पाठात तुम्ही समाजशास् ाचा अथर्, स्वरूप, 
व्याप्ती व समाजशास्  अ यासण्याची उपयुक्तता 
जाणून घेतली. यापुढे समाजशास् ाच्या िवकासात 
योगदान िदलेल्या महत्त्वाच्या िवचारवंतांिवषयी 
जाणून घेण्याची उत्सुकता तुमच्यामध्ये िनि चतपणे 
िनमार्ण झाली असेल.

.१  (अ) िदलेल्या पयार्यापंक  य य पयार्य िनव न िवधाने 
पू र् करा.

 . Socius या श दाचा अथर् ............. हा होय. 
  (शास् , सहकारी, सामािजक)
 . Logos या श दाचा अथर् .............  हा 

होय. 
  (सहयोगी, शास् , पद्धती शास् )
 . समाजशास् ाचे जनक ............. यांना मानले 

जाते. 
  (डरखा म, वेबर, कॉम्त)
 . समाजशास् ज्ञ जेव्हा दैनंिदन जीवनातील 

व्यावहािरक न सोडिवण्याचा यत्न करतात 
तेव्हा त्याला ............. शास्  म्हणतात.

वा याय

 
समाजशास् ात मानवाचे सामािजक वतर्न आिण 
सामािजक संबंधांचा अ यास केला जातो.
गस्ट कॉम्त यांनी थम ‘समाजशास् ’ ही 

संज्ञा वापरली त्यामुळे त्यांना समाजशास् ाचा 
जनक असे म्हटले जाते.
‘समाजशास् ’ हा श द ‘Latin’ भाषेतील 
‘Socius’ आिण गर्ीक भाषेतील ‘Logos’ या 

सारां  
श दांपासून बनला आहे. याचा अथर् ‘समाजाचा 
अ यास करणारे शास् ’.
समाजशास् ाचे संस्थापक/जनक म्हणून कॉम्त 
बरोबर स्पेन्सर, डरखा म, माक्सर्, वेबर यांचीही 
नावे घेतली जातात. 
आधुिनक गुंतागुंतीच्या समाजात समाजशास् ाला 
खूप महत्त्व आहे.

  (शुद्ध, व्यावहािरक /उपयोिजत, सैद्धािन्तक)
 (ब)  चक ची ज ी द त क न िलहा.
 . (i) जीवशास् ाच्या मानवी सामािजक 

जीवनातील  भूिमकेचा अ यास - जैव 
समाजशास्  

  (ii) स दयर्शास्  आिण कला जगताचा अ यास 
- कलेचे समाजशास्

  (iii) समाजशास्  व बाजार नीिततील सैद्धांितक 
ज्ञान व गर्ाहकांचे िविवध कार व त्यांच्या 
गरजांचे िव लेषण - बाजार संशोधनाचे 
समाजशास्  

  (iv) सामािजक जीवनातील दृ यांचा, िच ांचा 
अ यास - डायस्पोरा अध्ययन 
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उपकर्म 
वगार्मध्ये त्येकी -  िवद्याथीर्-िवद्यािथर्नींचे 

गट करून खालील मुद् द्यांवर गटचचार् घडवून आणा.
( ) समाजशास्  हा दैनंिदन जीवनाशी जोडलेला िवषय 

आहे.
( ) समाजशास् ामधील नोकरी/व्यवसायाच्या संधी.

 (क) येक िवधान वाचा ि  च कटीत िदलेल्या 
य य सं ा खनू िलहा.

समाज ा ाचे 
मह व

.    खालील िवधाने चूक क  बर बर ते सां ून 
सकार  प  करा.

 . च राज्यकर्ांतीमुळे समाजात बदल घडन आले.
 . नैसिगर्क शास् ांमधील गतीचा भाव एक 

िवद्याशाखा म्हणून समाजशास् ावर झाला.
.  (अ) संकल्पना िच  तयार करा.

डायस्पोरा अ यास, The Positive 
Philosophy, सैद्धांिन्तक िवज्ञान 

   . कॉम्तने समाजशास्  ही संज्ञा थम या गर्ंथात 
वापरली -

 . समाजशास् ीय िसद्धान्ताचा िवकास करणे हे 
समाजशास् ात महत्त्वाचे असते -

    ( ) अध रे खत दा या जा ी अचूक द िल न 
िवधाने पू र् करा. 

 . जेव्हा समाजशास् ीय संशोधन हे क्त 
संशोधनाच्याच हेतूने केले जाते तेव्हा त्याला 
व्यावहािरक शास्  म्हणतात.

 . बलात्कार, द्वेष, गुन्हा आिण दहशतवाद ही 
सामािजक संस्थेची उदाहरणे आहेत. 

.२ (अ) िदलेल्या संकल्पनेचे य य उदाहर  िलहा व 
तम या उ तराचे सम र्न करा.

 . समाजशास् ाचे अनुभवािधिष्ठत स्वरूप.
 .  िवकास अध्ययन.

 (ब) टीपा िलहा.
 . समाजशास् ाचे स्वरूप
 . समाजशास् ातील नवीन अ यास क्षे े
 . बोधन काळ

.३   फरक प ट करा.
 . नैसिगर्क शास्  आिण सामािजक शास्
 . सैद्धािन्तक शास्  आिण उपयोिजत शास्

.४   खालील संकल्पना उदाहर ासह प  करा.
 . डायस्पोरा
 . जैव समाजशास्

    (ब) पले मत न दवा. 
 .  भारत गतीच्या वैज्ञािनक अवस्थेत आहे 

    का? तुमच्या मताचे स्पष्टीकरण द्या.
 . िच पट आिण समाज यांच्यातील संबंधािवषयी 

थोडक्यात सांगा.
.    खालील नाच ेसिव तर उ तर िलहा. (साधार  

१  द)
  आजच्या जगातील समाजशास् ाची व्याप्ती याची 

सुयोग्य उदाहरणांद्वारे चचार् करा.

***
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२. पा चमा य ि  भारतीय समाज ा ांचे य दान
२.१ पा चमा य समाज ा ांचा प रचय
२.२ भारतीय समाज ा ांचा प रचय

तावना

       

ल र ान न- ाल् न :
समाजशास्  ही पाि चमात्य कल्पना आहे 

असे मानले जाते. पण काही िवचारवंत, 
अ यासक जगाच्या वेगवेग ा भागांत खूप 
पूवीर्पासून समाजशास्  उपयोगात आणत होते.

अ दुल रहमान इ न-खाल्दुन यांचा जन्म 
उत्तर आि केत ुिनस येथे झाला होता. 
राजकारणात सिकर्य रािहले. त्यांनी ुिनस, 
मोरो ो, स्पेन येथील सुलतानांना सेवा पुरवली.  
ते शैक्षिणक क्षे ात परतले. त्यांनी समाजाचा 
शास् शुद्ध अ यास, अनुभवािधि त संशोधन 
आिण सामािजक घटनांमागील कारणांचा अ यास 
यांवर भर िदला. िविवध सामािजक संस्था 
आिण त्यांच्यातील परस्परसंबंध यांच्या 
अ यासावर त्यांनी भर िदला. ाथिमक 
अवस्थेतील समाज व आधुिनक समाज यांच्या 
तुलनात्मक अ यासातही त्यांना रस होता.

   गस्ट कॉम्त आिण एिमल डरखा म यांनी 
ान्समध्ये समाजशास् ाचा पाया रचला त्यामुळे 
ान्स ही समाजशास् ाची जन्मभूमी मानली जाते. ही 

समाजशास् ीय परंपरा नंतरच्या काळात यथावकाशपणे 
इतर युरोपीय आिण पाि चमात्य देशात पसरली.

  समाजशास् ाचा िवकास क्त पाि चमात्य 
जगापुरताच मयार्िदत नाही. भारतातही समाजशास् ाचा 
िवकास झाला आहे. समाजशास् ात अनेक भारतीय 
समाजशास् ज्ञांनी मोलाचे योगदान िदले आहे. या 
पाठात आपण गस्ट कॉम्त, एिमल डरखा म व 
कालर् माक्सर् हे पाि चमात्य िवचारवंत तसेच जी.एस. 
घुय, एम.एन. ीिनवास आिण इरावती कव हे 
भारतीय िवचारवंत अशा सहा समाजशास् ीय 
िवचारवंतांचे योगदान अ यासणार आहोत.  

  या त्येक समाजशास् ज्ञाने समाजशास् ाच्या 
व्यापक कक्षेत राहून महत्त्वाचे संशोधन केले आहे. 
त्यांच्या अ यासिवषयाशी व क्षे ाशी िनगिडत अनेक 
महत्त्वपूणर् संकल्पना त्यांनी िवकिसत केल्या. तसेच 
सामािजक वतर्नाचे स्पष्टीकरण देताना अनेक 
िदशादशीर् िसद्धांतांची िनिमर्ती केली.

२.१ पा चमा य समाज ा ांचा प रचय

 ट कॉ त (१  ते १ )   
 गस्ट कॉम्त, 
यांना समाजशास् ाचा 
जनक मानले जाते. 
त्यांचा जन्म  
जानेवारी  मध्ये 
ान्समध्ये मॉन्टपेिलयर 

येथे झाला. त्यांचे पूणर् 
नाव ‘इिसडोर गस्ट मॅिरक कॉइस झेिवयर कॉम्त’ 

ट कॉ त
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असे होते. ते बंडखोर वत्तीचे व स्थािपत व्यवस्थेला 
आव्हान देणारे होते. ते गिणततज्ञ व तत्त्ववेत्ते होते. 
वयाच्या अव या  व्या वषीर् त्यांनी ‘समाजाच्या 
पुनरर्चनेची’ गरज व्यक्त केली होती.

ह रयट मािटर्नॉ (१ २-१ ): या ि िटश 
सामािजक िवचारवंत होत्या. काही िवचारवंताच्या 
मते त्या पिहल्या स् ी समाजशास् ज्ञ होत्या. त्यांनी 
अनेक गर्ंथ व िनबंध िलिहले. कॉम्त यांनी ‘Cours 
de Philosophie Positive’ हा च 
भाषेतील गर्ंथ  मध्ये कािशत केला. मािटर्नॉ 
यांनी याच गर्ंथाचे दोन िवभागांत  मध्ये 
भाषांतर केले. त्याचे नाव ‘The Positive 
Philosophy of August Comte’ होय. हे 
त्यांचे अितशय मोलाचे योगदान होते. कॉम्त्ा यांची 
इंगर्जी भाषा बोलणार्या जगाशी ओळख करून 
देण्याचे ेय मािटर्नॉ यांना जाते. 

‘सोसायटी इन अमेिरका’ हा त्यांचा  
सालामधील िसद्ध गर्ंथ आहे. या गर्ंथातील त्यांचे 
िवचार हे समाजशास् ीय पद्धतीचे उत्तम उदाहरण 
आहे. मािटर्नॉ यांच्या मते, ‘‘समाजाचा अ यास 
करताना, त्यांच्या राजकीय, धािमर्क आिण सामािजक 
संस्थांच्या सवर् पैलूंचा अ यास करणे महत्त्वाचे 
आहे.’’ त्याचबरोबर त्यांनी िस् यांच्या अ यासाचा 
यामध्ये समावेश करण्याचा आगर्ह धरला. िववाह, 
मुले, धािमर्क व्यवहार आिण वंश यांसारख्या 
मुद्् द्यांचा अ यास करणार्या त्या पिहल्याच 
समाजशास् ज्ञ होय. त्यांच्या मते, जर आपल्याला 
िस् यांचे दुय्यम स्थान समजून यायचे असेल तर 
समाजाचा समगर् अ यास करणे गरजेचे आहे.

  ‘तीन अवस्थांचा िनयम’, ‘ त्यक्षवाद’, 
‘िवज्ञानांचे वगीर्करण’ असे िसद्धान्त त्यांनी मांडले. 
समाजशास् ाचे वणर्न करताना त्यांनी ‘िस्थितशीलता’ 
आिण ‘गितशीलता’ या घटकांचा िवचार केला.

  त्यांचे असे मत होते की, ज्या माणे मानवी 
मनाची उत्कर्ांती होते त्याच माणे समाज मनाचीही 
होते. त्येक व्यक्तीचा िवकास बालपण त्यानंतर 
चौकस पौगंडावस्था आिण सहज स्वाभािवक 
ताित्त्वक ौढावस्था या अवस्थांतून होतो तसाच 
समाजाचा िवकासही अशाच अवस्थांतून होतो असे 
त्यांचे मत होते.

  कॉम्तचे सामािजक तत्त्वज्ञान हे मानवी 
िवचारांच्या तीन अवस्थांच्या संकल्पनेवर आधािरत 
आहे. त्यांच्या मते मानवी ज्ञान हे उत्कर्ांतीच्या तीन 
अवस्थांमधून संकर्िमत होत गेले आहे. 
( ) धािमर्क अवस्था 
( ) ताित्त्वक/अध्याित्मक अवस्था 
( ) वैज्ञािनक/ त्यक्षवादी अवस्था.

(१) धािमर्क/धमर् ा ीय अव ा : या पिहल्या 
अवस्थेत मानवाच्या िवचार आिण कल्पनांवर 
पूणर्पणे अलौिकक आिण अनैसिगर्क घटकांचा 
पगडा होता. माणसाचा असा िव वास होता 
की, जगातील सवर् घटना या देवाकडन िनयंि त 
केल्या जातात िकंवा घडवल्या जातात. 
माणसाचा देवावर आिण अमानवी शक्तींवर 
आत्यंितक िव वास होता. माणूस असे मानत 
होता की, सवर् घटना या अनैसिगर्क व अमानवी 
शक्तींमुळे घडतात. उदा., सवर् नैसिगर्क आपत्ती 
या देवाच्या कोपामुळे घडन येतात.

(२) अ याि मक ताि वक अव ा : या अवस्थेलाच 
वैचािरक िवकासाची अमूतर् अवस्था असे म्हटले 
जाते. या अवस्थेत अितंि ये अमानवी 
शक्तींवरील िव वास हळहळ अमूतर् स्वरूपाच्या 
शक्तीवर बसू लागतो. या अमानवी शक्तींमुळेच 
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मानवाच्या आिण िनसगार्च्या सवर् हालचाली 
िनयंि त होत असतात असे मानले जाते. 
पिहल्या अवस्थेपेक्षा वैचािरक पातळीत दुसर्या 
अवस्थेत बराच िवकास झालेला िदसून येतो. 
‘एकच देव’ या संकल्पनेत बराच बदल या 
अवस्थेत होतो. त्यामुळे बरीचशी सुधारणा 
मानवाच्या िवचार िकर्येत झालेली असते असे 
कॉम्तचे मत होते.

(३) व ािनक/ य वादी अव ा : कॉम्तच्या मते 
ही मानवी िवचारांची सुधािरत आिण वैज्ञािनक 
अवस्था असते. कल्पनांची जागा िनरीक्षणांनी 
घेतलेली असते. त्येक गोष्टीची कारणमीमांसा 
करणे, परीक्षण करणे या गोष्टींना या अवस्थेत 
महत्त्व ाप्त होते. यात सामािजक जीवनातील 
घटनांचे तथ्यांच्या साहाय्याने िनयमांत रूपांतर 
करण्याचा िकंवा िनयम स्थािपत करण्याचा 
यत्न केला जातो. 

  कॉम्तला समाजशास् ाचा िवकासही अशाच 
अवस्थांमधून अपेिक्षत होता. म्हणूनच हा तीन 
अवस्थांचा िनयम’ त्याने ज्ञान, सामािजक संघटन 
आिण इतर घटकांनाही लागू केला.

 िमल रखा म (१ -१ १ )

 ान्समधील एिपनल या 
खे ात  एि ल 

 रोजी डरखा मचा 
जन्म झाला. अत्यंत शार 
िवद्याथीर् म्हणून त्याला 
कॉलेजमध्य े अनके बिक्षसे 

व पुरस्कारांनी सन्मािनत करण्यात आले होते.

  डरखा मने सामािजक तथ्य, सामािजक क्य, 
सामूिहक ितिनिधत्व, सामािजक मूल्ये, ज्ञानाचे 
समाजशास्  आिण समाजातील नैितकता, गुन्हा 
आिण िशक्षा यांवर आपल्या अ यासात भर िदला.

रखा मचा मह येचा िस ा त  
  डरखा मने आत्महत्येचे िवस्तत असे िववेचन 
त्यांच्या ‘ल स्युसा ड’ या गर्ंथात केले आहे. त्यांच्या 
मते ‘आत्महत्या हे एक सामािजक तथ्य आिण घटना 
आहे’. डरखा मच्या मते आत्महत्येला कारण हे 
वैयिक्तक कमकुवतपणा, मानिसक नैरा य िकंवा 
कोणतेही वैयिक्तक आिथर्क िकंवा कौटुंिबक घटक 
कारणीभूत नसतात. त्यांच्या मते, आत्महत्या हे एक 
सामािजक तथ्य आहे. खूप मो ा माणावर सवक्षण 
करून डरखा मने हे पटवून िदले की  आत्महत्या ही 
सामािजक बाब आहे.
  जेव्हा सामािजक क्य िकंवा समाजाबरोबरची 
एकरूपता नष्ट होते तेव्हा आत्महत्या हा घटक 
सिकर्य होतो. तसेच माणसावर नकारात्मक दबाव, 
नैितक मूल्यांचा र्हास िकंवा मूल्य संघषर् िनमार्ण 
होतो तेव्हा आत्महत्या घडन येण्याची शक्यता असते. 

मह येची व्याख्या  “ त्यक्ष िकंवा अ त्यक्ष, 
सकारात्मक िकंवा नकारात्मक व्यक्तीकडन केली 
जाणारी कृती की िजचा शेवट आत्मनाशामध्ये होतो, 
त्यास आत्महत्या असे म्हणतात.” 

मह येचे कार  :
डरखा मच्या मते आत्महत्येचे पुढील कार आहेत.

१. मकि त मह या: जवे्हा व्यक्ती समाजापासून 
वेगळी होते तेव्हा एकटेपणाची भावना िनमार्ण 
होते िकंवा समाजात त्याला कोणतेही महत्त्व 
रािहले नाही असे वाट लागते तेव्हा ती व्यक्ती 
स्वतःला संपवण्याचा यत्न करते. व्यक्ती जेव्हा 
स्वतःतच रममाण झालेली असते आिण 
समाजातील इतर कोणाशीही देणे-घेणे राहत नाही 
त्या वेळेस व्यक्ती आत्मकि त आत्महत्या करते. 
ज्या व्यक्ती एकलक ा, आत्मम  असतात 
िकंवा ज्याची इतरांबरोबर राहण्याची इच्छाशक्ती 
नष्ट झालेली असते त्या या कारची आत्महत्या 
करतात.

िमल रखा म
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 २. िनयमनिवरिहत/ मा क ू य मह या : 
िनयमनांचा र्हास, कायद्यांचे उ ंघन, मूल्यांचे 
अवमूल्यन अशा पिरिस्थतीस िनयमनिवरिहतता 
असे म्हणतात. अचानकपणे िनमार्ण झालेल्या 
एखाद्या पिरिस्थतीशी जुळवून घेण्यास व्यक्ती 
जेव्हा असमथर् ठरते तेव्हा िनयमनिवरिहत 
आत्महत्या केली जाते. या अवस्थेत 
िनयमनांपासून व्यक्तींची, समाजाची ारकत 
झालेली असते. डरखा मच्या मते, जेव्हा 
आिथर्क मंदी िकंवा खूप भरभराट होते, तेव्हा 
िनयमनिवरिहत आत्महत्या घडतात.

 ३. परा र्वादी/परिहतवादी मह या : हा कार 
आत्मकि त आत्महत्येच्या अगदी िवरोधी 
स्वरूपात आहे. यात व्यक्ती समाजाबरोबर 

िविलयम य

िविलयम य  (१ -१ ३): हे एक 
अमेिरकन समाजशास् ज्ञ, इितहासतज्ञ, नागरी हक्क 
कायर्कतार्, लेखक आिण संपादक होते.  व्या 
शतकाच्या सु वातीच्या काळातील  अमेिरकेतील 
एक सवार्ंत महत्त्वाचे कृष्ण वणीर्य वंशाचे िवरोधक 
नेते म्हणून ते नावाजले गेले होते. त्यांनी अनेक 
गर्ंथ िलिहले. समाजशास् ीय अध्ययनामधील वंश 
आिण वंशभेदाची ओळख हे त्यांचे महत्त्वाचे 
योगदान आहे. 
  ते हावर्डर् िवद्यापीठातून पीएच.डी. िमळवणारे 

पिहलेच आि कन कृष्णवणीर्य वंशाचे िवद्याथीर् 
होत. त्यांनी सांस्कृितक राष्टवादाचा पुरस्कार केला 
व कृष्णवणीर्य कला व सािहत्याला ोत्साहन िदले. 
त्यांच्या मते, वाचकांनी कृष्णवणीर्य  सािहत्यातील 
स दयर् िटपायला िशकले पािहजे.
  त्यांनी आि केतील कृष्णवणीर्य समाजाच्या 
िस्थतीचा अ यास करण्यासाठी समाजशास् ात 
पिहल्यांदाच मो ा माणावर क्षे ीय अ यासाचा 
वापर केला. ि लाडेिल् यामधील जवळजवळ 

 कृष्णवणीर्य लोकांच्या त्यांनी मुलाखती 
घेतल्या. या संशोधनावर आधािरत त्यांनी त्यांचा ‘द 
ि लाडेिल् या िनगर्ो’ ( ) हा गर्ंथ िलिहला. 
त्याचबरोबर त्यांनी अितशय सखोल पद्धतीने 
कृष्णवणीर्य कामगारांच्या शोषणाचे समाजशास् ीय 
िव लेषण केले. त्यांच्या मते, कृष्णवणीर्य कामगारांनी 
उत्पादक आिण गर्ाहक यांच्या सहकारी तत्त्वावर 
उभी असणारी अशी एक स्वतं  अथर्व्यवस्था 
िनमार्ण करावी. हीच अथर्व्यवस्था आिथर्क िवषमता 
आिण कृष्णवणीर्य लोकांचे दािर  िमटवू शकेल.

इतकी एकरूप होते आिण समाजात इतरांचे भले 
व्हावे म्हणून आत्महत्या करण्यासाठी वत्त 
होते. ही मूल्यािधि त कृती मानली जाते. 
जपानी लोकांची हारािकरी िकंवा पूवीर्च्या 
काळातील सती था ही पराथर्वादी आत्महत्येची 
उदाहरणे आहेत.

 ४. दववादी मह या : जेव्हा अितिरक्त सामािजक 
दडपण आिण हस्तक्षेपामुळे व्यक्ती खचून जाते 
तेव्हा या कारची आत्महत्या घडते.

    आत्महत्येच्या िसद्धान्ताची मांडणी करताना 
डरखा मने सामािजक घटक, सामािजक पिरिस्थती हे 
कसे आत्महत्येस जबाबदार घटक असतात व 
आत्महत्या हे कसे सामािजक तथ्य आहे हे स्पष्ट 
करण्याचा यत्न केला आहे.
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 कालर् मा सर् (१ १  ते १ ३)

  कालर् माक्सर् 
हा जमर्न अ यासक, 
तत्त्ववेत्ता, अथर्शास् ज्ञ, 
इितहासकार, राजकीय 
िवचारवतं, समाजशास् ज्ञ, 
प कार, वकील आिण 
थोर कर्ांितकारक होता. 
माक्सर्ला साम्यवादाचा 
रचनाकार मानले जाते. 

त्यांचे िवचार हे संपूणर् जगात अत्यंत सामथ्यर्शाली 
व भावी ठरले. 

भांडवलशाही ही एक अशी अथर्व्यवस्था आहे 
जी न यावर आधािरत असलेला स्पधार्त्मक बाजार, 
कामगार, खाजगी मालमत्ता आिण उत्पादनाच्या 
साधनांच्या मालकीवर अवलंबून असते.

मा सर्चा व र् सं ार्चा िस ा त

  वगर् संघषार्चा िसद्धान्त ही संकल्पना माक्सर्च्या 
िवचारांच्या क स्थानी आहे. त्याच्या साम्यवादी 
जाहीरनाम्यामध्ये त्याने असे म्हटले आहे की, 
इितहासाच्या त्येक अवस्थेमध्ये दोन वगार्ंमध्ये संघषर् 
झालेला आहे. भांडवलदार आिण कामगार या दोन 
वगार्ंमध्ये कायम वैरभाव आिण द्वेषभाव िदसून येतो. 

  माक्सर्च्या मते, ‘आिथर्क घटक हाच समाजातील 
वगार्ंचा पाया असतो.’ त्यांच्या तत्त्वज्ञानात ते वगीर्य 
स्तरीकरणाला सवोर्च्च महत्त्व देतात. त्यांनी 
इितहासाचा अन्वयाथर् वगर् संघषार्च्या दृिष्टकोनातूनच 
मांडला आहे.

  समाजातील वगर् म्हणजेच आिथर्क वगर् होय, जे 
मुख्यत्वेकरून उत्पादन आिण आिथर्क िवकासाच्या 
िवतरण िकर्येवर आधािरत असतात.

कालर् मा सर्ने कलेले भां वल ाही समाजातील 
व र् सं ार्चे िव ले  प ील मा े सारां पात 
मां ता येते. 

 १. मालम तचे मह व :  माक्सर्च्या मते, संपत्तीचे 
स्वरूप हे कोणत्याही समाजाचे महत्त्वाचे 
वैिशष्  असते. उत्पादनाच्या साधनांशी 
व्यक्तीचे नाते काय आहे यावर वगर्व्यवस्था 
ठरत असते.

 २. व ाचे वीकर  : संपूणर् समाजाचे दोन िभ  
वगार्ंमध्ये िवभाजन होत असते. वैरभाव असणारे 
हे वगर् असतात. भांडवलशाही समाजव्यवस्थेत 
अत्यंत ती  असे वगार्ंचे ुवीकरण होणे हे 
स्वाभािवक असते.

उपकर्म - १
 “वगार्ंचे ुवीकरण” आिण “वगार्ंचे क्य” 
वतर्मानकाळात ासंिगक आहे का? यावर चचार् 
करा.

 ३. अित र  मूल्य : कामगारांचे शोषण करून 
भांडवलदार अितिरक्त न ा कमवत असतो.

 ४. दा र ात वा  : कामगाराचं्या वाढत्या शोषणातून 
कामगार वगार्च्या दािर ात वाढ होत असते. 
माक्सर्च्या मते, हे दािर  हा साधनांच्या 
दुमीर्ळतेचा पिरणाम नसून तो कामगारांच्या 
शोषणाचा पिरणाम आहे.

 . परा मता/अल ता : आिथर्क शोषण आिण अत्यंत 
ितकल िस्थती यांमुळे कामगारांना परात्मतेला 
सामोरे जावे लागते. काम ही कामगाराची 
अिभव्यक्ती राहत नसून अत्यंत खालावलेले 
जीवनमान ही त्याची ओळख बनते. कामगार 
हा स्वतःपासनू, कामापासनू आिण उत्पादनापासनू 
अलग िकंवा परात्म होतो.

 . व ाचे य ि  सं र् : वाढत्या वगार्िवषयक 

कालर् मा सर्
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जािणवेमुळे एका वगार्तील व्यक्तींमध्ये एकात्मता 
वाढत जाते व िव द्ध वगार्ब ल आत्यंितक 
द्वेषभाव वाढतो. 

 . कर्ांती: या वगर् संघषार्चा शेवट कर्ांतीने होतो. 
यामुळे भांडवलशाही समाजाच्या रचनेचा र्हास 
होतो. 

 . काम ारांची कम ाही: कर्ांतीनंतर कामगारांची 
कमशाही स्थािपत होते. भांडवलदार वगार्चा 
कर्ांतीत अस्त होतो. माक्सर्च्या मते, ही एक 
संकर्मण अवस्था आहे.

 . सा यवादी समाजाचा उदय: खासगी 
मालमत्तेच्या िवनाशानंतरच वगर् आिण वगर् 
संघषर् संपुष्टात ये ल. माक्सर्ने म्हटल्या माणे 
वगर्िवरिहत समाजात अंितमतः राज्यसंस्थादेखील 
लोप पावेल. या समाजव्यवस्थेत कोणाकडेच 
खासगी मालकी ह  नसेल. त्येक व्यक्ती 
आपल्या कुवतीनुसार कामाला हातभार लावेल 
आिण त्याच्या/ितच्या गरजांनुसार त्यांची 
िमळकत असेल.

२.२ भारतीय समाज ा ांचा प रचय

  ‘समाजशास् ’ आिण ‘सामािजक मानववंशशास् ’ 
हे दोन्ही िवषय भारतात ि टनमधून आले. जे ि िटश 
अ यासक भारतात रािहले आिण नंतर जे भारतीय 
अ यासक ि टन आिण अमेिरकेत िशक्षणासाठी गेले 
त्यांनी हे दोन्ही िवषय भारतात आणण्यात महत्त्वाची 
भूिमका बजावली.  मध्ये मुंब  िवद्यापीठात 
पॅिटक गेडेस यांच्या मागर्दशर्नाखाली समाजशास्  
िवभाग स्वतं पणे सुरू झाला तेव्हापासून भारतात 
समाजशास् ाला एक स्वतं  िवद्याशाखा म्हणून दजार् 
िमळाला. त्यानंतर मा  भारतीय समाजशास् ज्ञांच्या 
अथक यत्नांमधून भारतात हे शास्  िवकिसत होत 
गेले. ज्यांनी भारतात समाजशास् ीय अ यासाचा 
पाया रोवला, त्यामध्ये ामुख्याने जी.एस. घुय, आर. 

क.े मखुजीर्, डी. पी. मखुजीर्, बी. एन. सील, बी. क.े सरकार, 
एम. एन. ीिनवास, ए. आर. दसेा , इरावती कव, एस. सी. 
दबु े इत्यादींचा समावशे होतो.

  जी.एस. घुय, एम.एन. ीिनवास आिण इरावती 
कव यांची भारतीय समाजशास् ाच्या िवकासातील 
भूिमका व  योगदान आपण अ यासणार आहोत. 

 ॉ. जी. स. य - (१ ३ ते १ ३)

  गोिवंद सदािशव 
तथा जी.एस. घुय 
यांना भारतीय 
समाजशास् ाचे जनक 
संबोधले जाते. 
स्वातं योत्तर काळात 

भारतीय 
समाजशास् ाची 

उभारणी करताना 
समाजशास् ज्ञांची पिहली िपढी त्यांनी तयार केली. 
त्यांनी  मध्ये ‘Indian Sociological 
Society’ या संस्थेची स्थापना करून Sociological 
Bulletin या िनयतकािलकाची सुरवात केली. 

  डॉ. जी. एस. घयु यांच्या लखेनात सकंल्पना आिण 
पिर े यांची खूप िविवधता िदसून येते. त्यांच्या 
अ यासाचा कल हा मुख्यत्वेकरून जगाच्या िविवध 
भागांतील संस्कृतींच्या उत्कर्ांतीचा अ यास करणे हा 
होता. त्यांनी िवशेषकरून भारतातील संस्कृतीचा 
सिवस्तर अ यास केला. त्यांनी केलेल्या 
जाितव्यवस्थेचा अ यास हा महत्त्वाचा संदभर् म्हणून 
वापरला जातो. 

  ॉ. य यांचे भारतीय जमात िव यीचे 
िव ले  : डॉ. जी.एस. घुय यांनी जमातींचा 
अ यास सामान्य आिण वैिशष् पूणर् अशा दोन्ही 
पद्धतींनी केला. अनुसूिचत जमातींवरील गर्ंथात 
त्यांनी ितहािसक, शासकीय आिण सामािजक 

ॉ.जी. स. य
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बाजूंवर भर िदला आहे. तसेच त्यांनी महाराष्टातील 
महादेव कोळी जमातीचा स्वतं  अ यास केला आहे.

  ज्या काळात अनेक स्थािपत मानववंशशास् ज्ञ 
व शासक असे मत व्यक्त करत होते की, 
आिदवासी जमातींची स्वतं  ओळख कोणत्याही 
पिरिस्थतीत जपली गेली पािहजे त्याच काळात डॉ. 
जी.एस. घुय यांचा आिदवासींवरील बंध कािशत 
झाला. त्या दरम्यान वसाहतवादी शासक 
आिदवासींची अनुसूची बनवत होते. सरकारी 
मानववंशशास् ज्ञ आिदवासींना संरक्षण देण्याच्या 
बाजूने होते व राष्टवादी मंडळी त्यांना िवरोध करत 
होती. राष्टवादी मंडळींच्या मते, त्यांना संरक्षण देऊन 
िकंवा त्यांना पिरघाबाहेर ठेवून ‘ ोडा आिण राज्य 
करा’ हीच नीती अमलात आणली जात आहे.

  भारतातील िविवध भागांतील ‘आिदवासींचे 
िहंदकरण’ होण्याची जी एक दीघर् िकर्या िदसून 
येत होती ितचा अ यास डॉ. जी.एस. घुय यांनी 
केला. घुय यांच्या मते, गणेश, काली, िशव या 
आिदवासींच्या दैवतांना आयार्ंच्या इं , िवष्णू आिण 

ा यांच्या बरोबरीने स्थान िमळ लागले. भारतीय 
समाजातील िविवध संस्कृतींची सांगड घालण्यासाठी 
आत्मवाद, कुल ितकवाद व िनसगर्वाद यांचा आधार 
घेतला गेला. त्यातूनच भारतातील जमातींना िहंद 
मानले जाऊ लागले. घुय असे म्हणतात की, 
त्यामुळेच स्वेच्छेने ते स्वतःला िहंद संस्कृतीत 
सामावून घेऊ लागतात. ताना भगत, िवष्णू भागवत, 
कबीर पंथी आिण इतर अनेक आिदवासी पुढार्यांनी 
िहंद संस्कृती आिदवासींमध्ये जवण्याचा यत्न केला 
व त्यामुळे अनेक आिदवासी जमाती या स्वतःला 
िहंद मानू लागल्या. 

  डॉ. घुय यांचे जमातींिवषयीचे िव लेषण हे 
मुख्यतः त्यांच्या राष्टवादी धारणेचे द्योतक होते. 
त्यांच्या मते, भारतीय समाजात क्य स्थािपत 
करण्याचे एकमेव महत्त्वाचे साधन म्हणजे जाती 

आिण जमातींमधील सांस्कृितक क्य होय.

  ॉ. जी. स. य यांचे भारतातील जाती 
व्यव ेसंबंधीचे िवचार :  मध्ये कािशत 
झालेला डॉ. जी.एस. घुय यांचा ‘Caste and 
Race in India’ हा गर्ंथ भारतीय समाजशास् ात 
अत्यंत महत्त्वपूणर् मानला जातो. भारतातील 
जाितव्यवस्था आिण नातेसंबंध यांचा अ यास 
करण्यासाठी त्यांनी या गर्ंथात ितहािसक, मानव 
वंशशास् ीय आिण समाजशास् ीय पिर े यांचा 
एकि तपणे अ यास केला आहे. डॉ. जी.एस. घुय 
यानंी जाितव्यवस्थचेा अ यास ितहािसक, तलुनात्मक 
आिण एकाित्मक दृिष्टकोनातून केला. अंतिवर्वाह हे 
जाितव्यवस्थेचे सवार्ंत महत्त्वाचे वैिशष्  डॉ.जी.
एस.घुय यांनी मानले. त्यांच्या मते, जाितव्यवस्थेचा 
अ यास हा भारतातील बदलत्या वास्तवाच्या संदभार्त 
केला गेला पािहजे. त्यांच्या मते जाितव्यवस्था हा 
भारतीय, सामािजक आिण राजकीय जीवनातील एक 
ज्वलंत न आहे. डॉ. घुय यांचे जाितिवषयक 
िव लेषण अिधक िवस्ततपणे सातव्या पाठामध्ये िदले 
आहे. 

 ॉ. म. न. ीिनवास (१ १ -१ )

   म्हैसूर नरिसंहचार 
ीिनवास यांचा जन्म 
म्हैसूरमध्ये  नोव्हबर 

 रोजी झाला. 
म्हैसूर येथे सु वातीचे 
िशक्षण पूणर् केल्यानंतर 
त्यानंी मुबं  िवद्यापीठामध्ये 

समाजशास्  िवभागात वेश 
घेतला आिण ो ेसर डॉ. जी.एस. घुय यांचे ते 
िवद्याथीर् झालेत.

  त्यांच्या ा णीकरण, संस्कृतीकरण, 
पाि चमात्यीकरण, धमर्िनरपेक्षता आिण भावी जाती 

ॉ. म. न. ीिनवास
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या संकल्पनांचा आजही मो ा माणावर अ यास 
केला जातो.

  भावी जातीची संकल्पना

  भारतीय समाज हा जाितव्यवस्थेवर आधािरत 
आहे. ाचीन काळापासून भारतात अनेक जाती 
अिस्तत्वात आहेत. त्यांच्यात परस्पर सहकायर् आिण 
सुसंवादही आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यात परस्परावलंबन 
आिण संघषर्ही आहे. जेव्हा एखादी जात दुसर्या 
जातीवर भाव गाजवते िकंवा किन  मानलेल्या 
जातीचे शोषण करते तेव्हा संघषर् िनमार्ण होतो. 
भारतात सवर्  जातीय िवषमता आढळन येते.

  डॉ. ीिनवास यांच्या मते, भारतीय 
जाितव्यवस्थेच्या चौकटीत असणार्या सवर् जाती या 
वेगवेग ा स्थानांवर आहेत. त्यांच्यात िवषमता 
आहे. काही जाती या खूप असंघिटत अवस्थेत 
आहेत तर काही अत्यंत संघिटत आहेत. त्यांच्याकडे 
सत्ता, ित ा आिण संख्याबळ आहे. त्यामुळे 
त्यांचा समाजावर वेगळा भाव असतो. अशा 
जातींना ीिनवास ‘ भावी जाती’ िकंवा ‘ बळ 
जाती’ असे म्हणतात. 

 भावी जातीची व्याख्या

  “एखाद्या जातीचे संख्याबळ जेव्हा इतरांपेक्षा 
वाढते, त्यामुळे त्या जातीकडे आिथर्क आिण 
राजकीय सत्ता येते व त्यामुळे जेव्हा स्थािनक ेणी 
रचनेत त्यांचा दजार् वाढतो तेव्हा त्या जातीला भावी 
जात असे म्हणतात.”

  यांनी भावी जात ही संकल्पना प ील सहा 
टकां या धारे प  कली हे.
. मो ा माणावर लागवडीयोग्य जिमनी (स्थािनक 
भागातील) ची मालकी 

. संख्याबळ

. स्थािनक ेणी रचनेत उच्च स्थान (उच्च 

धािमर्क दजार्)
. पाि चमात्य िशक्षण
. आिथर्क आिण राजकीय सत्तेचा उपभोग
. जातीच्या सदस्यांनी उच्च व्यवसाय स्वीकारणे.
ीिनवास यांनी िदलेली भावी जातीची उदाहर े-
. कनार्टकातील िलंगायत आिण ओकािलगा
. आं देशातील रे ी आिण कम्मा
. केरळमधील नायर आिण एरवा
. तिमळनाड मधील ग डर, मुदलीयार आिण 
पद्याची

. महाराष्टातील मराठा आिण ा ण

. उत्तरेकडील राज्यांमधील राजपूत, जाट, गुज्जर, 
बिनया.

. गुजरातमधील पटेल.

उपकर्म - २
जाती या मुद् द्याशी संबंिधत पाच लेखांचे 

वाचन करा (उदा., ितिनिधत्व, जातीय अत्या-
चार, आरक्षण) आिण काढलेल्या िनष्कषार्ंवर 
चचार् करा.

 ॉ. रावती कव (१ -१ )

 इरावती कव यांचा 
जन्म  िडसबर  
रोजी म्यानमारमधील 
म्यांजान येथे झाला. 
नामवंत समाज सुधारक 
महषीर् ध डो केशव कव 
यांच्या त्या स्नुषा 
होत्या.

  डॉ. इरावती कव यांनी अनेक इंगर्जी आिण 
मराठी पुस्तकांमध्ये  पेक्षा अिधक शोधिनबंध 
कािशत केले. समाजशास् , मानववंशशास्  आिण 
मराठी सािहत्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे.
  नातेसंबंधांची संकल्पना - ड . रावती कव यांनी 
‘Kinship Organization in India’ (1953) 
या अत्यंत महत्त्वाच्या ंथातून भारतातील नातेसंबंधांचे 
सू म िवश्लेषण केले आहे. भारतातील िविवध 

ॉ. रावती कव
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भागांतील नातेसंबंधांचे तुलनात्मक िच ण त्यांच्या 
नातेसंबंधांवरील ंथात आपल्याला िदसून येते. या 
ंथात आपल्याला नातेसंबंधांबाबतच्या महत्त्वाच्या 
संकल्पना मुख भारतीय भाषांम ये समजावून घेता 
येतात. तसेच त्यांचा भािषक आशय, वतर्न, कोन, 
वारसाह ाबाबतचे िनयम, िववाह आिण कटंबाचे 
कार याब लचे िवस्तृत िवश्लेषण समजते. 

  नातेसंबंध ही ाथिमकतः एक सामािजक 
सांस्कृितक संकल्पना असून पिरणामतः ती कौटुंिबक, 
जातीय आिण भािषक घटकांशी संबंिधत आहे. एका 
भािषक गटात िदसणारे नातेसंबंध हे जातीय आिण 
कौटुंिबक गटातही आढळतात. 
  नातेसंबंध संघटनांचा अ यास करताना त्यांनी 

उत्तर, मध्य, दिक्षण आिण पूवर् या माणे भौगोिलक 
घटकांनुसार तसेच इंडो युरोिपयन, िवडीयन अशा 
भािषक देशांच्या आधारे देखील केला आहे. 
भौगोिलक घटकांनुसारही नातेसंबंधांची पद्धती 
बदलते. तशीच ती भािषक घटकांनुसारही बदलते.
  या पाठात आपण समाजशास् ाचा िवकास 
आिण वैचािरक जडणघडण कशी झाली आहे हे 
समजून घेतले. गस्ट कॉम्त,  एिमल डरखा म, 
कालर् माक्सर् या युरोिपयन, तसेच जी.एस. घुय, 
एम.एन. ीिनवास आिण इरावती कव या भारतीय 
िवचारवंतांचे योगदान आपण पािहले. या वैचािरक 
योगदानातून समाजशास् ाचा पाया घातला गेला आहे 
हे आपण जाणून घेतले.

• क म्तने ‘तीन अवस्थांचा िनयम’ हा 
समाजशास् ातील महत्त्वपूणर् िसद्धा त मांडला. 

• डरखा मने आत्महत्या हे सामािजक त य मानले 
व आत्महत्येचे चार कार सांिगतले.

• मा सर्ने भांडवलशाही व्यवस्थेची मूलभूत िचिकत्सा 
केली. त्याचे महत्त्वाचे ितपादन म्हणजे, ‘मानवी 
ितहास हा वगर् संघषाचा ितहास आहे.’ मा सर्चे 
वगर्संघषार्चे िवश्लेषण हे आिथर्क घटकांवर 
आधािरत आहे.

• ड . जी. स. घुय यांनी मुंब  िव ापी ात स्वतं  
समाजशास्  िवभाग स्थापन केला. त्यांना भारतीय 

सारां  
समाजशास् ाचे जनक म्हटले जाते.

• भावी जाती ही संकल्पना हे म. न. ीिनवास 
यांचे समाजशास् ातील महत्त्वाचे योगदान आहे. 
आजही या संकल्पनेचे महत्त्व भारतीय समाजात 
िटकन आहे.

• ड . रावती कव यांनाही भारतीय समाजशास् ात 
मानाचे स्थान आहे. त्यांचे समाजशास्  आिण 
सामािजक मानववंशशास् ात मो े योगदान आहे.

• भारतातील नातेसंबंध ही त्यांनी मांडलेली संकल्पना 
ही सामािजक व सांस्कृितक संकल्पना आहे.

वा याय
.१  (अ) िदलेल्या पयार्यापंक  य य पयार्य िनव न िवधाने 

पू र् करा.
 . औद्योिगक कर्ांती .............  येथे झाली.
  (उत्तर अमेिरका, युरोप, स्टेिलया)
  . िवज्ञान .............  यावर अवलंबून असते.
  (िव वास, तथ्ये, अंदाज)
  . भारतातील नातसेबंधंावंर .............  या मिहला 

समाजशास् ज्ञांनी अत्यंत महत्त्वाचे काम केले.
  (डॉ. इरावती कव, सुमा िचटणीस, नीरा देसा )
  . समाज िवकासाच्या ............. या अवस्थेचे 

वैिशष्  म्हणजे यात स्पष्टीकरणांचे स्वरूप 
अस्पष्ट असते पण पूणर्तः दैववादी नसते.

  (धािमर्क, भौितक, त्यक्षवादी)
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उपकर्म 
 खाली िदलेल्या िवषयांवर PPT िकंवा पोस्टसर् 
बनवा.

) समाजशास् ांचे योगदान.
) स् ी समाजशास् ज्ञ आिण त्यांचे योगदान.
) सद्यकाळातील िवद्याथ्यार्ंच्या िकंवा 

शेतकर्यांच्या आत्महत्या आिण त्याची सामािजक 
कारणे.

.४  खालील िवधाने चकू क  बर बर ह ेसां नू सकार  
प ट करा.

 . माक्सर्च्या मते, भांडवलशाही पद्धतीमध्ये 
कामगारांमधील आपलेपणाची भावना वाढीस 
लागते.

 . इरावती कव यांनी भारतातील नातेसंबंधाच्या 
अ यासामध्ये महत्त्वपूणर् योगदान िदले आहे

.   (अ) प ील संकल्पना िच  पू र् करा.  

मह वाचे 
भारतीय

 समाज ा

 (ब) चक ची ज ी द त क न िलहा.
 . (i) अ दुल रहमान इ न खाल्दुन - उत्तर 

आि का  
  (ii) गस्ट कॉम्त - ान्स   
  (iii) हॅिरयट मॉिटर्नॉ - इंग्लंड  
  (iv) कालर् माक्सर् - रिशया   

.१  (क)  येक िवधान वाचा ि  च कटीत 
िदलेल्या य य सं ा खनू िलहा.

ुवीकरण, डॉ. एम.एन. ीिनवास, आर. एन. मुखजीर्

 . माक्सर्च्या मत ेवगर् ह ेशवेटी पणूर्पणे परस्पर िवरोधी 
होतील.

 . या भारतीय समाजशास् ज्ञान ेपाि चमात्यीकरण ही 
संकल्पना मांडली.

.१ ( )  अध रे खत दा या जा ी अचूक द िल न 
िवधाने पू र् करा.

 .  समाजाच्या ज्या अवस्थेत अनुभवािधि त 
बाबींनाच स्पष्टीकरणाचे आधार मानले जाते 
ती म्हणजे धािमर्क अवस्था होय.

 .  ‘Le Suicide’ हा गर्ंथ हॉ ज यांनी िलिहला.
.२  (अ) िदलेल्या संकल्पनेचे य य उदाहर  िलहा व 

तम या उ तराचे सम र्न करा.
 .  आत्मकि त आत्महत्या
 . भावी जात
     (ब)  टीपा िलहा.
 .   डॉ. जी.एस. घयु याचं ेभारतीय समाजशास् ातील 

योगदान 
 .  डरखा मने सांिगतलेले आत्महत्येचे कार

.३   फरक प  करा.
 .  धािमर्क अवस्था आिण त्यक्षवादी अवस्था 
 .  माणक शून्य आत्महत्या आिण पराथर्वादी 

आत्महत्या

(ब) पले मत न दवा.
 . जागितकीकरणामळु ेवगार्ंच ेअिधक जास्त वुीकरण 

झाले आहे असे वाटते का? ते उदाहरणासहीत 
स्पष्ट करा.

 . नातेसबंधंाचंी पिरणामकारकता कमी होत आह ेअसे 
तुम्हांला वाटते का? कारणे द्या.

.   खालील नाचे सिव तर उ तर िलहा. (साधार  
१  द)

 .  तमु्ही कॉम्तच्या मानवी िवचाराच्या तीन अवस्थाचंा 
िनयम अ यासले आहेत. कॉम्तच्या पिहल्या व 
ितसर्या अवस्थेच्या संदभार्ने  भारतीय समाजातील 
आव्हानांची चचार् करा.

***
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३. समाज ा ातील मूलभूत संकल्पना
३.१ समाज 
३.२. समदाय 
३.३. सामािजक समूह
३.४. सामािजक दजार्, सामािजक भूिमका, 

सामािजक िनयमने 

तावना  

  समाजातील त्येक सामािजक घटनेचा अ यास 
समाजशास् ात केला जात असल्याने ते एक गुंतागुंतीचे 
शास्  मानले जाते. समाजशास् ीय संकल्पना अमूतर् 
असल्याने त्या समजण्यास अवघड जातात. उदा., 
समाज, समुदाय, कुटुंब, आंतरिकर्या, संघषर्, संस्कृती, 
वगर्, अलगता, भेदभाव, संरचना, काय इत्यादी. 
आपण या पाठामध्ये समाजशास् ातील काही मूलभूत
संकल्पना अ यासणार आहोत.

३.१ समाज

  िरस्टॉटलच्या मते, ‘मनुष्य हा एक सामािजक 
ाणी आहे.’ तो समाजािशवाय राहू शकत नाही. 
मानवाच्या मूलभूत आिण अगदी आव यक अशा 
काही गरजा आहेत. ज्या केवळ संघटनांच्या ठरावीक 
साचामध्ये िकंवा चौकटीत राहूनच भागू शकतात. 
मानवाच्या उत्कर्ांतीच्या काळापासून मानवाने जे 
सामूिहक जीवन िनमार्ण केले आहे त्यास ‘समाज’ 
असे म्हणतात. समाजामध्ये परस्पर वतर्णूक आिण 
नाती ही ठरावीक पद्धतीनेच असलेली िदसून येतात. 
जेव्हा व्यक्तीव्यक्तींमध्ये सामािजक संबंध िनमार्ण 
होतात, त्यालाच समाज असे म्हणतात.

  समाजशास् ामध्ये ‘समाज’ ही एक मूलभूत 
संकल्पना आहे. समाज हा श द ‘socius’ या लॅटीन 

श दापासून बनला आहे. ज्याचा अथर् सहयोगी िकंवा 
मै ी असा होतो. जॉजर् िसमेल यांनी 'Sociability' 
ला महत्त्व िदले आहे. याचाच अथर् मानवाला 
इतरांच्या सोबत िकंवा समूहात राहणे महत्त्वाचे 
वाटते.

  ‘समाज’ या श दाची व्याप्ती मोठी आहे. हा 
श द सवर्सामान्यांच्या मािहतीचा आहे. लोक याचा 
वापर अगदी सहज िकंवा आपल्या रोजच्या जीवनात 
करतात. उदाहरणाथर्, आयर् समाज, आिदवासी 
समाज, मिहला समाज, सहकारी समाज, औद्योिगक 
समाज इत्यादी. समाजशास्  हे समाजाचे शास्  
आहे. समाजशास् ाचा खरा अथर् जाणून घेणे 
आव यक आहे. ब तेक वेळा ‘समाज’ (society) 
हा श द ‘मंडळ’, ‘संंघटन’ िकंवा ‘समूह’ यांसाठी 
वापरला जातो. उदाहरणाथर्, ‘िपपल्स एज्यूकेशन 
सोसायटी’, ‘डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी’, 
‘आयिडअल हाऊिसंग सोसायटी’ इत्यादी. मा  अशा 
कारचा समाजाचा अथर् समाजशास् ामध्ये गहीत 
धरला जात नाही. समाजशास् ामध्ये ‘समाज’ ही 
संज्ञा वापरताना त्याला िविशष्ट अथर् असतो, 
ज्यामध्ये तो श द वापरण्यामागे काही िविशष्ट 
वैज्ञािनक िवचार असतो. आपण भौितक शास् ामध्ये 
काही संज्ञा वापरतो त्याच माणे समाजशास् ामध्येही 
काही संज्ञा वापरल्या जातात.

  या संदभार्त ‘समाज’ या संकल्पनेच्या काही 
महत्त्वाच्या व्याख्या पुढील माणे :

३.१.१ व्याख्या

(१) क य र ि  प  : “समाज हा अनेक 
समूह व िवभागातील िकर्या ितिकर्यांची, 
अिधकारांची आिण सहकायार्ची अशी व्यवस्था 
आहे की ज्यामुळे मानवी वतर्न व स्वातं य यावर 
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िनयं ण ठेवले जाते.”

(२) ऑक्सफडर् िडक्शनरी : “कमी-जास्त 
माणामध्ये, समूहामध्ये राहणार्या एकि त 
लोकांचा समूूह म्हणजे समाज होय.”

(३) ॉ रस ि न्स र् : “िविशष्ट संबंध व वतर्नाचे 
कार यांनी एकि त बांधल्या गेलेल्या व्यक्तींचा 
समूह म्हणजे समाज होय. त्यामुळे अशा तर्हेचे 
संबंध न ठेवणार्या िकंवा दुसरे वतर्न कार 
आचरणात आणणार्या व्यक्तींपासून त्या 
समाजातील व्यक्ती वेग ा िदसतात.” 

  लोकांमधील सामािजक संबंध हा समाजाचा 
महत्त्वाचा घटक आहे असे समाजशास् ज्ञांना वाटते. 
त्यामुळे समाज म्हणजे ‘सामािजक संबंधाची व्यवस्था 
होय.’ अशी व्याख्या करता येते. अथार्त 
मानवामानवांतील सवर् संबंध हे सामािजक असतातच 
असे नाही. सामािजक संबंध अिस्तत्वा त येण्यासाठी 
काही िनि चत अटींची पूतर्ता होणे आव यक असते. 
या अटी पुढील माणे :

(१) पर परांची जा ीव अस े : सामािजक 
संबंधांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना परस्परांच्या 
अिस्तत्वाची जाणीव असावी लागते.

(२) पर परांम ये देवा ेवा  ह े व यक 
असते : सामािजक संबंध स्थािपत होण्यासाठी 
व्यक्तींमध्ये देवाणघेवाण होणे महत्त्वाचे असते. 
उदा., जेव्हा दोन व्यक्ती एकमेकांच्या िव द्ध िदशेने 
धावत असतात तेव्हा त्यांना एकमेकांच्या अिस्तत्वाची 
जाणीव असते. यामध्ये सामािजक संबंधांची पिहली 
अट पूणर् होते. पण जेव्हा एक व्यक्ती दुसर्या 
व्यक्तीला नमस्कार करते व दुसरी व्यक्ती त्याला 
ितनमस्कार करते तेव्हाच त्यांच्यात आंतरिकर्या 
होऊन सामािजक संबंधाची दुसरी अट पूणर् होते. हे 
संबंध सहकायार्चे असले पािहजेत असे नाही तर ते 
संघषार्चे सुद्धा असू शकतात. 

सामािजक ंतरसंबंध

३.१.२ समाजाची वि े

   मॅक आयव्हर यांनी समाजाची पुढील माणे 
काही वैिशष् े सांिगतली आहेत.

(१) समाजात असलेली सा ये : व्यक्तींमधील साम्य 
हा समाजातील आव यक घटक आहे. लोकांच्या 
गरजा, ध्येय, कल्पना, मूल्ये, जीवनाकडे 
पाहण्याचा दृिष्टकोन यांत साम्य असते. मॅक 
आयव्हर यांनी समाज म्हणजे साधम्यर् असे म्हटले 
आहे. शारीिरक आिण मानिसकदृष् ा साधम्यर् 
असल्यािशवाय समाज िनमार्ण होणे शक्य नाही. 
आपण सवर् एक आहोत ही जाणीव काही 
बाबतींत असणार्या साम्यातून िनमार्ण होत 
असते. उदाहरणाथर्, आपण सवर् मानव वंशाचे 
आहोत िकंवा आपण एकाच देवावर िव वास 
ठेवतो, एकाच आचारसंिहतेचे पालन करतो, 
समान भाषा बोलतो, कुटुंबात राहतो, अ ,वस् , 
िनवारा या आपल्या मूलभूत गरजा आहेत 
इत्यादी.

(२) सामािजक िभ ता : साम्या माणेच समाज हा 
िभ तेवर देखील आधािरत आहे. िभ ता हा 
सशक्त समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहे. 
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समाजातील िविवध गरजा भागवण्यासाठी, िविवध 
कारच्या व्यिक्तमत्त्वांचीही आव यकता असते. 
उदाहरणाथर् िलंग, वय, शारीिरक साम यर्, 
बुद िधमत्ता, व्य क्तमत्त्व, भ ितक वस्तू आिण 
संपत्तीवरील मालकी इत्यादींवरील आधािरत 
भेद.

(३) पर परावलंिब व : समाजामध्ये एक व्यक्ती ही 
दुसर्या व्यक्तीवर स्वतःच्या गरजा भागवण्यासाठी 
अवलंबून असते. एक समूह, एक राष्ट, एक 
समुदाय हा िवकासासाठी इतरांवर अवलंबून 
असतो. हेच परस्परावलंिबत्व आपणास 
कुटुंबामध्येही िदसून येते. समाजामध्ये िविवध 
कारचे सामािजक संबंध समाजाच्या 
अिस्तत्वासाठी आव यक असतात.

(४) सहकायर् : िगसबटर्च्या मते, सहकायर् ही 
सामािजक जीवनाची ाथिमक िकर्या आहे. 
सहकायार्िशवाय समाजाचे अिस्तत्व अशक्य 
आहे. लोक त्यक्ष/अ त्यक्षरीत्या एकमेकास 
सहकायर् करत असतात.

( ) िनयमना मकता : लोकांचे समाजातील वतर्न
समाजयं णेकडन मूल्यांिकत केले जाते व िनयंि त 
केले जाते. या िनयं णाच्या साधनांना ‘िनयमने’ 
असे म्हणतात. िनयमने ही कायमच समाजातील 
चुकीची वतर्णूक िकंवा समाजाला घातक 
ठरणार्या कृतींना िनयंि त करण्याचा यत्न 
करतात. म्हणजेच िनयमने समाजाला संरिक्षत 
करत असतात िकंवा करण्याचा यत्न करतात.

( ) ित ीलता : कोणताही समाज िस्थर नसतो.
समाज पिरवतर्नशील आिण सतत पिरवितर्त 
होणारा असतो. जुन्या चालीिरती, परंपरा, मूल्ये, 
िनयमने आिण संस्था या बदलत राहतात. नवीन 
चालीिरती, परंपरा, मूल्ये, िनयमने आिण संस्था 
त्यांची जागा घेतात.

३.२ समदाय

  समान भू देशात कायमस्वरूपी वास्तव्य 
करणार्या एकसंध समूहाला उ ेशून समुदाय ही 
संकल्पना वापरली जाते. ‘समुदाय’ ही संकल्पना 
नेहमीच िविशष्ट भौितक भू देशाच्या संदभार्त वापरली 
जाते. मॅक आयव्हर आिण पेज असे म्हणतात, 
“समुदायाला नेहमीच एक ादेिशक स्वरूप असते.
समान भू देश आिण समान जीवनपद्धती हे समुदायाचे 
वैिशष्  असते.” 

  ‘समान ध्येय व गरजा भागवण्यासाठी एका 
िविशष्ट देशावर राहणार्या समूहास समुदाय असे 
म्हणतात.’ समुदायामध्ये राहणारे लोक हे त्यांचे 
सामािजक संबंध िनमार्ण करतात, त्यांच्यामध्ये 
एकमेकांब ल ेम आिण अापुलकी असते आिण 
ते समान जािणवा धारण करतात. 
३.२.१ व्याख्या

१) ाडर्स .एस. : “िविशष्ट भू देशात राहणार्या 
व आपलेपणाची भावना असलेला सामािजक 
समूह म्हणजे समुदाय होय.” 

२) ऑक्सफडर् िडक्शनरी : “समान भूभागावर 
राहणार्या िकवंा समान िविशष्ट गणुधमर् असणार्या 
लोकांचा समूह म्हणजे समुदाय होय.”

३) ॉ र् ल्यंड र् : “मयार्िदत भू देशात राहणार्या 
व समान असे स्वतं  जीवन जगणार्या मानवी 
लोकसंख्येस समुदाय असे म्हणतात.”

  समुदायामध्ये पुढील बाबी समािवष्ट होतात.

 (i)  समान भौगोिलक देश

 (ii) समान आवडीिनवडी

 (iii) परस्परावलंिबत सामािजक जीवन

 (iv) आपलेपणाची भावना
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३.२.२ समदायाचे टक

  मक यव्हर यांनी समदायाचे द न मह वाचे 
टक सांि तले हेत.

( ) िविशष्ट भू देश ( ) समुदाय भावना.
(१) िवि ट भू दे  : समुदाय हा एक ादेिशक 

समूह आहे. तो कायम एक भौगोिलक देश 
व्याप्त करत असतो. त्याच्या स्वतःच्या अशा 
ठरावीक ादेिशक सीमारेषा असतात. देश हा 
समुदायाचा भौितक पाया आहे. जरी स्थलांतर 
िकंवा बदलाची सवय असली तरी भटक्या 
समाजामध्येही समुदाय असतो. लोकांचा समूह 
जेव्हा एका िविशष्ट देशामध्ये वास्तव्य करण्यास 
सु वात करतो तेव्हाच समुदाय तयार होतो.

    एक  राहण्याने लोकांचे सामािजक संबंध 
िवकिसत होतात. एकि त राहण्यामुळे लोकांना 
संरक्षण, सुरक्षा, िनभीर्डता ाप्त होते, यातून 
समुदायातील सदस्यांना त्यांचे समान ध्येय ाप्त 
करण्यासाठी मदत होते. एकाच देशावर 
राहणार्या लोकांमध्ये दृढ क्य िनमार्ण होते. 
िविशष्ट देश हा सामुदाियक जीवनाचा पायाभूत 
घटक आहे.

(२) समदाय भावना: समुदाय भावना म्हणजे समान 
िवचार धारण करणे. सदस्यांमध्ये कायम एकि त 
असण्याची आिण समान उि ष्टांची जाणीव 
असावी लागत.े समदुायामध्य ेराहणार्या व्यक्तींमध्ये 
एकि त जीवन जगण्याची जाणीव असावी 
लागते. समुदाय भावनेमुळे व्यक्ती आपल्या 
समुदायाशी भाविनकदृष् ा जोडल्या जातात.

उपकर्म - १
    आिदवासी, गर्ामीण िकंवा शहरी समुदायाला भेट 
द्या आिण  ते  लोकांशी चचार् करून त्यांच्या 
कुटुंब, था, द्धा व कायर् इत्यादींबाबत मािहती 
घेऊन अहवाल तयार करा िकंवा मोबाइलवर एक 
छोटी ि ल्म तयार करून वगार्त सादर करा.

३.३ सामािजक समूह

  सामान्यतः समूह या श दाचा अथर् व्यक्तींचा 
समुच्चय असा असू शकेल. समूह हा श द मुक्तपणे 
वापरला जातो. काही वेळा सामािजक समूह हा श द 
संपूणर् मानव समूहासाठी वापरला जातो तर काही 
वेळा हाच श द दोन व्यक्तींनी िमळन बनलेल्या 
लहान समूहासाठी देखील वापरला जातो. सामािजक 
समूह ही अितशय महत्त्वाची संकल्पना आहे. मानव 
हा सामािजक ाणी आहे म्हणून तो नेहमी सामािजक 
समूहात राहतो. जगात सवर्  मानव एकमेकांच्या 
घिनष्ठ सामािजक साहचयार्त राहतात. जन्मापासून 
लोक नेहमीच समूहात राहतात. समूहात राहूनच ते 
समाजशील बनण्यास िशकतात. समूह जीवनाद्वारेच 
आपण आपल्या िविवध गरजा पूणर् करण्यास समथर् 
बनतो.

सामािजक समूह

३.३.१ व्याख्या

(१) ऑ नर् ि  िन कॉफ : “ज्या वेळी दोन 
िकंवा अिधक व्यक्ती एकि त येतात आिण 
परस्परांवर भाव पाडतात त्या वेळी त्यांचा 
सामािजक समूह िनमार्ण होतो.” 

(२) ऑक्सफडर् िडक्शनरी : “काही व्यक्ती या 
एकमेकांशी कमी-जास्त माणात संलग्न होतात 
िकंवा एकि त येतात. कारण एकतर त्या समान 
वगर् िकंवा वंश म्हणून ठरावीक वैिशष् े धारण 
करतात िकंवा ते आंतरिकर्येच्या िविशष्ट 
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आकृितबंधामुळे एकमेकांसोबत बांधले गेलेेले 
असतात.”

(३) क य र ि  प  : “परस्परांशी 
सामािजक संबंध स्थािपत झालेल्या मानवांचा 
समुच्चय म्हणजे समूह होय.” 

  थ्ाोडक्यात, साामिजक समूह म्हणजे 

( ) समान ध्येय आिण अपेक्षा असणार्या व्यक्तींचा 
समुच्चय.

( ) िनयिमत आंतरिकर्या असणार्या व्यक्तींचा 
समुच्चय.

( ) समान गुणवैिशष् े असणार्या व्यक्तींचा 
समुच्चय.

३.३.२ सामािजक समूहाची वि े

(i) सामािजक समूह अिस्तत्वात येण्यासाठी दोन 
िकंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींची गरज असते. 
व्यक्तींिशवाय सामािजक समूह हा तयारच होऊ 
शकत नाही. कमीत-कमी दोन व्यक्तींचा िमळन 
सामािजक समूह िनमार्ण होतो. उदा., पती-
पत्नी, दोन िम  इत्यादी.

(ii) समूह िनमार्ण होण्यासाठी आंतरिकर्या महत्त्वपूणर् 
मानली जाते. सामािजक समूह हे सामािजक 
आंतरिकर्यांची व्यवस्था आहे. 

(iii) समूह जीवनामध्ये परस्परांिवषयीची जाणीव 
समािवष्ट असते.

(iv) ‘आपलेपणाची भावना’ समूहाचे क्य दशर्वते. 
ही भावना सामूिहक जािणवेची िनिमर्ती करते.

(v) समान गरजा भागवण्यासाठी समूह िनमार्ण होतात. 
उदाहरणाथर्, राजकीय समूह, धािमर्क समूह, 
जातीय समूह, कर्ीडा समूह.  

(vi) सदस्यांची वतर्णूक िनयंि त करण्यासाठी त्येक 
समूहाची स्वतःची अशी मूल्ये, िनयम (िलिखत/

अिलिखत) असतात.

(vii) सामािजक समूह हे मूलतःच गितशील 
असतात. याचाच अथर् सामािजक समूह हे 
वेळोवेळी पिरवितर्त होत राहतात.

३.३.३ सामािजक समूहांचे कार

  िविवध समाजशास् ज्ञांनी समूहांच्या केलेेल्या 
वगीर्करणाचा अ यास करून सामािजक समूहांचे 
िविवध गुणधमर् पाहणार आहोत.

(१) अंत समूह ि  बिह समूह : अंतःसमूह म्हणजे 
ज्यामध्ये लोकांना आपलेपणाची भावना िकंवा 
आपण याच समूहाचे आहोत असे वाटते तो 
समूह होय. या समूहामध्ये ‘आपण िकंवा आम्ही’ 
अशी भावना असणारे सवर् लोक समािवष्ट 
होतात. अंतःसमूह म्हणजे एखाद्या कुटुंबासारखा 
छोटा िकंवा समाजासारखा मोठा समूहही असू 
शकतो. अंतगर्त समूहाचे अिस्तत्व ‘बिहःसमूहाची’ 
जाणीव करून देते. थोडक्यात, लोक ज्या 
समूहाला आपला समजत नाहीत िकंवा आपण 
या समूहाचे नाही असे मानतात तो समूह म्हणजे 
बिहःसमूह/बा समूह.

    िवल्यम स नर यांनी या दोन समूहांतील 
रक दाखवून िदला आहे. अंतःसमूह म्हणजे 

‘आम्ही समूह’ आिण बिहःसमूह म्हणजे ‘त्यांचा 
समूह’. अंतःसमूह लोक एकमेकांना त्यांच्यातीलच 
एक म्हणून ओळखतात आिण त्यांच्यात 
आपलेपणाची भावना असते. अंतःसमूहातील 
व्यक्तींना दुसर्या एखाद्या सांस्कृितक िकंवा 
वांिशकदृष् ा िभ  वाटणार्या समूहांकडन धोका 
वाट शकतो िकंवा द्वेष भावना जाणवते. यालाच 
समाजशास् ज्ञ बा  समूह िकंवा ‘त्यांचा’ समूह 
असे म्हणतात. बिहःसमूहाची पिरभाषाच 
अंतःसमूहाच्या संदभार्त केली जाते. 
बिहःसमूहामध्ये अशाच व्यक्तींचा समावेश केला 
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जातो ज्या आपल्यापेक्षा वेग ा आहेत असे 
वाटते िकंवा ज्यांचा द्वेष केला जातो िकंवा 
ज्यांच्याबरोबर स्पधार् िकंवा संघषर् असतो. असे 
असले तरीही पिरिस्थतीनुसार अंतःसमूह आिण 
बिहःसमूहामधील भेदाची व्याख्या बदलू शकते. 

(२) क ि  अन क समूह : चाल्सर् 
लवू  यांनी हे वगीर्करण मांडले आहे. त्यांच्या 
मते, िच्छक समूहामध्ये राजकीय पक्ष, टेड 
युिनयन, युवा संस्था, सांस्कृितक मंडळे इत्यादी 
येतात.  अनैिच्छक समूहामध्ये कुटुंब, जात, 
वंश इत्यादी येतात.

    िच्छक समूहाचे सदस्यत्व हे स्वतः 
स्वीकारलेले असते. या समूहामध्ये सदस्य वेश 
करू शकतात िकंवा त्यातून स्वेच्छेने बाहेरही पड 
शकतात. या समूहातील सदस्यांवर कोणत्याही 
कारची सक्ती िकंवा अिधक काळ राहण्याची 
सक्ती नसते. उदाहरणाथर्, व्यावसाियक समूह.

    अनैिच्छक समूहाचे सदस्यत्व हे जन्माने 
ाप्त होते िकंवा यामध्ये स्वेच्छेपेक्षा सक्ती 
अिधक असते. उदाहरणाथर्, कुटुंब, जात, धािमर्क 
समूह, वंश इत्यादी.

क समूह अन क समूह
स्वेच्छेवर सदस्यत्व 
आधािरत

जन्मावर सदस्यत्व 
आधािरत

सदस्यत्व सोडणेही 
स्वेच्छेवर आधािरत

कोणीही सदस्यत्व 
नाकारू शकत नाही/ते 
नाकारणे अवघड असते.

उदाहरणाथर्, राजकीय 
पक्ष, व्यापारी संघटना, 
युवा संघटना, 
सांस्कृितक मंडळे

उदाहरणाथर्, कुटुंब, 
जात, वंश

(३) लहान ि  म ठा समूह : जॉजर् िसमेल यांनी 

याचे वगीर्करण केले आहे. या वगीर्करणामध्ये 
समूहाच्या आकारमानाला महत्त्व आहे.

  लहान समूहामध्ये ‘जोडी’, ‘ि कट’ आिण इतर 
लहान समूहांचा समावेश होतो. मोठे समूह हे 
वांिशक समूह, राष्ट आिण इतर मो ा मंडळांचे 
ितिनिधत्व करतात.

    ज्या समूहांचा आकार खूप लहान असतो व 
ज्यामध्ये सवर्च व्यक्ती एकमेकांबरोबर आंतरिकर्या 
करू शकतात, संवाद साधू शकतात व कमीत-
कमी एकमेकांशी पिरिचत असतात, त्यांना लहान 
समूह असे म्हटले जाते. काही ाथिमक समूह 
जसे की, कुटुंब हेही लहान समूहामध्ये येते. 
लहान समूहालाच अनौपचािरक समूह देखील 
म्हटले जाते.

लहान समूह म ठा समूह
अनौपचािरक आिण 
आकृितबंध नसलेला

औपचािरक आिण 
आकृितबंध असलेला

अनौपचािरक 
आंतरिकर्यांवर आधािरत

औपचािरक 
आंतरिकर्यांवर आधािरत

व्यिक्तगत आंतरिकर्या व्यिक्तगत आंतरिकर्या 
अवघड

आकाराने लहान आकाराने मोठा
उदाहरणाथर्, जोडी, 
ि कट, कुटुंब, नातेसंबंध

उदाहरणाथर्, राष्ट, 
िवद्यापीठ, राज्य, वंश

    समूहामधील आंतरिकर्येच्या िकर्येला महत्त्व 
देणारे जॉजर् िसमेल हे पिहले जमर्न समाजशास् ज्ञ 
आहेत. समूहाच्या आकारमानावर काश 
टाकताना िसमेल म्हणतात, लहान समूहांमध्ये 
िविशष्ट कारच्या आंतरिकर्या िदसून येतात. 
जसजसे समूहाचे आकारमान वाढत जाते तसतसे 
या आतंरिकर्यामंध्य ेबदल होतो, काही आतंरिकर्या 
संपूणर्पणे लुप्त होतात. 

    सवार्त लहान समूह म्हणजे ‘जोडी’ िकंवा 
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दोन सदस्यांचा समूह. एक लग्न झालेले जोडपे 
हे ‘जोडी’ चे उदाहरण आहे. जेव्हा या लग्न 
झालेल्या जोड याला मूल होते तेव्हा ते तीन 
सदस्य होतात. यालाच ‘ि कट’ म्हणजे तीन 
सदस्यांचे कुटुंब िकंवा तीन सदस्यांचा लहान 
समूह असे संबोधले जाते.

(४) ा िमक ि  द यम समूह : सामािजक 
समूहांचे ाथिमक आिण दुय्यम असे दोन 
समूहांमध्ये िवभाजन केले जाते. सामािजक 
आंतरिकर्यंाचे गुणधमर् आिण लक्षणे यांच्या 
आधारे ाथिमक आिण दुय्यम असे समूहांचे 
वगीर्करण केले जाते. ज्या समूहांमध्ये व्यक्ती 
एकमेकांसोबत परस्पर सहकायर् भावनेने काम 
करतात आिण त्यांच्यात जवळचे संबंध िनमार्ण 
होतात त्यांना ‘ ाथिमक समूह’ असे म्हणतात. 
कुटुंब हे ाथिमक समूहाचे अगदी उत्तम उदाहरण 
आहे. परंतु जसजसा समाज िवकिसत होत जातो 
तसतसे दुय्यम समूह हे वाढत जातात. दुय्यम 
समूहांमध्ये व्यक्तींचे परस्परसंबंध हे खूप जवळचे 
नसतात. व्यावसाियक कंपनी, कामगार संघटना 
इत्यादी दुय्यम समूहाची उदाहरणे होत.

(१) ा िमक समूह :  चाल्सर् हाटर्न कले यांनी 
त्यांच्या ‘Social Organization’ या पुस्तकामध्ये 

 साली ‘ ाथिमक समूह’ ही संज्ञा थमतः 
वापरली. यामध्ये त्यांनी व्यिक्तगत, त्यक्ष 
समोरासमोरील संबंध आिण सहकायर् अशा लहान 
समूहांच्या वैिशष् ांचा उल्लेख केला. ाथिमक 
समूह हे सामाजीकरणाची िकर्या, भूिमका व 
दजार्च्या िवकासामध्ये खूप महत्त्वाची भूिमका 
बजावतात.

  ाथिमक समहू ह ेव्यक्तीच्या रोजच्या जीवनातील 
आव यक घटक आहे. कुटुंब, जवळचा िम  पिरवार, 
शेजारी गाव हे सवर् ाथिमक समूह आहेत. हे समूह 

अनौपचािरक संबंधावर आधािरत असतात. सामािजक 
जीवन हे याच समूहामधून सुरू होते.

ा िमक समूह

* ा िमक समूहाची वि े

(i) भ ितक सा य : भौितक साि ध्य हे ाथिमक 
समूहासाठी आव यक असते. भौितक साि ध्य या 
वैिशष् ामुळेच कुटुंब आिण शेजार हे ाथिमक 
समूह म्हणून ओळखले जातात.

(ii) समूहाचे लहान कारमान : ाथिमक 
समूहासाठी त्याचा आकार लहान असणे आव यक 
असते. समूहातील लहान आकारामुळेच त्यातील 
सदस्यांचे एकमेकांबरोबर जवळचे संबंध िनमार्ण 
होतात.

(iii) ना यांचे ा वत व प : नात्यातील शा वत 
स्वरूपाचे संबंध त्यातील सदस्यांमध्ये जास्तीत 
जास्त एकात्मता िकंवा अतूटता िनमार्ण करतात.

(iv) य  संबंध : ाथिमक समूह हे जवळीकतेवर 
िकंवा िनकटतेवर आधािरत असतात. अशा 
कारच्या समूहांमध्ये त्यक्ष संबंध हे जवळीकता 
िकंवा िनकटता िनमार्ण करतात. हे समूहाची 
िस्थरता िटकवून ठेवण्यासाठी आव यक असते.

v) समान उद िद े ि  येय : येथे ाथिमक 
समूहामधील सदस्यांमध्ये उद् िदष् े िकंवा ध्येयाची 
साम्यता िदसून येते. यांतील सदस्य एकमेकांचा 
आदर करतात आिण सवर् कारच्या भावना 
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एकमेकांसोबत वाटन घेतात.

(vi) पर परसंबंध हेच सा य : ाथिमक समूहातील 
संबंध म्हणजे कोणतेही उद् िदष्ट साध्य करण्याचे 
साधन नसून ते परस्परसंबंध हेच त्या समूहाचे 
साध्य असते. या समूहातील संबंध हे अगदी 
स्वाभािवक असतात.

(vii) अन पचा रक िनयं : ाथिमक समूहातील 
सदस्यांवर कोणत्याही कारचे औपचािरक िनयं ण 
नसते. ते परंपरागत आिण भाविनक बंधावर 
आधािरत असतात.

  वरील सवर् वैिशष् ांबरोबरच व्यिक्तगत संबंध, 
समािवष्ट संबंध, सहज िकंवा स्वयंस् तर् संबंध, 
िनसगर्तःच असलेली तुलनात्मक अतुटता िकंवा 
स्थायीभाव हे देखील ाथिमक समूहाचे काही गुणधमर् 
आहेत.

२) द यम समूह :  दुय्यम समूह म्हणजे 
औपचािरक, व्यिक्तिनरपेक्ष समूह. हा समूह ाथिमक 
समूहाच्या अगदी िव द्ध असतो आिण त्याचे 
गुणधमर्ही त्यापेक्षा अगदी वेगळे आहेत. उदाहरणाथर्, 
राष्ट, राजकीय पक्ष आिण कामगार संघटना इत्यादी. 
या समूहातील सदस्यांमध्ये मयार्िदत साि ध्य िकंवा 
जवळीक िदसून येते.

  डेसलर आिण िविलस यांनी दुय्यम समूहाची 
व्याख्या खालील माणे केली आहे.

  “ज्या समूहातील सदस्यांमधील परस्परसंबंध 
व्यक्तीिनरपेक्ष असतात त्या समूहांना दुय्यम समूह 
असे म्हणतात”.
* द यम समूहाची वि े

(i) म ठे कारमान : दुय्यम समूह हा आकाराने 
मोठा असतो. ाथिमक समूहाच्या मानाने यातील 
सदस्यत्व हे अमयार्द असते.

(ii) अ य  संबंध : या समूहातील सभासदांचे 
संबंध हे सामन्यतः अ त्यक्ष स्वरूपाचे असतात. 
हे संबंध प , दरध्वनी, -मेल, व्हॉ स प 
इत्यादींवर अवलंबून असतात. हे संबंध अ त्यक्ष 
असतात कारण या व्यक्ती एकमेकांपासून दर 
अंतरावर असतात.

(iii) व्यि तिनरपे  िकवा व तिन ठ संबंध : दुय्यम 
समूहातील व्यक्ती या बर्याचदा एकमेकांना 
वैयिक्तकिरत्या ओळखत नसतात. त्याच्या मो ा 
आकारामुळे त्यांच्यामध्ये मयार्िदत वैयिक्तक 
आंतरिकर्या होत असतात. हटर्न आिण हंट यांच्या 
मते, ‘दुय्यम समूह हे ध्येयािभमुख असतात.’

(iv) हेतपर सर ापना : एक ‘िविशष्ट स्वारस्य 
समूह’ म्हणून दुय्यम समूह हे यातील सदस्यांची 
ध्येय पूणर् करण्यासाठी िकंवा भागवण्यासाठी 
जाणीवपूवर्क स्थापन केलेले असतात.

(v) पचा रक संबंध : दुय्यम समूहातील सदस्यांचे 
संबंध औपचािरक असतात. ते िनयम, कायदे, 
कायर्पद्धती यांवर अवलंबून असतात.

ा िमक समूह द यम समूह
समोरासमोरील जवळचे 
संबंध

आंतर राखून असणारे 
संबंध

परस्पर सहकायर् हा पाया परस्पर सहकायर् अवघड
व्यक्तीच्या दैनंिदन 
जीवनामध्ये सहायक 

व्यक्तीच्या दैनंिदन  
जीवनामध्ये असहायक 

अनौपचािरक संबंध औपचािरक संबंध

भौितक साि ध्य भौितक दरत्व / अंतर
आकाराने लहान आकाराने मोठा
नात्यातील स्थायीभाव जास्त काळ न िटकणारे/

स्थायी नसणारे
सदस्यत्व व ओळख हेच 
साध्य असते.

िविशष्ट उद् िदष्ट पूतीर्साठी 
जाणीवपूवर्क िनिमर्ती

परस्परांतील नाते हेच 
अंितम साध्य असते.

परस्परांतील संबंध हे 
साध्य गाठण्याचे साधन 
असते.
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अनौपचािरक िनयं ण औपचािरक िनयं ण

उदाहरणाथर्, कुटुंब, 
सहकारी समूह, शेजार, 
नात्यांचा समूह िकंवा 
नात्यातील माणसांचा 
समूह.

उदाहरणाथर्, राष्ट, राज्य, 
व्यावसाियक कंपनी, 
कामगार संघटना. 

उपकर्म - २
   ाथिमक आिण दुय्यम समूहाच्या                           
आंतरिकर्यांच्या छायािच ांचा वापर करून                      
छायािच  िनबंध तयार करा. िवद्याथ्यार्ंनी त्यांच्या 
जवळच्या िठकाणी जाऊन आपल्याकडील                    
साधनांद्वारे (उदा., मोबाइल) िविवध                    
समूहांमधील आंतरिकर्या कशा घडतात िकंवा काय 
स्वरूपाच्या असतात हे िटपण्याचा यत्न करा.   
  छायािच  िनबंध कसा तयार करावा 
यासाठी पुढील िलंकला भेट द्या.

http://www.collectivelens.com/
blog/creating-photo-essay/

* संदभर् समूह :  रॉबटर् मटर्न या समाजशास् ज्ञांनी 
संदभर् समूह ही संकल्पना मांडली. रॉबटर् मटर्न यांच्या 
मते, ज्या भूिमका व स्थान िमळवण्याची व्यक्तींची 
इच्छा असते अशाच समूहाकडे व्यक्ती संदभर् समूह 
म्हणून बघतात. संदभर् समूह म्हणजे असे समूह 
ज्यांच्या संदभार्ने व्यक्ती स्वतःच्या गुणवत्ता, 
पिरिस्थती, दृष्टीकोन, मूल्य आिण वतर्नाचे मूल्यमापन 
करत असतात. म्हणूनच संदभर् समूह म्हणजे असा 
गट ज्याच्याशी आपण आपली तुलना करतो.आपण 
आपल्या वतर्णुकीला आिण दृिष्टकोनाला मागर् 
दाखवण्यासाठी संदभर् समूहांचा वापर करतो आिण 
सामािजक माणके ओळखण्यासाठी ते मदत करतात. 
भूतकाळात ज्याचा आपण भाग होतो िकंवा 
भिवष्यकाळात आपण ज्याचा भाग होऊ शकतो 
असा समूह म्हणजे संदभर् समूह होय (एखादी लग्न 
झालेली व्यक्ती ितच्या/त्याच्या लग्न न झालेल्या 

िम , मैि णीला संदभर् समूह म्हणून पाहू शकते; जरी 
त्यांना माहीत असले की या समूहाचे आपण कायमचे 
सभासद नाही आहोत तरीही). इथे एक गोष्ट जाणून 
घेणे महत्त्वाचे ठरते की आपल्यापैकी बरेच जण हे 
अनेक संदभर् समूहांवर अवलंबून असतो.  संदभर् 
समूह हे अनौपचािरक आिण औपचािरक अशा दोन 
कारचे असतात.

 बरेच संदभर् समूह हे अनौपचािरक संदभर् समूह 
असतात. या समूहातील व्यक्ती या व्यिक्तगत पातळीवरच 
संवाद साधत असतात. उदा., अनौपचािरक संदभर् 
समूहामध्ये - कुटंुब, सहकारी समूह येतात.
 औपचािरक संदभर् समूहाचे िविशष्ट ध्येय िकंवा 
उद् िदष्ट ठरलेले असते. त्यांची िविशष्ट अशी रचना व 
अिधकाराच्या जागा ठरलेल्या असतात. औपचािरक 
संदभर् समूहामध्ये कामगार संघटन, सवोर्च्च न्यायालय 
इत्यादी येतात.
संदभर् समूहावरील अिधक मािहतीसाठी 
खालील िलंक पहा.
https://study.com/academy/lesson/
referencegroup-in-sociology-
defination-examples-types.html

३.४  सामािजक दजार्, सामािजक भूिमका, 
सामािजक िनयमने

 त्येक समाजामध्ये सामािजक दजार्, सामािजक 
भूिमका आिण सामािजक िनयमने या एकमेकांशी संबंिधत 
संकल्पना असतात. समाजातील त्येक व्यक्तीचा 
िविशष्ट असा दजार् असतो. आपण आपल्या समाजातील 
स्थानानुसार भूिमका बजावत असतो. समाजामध्ये 
व्यक्तींच्या भूिमका आिण वतर्णुकीवर िनयं ण 
ठेवण्यासाठी काही िशस्त्ा आिण कायदे असतात, 
त्यांनाच ‘सामािजक िनयमने’ असे म्हणतात. या तीन 
पायाभूत संकल्पना पुढील माणे-
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३.४.१ सामािजक दजार्

 त्येक व्यक्तीची समाजामध्ये स्वतःची अशी 
एक स्वतं  ओळख असते. त्यातूनच त्या व्यक्तीचे 
समाजातील स्थान िकंवा दजार्  ठरतो.
 व्यक्तीचे सामािजक पिरिस्थतीतील आिण 
नात्यातील स्थान म्हणजेच सामािजक दजार् होय. 
सामान्यतः आपण बर्याचदा एखाद्या व्यक्तीचा 
सामािजक दजार् उच्च िकंवा किनष्ठ आहे असे म्हणतो. 
एखाद्या व्यक्तीची समाजातील ितष्ठा आिण त्याची 
समाजातील सत्ता यावर आपण त्याचा दजार् ठरवत 
असतो.
व्याख्या

१. राल्फ िलंटन : “िविशष्ट व्यवस्थेमध्ये एखाद्या 
व्यक्तीने िविशष्ट वेळेस िमळवलेले स्थान म्हणजे 
दजार् होय.”

२. ऑक्सफडर् िडक्शनरी : “एखादी व्यक्ती, देश िकंवा 
संस्था यंाना ठरवून िदलेले अिधकार आिण 
जबाबदारी यांनुसार त्यांचे केलेले अिधकृत वगीर्करण 
म्हणजे दजार् होय.”

३. टॉलकॉट पासर्न्स : “दजार् म्हणजे भूिमकेचा 
स्थानात्मक पैलू होय.”

 वरील व्याख्यांवरून असे लक्षात येते की दजार् 
ही एक तुलनात्मक संज्ञा आहे. आपल्या समाजामध्ये 
एखादी व्यक्ती राष्टाचा राष्टपती, िवद्यापीठाचा 
कुलगुरू, िजल्हािधकारी, बँक मॅनेजर, कामगार नेता, 
िशक्षक, पालक, सैिनक, िवद्याथीर्, मुलगी इत्यादी दजार् 
िमळवू शकतात. जरी असे असले तरी त्येक िठकाणी 
त्येक व्यक्तीचा दजार् हा बदलू शकतो. उदा., घरी 
पालक असलेली व्यक्ती शाळेत िशक्षक असू शकते 
िकंवा दुकानात गर्ाहक म्हणून िकंवा एखाद्या राष्टाची 
नागिरकसुद्धा असते. 
दजार्चे कार

  राल्फ िलंटन यांनी दजार्चे ‘अिपर्त दजार्’ आिण ‘अिजर्त 
दजार्’ असे दोन कार सांिगतले आहेत.

(१) अिपर्त दजार् :  हा दजार् समाजाने व्यक्तीला िदलेला 
िकंवा बहाल केलेला असतो. सामान्यतः जन्माने हा 
दजार् िमळतो. हा वय, िलंग, नाते संबंध, वंश 
इत्यादींवर आधािरत असतो. मुळात हे िनधार्रक 
जीवशास् ीय असतात, परंतु आपल्या संस्कृतीमध्ये 
सामािजक अथार्ने ते अिधक महत्त्वपूणर् आहेत.

(२) अिजर्त दजार् : अिजर्त दजार् म्हणजे व्यक्ती स्वतःच्या 
यत्नांनी समाजामध्ये जे स्थान िमळवते त्यास 
अिजर्त दजार् असे म्हटले जाते. व्यक्ती स्वतःच्या 
िवशेष कौशल्यंाच्या आधारे स्थान िकंवा दजार् ाप्त 
करते. राजकीय, कर्ीडा, िशक्षण आिण उद्योग या 
सवर् सामािजक क्षे ांत हे िदसून येते.
अिपर्त दजार् अिजर्त दजार्

हा जन्मावर आधािरत 
असतो.

हा स्वतःच्या योग्यता िकंवा 
यत्नांनी िमळवतात.

व्यक्तीचे शारीिरक घटक 
जसे की वय, िलंग, नाते-
संबंध यांच्याशी संबंिधत. 

व्यक्तीच्या बुद्् िधमत्ता, 
कौशल्ये, महत्त्वाकांक्षा, 
योग्यता, यत्न यावर आधािरत. 

गितशीलतेचा अभाव. अिधक गितशील.
आधुिनक समाजामध्ये 
याला अिधक महत्त्व 
नाही. 

आधुिनक समाजामध्ये अिधक 
महत्त्वाचे मानले जाते.

३.४.२ सामािजक भूिमका 

 दजार्च्या कायार्त्मक पैलूला ‘भूिमका’ असे 
म्हणतात. हा दजार्च्या कतर्व्याशी संबंिधत आचरणाचा 
िकंवा वतर्णुकीचा पैलू आहे. समाजातील व्यक्तीच्या 
स्थानानुसार जेव्हा ती व्यक्ती वतर्णूक करते तेव्हा त्यास 
‘भूिमका’ असे म्हटले जाते. त्यामुळे दजार् आिण भूिमका 
एकमेकांना पूरक असतात. दजार् आिण भूिमका या एकाच 
नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
व्याख्या

(१) राल्फ िलंटन : “सामािजक स्थानाचा गितशील पैलू 
म्हणजे भूिमका होय.”

(२) एिल िचनॉय : “व्यक्तीच्या सामािजक स्थानानुसार 
जी वतर्न णाली अपेिक्षत असते त्याला भूिमका 
म्हणतात.”
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(३) ऑक्सफडर् िडक्शनरी : “एखाद्या िविशष्ट 
पिरिस्थतीमध्ये व्यक्तीकडन अपेिक्षत असलेले वतर्न 
म्हणजे त्या व्यक्तीची भूिमका होय.”

भूिमक ी संबंिधत संकल्पना 

(१) भूिमका वठव े : एखाद्या ठरावीक पिरिस्थतीमध्ये 
व्यक्ती जी भूिमका बजावते त्यास भूिमका वठवणे 
असे म्हणतात.

(२) भूिमका संच : िविवध भूिमकांचा समुच्चय म्हणजे 
भूिमका संच होय. उदा., एखाद्या िवद्यापीठातील 
ाध्यापक हे िशकवणे, संशोधन, सल्लागार, 
शासन, काशन, परीक्षक (Examining) इत्यादी 
भूिमका िनभवत असतो.  

(३) भूिमका त ाव : एखादी भूिमका िनभावताना 
अपेिक्षत वतर्नाची पूतर्ता करताना येणार्या 
अडचणींमुळे िनमार्ण होणारा ताण म्हणजे भूिमका 
तणाव होय.

भूिमका त ाव

(४) भूिमका सं र् : िविशष्ट पिरिस्थतीमध्ये व्यक्तीकडन 
अपेिक्षत दोन िकंवा अिधक भूिमकांच्या 
िवसंगततेमुळे भूिमका संघषर् िनमार्ण होतो. उदा., 
एखादी नोकरी करणार्या स् ीला घरातील ितची 
भूिमकाही संाभाळावी लागते.

( ) भूिमका िन र्मन : हेलेन र ज यांच्या मते व्यक्तींच्या 
अिस्मतेसाठी महत्त्वाची असणारी भूिमका जेव्हा 
व्यक्तीला सोडावी लागते िकंवा त्या भूिमकेतून बाहेर 
पडन एक नवीन भूिमका िकंवा ओळख आत्मसात 

करावी लागते तेव्हा या िकर्येला भूिमका िनगर्मन 
असे म्हणतात. 

भूिमका िन र्मन

उपकर्म - ३
   भूिमकेतील संघषर् व तणाव समजून                           
घेण्याकरता वगार्त भूिमकािभनय (Role play) चे 
आयोजन करा.
उदा., कमवत्या स् ीला घरात व घराबाहेर िविवध 
भूिमका कराव्या लागतात.

३.४.३ सामािजक िनयमने

 कोणताही समाज िकंवा सामािजक समूह हा 
िनयमनांिशवाय पूणर् होऊ शकत नाही. िनयमने ही मुख्यतः 
समाजातील लोकांच्या सामािजक आंतरिकर्या सहज 
सो या व्हाव्यात यासाठी बनवलेली असतात. त्येक 
िठकाणी व्यक्तीचे आचरण कसे असावे यासाठी िनयमने 
ही मागर्दशर्न करत असतात. ती सामान्यतः ‘समूह 
वतर्णुकीचे मानक’ असतात. िनयमने हा श द लोकरूढी, 
लोकनीती, चालीरीती, कायदे, था-परंपरा इत्यादींसाठी 
वापरला जातो. िनयमने समाजातील अनुचलनाशी 
संबंिधत असतात. अनुचलनामुळे समाजामध्ये िस्थरता, 
शांतता आिण व्यवस्था िनमार्ण होते. मुळात समाज ही 
एक िनयमनात्मक व्यवस्था आहे.

व्याख्या

१. शरीफ ि  शरीफ : “ मािणत सामान्यीकरणाशी 
संबंिधत ज्या वतर्णुकीच्या पद्धती असतात त्यास 
सामािजक िनयमने असे म्हणतात.”
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२. री ॉन्सन : “िनयमने म्हणजे अशा अमूतर् पद् धती 
ज्या वतर्णुकीवर मयार्दा स्थािपत करतात.”

३. ला ट ि  कलर : “व्यक्ती त्यांच्या नातेसंबंधात 
एकमेकांशी वतर्णूक करताना ज्या मागर्दशर्क 
तत्त्वांचे अनुकरण करतात त्यंाना िनयमने म्हणतात.”

िनयमनाचे कार 

१. ल क ी : ही संज्ञा  मध्ये िवल्यम स नर 
यांनी वापरली. त्यंाच्या मते समाजामध्ये रूढ 
असणार्या वतर्नपद्धती म्हणजेच लोकरूढी होय. 
उदा., जेवणाच्या पद् धती जसे की क्त हाताच्या 
बोटांचा वापर करून जेवणे, चॉपस्टीकचा उपयोग 
करून जेवणे, काटा चमचा आिण चमचा  वापरून 
जेवणे, साडी पिरधान करण्याच्या पद् धती.

२. ल कनीती : िवल्यम स नर यांच्या मते 
समाजिहताच्या दृष्टीने समाजात दृढ झालेल्ो व 
पूवार्पार चालत आलेले रीतीिरवाज म्हणजे लोकनीती 
होय. लोकनीतींच्या मा त व्यक्तींवर कडक िनबर्ंध 
लादले जातात.  लोकनीती या लोकरूढींपेक्षा 
अिधक कडक असतात. उदा. िववाहपूवर् लिगक 
संबंधांवर िनबर्ंध असणे.

३. कायदा : कायदा हा समाजाचा महत्त्वाचा आिण 
आव यक घटक  आहे. हा एक वैि वक घटक आहे 
आिण सवार्ंनी त्याचा स्वीकार करणे अिनवायर् आहे.

 कालर् मनहा म यांनी कायद्याची व्याख्या 
देताना म्हटले आहे की, कायदा म्हणजे अशा िनयमांची 
यादी की जे राज्याच्या न्यायालयाकडन ठरावीक 

पिरिस्थतीमध्ये लागू केले जातात.
 गुंतागुंतीच्या समाजामध्ये कायदे अिनवायर् 
असतात. 
काय ाचे द न कार हेत.
(अ) पारंप रक कायदा : हे कायदे आिदवासी त्याच माणे 

गर्ामीण समाजामध्ये पाळले जातात हे िलिखत 
स्वरूपाचे नसून मौिखकिरत्या सािरत केले 
जातात.

(ब) अिधिनयिमत कायदा: हे कायदे िलिखत स्वरूपात 
असतात. हे कायदे आधुिनक, गुंतागुंतीच्या आिण 
गितशील समाजामध्ये महत्त्वाचे तसेच अिनवायर् 
असतात. त्या िविशष्ट समाजामध्ये सवार्ंसाठीच ते 
लागू असतात. उदा., िहंद िववाह कायदा - 

; घरगुती िहंसाचार कायदा - . 

उपकर्म - ४
 आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये िदसून येणार्या 
लोकरूढी आिण लोकनीती यांची यादी बनवा.

  या पाठात समाज, समुदाय, समूह, दजार्, 
भूिमका, सामािजक मूल्ये आिण िनयमने अशा 
मूलभूत समाजशास् ीय संकल्पना आपण 
अ यासल्या. या मूलभूत संकल्पना स्पष्ट 
झाल्यामुळे आता पुढील पाठातील सामािजक 
संस्थांच्या महत्त्वाचे आकलन होण्यात 
िनि चतच मदत हो ल.

 

 समाजशास् ाचा नव्याने अ यास करणार्यांसाठी 
समाजशास् ाच्या पायाभूत संकल्पना समजून 
घेणे अगदी महत्त्वाचे आहे.
िरस्टॉटलच्या मते, ‘माणूस हा सामािजक 
ाणी आहे.’
समाज म्हणजे सामािजक संबंधाची व्यवस्था 
आहे.

सारां  
समुदाय हे आकाराने लहान िकंवा मोठे असतात.
मॅकआयव्हर यांच्या मते, पिरसर आिण समुदाय 
भावना हे समुदायाचे पायाभूत घटक आहेत. 
समुदाय भावनेमध्ये आपलेपणाची भावना, 
भूिमकेची भावना आिण अवलंिबत्वाची भावना 
असते.
सामािजक समूह हे सामािजक आंतरिकर्यांमधून 
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.१(अ) िदलेल्या पयार्यांपक  य य पयार्य िनव न िवधाने 
पू र् करा. 

 . समाज हा ............. यावर आधािरत आहे.
  (सहकायर्, स्पधार्, संघषर्)
 . गाव हे समुदायाचा .............  भाग आहे.
  (गर्ामीण, शहर, महानगर)
 . कुटुंब हे ............. या गटाचे उदाहरण आहे.
  (मोठा, ाथिमक, औपचािरक)
 .  सामािजक दजार् हा व्यक्तीच्या समाजातील 

............. संबंिधत असतो.
  (कायर्, स्थान, उद् िदष्ट )
 (ब) चक ची ज ी द त क न िलहा.
 . (i) कुटंुब - िच्छक समहू  
  (ii) जात - अनिैच्छक समहू 
  (iii) गाव - ाथिमक समहू
  (iv) कामाचे िठकाण - दयु्यम समहू
 (क) येक िवधान वाचा ि  च कटीत िदलेल्या 

य य सं ा खनू िलहा.

वा याय
 ( ) अध रे खत दा या जा ी अचूक द िल न 

िवधाने पू र् करा.
 . रोजच्या जीवनात अवलंबल्या जाणार्या िनयमांना 

आदशर् िनयमने म्हणतात. 
 . कुटुंब हे िच्छक समूहाचे उदाहरणे आहे.

.२ (अ) िदलेल्या संकल्पनेचे य य उदाहर  िलहा व 
तम या उ तराचे सम र्न करा.

 . आिथर्क जीवनातील अिजर्त दजार्
 . िवद्याथीर् म्हणून भूिमका संघषर्
 (ब) टीपा िलहा.
 . समाजाची वैिशष् े
 . ाथिमक गटाची वैिशष् े
 . िनयमनांचे कार

.३  फरक प  करा.
 . ाथिमक गट आिण दुय्यम गट
 . अनैिच्छक गट आिण िच्छक गट

.४  खालील संकल्पना उदाहर ासह प  करा.
 . संदभर् गट
 . भूिमका संघषर्

.    खालील िवधान ेचकू क  बर बर ह ेसां नू सकार  
प  करा.

 . समाज कधीच बदलत नाही.

भूिमका, लोकरूढी, समाज.

िनमार्ण होत असतात. 
दोन िकंवा त्यापेक्षा अिधक व्यक्तींच्या 
सहभागावर सामािजक समूहांची िनिमर्ती 
अवलंबून असते.
सामािजक समूहांचे िविवध कार आहेत.
कुले यांनी ाथिमक समूहाची संकल्पना 
मांडली आहे. ाथिमक आिण दुय्यम असे 
समूहाचे वगीर्करण केले जाते.
सामािजक पिरिस्थतीमध्ये िकंवा व्यवस्थेमध्ये 
व्यक्तीच्या असलेल्या स्थानाला सामािजक 

दजार् म्हणतात.
सामािजक दजार्चे अिपर्त व अिजर्त असे दोन 
कार पडतात.
दजार्चा काियर्क पैलू म्हणजे भूिमका.
दजार् आिण भूिमका हे दोन्ही एकमेकांशी 
परस्पर संबंिधत आहेत.
सामािजक िनयमने ही समूहाच्या वतर्णुकीच्या 
मानकाशी संबंिधत असतात.
िनयमने हा श द लोकरूढी, लोकनीती आिण 
कायदे यांचे ितिनिधत्व करतो.

  . वगार्त वेळेवर येणे हे िवद्याथ्यार्चे कतर्व्य आहे.
 . भारतात अनेक िठकाणी हाताने जेवण्याची पद्धत 

आहे.
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उपकर्म 
 तुमच्या महािवद्यालयातील/शाळेतील एक 
आिण तुम्ही राहता त्या पिरसरातील एक असे दोन 
समूह िनवडा आिण त्या दोन्हींमध्ये खालील                      
मुद् द्यांच्या आधारे तुलना करा.

) समूहाचा आकार
) समूहाच्या सभासदत्वािवषयीचे िनयम
) समूहाची बांधणी

 . समदुायामध्य ेराहणार्या व्यक्तींमध्य ेएकि त जीवन 
जगण्याची जाणीव असते.

. (अ) प ील संकल्पना िच  पू र् करा.

.   खालील नाचे सिव तर उ तर िलहा. (साधार  
१  द)

 तुम्ही सदस्य असलेले कोणतेही दोन दुय्यम समूह 
ओळखा. तुम्ही सांिगतलेल्या समूहांचा संदभर् घेऊन समूहाची 
चार वैिशष् े सांगा.

***

त ही या 
समूहाचे सद य 
हात ते समूह

   (ब) पले मत न दवा.
 . लोकरूढी, लोकनीती आिण कायद ेयाचंा एकमकेाशंी 

कसा संघषर् होतो ते सांगा.
 . सामािजक जीवनात भिूमका सघंषर् अटळ आह ेअसे 

तुम्हाला वाटते का?

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



36

४. सामािजक सं ा
४.१ सामािजक सं ा  व्याख्या ि  वि े
४.२ कटंब
४.३ िववाह
४.४ अ र्व्यव ा ि  काम
४.  ि  

तावना

  व्यक्ती आिण समाज यांतील सहसंबंध समजून 
घेणे हा समाजशास् ाचा महत्त्वाचा हेतू आहे. कॉम्त, 
डरखा म, माक्सर् आिण वेबर यांसारख्या 
समाजशास् ातील मुख िवचारवंतांच्या िलखाणातून 
मानव ाण्याचे समाजशील स्वरूप अधोरेिखत होते. 
व्यक्तींचे एकमेकांबरोबर असणारे सहसंबंध आिण 
आपले सामािजक अिस्तत्व हा मानवी समाजाचा 
मूलभूत पैलू आहे. समाज आिण व्यक्ती हे अिवभाज्य 
घटक आहेत. व्यक्तींमधील आंतरिकर्या व 
आंतरसंबंधांतूनच समाज घडत असतो, तर दुसरीकडे 
व्यक्ती ज्या िविवध भूिमका पार पाडत असतात, जो 
दजार् धारण करतात, ज्या मूल्यांचा पाठपुरावा करत 
असतात व ज्या िनयमनांच्या चौकटीत वावरत 
असतात त्या सवार्ंतून व्यक्तींमध्ये समाजाचे अिस्तत्व 
असतेच.

  व्यक्ती आिण समाज यांमधील सहसंबंध स्पष्ट 
करण्यासाठी समाजशास् ज्ञांनी सामािजक संस्था ही 
मूलभूत संकल्पना वापरली आहे. सामािजक संस्था 
हा मानवी समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहे. कुटुंब, 
िववाह, िशक्षण, धमर्, राज्य, सारमाध्यमे, कायदा 
आिण अथर्व्यवस्था अशा िविवध सामािजक 
संस्थांमधून समाज बनलेला आहे. 

  या सामािजक संस्थांचे सदस्य म्हणूनच व्यक्ती-
व्यक्तींमधील आंतरिकर्या घडत असतात. कुटुंब 

आिण नातेसंबंधांच्या जा ांमधून पुन त्पादन व 
समाजीकरणांचे कायर् कसे होते; वस्तू व सेवांच्या 
उत्पादन आिण िवतरणाचे काम बाजारपेठ आिण 
अथर्व्यवस्था कसे पार पाडते; तसेच सामािजक 
सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कायदा व राजकीय 
व्यवस्थेतून कशी पार पाडली जाते अशा सो या 
उदाहरणांतून सामािजक संस्था ही संकल्पना समजावून 
घेण्याचा यत्न या पाठातून आपण करणार आहोत. 
थोडक्यात, व्यापक सामािजक जीवनाच्या दृष्टीने 
व्यक्तींच्या वतर्नात समन्वय राखण्याचे कायर् सामािजक 
संस्था करतात.

४.१ सामािजक सं ा : व्याख्या ि  वि े

४.१.१ व्याख्या

(१) ॉटर्न ि  ंट  “समाजाच्या मूलभूत गरजा 
ज्या िनयम आिण िकर्यांच्या मा त भागवल्या 
जातात अशा सहसंबंधांच्या संघिटत व्यवस्थेला 
सामािजक संस्था असे म्हणता ये ल.”

(२) . एस. ाडर्स  “समाजामध्ये व्यक्तींच्या 
गरजा भागवणार्या सुिनि चत स्वरूपाच्या 
िकर्यांची संरचना म्हणजे सामािजक संस्था 
होय.”

(३) एच. . ानस  “मानवी गरजा भागवण्यासाठी 
आव यक असणार्या ब िवध िकर्या- िकर्यांना 
संघिटत, मागर्दिशर्त व कायर्िन्वत करणार्या 
सामािजक संरचना व यं णा म्हणजे सामािजक 
संस्था होय.”

४.१.२ सामािजक सं ांची वि े 

(i) सामािजक संस्था म्हणजे सुस्पष्ट, िस्थर 
स्वरूपाच्या वतर्न पद्धतींची व्यवस्था होय.

(ii) व्यक्तींच्या सामूिहक िकर्यांवर सामािजक संस्था 
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अवलंबून असतात.

(iii) सामािजक संस्थांच्या माध्यमातून एका िस्थर 
िनयमनात्मक संरचनेची म्हणजेच िनयम व 
िनयं कांची व्यवस्था कायर्रत असते.

(iv) िस्थर वतर्न पद्धती आिण िनयं णात्मक 
संरचनेच्या माध्यमातून सामािजक संस्था 
व्यक्तींच्या वतर्नावर िनयं ण ठेवत असतात 
तसेच व्यक्तींचे वतर्न सुकर करत असतात.

(v) व्यक्तींच्या ाथिमक गरजा भागवण्यासाठी 
सामािजक संस्था िनमार्ण होतात.

  समाजशास् ात सामािजक संस्थांचा िवचार 
‘ कायर्वादी’ व ‘संघषर्वादी’ अशा दोन मुख 
दृिष्टकोनांनुसार केला जातो. 

  कायर्वादी ि टक न मानवी सामािजक जीवन 
सुकर करण्यामध्ये सामािजक संस्था िविवध कारची 
भूिमका पार पाडत असतात. समाजाच्या िविशष्ट 
स्वरूपाच्या गरजा भागवत असतात. कायर्वादी 
दृिष्टकोनानुसार सामािजक संस्था म्हणजे दजार् व 
भूिमकांचे गुंतागुंतीचे जाळे असते, तसेच समाजाच्या 
िविवधांगी गरजा लक्षात घेऊन िनमार्ण झालेली मूल्ये, 
द्धा आिण सामािजक िनयमानांची व्यवस्था असते. 
या दृिष्टकोनानुसार सामािजक संस्था त्यांची स्वतःची 
काय पार पाडण्यासाठी एकमेकांवर अवलंबून 
असतात. तसेच बदलत्या गरजांनुसार बदलती काय 
करतात आिण/िकंवा एकाच वेळी िविवध स्वरूपाची 
काय पार पाडतात.

  सं र्वादी ि टक न समाजात सवर् व्यक्ती 
एकसमान पातळीवर नसतात. संधी आिण सुिवधांचे 
िवतरण असमान स्वरूपाचे असते. ते बर्याचदा 
समाजातील भावी गटांच्या सो चे असते. या 
दृिष्टकोनानुसार सामािजक संस्था नेहमीच सामािजक 
िवभाजन आिण असमानता िटकवून ठेवण्यात योगदान 
देत असतात. समाजातील वचर्स्ववादी समूहांचे 

िहतसंबंध जोपासण्याचे काम करत असतात.

४.२ कटंब

  कुटुंब हा मानवी समाजाचा अत्यंत महत्त्वाचा 
ाथिमक घटक आहे. कुटुंबाला मानवी समाजाची 
आधारशीला मानले जाते. कुटुंब ही समाजातील 
सवार्ंत सू म (लहान) स्वरूपाची संस्था आहे. 
कुटुंबािशवाय समाजाची कल्पना करणे कठीण आहे. 
व्यक्ती आिण संपूणर् समाज अशा दोन्ही स्तरांवर 
कुटुंब महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच सवर्सामान्यतः कुटुंब 
ही एक सावर्ि क तसेच मानवी समाजातील अिवभाज्य 
सामािजक संस्था मानली जाते. कुटुंबात राहणार्या 
व्यक्तींसाठी एक सामािजक रचना म्हणून कुटुंब 
िविवध स्वरूपाची भूिमका पार पाडत असते. कुटुंबात 
आिथर्क गरजा भागवल्या जातात, मुलांना समाजाचा 
सदस्य म्हणून वाढवण्याची जबाबदारी पार पाडली 
जाते, भाविनक आधार िदला जातो. यादृष्टीने ेम, 
िजव्हाळा व ोत्साहन देणारी आदशर् रचना म्हणून 
कुटुंबाकडे पाहता ये ल. 

  कधीकधी असेही िदसून येते की, कुटुंबातील 
सवर्च सदस्यांच्या गरजा िततक्याच कषार्ने भागवल्या 
जात नाहीत. कुटुंबात वेदना व िहंसेचा अनुभवही 
येऊ शकतो. अलीकडील काळात िवकिसत झालेल्या 
दृिष्टकोनानंी कुटंुबाच्या सावर्ि कतलेा व अपिरहायर्तलेा 
आव्हान िदलेले िदसते. या नवीन संशोधनातून असे 
िदसून येते की, कुटुंबाची रचना समाजागिणक 
बदलते, या रचनेत वैिवध्य आहे. तसेच आज 
कुटुंबाची परंपरागत काय व स्वरूप कषार्ने बदलत 
आहे.

४.२.१ व्याख्या

(१) क य र  “लिगक संबंधावर आधािरत 
मुलांचे संगोपन व पालनपोषण करणारा सुस्पष्ट 
व िस्थर स्वरूपाचा समूह म्हणजे कुटुंब होय.”
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(२) स  लॉक  “िववाह, रक्तसंबंध अथवा 
दत्तक िवधानाच्या संबंधातून एकमेकांशी बांधल्या 
गेलेल्या व्यक्तींचा समूह म्हणजे कुटुंब होय. 
कुटुंब म्हणजे एकाच घरात रहाणार्या, आ -
वडील, पती-पत्नी, मुलगा-मुलगी, भाऊ-बहीण 
अशा नात्यांनी एकमेकांबरोबर बांधल्या गेलेल्या 
व त्यातून एक समान संस्कृती िनमार्ण करणार्या 
व्यक्तींचा समूह.”

(३) टर िडक्शनरी  “रक्तसंबंध िकंवा िववाह 
संबंधांतून एकमेकांशी जोडल्या गेलेेल्या व्यक्तींचा 
समूह म्हणजे कुटुंब होय.”

  थोडक्यात, कुटुंब म्हणजे रक्तसंबंध, िववाहसंबंध 
अथवा दत्तक िकर्येसारख्या सामािजक संबंधातून 
िनमार्ण झालेली व मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी 
वाहणारी मुख सामािजक संस्था होय.

िकब  प ती : कटंब ही खरंच सावर्ि क 
सं ा हे? 
 िकबुत्झ पद्धती दुसर्या महायुद्धानंतर 
इस् ा लमध्ये िनमार्ण झालेली कुटुंब पद्धती 
आहे. कुटुंबाच्या सावर्ि क स्वरूपाला िकबुत्झ 
पद्धती हा एक कारे अपवादच आहे. सामूिहक 
जीवन, सामूिहक मालमत्ता व मुलांचे सामूिहक 
पालनपोषण अशा तत्त्वांवर ही पद्धती आधािरत 
आहे. िवभक्त कुटुंबाचे आिथर्क सहकायर् आिण 
एक  िनवास ही ठळक वैिशष् े िकबुत्झमध्ये 
आढळत नाहीत. जोड यांनी केलेल्या कामाचा 
मोबदला त्यांच्यापुरता मयार्िदत नसून तो संपूणर् 
समूहाच्या उपयोगाचा असतो. तसेच जोड यांना 
जरी एकलिगक नातेसंबंध ठेवण्याची मुभा 
असली तरी मुलांचे संगोपन ही संपूणर् समूहाची 
जबाबदारी असते. या कारची सामूिहक 
जीवनपद्धती इस् ा ली समाजाची ओळख जरी 
नसली तरी एक पयार्यी पद्धती म्हणून ओळखली 
जाण्याइतकी िनि चत स्थािपत आहे.

४.२.२ कटंबाची काय

  अिभजात कायर्वादी दृष्टीकोनानुसार 
समाजासाठी काही अिवभाज्य काय पार पाडणारा 
समाजाचा घटक म्हणजे कुटुंब. कुटुंबाची ही मूलभूत 
काय थोडक्यात खालील माणे सांगता येतीलः

(१) सामाजीकर   कुटुंब हा सामािजकीकरणाचा 
मूलभूत घटक आहे. टॅलकॉट पासर्न्स यांच्या 
मते, मुलांचे ाथिमक सामािजकीकरण करण्याची 
मूलभूत गरज कुटुंबातून भागवली जाते. 
समाजातील सामािजक मूल्य आिण िनयमनां माणे 
मुलांचे व्यिक्तमत्त्व घडवणे या महत्त्वाच्या 
गोष्टीचा यात समावेश होतो. सामािजकीकरणाच्या 
िनरंतर िकर्येत कुटुंबाची भूिमका ार महत्त्वाची 
आहे. मुलं िजतकं आपल्या पालकांकडन 
िशकतात, िततकेच पालकंही आपल्या मुलांकडन 
व मुलांना वाढवण्याच्या िकर्येतून िशकत 
असतात. (पाचव्या पाठात कुटुंबाच्या 
सामािजकीकरणाचा मुख्य घटक म्हणून असलेली 
भूिमका िवस्तत िदलेली आहे.)

(२) लि क वतर्नाचे िनयं   मरडॉक यांच्या मते, 
कुटुंबाच्या माध्यमातून व्यक्तींना लिगक इच्छा 
आिण आकांक्षा व्यक्त करण्याचे तसेच लिगक 
समाधानाचे साधन िमळते. याचबरोबर, 
िववाहबा  लिगक संबंधांवर अंकुश लावून व 
त्यासंदभार्तील िनयम तयार करून समाजात 
िनयं ण व िस्थरता आणण्याची जबाबदारी 
कुटुंबातून पार पाडली जाते. त्येक संस्कृतीत 
नातेसंबंधांची व्यवस्था अबािधत ठेवण्याच्या 
दृष्टीनेच लिगक वतर्नावर िनयं ण ठेवले जाते. 
याच दृष्टीने अगदी जवळच्या नातलगांमधील 
लिगक संबंधांना मना  असते. िनयमांच्या या 
चौकटीत कोणते आप्त-नातेवा क येतात हे 
संस्कृतीनुसार बदलू शकते. पण कुटुंब आिण 
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नातेसंबंधाच्या व्यवस्थेतून लिगक व जननाच्या 
िकर्येवर िनि चत स्वरूपाचे िनयं ण असते.

(३) भाविनक धार  कुटुंबात सदस्यांना शारीिरक 
संरक्षण, भौितक मदत आिण भाविनक आधार 
िदला जातो. कुटुंबातील नाती खूप ाथिमक व 
जवळच्या संबंधावर आधािरत असल्यामुळे 
‘बाहेरच्या िनष्ठुर जगात जगण्याचे बळ देणारा 
स्वगर्’ असे कुटुंबाचे वणर्न केले जाऊ शकते. 
कुटुंबात व्यक्तीला वात्सल्य, सहकायर्, स्वीकृती 
व आधार या गाेष्टी िमळत असतात. पासर्न्सने 
म्हटल्या माणे यातून ौढ सदस्यांच्या 
व्यिक्तमत्त्वालाही िस्थरता ाप्त होते. आधुिनक 
जगातील वाढत्या ताण-तणावांना यशस्वीरीत्या 
सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने कुटुंबात िमळणारा 
भाविनक आधार महत्त्वाचा आहे.

(४) ि र्क यर्  त्यक्ष आिथर्क उत्पादनाचे 
काम आता कुटुंबातून ारसे होत नसल्यामुळे 
एक आिथर्क क  म्हणून कुटुंबांचे महत्त्व थोडे 
कमी झाले आहे. जुन्या काळा माणे आधुिनक 
काळात कुटुंबाचे सदस्य उत्पादनाचे काम 
एकि तपणे करत नाहीत. पण तरीही कुटुंबात 
सदस्यांना एक कारे आिथर्क स्थैयर् िनि चत 
िमळत असते. कारण कुटुंबात आिथर्क आिण 
भौितक साधने पुरवली जातात, मालमत्ता िनमार्ण 
व जतन केली जाते.

( ) सामािजक ख  कुटुंबामुळे सदस्यांना एक 
सामािजक ओळख ाप्त होते. वंश, वांिशकता, 
धमर्, जात आिण सामािजक वगार्वर आधािरत 
असणारा अिपर्त दजार् व्यक्तीला िविशष्ट कुटुंबात 
त्याच्या होणार्या जन्मामुळे िमळतो. पालकांकडन 
मुलांना सामािजक वारसा िमळत असतो. म्हणूनच 
व्यक्तीचे समाजातील स्थान िनि चत करण्यात 
कुटुंब महत्त्वाची भूिमका पार पाडत असते.

  वरील सवर् कायार्ंचा सवर्ंकष िवचार केला तर, 
कुटुंबाला समाजाचा कणा का मानले जाते ते लक्षात 
ये ल.

४.२.३ कटंबाचे कार

  संरचनेच्या आधारे कुटुंबाचे दोन ढोबळ कार 
पडतात.

(अ) संय त कटंब  एकाच छताखाली वास्तव्य 
करणार्या व सामा क स्वयंपाकघर वापरणार्या 
दोन िकंवा दोनपेक्षा जास्त िप ांच्या कुटंबाला 
‘संयुक्त कुटुंब’ असे म्हटले जाते. भारतातील 
गर्ामीण समाजाचे महत्त्वाचे वैिशष्  म्हणजे 
संयुक्त कुटुंबपद्धती होय. संयुक्त कुटुंबाला 
कधीकधी िवस्तािरत कुटुंब असेही म्हटले जाते.

(ब) िवभ त कटंब  पालक आिण मुले अशा 
क्त दोन िप ांचे कुटुंब म्हणजे िवभक्त कुटुंब. 

िवभक्त कुटुंबे ब तांशी शहरी भागात िदसून 
येतात. 

िवभ त व संय त कटंब

  कुटुंबांतगर्त अिधकाराच्या आधारे कुटुंबाचे 
मातसत्ताक व िपतसत्ताक असे दोन ढोबळ कार 
पडतात.

    मातस ताक कटंब

िपतस ताक कटंब
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अ.कर्. मातस ताक कटंब िपतस ताक कटंब

. मातस ताक कुटुंबात 
ज्येष्ठ स् ी/आ कडे 
अिधकाराची सू े 
असतात. तीच कुटुंब 
मुख असते.

िपतस ताक पद्धतीत 
घरातील ज्यषे्ठ परुूषाला 
कुटुंब मुख मानले 
जात ेआिण अिधकारांची 
सू े त्याच्याच हातात 
असतात.

. मातसत्ताक कुटुंब 
मातवं ीय पद्धतीचे 
असत.े म्हणजे कौटंुिबक 
वारसा मातकुलाकडन 
येतो.

िपतसत्ताक कुटुंब हे 
िपतवं ीय असत.े म्हणजे 
वारसा हा ामुख्याने 
िपत्याच्या वशंाकडन यतेो.

. िववाहानंतर वर हा 
वधुच्या घरी रहायला 
येत असल्यामुळे 
मातसत्ताक पद्धतीत 
कुटंुब मात हीय असत.े

िपतसत्ताक कुटुंब 
िपत हीय असते, 
म्हणजेच िववाहानंतर 
नवपिरिणत जोडप ेवराच्या 
घरी रहायला जाते.

. क चे नाव 
धारण करण्याची पद्धत 
असते.

िपतसत्ताक पद्धतीत  
वि लांक चेच नाव 
िप ान् - िप ा पुढे 
चालत रहाते.

. उत्तर-पूवर् भारतातील 
गारो व खासी आिदवासी 
समूह तसेच दिक्षण 
भारतातील नायर 
समदुायात मातसत्ताक 
कुटुंब पद्धती आहे.

भारतात तसचे जगातील 
ब तेक भागात सवार्ंत 
चिलत कुटुंब पद्धती 
िपतसत्ताक आहे.

 ४.२.४ किवसाव्या तकातील कटंब

  त्येक मानवी समाजाची आधारशीला असलेल्या 
कुटुंबपद्धतीमध्ये आज खूप मोठे बदल होत आहेत. 
अनेक नवीन कार िनमार्ण होत आहेत. पालकत्व, 
रोजगार आिण िव ांती अशा िविवध कारच्या 
दैनंिदन िकर्या- िकर्यांचे क  म्हणजे कुटुंब असते. 

समाजात जेव्हा व जसजसे पिरवतर्न होते त्या माणे 
कुटुंबालाही नवीन संरचना व िकर्यांशी जुळवून 
यावे लागते. आधुिनक समाजाचे एक ठळक 
वैिशष्  म्हणजे घटस् ोटाचे वेगाने वाढत जाणारे 
माण होय. लग्न करण्याचे सवर्साधारण वयदेखील 
वाढत आहे. तसेच अिववािहत रहाणार्या व्यक्तींचे 
माणदेखील वाढत आहे. स् ी िशक्षणाचा सार व 
िस् यांचा रोजगारातील वाढता सहभाग यामुळे 
कुटुंबपद्धतीत बदल होत आहे. बालसंगोपनाच्या 
बदलत्या गरजा तसेच स् ी-पु ष दोघेही काम करत 
असल्यामुळे िनमार्ण झालेल्या नवीन गरजांना सामोरे 
जाण्याचे आव्हान कुटुंबांपुढे आहे. या सवर् बदलांचा 
पिरणाम कुटुंब संस्थेवर िनि चत होत आहे. हे बदल 
ठळकपणे जरी पाि चमात्य देशांत िदसून येत असले 
आिण भारतासारख्या देशात अगदी चिलत होताना 
िदसत नसले तरी आज कुटुंब म्हणून जे नवीन 
नातेसंबंध उदयाला येत आहेत त्यांची चचार् होणे 
आव यक आहे.

कल पालक कटंब  

    ब तांश एकल पालक असणार्या कुटुंबांची 
मुख आ /स् ी असते. घटस् ोट, िवभक्त होणे, 
मत्यू िकंवा अजाणतेपणी घेतलेल्या िनणर्यामुळे 
एकच पालक असणारी कुटुंब िनमार्ण होतात. 
एकल पालक कुटुंबाची एक सवर्समावेशक 
व्याख्या करणे अवघड आहे. कारण भौितक 
पिरिस्थती िकंवा सामािजक अडथळे यांसारख्या 
घटकांमध्ये बरेच वैिवध्य िदसून येते. पण एकल
कुटुंबांमध्ये वाढणार्या मुलांसाठी एका पालकाचा 
अभाव हा कठीण अनुभव असतो व त्यांना
बर्याच अडचणींना त ड द्यावे लागते, असे
काही संशोधनातून िदसते.

कि त रहा े/सहवास 

    सहवास याचा अथर् एखाद्या जोड याने 
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िववाहािशवाय एकि त एकाच घरात रहाणे. 
अशा एकि त रहाण्याची पिरणती लग्नात होऊ 
शकते अथवा नाही. सध्याच्या युवा िपढीत, 
िवशेषतः युरोपच्या अनेक भागांत व भारताच्याही 
काही शहरी भागांत लग्नािशवाय एकि त 
रहाण्याला पसंती िदली जात आहे. समलिगक 
जोड यांच्या बाबतीत हे जास्त करून िदसून येते.

साव  पालक व 

    मत्यू, घटस् ोट, कुटुंबांचे िवभक्तीकरण 
अशा अनेक कारणांमुळे साव  पालक असणारे 
कौटुंिबक नातेसंबंध िनमार्ण होत आहेत. पुनिवर्वाह 
िकंवा एकि त रहाण्यामुळे नवीन कुटंब उदयाला 
येते. या कुटुंबात पूवीर्च्या संबंधातील मुले आिण 
नवीन संबंधांतील मुले अशा दोन्हींचा समावेश 
असू शकतो. घटस् ोट आिण पुनिवर्वाहाच्या 
वाढत्या माणामुळे साव  पालकत्वाच्या नवीन 
कौटुंिबक रचनेचा सार होत आहे. अशा 
कुटुंबात वाढणार्या मुलांची संख्या िदवसिदवस 
वाढत आहे.

कटंब : समानते या िद ेने

  बदलत्या कौटुंिबक नातेसंबंध व रचनांची चचार् 
करताना आपण लक्षात घेतले पािहजे की, हे बदल 
त्येक देश व समाजासाठी एकसारखे नाहीत. 
िततकेच महत्त्वाचे म्हणजे नवीन बदल जरी होत 
असले तरी पूवीर्च्या कौटुंिबक संस्थेचा व रचनेचा 
पूणर्पणे र्हास झालेला आहे असे अिजबात नाही.

४.३ िववाह

िववाह

  िववाह या सामािजक संस्थेतून कुटुंबाचा पाया 
घातला जातो. िववाह म्हणजे समाजमान्य लिगक व 
पुन त्पादनाच्या संबंधांची रचना होय. िववाह ही एक 
सावर्ि क था मानली जाते.

४.३.१ व्याख्या

(१) ॉटर्न ि  ंट  “दोन िकंवा अिधक 
व्यक्तींनी एकि त येऊन कुटुंब स्थापन 
करण्यासाठी समाजाने मान्यता िदलेली रचना 
म्हणजे िववाह होय.”

(२) रॉ टर् ल ी  “समाजमान्य जोडीदारांमध्ये 
बर्याच अंशी कायमस्वरूपी असणार्या 
सामािजक बंधाला िववाह असे म्हणता ये ल”.

(३) टर िडक्शनरी  “िववाह म्हणजे व्यिक्तगत 
नाते िनमार्ण करण्यासाठी दोन व्यक्तींनी जोडीदार 
म्हणून एक  येण्याला िमळालेली कायदेशीर व 
सामािजक मान्यतेची णाली होय.” ( ितहािसक 
पिर े यात व काही िविशष्ट कायदेशीर 
अखत्यािरत क्त एक स् ी व एक पु ष यांचे 
जोडीदार म्हणून एक  येणे.)

िववाहा या िविवध व्याख्यांमधून खालील सामा क 
म े प े येतात 

(i) लिगक गरजांची पूतीर् होण्यासाठी िनमार्ण झालेला 
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समाजमान्य संबंध म्हणून िववाहाकडे बिघतले 
जाते.

(ii) िववाहाचा मुख्य सामा क हेतू जनन िकंवा 
मुले जन्माला घालणे हा आहे.

(iii) जोडीदाराची समाजमान्यता यातून िभ लिगक 
संबंधांचे तत्त्व अधोरेिखत होते. िववाहाचा 
मुख हेतू जर जनन मानला असेल तर स् ी 
व पु षांमधील संबंधच इथे अपेिक्षत आहे हे 
स्पष्ट होते. आज िववाहाची संकल्पना बरीच 
िवस्तत झाली आहे. समिलंगी संबंधाचाही त्यात 
अंतःभार्व होत आहे. समिलंगी िववाह म्हणजे 
समिलंगी व्यक्तींकडे शारीिरक, भाविनक व 
लिगकदृष् ा आकिषर्त होणार्या दोन स् ी िकंवा 
दोन पु ष म्हणजेच समिलंगी स् ी अथवा 
पु षांचा िववाह.

४.३.२ िववाहाचे कार

  कुटुंबा माणेच जवळपास सवर् मानवी समाजात 
या ना त्या स्वरूपात िववाह ही संस्था िदसून येते. 
ितहािसक दृष्टीने िवचार केला तर असे िदसून येते 
की वेगवेग ा समाजांमध्ये िववाहाच्या िभ  
स्वरूपाच्या था व णाली आहेत. िववाहाचे हे 
िविवध कार मुख्यतः जोडीदारांची संख्या तसेच 
कोण कोणाशी िववाह करू शकतो/शकत नाही. 
यासंबंधी असणार्या िनयमांच्या आधारे िदसून येतात.
  ज ीदारां या संख्ये या धारे िववाहाचे द न 

मख कार िदसतात.
(१) क िववाह प ती  एक िववाह पद्धती 

म्हणजे एका वेळी एकाच व्यक्तीशी/जोडीदाराशी 
होणारा िववाह. या कारात पु षाला एका वेळी 
एकच पत्नी असू शकते िकंवा स् ीला एकाच 
वेळी एकच पती असू शकतो. आपल्यातील 
ब तांश जणांसाठी एक िववाह हा िववाहाचा 
सवार्ंत पिरिचत असा कार आहे. आपल्या 
भोवतालच्या समाजाकडे नजर टाकली की असे 
िदसून येते की एकिववाह ही सवार्ंत मान्यता 
पावलेली व लोकि य पद्धत आहे. एकदा 
िववाह केल्यानंतर व्यक्ती शेवटपयर्ंत त्याच 
जोडीदाराबरोबर रहाते. कुटुंबाच्या ब तांश 
समाजशास् ीय व्याख्यामंध्ये देखील एकिववाह 
संबंधात असणार्या दोन ौढ व्यक्तींमधील 
कौटुंिबक संबंधच अधोरेिखत केलेले िदसतात. 
अनेक समाजांत एकिववाह पद्धतीला संरक्षण 
देणारे कायदेही केलेले िदसतात.

(२) ब िववाह प ती  यात एकाच वेळी एकापेक्षा 
जास्ती जोडीदारांबरोबर िववाह केला जातो. 
ब िववाह पद्धतीत दोन वेगवेगळे कार 
आढळतात. 

  (i) ब पती िववाह  यात एकाच वेळी एका 
स् ीचा िववाह एकापेक्षा अिधक पु षांबरोबर 
होतो. ही पद्धत हलाखीच्या आिथर्क 
पिरिस्थतीतून मागर् काढण्याचा एक मागर् म्हणून 
सुरू झालेली असू शकते. अित दािर  व 
कंगालपणामुळे एका पु षाला पत्नी व मुलांचे 
पालनपोषण कठीण झाल्यामुळे एकापेक्षा अिधक 
पु षांकडे ती जबाबदारी जाते. अित दािर ात 
जगणार्या समूहावर आपली लोकसंख्या मयार्िदत 
ठेवायचा दबावही असतो. अशा पिरिस्थतीत 
ब पती िववाह पद्धती सो स्कर ठरू शकते.

  (ii) ब प नी िववाह  यात एक पु ष एकावेळी 
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एकापेक्षा अिधक िस् यांशी िववाह करतो. ही 
था म्हणजे बलवान पु षांसाठी पुन त्पादनाच्या 
साधनावर िनयं ण ठेवण्याचे व समूहातील 
नातेसंबंधही स्वतःच्या ायद्यासाठी िनयंि त 
ठेवण्याचेच एक साधन आहे.

  काही समाजांत व्यक्तींना आपला जोडीदार 
स्वतः िनवडण्याचे स्वातं य असते. लग्न कधी आिण 
कोणाबरोबर करायचे हे ठरवण्यात कुटुंब ारशी 
महत्त्वाची भूिमका बजावत नाही. दुसरीकडे काही 
समाजात िववाहासंबंधी काटेकोर िनयम असतात. 
कोणी कोणाशी लग्न करायचे िकंवा करायचे नाही 
यासंबंधीचे िनयम कडक असतात. त्यामुळे व्यक्तीचे 
िनवडीचे स्वातं य मयार्िदत होते. जोडीदाराच्या 
िनवडीच्या संदभार्तील िनणर्य मुख्यत्वे पालक/
नातेवा क घेतात. कोणाचा िववाह कोणाशी होऊ 
शकतो/शकत नाही या संदभार्त असणार्या िनयमांच्या 
अनुषंगाने िववाहाचे दोन कार िदसतात.
  (i) अंत र्त िववाह   यात स्वतःच्या िविशष्ट 
सांस्कृितक समूहातील व्यक्तींशी केला जाणारा 
िववाहच संमत असतो. (उदा., जात, पंथ, आिदवासी 
जमाती)
  (ii) बिह र्त िववाह  यात स्वतःच्या समूहाच्या 
बाहेरील व्यक्तीशी िववाहाला पसंती असते. उदा. 
गो ाबाहेरील िववाह.
  अनल म व ितल म िववाह  िववाह हा 
सामान्यतः समान दजार् असणार्या दोन व्यक्तींचा 
होतो. वर आिण वधूच्या सामािजक दजार्वरून 
अनुलोम आिण ितलोम असे िववाहाचे दोन कार 
सांगता येतील. म्हणजेच त्या दोघांचा सामािजक स्तर 
काय आहे आिण िववाहामुळे तो उंचावणार अथवा 
खालावणार आहे यावरून िववाहाचे हे दोन कार 
ठरतात.
  अनुलोम िववाह कारात वरच्या जातीतील 
पु षाचा िववाह खालच्या जातीतील स् ीबरोबर होतो. 

या िववाहामुळे त्या स् ीचा सामािजक दजार् उंचावतो. 
यािव द्ध, जेव्हा िनम्न स्तरातील पु ष उच्च 
स्तरातील स् ीबरोबर िववाह करतो तेव्हा हा ितलोम 
िववाह मानला जातो. या िववाहामुळे किनष्ठ 
स्तरातील पु षाला विरष्ठ सामािजक स्तरामध्ये वेश 
िमळतो.

उपकर्म - १
  ितलोम िववाहाला समाजातून मो ा 
माणात िवरोध का होतो याची वत्तप , 
बातम्या, िच पट इत्यादींच्या साहाय्याने चचार् 
करा.

   च्या दशकापासून समिलंगी तसेच िलंग 
पिरवतर्न करून घेतलेल्या व्यक्तींमधील संबंधांची व 
त्यांच्यातील िववाहाची बरीच चचार् होत आहे. 
‘रक्तसंबंधांवर आधािरत’ कुटुंबाच्या पारंपिरक 
चौकटीपेक्षा हा ‘जाणीवपूवर्क िनवड करून िनमार्ण 
केलेला’ कुटुंब संबंधाचा कार आहे.  मध्ये 
समिलंगी िववाहांना कायदेशीर मान्यता देणारा डेन्माक 
हा जगातील पिहला देश ठरला. औपचािरक, 
कायदेशीर मान्यता म्हणजे समिलंगी जोड यांना 
सामािजक मान्यता देण्याचा यत्न तसेच आरोग्य 
सेवा, वारसा हक्क, मालमत्तेचे अिधकार अशा 
क्षे ांत असे संबंध लक्षात घेऊन या लोकांना सेवा 
पुरवल्या जाव्यात या दृष्टीने यत्न केले जात आहेत.

उपकर्म - २
  वगार्त छोटे गट पाडन वत्तप े, मािसके व 
इंटरनेटवरील िववाहिवषयक जािहराती बघा. 
तुम्हांला काय वाटले त्याची एकमेकांबरोबर 
चचार् करा. भारतात आजही अतंगर्त िववाहपद्धती 
लागू पडते असे तुम्हांला वाटते का?

कटंब, नातेसंबंध ि  िववाह

  कुटुंब म्हणजे त्यक्ष नातेसंबंधांनी जोडल्या 
गेलेल्या व्यक्तींचा समूह होय. व्यक्तींमधील हे 
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नातेसंबंध िववाहातून िकंवा मग रक्तसंबंधाच्या 
सू ामधून जोडले जात असतात. िववाह म्हणजे 
केवळ दोन ौढ व्यक्तींमधील समाजमान्य लिगक 
संबंध एवढाच मयार्िदत नसून त्यातून अनेक व्यक्ती 
एकमेकांशी जोडल्या जातात.

  ज्या कुटुंबात व्यक्तीचा जन्म होतो ते त्याचे 
ाथिमक कुटुंब असते. तर ज्या कुटुंबात िववाह 
होतो ते सातत्याचे कुटुंब असते. रक्तसंबंधाने 
बांधलेले नातेवा क रक्तसंबंधी म्हणून तर िववाहातून 
जुळलेले आप्त सगेसोयरे म्हणून ओळखले जातात. 
आजच्या झपा ाने बदलत्या युगात देखील, 
व्यक्तींमध्ये ाथिमक स्वरूपाचे बंध िनमार्ण करणार्या 
व िटकवणार्या संस्था म्हणून कुटुुंब, आप्तसंबंध व 
िववाह संस्थेकडे बिघतले जाते.

हे त हांला माहीत हवे

भारतीय दंडिवधानाच्या कलम  नुसार 
समलिगक संबंध हा गुन्हा ठरवला होता.  
मध्ये ि िटशांनी हे कलम लागू केले. या कलमानुसार 
समलिगकता हा ‘अस्वाभािवक गुन्हा’ मानण्यात 
आला व त्यासाठी जन्मठेपेच्या िशक्षेची तरतूद 
करण्यात आली. मा ,  स टबर  च्या 
िनणर्यात भारताच्या सवोर्च्च न्यायालयाने  
कलमातील िशक्षेची तरतूद र  केली. ौढ 
व्यक्तींमधील खाजगीत संमतीने होणार्या समिलंगी 
संबंधांना न्यायालयाने मान्यता िदली आहे. या 
कारची लिगक इच्छादेखील नैसिगर्क असू शकते 
आिण व्यक्तींचे त्यावर काही िनयं ण नसते, त्यामुळे 
या वतर्नाला गुन्हा मानता येणार नाही, असे सवोर्च्च 
न्यायालयाने नमूद केले.

(टा म्स  इंिडया,  क्टोबर )

४.४ अ र्व्यव ा ि  काम

  वस्तू आिण सेवांचे उत्पादन, िवतरण आिण 

गर्हण करण्याच्या मुख सामािजक व्यवस्थेला 
‘अथर्व्यवस्था’ असे म्हटले जाते. त्येक समाजाला 
स्वतःचे अिस्तत्व िटकवण्यासाठी काही भौितक 
गरजांची पूतीर् करणे आव यक असते. समाजातील 
सवर् सदस्यांच्या मूलभूत गरजा नीट भागवल्या जाणे 
गरजेचे असते. आजच्या समाजातील ब तेक ौढ 
व्यक्तींचा वेळ उदरिनवार्हाची सोय करण्यातच जातो. 
त्यामुळे उत्पादन व्यवस्थेबरोबरच एक सक्षम िवतरण 
व्यवस्था खूप आव यक आहे. तसेच, समाजातील 
आिथर्क व्यवस्थेवर अंकुश ठेवणारी एक िनयमनात्मक 
व्यवस्थादेखील महत्त्वाची आहे.

  समाजव्यवस्थेतील कुटुंब, धमर् आिण राजकीय 
व्यवस्थेशी अथर्व्यवस्था जोडलेली असते. आजच्या 
काळात तर आंतरराष्टीय पातळीवर अथर्व्यवस्था 
एकमेक शी तसेच इतर सामािजक व्यवस्थांशी 
पूवीर्पेक्षा जास्त माणात जोडलेल्या आहेत.

४.४.१ बदल या अ र्व्यव ा

  बदलत्या भौितक गरजांनुसार मानवी समाजाने 
नवनवीन बदल अंगीकारले आिण याच बदलत्या 
अवस्थांमधून मानवी समाज िवकिसत होत गेला 
आहे. बदलते तं ज्ञान, संसाधनांचे संघटन, भौितक 
वस्तूंच्या बदलत्या गरजा व त्यानुसार बदलते उत्पादन 
िवतरण या सवर् घटकांचा मानवी िवकासात महत्त्वाचा 
सहभाग आहे. आधुिनक जगाचे सवार्ंत लक्षवेधक 
वैिशष्  म्हणजे तं ज्ञानाचा अितशय वाढत्या 
माणावर होणारा वापर आिण त्याचबरोबर 
भांडवलवादी  अथर्व्यवस्थेचा झालेला सार होय.

  काम आिण अथर्व्यवस्थेचे बदलते स्वरूप 
जाणून घेताना या संकर्मणातील तीन मुख अवस्था 
लक्षात येतातः

(१) क क कर्ांती  

  िशकार करून आिण अ  गोळा करून 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



45

जगणार्या समूहापासून आिण मग पशुपालन 
अवस्थेनंतर शेतीच्या शोधामुळे मानवी समाजाने एका 
नवीन गत अवस्थेत वेश केला. कृिष धान 
अवस्थेत ाण्यांचा वापर करून नांगरणीसारख्या 
तं ज्ञानाच्या वापरामुळे मो ा माणावर जिमनीचा 
वापर शेतीसाठी करून घेणे शक्य झाले. त्यामुळे 
समाजाची उत्पादकता वाढली. शेती जसजशी गत 
झाली तसतसे अ धान्याचे उत्पादन वाढले, तसेच 
हस्तव्यवसाय, पशुपालन, अवजारांची िनिमर्ती अशी 
िवशेषीकरणावर आधािरत नवीन क्षे ेही िवकिसत 
झाली. शेतीला लागणारे तं ज्ञान, मिवभाजन, 
कायमस्वरूपी वसितस्थाने आिण गत व्यापार यांतून 
अथर्व्यवस्था िवस्तारली. 

(२) ि क कर्ांती  

  साधारण अठराव्या शतकाच्या मध्यावर थम 
इंग्लंडमध्ये व नंतर युरोप व अमेिरकेत औद्योिगक 
कर्ांती झाली. या कर्ांतीमुळे सामािजक व आिथर्क 
जीवन आमूलागर् बदलले. औद्योिगकीकरणामुळे चार 
ठळक आिथर्क बदल घडन आले.

 (i) उजचे नवीन कार   मध्ये जेम्स वॅट 
यांनी वा ेच्या इंिजनाचा महत्त्वाचा शोध 
लावला. या शोधामुळे ाणी व माणसांच्या 
शारीिरक शक्तीचा उत्पादनातील सहभाग 
लक्षणीयरीत्या घटला. जैिवक शक्तीपेक्षा  
पटीने अिधक शिक्तशाली असणार्या या नवीन 
उजमुळे मोठमोठाली यं सामगर्ी सहज व जास्त 
कायर्क्षमरीत्या काम करू लागली.

 (ii) कारखा यांम ये कामाचे क ीकर   
यं सामगर्ीच्या वापरामुळे कारखान्यांची िनिमर्ती 
झाली व उत्पादनाचे काम एका छताखाली 
होऊ लागले. उत्पादनाचे क्षे  घरापासून वेगळे 
झाले. कामाचे िठकाण नावाचे एक नवीन 
औपचािरक क्षे  िनमार्ण झाले. लोक आता 

कामासाठी घराबाहेर पड लागले. उत्पादनाचे 
एक नवीन औपचािरक, सावर्जिनक, आिथर्क 
क्षे  ठळकपणे िवकिसत झाले.

 (iii) म ा मा ावर उ पादन  औद्योिगक 
अथर्व्यवसस्थेत उत्पादनाचे क्षे  खूप मो ा 
माणावर िवस्तारले. कच्च्या मालापासून 
िविवध कारच्या तयार वस्तूंचे उत्पादन 
करणार्या या क्षे ात अिधकािधक रोजगार 
िनमार्ण होऊ लागला. उदा., कारखान्यांमध्ये 
घाऊक माणावर लाकडापासून िनर्चर आिण 
लोकरीपासून कापड बनवले जाऊ लागले.

 (iv) मिवभाजन  औद्योिगकीकरणापूवीर् एक 
कारागीर सु वातीपासून शेवटपयर्ंत एखादी वस्तू 
एकटा बनवत असे. कारखाना पद्धतीमुळे 
मानवी कौशल्यांचे महत्त्व कमी झाले. यं ांनी 
क्त मानवी कौशल्यांची जागा घेतली इतकेच 

नव्हे तर या पद्धतीत क्त िवशेष कौशल्यांवर 
आधािरत म िवभाजनही िवकिसत झाले. 
त्यामुळे कारखान्यात काम करणारा कामगार 
एकाच कारचे काम पुन्हा पुन्हा करतो. 
त्यामुळे एकीकडे कारखान्यांमुळे एकंदर 
उत्पादन जरी वाढले आिण कामगारांची 
उत्पादकता जरी वाढली तरी दुसरीकडे 
कामगारांच्या कौशल्यांच्या पातळीत िनि चत 
घसरण झाली.

     औद्योिगकीकरणामुळे झालेले बदल 
क्त उत्पादन पद्धतीपुरते सीिमत नव्हते. 

हळहळ संपूणर् समाजात व्यापक संकर्मण झाले. 
अगिणत नवनवीन वस्तू आिण सेवांमुळे 
जीवनमानाचा स्तर हळहळ उंचावत गेला. पण 
दुसरीकडे औद्योिगक व्यवस्था मो ा 
माणावरील भांडवल गुंतवणुकीवर आधािरत 
असल्यामुळे समाजातील आिथर्क दरीही 
ंदावत गेली. औद्योिगक तं ज्ञान व 
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उत्पादनाचे ायदे सवार्ंपयर्ंत समान पद्धतीने 
पोचले नाहीत. एकीकडे काही कारखानदारांकडे 
अ ाट संपत्ती गोळा होत असताना ब संख्य 
सवर्सामान्य िमक मा  दािर ाच्या खा त 
ढकलल ेजाऊ लागल.े एकोिणसाव्या शतकाच्या 
उत्तराधार्पासून मशक्ती संघिटत होऊ लागली. 
पाि चमात्य देशांतील सरकारांनी कामगार 
िहताचे कायदे करावेत यासाठीचा दबाव 
वाढला. बालकामगार था बंद करणे, मजुरीचा 
दर वाढवणे, कामाची पिरिस्थती सुधारणे, 
आरोग्यसेवा, िशक्षण अशा संधी पुरवणे व 
राजकीय हक्क ओळखणे असे बदल शासनाला 
करावे लागले.

(३) मािहतीवर धा रत कर्ांती  

  िवसाव्या शतकाच्या मध्यापयर्ंत उत्पादनाचे 
स्वरूप पुन्हा बदलायला सु वात झाली होती. 
स्वयंचिलत यं ांच्या वापरामुळे उत्पादनातील मानवी 
माचे महत्त्व कमी व्हायला लागले होते. जनसंपक 
कायर्, बँका, सारमाध्यमे, िवकर्ी जािहरात क्षे  अशा 
सेवांवर आधािरत क्षे ांमध्ये कामगार व 
व्यावसाियकांचा सहभाग वाढला. या समगर् 
पिरवतर्नाला अिधक चालना देणारा घटक म्हणजे 
तं ज्ञानावर आधािरत ही ितसरी कर्ांती होय. संगणक 
आिण मािहती तं ज्ञानाच्या िवकासामुळे युरोप, 
अमेिरका व आिशया खंडांतील बर्याचशा औद्योिगक 
देशात कामाचे स्वरूप आमूलागर् बदलले. त्यात तीन 
कारचे बदल िदसून आले.

 (अ) य  व तूंक न कल्पनां या िनिमर्तीक े     
मािहती युगाच्या अवतरणापूवीर् िविवध कारच्या 
वस्तू व सािहत्याच्या उत्पादनावर अथर्व्यवस्था 
आधािरत होती. आज सेवा क्षे ाला महत्त्व 
ाप्त झाले आहे. िविवध सेवांची िनिमर्ती तसेच 
नवनवीन कल्पना व ितकांच्या िनिमर्तीचे क्षे  
वेगाने वाढत आहे. संगणक तज्ज्ञ, लेखक, 

िवत्तीय सल्लागार, वास्तुिवशारद, जािहरात 
तज्ज्ञ अशा असंख्य व्यावसाियकांबरोबरच 
दुकानदार व दुकानात काम करणारे मदतनीस, 
स ा  सेवा पुरवणारे, सुरक्षा सेवा पुरवणारे 
अशा िविवध सेवा देणार्या लोकांना आजच्या 
मािहती युगातील अथर्व्यवस्थेत महत्त्व आले 
आहे.

 (ब) यािं क क ल्याकं न सा रता क ल्याकं े 
 मािहतीवर आधािरत कर्ांतीमुळे संपक क्षमता, 
लेखन, सादरीकरण, संगणकाचा वापर अशा 
साक्षरतेवर आधािरत कौशल्यांना वाढती मागणी 
आली आहे. ज्यांच्याकडे या नवीन कारच्या 
क्षमता आहेत अशा व्यक्तींना आज नवनवीन 
संधी उपल ध आहेत.

 (क) कठेही बसून काम कर याची यता  
औद्योिगकीकरणाच्या काळात उत्पादनाचे काम 
कारखान्यांमध्ये एका छताखाली संघिटत झाले. 
आज संगणक तं ज्ञानामुळे कामाचे िवक ीकरण 
शक्य होत आहे. लॅपटॉप, मोबाइल आिण गत 
मािहती तं ज्ञानामुळे आज घरी बसून काम 
करता येणे शक्य झाले आहे व कुठल्याही 
जागेचे रूपांतर ‘किल्पत ि स’ मध्ये सहज 
होऊ शकते.

उपकर्म - ३
  चालीर् चॅि नचा ‘मॉडनर् टा म्स’ हा 
िसनेमा बघा. मानवी मावर यांि कीकरणाच्या 
होणार्या पिरणामांची चचार् करा.

४.४.२ कामाचे बदलते व प

  गत औद्योिगकीकरणामुळे आज कृषी क्षे ात 
असलेल्या लोकांचे माण खूप कमी होत आहे. 
उच्च िवकिसत देशात शेतीचे काम तं ज्ञान व 
यं ाच्या साहाय्याने होते. भारतासारख्या देशात 
अजूनही शेतीवर अवलंबून असणार्या व गर्ामीण 
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स्वरूपाच्या व्यवसायात असणार्या लोकांची संख्या 
बरीच मोठी आहे. अथार्त, भारतात सेवा क्षे ही 
झपा ाने िवस्तारत आहे.
  चंड वाढते आिथर्क परस्परावलंिबत्व हे 
आधुिनक समाजाचे एक महत्त्वाचे वैिशष्  आहे. 
आज भांडवल, म, कच्चा माल आिण तं ज्ञानाच्या 
देवाण-घेवाणीतूनच जागितक अथर्व्यवस्था कायर्रत 
आहे. आपण सगळेच आपल्याला लागणार्या वस्तू 
आिण सेवांसाठी जगभरात पसरलेल्या असंख्य 
कामगारांवर अवलंबून आहोत. औद्योिगक व्यवस्थेत 

एक जागितक उत्पादनाची साखळी िनमार्ण होत 
आहे. उदा., एका देशात कच्च्या मालावर िकर्या 
होते. कारण त्या देशात कच्चा माल स्वस्तात 
उपल ध आहे. पण त्यक्ष वस्तूंचे उत्पादन मा  ज्या 
देशात माचे मूल्य कमी आहे अशा देशात होते. 
त्यक्ष त्या वस्तूचा खप एखाद्या ितसर्याच देशात 
केला जाणे हेदेखील शक्य आहे. कोकाकोला, 
कोलगेट, पामोिलव्ह, जनरल मोटसर् आिण अशाच 
अनेक ब राष्टीय कंपन्या जगभर पसरलेल्या 
अथर्व्यवस्थेचा गाडा चालवण्यात महत्त्वाची भूिमका 
बजावतात.

हे त हांला माहीत हे का?
बाब  खरंच कठली हे?

 उत्पादनाच्या जागितक साखळीचे उत्तम उदाहरण 
म्हणजे जग िसद्ध बा ली बाबीर्. जपानमध्ये आिथर्क 
मंदीच्या काळात  मध्ये पिहली बाबीर् बनवली 
गेली. जपान जसा िवकिसत झाला व ितथल्या 
मजुरीचे दर जसे उंचावत गेले तशी बाबीर् आिशयातील 
इतर देशांत बनू लागली.

 बाबीर्चे आयुष्य सौदी अरेिबयात सुरू होते. िजथे 
ितच्या ॅिस्टकच्या शरीरासाठी आव यक असणारे 
इिथिलन बनते. तैवानमधील ॉमोर्सा ॅिस्टक या 
कंपनीत इिथिलनपासून ितचा ॅिस्टक पी.व्ही.सी.चा 
ढाचा बनतो. हे पुढे चीन, मलेिशया व इंडोनेिशयातील 
कारखान्यांकडे पाठवले जातात. िजथे बाबीर्चे शरीर 

आकाराला येते. 

 बाबीर्चे नायलॉनचे केस जपानमध्ये बनतात, तर 
ितचे कपडे चीनमध्ये तयार होतात. मग ही बाबीर् 
खरोखर कुठली म्हणायची?   

 बाबीर्चे िडझा न अमेिरकेत केले जाते, ितथेच 
िवकर्ी आिण खपाची धोरणे बनतात आिण ितथेच 
सवार्िधक न ाही िमळतो. पण बाबीर्शी संबंिधत 
क्त थो ाच गोष्टी अमेिरकेत बनतात ती म्हणजे 

बाबीर्ला नीट ठेवायला वापरली जाणारी खोकी व 
ितला सुशोिभत करायला लागणारे काही रंग व तेल.

  Source : Anthony Giddens : Sociology, 

Polity, 2008

उत्पादन क ीय ‘अस ली लाइन’ पद्धतीने होत होते. 
कामगार एका जागेवर ि रत्या यांि क प ासमोर 
उभे राहून काम करत आिण त्यांच्या कामावर 
काटेकोर देखरेख व िनयं ण असे. आजच्या जागितक 
अथर्व्यवस्थेत काम पूणर्पणे िवकि त झाले आहे. 
कंपन्या आिण देशांमधील वाढत्या स्पधमुळे उत्पादनात 
लवचीकता असणे ही काळाची गरज बनली आहे. 
याचा अथर् असा की, उत्पादनातील िविवध कारची 
कामे जगाच्या वेगवेग ा देशांमधून करून घेणारी 

४.  ि

  व्यक्तींमधील क्षमतांचा िवकास व या क्षमता 
त्यक्ष कायार्िन्वत करणे म्हणजे िशक्षण असा या 
संज्ञेचा शाि दक अथर् आहे. िशक्षणाच्या िकर्येत 
केवळ जगण्यासाठी नव्हे तर जास्त अथर्पूणर् आयुष्य 
जगण्यासाठी ज्ञान व कौशल्यांची ाप्ती करणे 
अपेिक्षत आहे. ठळकपणे बघायचे तर औपचािरक 
व अनौपचािरक पद्धतीने आयुष्यभर चालणारी 
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िशकण्याची िकर्या म्हणजे िशक्षण. यादृष्टीने पाहता 
अ गत समाजात िशक्षण हा सामाजीकरणाचा व 
संस्कृती-हस्तांतरणाच्या व्यापक िकर्येचाच एक 
भाग होता. मूलभूत सांस्कृितक हस्तांतरणाचे व 
साराचे - योग्य वतर्न पद्धती, मूल्य आिण िनयमने, 
भाषा तसेच मूलभूत उपयुक्त कौशल्ये पुढच्या 
िपढीपयर्ंत पोचवण्याचे काम कुटुंब व िनकटच्या 
समूहांतूनच होत होते. औद्योिगकीपूवर् समाजात घर 
हेच उत्पादनाचे क  होते आिण लोकांची िदनचयार् 
घर आिण पिरसराशीच बांधलेली असल्यामुळे 
िशक्षणासाठी वेगळी अशी व्यवस्था असावी अशी 
िनकड नव्हती.

  पण जसजसे औद्योगीकरण झाले आिण वाढले 
तसतसे साक्षर आिण सुिशिक्षत व्यक्तींसाठीची मागणी 
वाढली. यातून िशक्षण व्यवस्थेची गरज िनमार्ण 
झाली. आधुिनक समाजात गुंतागुंतीची म िवभाजन 
व्यवस्था आहे, काम आिण घर अशी वेगवेगळी क्षे े 
आहेत त्यामुळेच काही िविशष्ट कौशल्ये आत्मसात 
करणे गरजेचे झाले आहे. अशा बदलत्या व्यवस्थेत 
एका औपचािरक व सुस्पष्ट िशक्षण व्यवस्थेची गरज 
आहे.

  आधिुनक समाजात खालील मलूभतू उद ्िदष्टाचं्या 
पूतीर्साठी िवशेष िशक्षण व्यवस्था कायर्रत आहे.

ज्ञान आिण कल्पनांची िनिमर्ती आिण सार 
करणे.

समाजाच्या कल्याणासाठी उपल ध ज्ञानाचा 
वापर करून कौशल्यांचा िवकास करणे.

  िशक्षण ही म्हणूनच एक व्यापक, ब आयामी 
िकर्या आहे. यात व्यक्तीच्या मनोज्ञ गर्हणाच्या 
कक्षा ंदावण्याबरोबरच उपल ध ज्ञानाचा वापर करणे 
तसेच िचिकत्सा करून या ज्ञानात नवीन भर 
टाकण्याच्या क्षमतेचा िवकास होणे याचाही अंतभार्व 
आहे.

४. .१ ि ाचे कार

(१) पचा रक ि   काही िविशष्ट उद् िदष्टांच्या 
पूतीर्साठी औपचािरक िशक्षण िनयोजन केले  
जाते. म्हणूनच यात त्यक्ष पाठ आिण िशक्षणाचा 
अंतभार्व होतो. िविशष्ट उद् िदष्ट समोर 
असल्यामुळे औपचािरक िशक्षणाला िविशष्ट 
कालमयार्दा असते. एक सुस्पष्ट व काटेकोरपणे 
तयार केलेला अ यासकर्म असतो. हा अ यासकर्म 
बनवताना समाजाच्या गरजांचा िवचार केलेला 
असतो.

(२) सहज ि   सहज िशक्षणाच्या िकर्येत 
कुठल्याही संघिटत व्यवस्थेिशवाय व्यक्तींचे 
िशक्षण होते. मूल्यसंवधर्न, क्षमता िवकास, 
सकारात्मक दृिष्टकोनाची िनिमर्ती आिण 
ज्ञानवद्धीचे कायर् अितशय सहज व नैसिगर्किरत्या 
पार पाडले जाते. सहज िशक्षणात, पालक आिण 
ज्येष्ठांकडन त ण िपढीला पिरिस्थतीला सामाेरे 
जाण्यासाठी िदल्या जाणार्या मागर्दशर्नाचा 
समावेश होतो. सहज िशक्षणासाठी ठरावीक 
अ यासकर्म िकंवा वेळाप क िकंवा मु ाम नेमून 
िदलेली यं णा नसते. यादृष्टीने सहज िशक्षण ही 
िनरंतर चालणारी िकर्या आहे. रोजच्या जीवनात 
काम/व्यवसाय, वास, सारमाध्यमे अशा 
िविवध क्षे ांतून आपण सतत नवीन अनुभव घेत 
असतो व िशकत असतो.

(३) अन पचा रक ि   अनौपचािरक िशक्षण 
औपचािरक व्यवस्थेच्या कक्षेत येत नाही. तरीही 
ते अगदी पूणर्पणे सहज आिण असंरिचत नसते. 
औपचािरक िशक्षण व्यवस्थेच्या चाकोरीबाहेरचे 
सवर् कारचे शैक्षिणक उपकर्म अनौपचािरक 
िशक्षणात मोडतात. एका छो ा, एकिजनसी 
स्वरूपाच्या गटाच्या िविशष्ट शैक्षिणक गरजांना 
समोर ठेवूनच अनौपचािरक िशक्षण राबवले जाते. 
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(iv) मुलांमध्ये यशिसद्धीचे मूल्य जोपासण्याचे 
कामही शाळा करत असतात. शाळेत काही 
मूलभूत सावर्ि क मूल्यमापनाच्या कसोटीवर 
मुलांचे मूल्यमापन केले जाते. शाळांच्या 
औपचािरक िनयमांच्या मापदंडानुसार मुलांच्या 
वतर्नाचेही मूल्यमापन होते. परीक्षेतील त्यांच्या 
कामिगरीवर त्यांच्या यशाचे मोजमाप केले जाते. 
बाहेरील समाजा माणेच शाळांमध्येही बौद्् िधक 
क्षमतेवर आधािरत व्यवस्था असते. म्हणजे 
ज्यांच्यात िजतक्या क्षमता आिण कौशल्ये आहेत 
त्या माणेच त्यांना पािरतोिषक/उिचत ित ळ 
िमळते.

४. .३ ि  ि  सामािजक िवभाजन

  ज्या समाजशास् ज्ञांनी समाजाकडे िवभािजत व 
िवषम स्वरूपात बिघतले आहे, त्यांच्यासाठी िशक्षण 
व्यवस्था, सवर् पात ांवर सामािजक िवषमता 
िटकवून ठेवण्याचेच साधन आहे. बॉवेल्स व िजंटीस 
( ) यांच्या मते, बाहेरच्या आिथर्क जगात जी 
िवषमता आहे ितला पूरक अशीच शाळांमधील 
व्यवस्था असते. बोद्यूर् ( ) ने िशक्षण व 
अथर्व्यवस्थेचे िव लेषण केले आहे. उच्च वगार्चे 
आिथर्क वचर्स्व िटकवण्यात महत्त्वाचे योगदान 
देण्याब ल त्यांनी िशक्षण व्यवस्थेवर टीका केली 
आहे. या िवचारवंतांच्या मते, शाळांमधील व्यवस्थाच 
अशी असते की, िनम्न स्वरूपाच्या रोजगारात/
व्यवसायात जाऊ शकतील  असे मानले गेलेल्या 
मुलांकडन काही िविशष्ट वतर्न अपेिक्षत असते. 
त्यांनी िनयमांचे व िशस्तीचे काटेकोर पालन करावे 
असे अपेिक्षत असते. त्यांना तुलनेने सो या सरावावर 
आधािरत गोष्टी करायला िदल्या जातात. दुसरीकडे 
जी मुले उच्च स्तर वा ेणीतील व्यवसायांमध्ये 
जातील असे गहीत धरलेले असते अशा मुलंामध्ये 
स्वतं  िवचार व काम करण्याची क्षमता िनमार्ण 
हो ल याची काळजी घेतली जाते. मुलांची सामािजक 

मु ाम जाणीवपूवर्क िनिमर्ती केल्यामुळे व 
राबवले गेल्यामुळे अ यासकर्म आिण 
मूल्यमापनाच्या बाबतीत अनौपचािरक िशक्षणाच्या  
आराख ात लवचीकता असावी लागते. 

४. .२ ि ाचे मह व

  समाजशास् ज्ञांसाठी िशक्षण हा एक महत्त्वाचा 
िवषय का आहे? एमील डरखा म व टॅलकॉट पासर्न्स 
यांसारख्या समाजशास् ातील मुख िवचारवंतांनी 
व्यक्ती आिण समाज या दोहांेसाठी असणार्या 
िशक्षणाच्या महत्त्वाच्या भूिमकेवर भर िदला आहे.

  िशक्षण व्यवस्थेची काही काय खालील माणे 
िनदिशत करता येतील ः

(i) वैिवध्यपूणर् कौटुंिबक व सामािजक पा वर्भूमीतून 
आलेल्या मुलांना शालेय िशक्षणातून समाजातील 
समान वैचािरक नीितमूल्यांची ओळख होते. 
यातूनच खूप वेगवेग ा असणार्या व्यक्तींना 
एक  बांधण्याचे काम होत असते.

(ii) िशक्षणातून मुलांना स्वयंिशस्तीचे धडे िमळतात. 
समाज सुरिळतपणे चालण्यासाठी आव यक 
असणारे सामािजक िनयम मुले िशकतात व अंगी 
बाणवतात.

(iii) अत्यंत गुंतागुंतीच्या असणार्या आधुिनक 
अथर्व्यवस्थेला लागणारी कौशल्ये िशक्षण 
व्यवस्थेमा त िशकवली जातात. उदा., तांि क/
व्यावसाियक िशक्षण देण्यासाठी तांि क िशक्षण 
संस्थांची िनिमर्ती केली जाते. आजच्या काळात 
रोजगारासाठी िविशष्ट ज्ञान व कौशल्यांची 
पातळी असणे आव यक आहे. त्यामुळे एक 
मूलभूत बुद्् िध बैठक तयार करण्याबरोबरच या 
गरजेचीही पूतीर् उच्च िशक्षण व्यवस्थेला करावी 
लागते. उच्च िशक्षणातून ठरावीक दजार्चे ज्ञान 
व कौशल्ये िवद्याथ्यार्ंना िदली जातात. 
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पा वर्भूमी लक्षात घेऊन एक सवर्साधारण अ यासकर्म 
तयार करण्याचा कल असतो. आपल्या सामािजक-
आिथर्क कुवतीनुसार आपण शाळेची िनवड करत 
असतो आिण म्हणूनच आपल्याला वेगवेग ा 
कारच्या संधी व िवशेष अिधकार ाप्त होत 
असतात.

  अनेक अ यासांतून असेही िदसून आले आहे 
की, िशक्षण व्यवस्थेतून िलंगभावात्मक िवषमताही 
िटकवून ठेवली जाते. गेल्या काही दशकांत 
िशक्षणातील ‘िलंग भावात्मक दरी’ कमी होत असली 
तरी िलंगभेद समान शैक्षिणक संधी पुरवण्यातील मोठा 
अडथळा आहे. मुलींपेक्षा मुलांच्या िशक्षणाला िदले 
जाणारे ाधान्य िकंवा मुलींमध्ये असणारे शालेय 
गळतीचे उच्च माण िकंवा मुलींसाठी काही िविशष्ट 
‘सोपे’ िवषय िनवडीसाठी ठेवणे या सवार्ंतून आजही 
िशक्षणातील िलंगाधािरत िवषमता स्पष्ट होते.

उपकर्म - ४
  शाळेत राबवल्या जाणार्या उपकर्मांमध्ये 
िलंगाधािरत भेद िदसतो का ते शोधा व चचार् करा. 
उदा., मुलींना रांगोळी काढण्याचे िकंवा पा ण्यांचे 
स्वागत करण्याचे काम िदले जाते, तर मुलांना 
िनर्चर हलवण्याचे िकंवा बैठक व्यवस्थेत मदत 

करण्याचे काम िदले जाते.

प र  करा

 ‘मेिरटोकर्सी िमथ’ ( ) या पुस्तकात स्टी न 
मॅकनमी यांनी आपल्याला समाज खूप न्याय्य 
पद्धतीने चालतो या मािवषयी सावध केले आहे. 
समाजात त्येकाला आपल्या गुणवत्तेनुसार व 
पा तेनुसार िमळते असा एक दावा केला जातो. पण 
त्यांच्या मते, वारसा हक्क, सामािजक व सांस्कृितक 
भांडवल तसेच सामािजक िवषमता असे अनेक घटक 
व्यिक्तगत गुणवत्तेला मारक ठरतात. पा ता असूनही 
व्यक्तीला त्या माणे स्थान िमळेलच असे नाही.

खालील त याक े पहा!
सा रतेचे मा  (ट कवारी)

जन ना 
व र्

व्य ी प  या

1951 18.3 27.2 08.9

1961 28.3 40.4 15.4

1971 34.5 46.0 22.0

1981 43.6 56.4 29.8

1991 52.2 64.1 39.3

2001 64.8 75.3 53.7

2011 73.0 80.9 64.6

1951-1971:  ि  वरील वय ट
1981-2011:  ि  वरील वय ट 

(Data Source: Office of the Registrar General 
& Census Commissioner, India)

 
उपकर्म - 

  लोकि य आिण यशस्वी व्यक्तींची मािहती 
गोळा करून न द वही तयार करा. िशक्षणाच्या 
आधारे समाजात यश व स्थान ाप्त करता येते 
का हे जाणून या.

  समाज आपली घडी सुव्यविस्थत राखण्यासाठी 
िविवध उपव्यवस्थांची िनिमर्ती कशी करत असतो 
हे या पाठात आपण पािहले. या त्येक संस्थेचे 
समाजासाठी काय स्वरूपाचे योगदान आहे ते समजून 
घेण्यास या पाठातून मदत हो ल.
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• सुस्पष्ट, िस्थर वतर्न आकृितबंधांच्या व्यवस्थेला 
सामािजक संस्था असे म्हटले जाते.

• सामािजक संस्था हा समाजाचा महत्त्वाचा 
घटक आहे. कटंब, िववाह, िश ण, धमर्, 
रा य, सारमा यमे, कायदा, अथर्व्यवस्था अशा 
िविवध सामािजक संस्थांनीच समाज बनलेला 
आहे. या संस्थांचे सदस्य म्हणूनच व्य ती 
कमेकांबरोबर वागत असतात.

• कटंब हा मानवी समाजाचा सवात ाथिमक 
घटक आहे. सामाजीकरण, लिगक वतर्नाचे 
िनयं ण, भ ितक व भाविनक सुरि तता तसेच 
व्य तीची सामािजक ओळख िनमार्ण करणे 
अशी काही अत्यंत मूलभूत स्वरूपाची काय 
कटंब संस्था पार पाडत असते.

• क सामािजक संस्था म्हणून कटंबात आज खूप 
बदल होत आहेत आिण अनेक नवीन स्वरूपाचे 
क टंिबक संबंध िनमार्ण होत आहेत.

• क टंिबक नातेसंबंधांची सु वात िववाह या 
सामािजक संस्थेच्या मा यमातून होते. लिगक 
संबंधांना व जननाला समाजात मा यता ा  
करून देणारी व्यवस्था म्हणजे िववाह संस्था 
होय.

• कटंबा माणेच जवळपास सवर् समाजांत क ल्या 
ना क ल्या स्वरूपात िववाह संस्था आ ळते. 
ितहािसक ष्टीने पहाता, िविवध समाजांत 
िववाहाचे वैिव यपूणर् कार अिस्तत्वात असलेले 
आ ळतात. जोडीदारांची सं या तसेच कोणी 
कोणाशी िववाह करावा यासंबंधीच्या िनयमांना 

अनुसरून िववाहाचे िविवध कार िदसून येतात.
• वस्तू आिण सेवांचे उत्पादन, िवतरण आिण हण 

कर याची मूलभूत व्यवस्था म्हणजे अथर्व्यवस्था 
होय. समाजाचे अिस्तत्व कायम िटकव यासा ी 
काही मूलभूत भ ितक गरजांची पूतीर् होणे 
आवश्यक आहे, जी अथर्व्यवस्थेतून होते.

• कृषक ांती, ोिगक ांती आिण मािहती 
तं ज्ञानातील ांती या तीन ळक सं मण 
अवस्थांच्या मा यमातून काम आिण अथर्व्यवस्थेचे 
बदलते स्वरूप समजू शकते.

• वा त्या ोिगिककरणामुळे शेतीवर आधािरत 
लोकसं येचे माण घटत आहे. उ  िवकिसत 
देशांम ये शेतीचे यांि क करण ाले आहे आिण 
ितथे शेतीसा ी मु यत  यं े आिण िवकिसत 
तं ज्ञान वापरले जाते. भारतासार या देशात 
आजही शेती आिण ामीण उ ोगधं ांवर 
अवलंबून असणार्या लोकांचे माण ल णीय 
आहे.

• आधुिनक समाजाचे क ळक वैिशष्ट्य म्हणजे 
आिथर्क परस्परावलंबनाचे वा ते माण. आज 
भांडवल, म, क ा माल व तं ज्ञानाच्या 
जागितक पातळीवरील देवाणघेवाणीतून जागितक 
अथर्व्यवस्था काम करते.

• आधुिनक समाजात िवचार व ज्ञानिनिमर्ती तसेच 
आवश्यक क शल्ये िवकिसत कर याची महत्त्वाची 
उद िद े डो ांपु े ेवून िश ण संस्था िवकिसत 
ाली आहे.

सारां  

.१ (अ) िदलेल्या पयार्यांपक  य य पयार्य िनव न िवधाने 
पू र् करा.

 . आपल्या गटाअंतगर्त िववाह करण्याच्या िनयमानुसार 
केलेल्या िववाहाला ............. म्हणतात. 

  (अंतगर्त िववाह, बिहगर्त िववाह, ब पती िववाह)

वा याय
 . दोन िकंवा दोनापेक्षा जास्त िप ांच्या कुटुंबाला 

............. असे म्हटले जाते.
  (िवभक्त कुटंुब, सयंकु्त कुटंुब, एकल पालक कुटंुब)
 (ब) चक ची ज ी द त क न िलहा.
 . (i) शाळा - दर िशक्षण
  (ii) समवयस्क समूह - सहज िशक्षण
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उपकर्म 

 तुमच्या स्मरणशक्तीचा वापर करून तुमचा 
लहानपणापासूनचा वास आठवून तुम्ही व्यक्ती म्हणून 
घडताना तुमची आवड, आव्हाने, यश-अपयश 
पडताळण्याचा यत्न करा व यामध्ये कुटुंब, शाळा, धमर् 
यांचा तुमच्यावर कसा भाव पडला ाची न द या.

.३  फरक प  करा.
 . मातसत्ताक कुटुंब व िपतसत्ताक कुटुंब 
 . कृषी कर्ांती व औद्योिगेक कर्ांती
.४   खालील संकल्पना उदाहर ासह प  करा.

 . एक  राहणे/सहवास
 . औपचािरक िशक्षण

.   खालील िवधान ेचकू क  बर बर ह ेसां नू सकार  
प  करा.

 . आधिुनक समाजात पालकाचं्या भिूमकते बदल होत 
आहेत.

 . भारत औद्योिगक कर्ातंीच्या सकंर्मण अवस्थते आह.े
.     पले मत न दवा.

 . मे िववाहाब ल तमुच ेिवचार काय आहे? तमु्ही 
ेमिववाहाचे समथर्न करता काय? स्पष्ट करा.

 . मािहतीच्या कर्ातंीचा तमुच्या जीवनावर कसा भाव/
पिरणाम झाला आहे?

.   खालील नाचे सिव तर उ तर िलहा. (साधार  
१  द)

 . सद्यपिरिस्थतीमध्ये कुटंुबाची भिूमका बदलली आह.े 
तुमच्या स्वतःच्या उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करा.

  (iii) आरोग्य सेवा िशक्षण - अनौपचािरक 
िशक्षण

  (iv) कुटुंब - सहज िशक्षण

  (क)   येक िवधान वाचा ि  च कटीत िदलेल्या 
य य सं ा खनू िलहा.

   समलिगक, मातगहीय, िभ  िलंग लिगकता

 . िववाहानंतर वर/पती हा वध/ूपत्नी च्या घरी रहायला 
जाणे.

 . समान िलंग असणार्या व्यक्तींचा िववाह.
 ( ) अध रे खत दा या जा ी अचूक द िल न 

िवधाने पू र् करा.
 . ‘अ’ व्यक्तीने ‘ब’ व्यक्तीसोबत िववाह केला. 

त्यानंतर त्यातील स् ीने ितच्या जोडीदारापासून 
घटस् ोट घेऊन ‘क’ व्यक्तीशी िववाह केला. 
हे ब पती िववाहाचे उदाहरण आहे.

 . कृषक समाजात मो ा माणात उत्पादन व कारखाना 
पद्धती आढळन येते.

.२ (अ) िदलेल्या संकल्पनेचे य य उदाहर  िलहा व 
तम या उ तराचे सम र्न करा.

 . िववाहानंतरचे िनवासस्थान
 . अनौपचािरक शैक्षिणक कायर्कर्म
  (ब) टीपा िलहा.
 . कुटुंबांतगर्त अिधकाराच्या आधारे कुटुंबाचे कार
 . अथर्व्यवस्थेच्या अवस्था
 . िशक्षणाचे महत्त्व

***
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 सं कती
.१ सं कती  व्याख्या ि  कार 
.२ सं कतीचे व कर
.३ सं कतीचे टक
.४ सं कतीची वि े
.  सं कतीचे मह व 
.  वसमूह े तावाद (Ethnocentrism)
.  सं कतीचे संकर  

तावना

  संस्कृतीची संकल्पना ही गुंतागुंतीची आिण 
अस्पष्ट अशी आहे. संस्कृती हा श द अनेकदा 
वेगवेग ा स्वरूपामध्ये समाजशास् ज्ञाकडन आिण 
दैनंिदन जीवनामध्ये वापरला जातो. एखाद्या िविशष्ट 
समाजाचा जीवन जगण्याचा मागर् अथवा पद्धती 
म्हणजे  संस्कृती अशी व्याख्या सवर्साधारणपणे केली 
जाते. समाजातील संस्कृती ही िशकन संपािदत केली 
जाते. ितचे हस्तांतरण एका िपढीकडन दुसर्या 
िपढीकडे केले जाते. संस्कृतीच्या अिस्तत्वामुळे 
मानव ाणी हा इतर मानवतेर ाण्यांपेक्षा वेगळा ठरत 
असतो. 

  संस्कृती ही संज्ञा सवार्ंत थम एडवडर् टायलर 
यांनी  मध्ये वापरली. संस्कृती हा श द लॅटीन 
भाषेतील ‘कल्चुरा ’(cultura) या श दापासून 
घेण्यात आलेला आहे.  ‘कल्चुरा ’(cultura) चा 
अथर् ‘वाढवणे’, ‘ जवणे’ असा होतो. आपण दैनंिदन 
जीवनामध्ये संभाषण करताना संस्कृतीचा उ ेख 
उच्च स्तर िकंवा उच्च अिभरूची या अथार्ने करतो. 
उदा., कला, संगीत, तत्त्वज्ञान अथार्त समाजशास् ज्ञ 
संस्कृतीचा िवचार  करताना व्यक्तींच्या व्यिक्तगत 
उच्च अिभ चीच्या आधारे न घेता समाजामधील 
सहभागी असणार्या सवर् सदस्याचं्या जीवनपद्धतीचा 
िवचार केला जातो.

  संस्कृती ही संज्ञा म्हणजे िविवध समाजांमध्ये 
िकंवा गटांमध्ये  सदस्यांच्या जीवन जगण्याच्या 
पद्धती होय. यामध्ये सामान्यपणे पोशाखाचे कार, 
खानपानिवषयक व्यवहार, भाषा, वतर्न पद्धती आिण 
िशष्टाचार, कामाचे कार, धािमर्क था, मनोरंजक 
कला, कला दशर्न, सािहत्य, खेळ, वैज्ञािनक 
दृिष्टकोन, िलंगभाव अिभव्यिक्त इत्यादींचा समावेश 
होताे. संस्कृती ही वाही असते.                 
िप ान्-िप ा, काही घटक समािवष्ट केले जातात, 
काही कायमचे काढन टाकले जातात, काहींची 
व्याप्ती वाढते, काहींची वगर्वारी पुन्हा केली जाते 
आिण सुधारणा केली जाते. यामुळे संस्कृती ही 
गितशील बनते.

उपकर्म - १
 संस्कृती ही समाजानुसार बदलत असते. 
त्येक समाज िकंवा वगर् यांना वेगवेगळी 
संस्कृती आहे. सदरील संस्कृती काही वेळा 
एकमेकांवर भाव पाडते आिण काही वेळा 
एकाकी असते. याची उदाहरणे शोधा. 

.१ सं कती: व्याख्या ि  कार

.१.१ व्याख्या

१. एड डर् टायलर  “संस्कृती ही अशी जिटल 
समगर्ता आहे की, ज्यामध्ये ज्ञान, द्धा, कला, 
नीितमत्ता, कायदा, िरतीिरवाज आिण समाजाचा 
एक सदस्य म्हणून मानवाने संपादन केलेल्या इतर 
क्षमता व सवयी यांचा समावेश होतो.

२. ऑक्सफडर् िडक्शनरी  “िविशष्ट लोकांचे िकंवा 
समाजाचे िवचार, िरितिरवाज आिण सामािजक 
वतर्णूक म्हणजे संस्कृती होय.” 

३. ॉिन लॉ ॉिलनॉ क   “ज्यांच्याद्वारे मनुष्य 
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त्याची उद्् िदष् े  साध्य करतो अशी मानविनिमर्त 
साधने आिण माध्यमे म्हणजे संस्कृती होय. 

  वरील व्याख्यांवरून, हे स्पष्ट होते की, संस्कृती 
ही संज्ञा िविशष्ट अथार्साठी वापरली जाते व ती 
दैनंिदन वापरामध्ये वेगवेगळी असते. थोडक्यात, 
संस्कृती ही -
i.  िवचार करण्याची एक पद्धत, भावना, द्धा
ii.  एकण लोकांचे जीवन जगण्याचा मागर् 
iii. संपािदत वतर्न
iv. त्येकाला त्याच्या वगार्चा सदस्य म्हणून  
   िमळालेला सामािजक वारसा
v.  वतर्नाचे माणीकरण करण्याचे तं  होय.  

.१.२ सं कतीचे कार

  संस्कृती ही दोन कारांमध्ये िवभागलेली आहे 
* भ ितक ि  अभ ितक सं कती 

१. भ ितक सं कती  भौितक संस्कृती ही वस्तुिन  
मानविनिमर्त गोष्टीनी बनलेली असते. मानवाने 
िनमार्ण केलेल्या ठोस आिण मूतर् वस्तूंचा समावेश 
भौितक संस्कृतीमध्ये होतो. यामध्ये पोशाख, 
दािगने, संगणक, िवमान, टेलीिव्हजन, िमसा ल, 
इतर गोष्टींचा समावेश होतो. भौितक संस्कृती ही 
जीवनाचा दजार् वाढवण्यासाठी गरजेची असते.

 

भ ितक सं कतीची उदाहर े 

२. अभ ितक सं कती    अभौितक संस्कृती ही 
मानवाने घडवलेल्या िवचार, कल्पना याच्याशी 
संबंिधत आहे. अभौितक संस्कृतीमध्ये अमूतर् 
आिण अ कट गोष्टींचा समावेश होतो. उदाहरणाथर्, 
िनयम, माणके, मूल्ये, तीके, ज्ञान, द्धा, 
इत्यादी. 

  अभौितक संस्कृती मनोज्ञ आिण माणात्मकता 
या दोनमध्ये िवभागली गेली आहे. मनोज्ञ संस्कृतीमध्ये 
आपल्या आसपासच्या घटना समजून घेणे आिण 
त्याचा अथर् लावणे याचा समावेश होतो. उदा., 
कल्पना, ज्ञान, द्धा इत्यादी. तर माणात्मकतेच्या 
पैलूमध्ये चालीरीती, िरितिरवाज, परंपरा आिण कायदे 
यांचा समावेश होतो. यामध्ये ामुख्याने सामािजक 
वतर्नाला मागर्दशर्न करणारी मूल्ये व िनयम यांचा 
समावेश होतो.

  संस्कृतीचे भौितक संदभर् खूप वेगाने बदलत 
असतात. आधुिनक बनण्याच्या िकर्येमध्ये नवीन 
जगण्याच्या पद्धतींचा स्वीकार करणे समाजामधील 
सदस्यांना त्यामानाने सोपे असते. नवीन शन, नवीन 
तं ज्ञान हे स्वीकारणे सो स्कर असते. दुसर्या 
बाजूला, अभौितक संस्कृती ती अमूतर् स्वरूपामध्ये 
असल्यामुळे बदलणे आिण ितचा स्वीकार करणे हे 
अितशय अवघड असते. ज्ञान, कल्पना, द्धा ा 
समाजामध्ये शतकानुशतके जलेल्या असतात. 
त्यांच्यामधील बदल, तो समाज िकंवा समाजाचा 
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िविशष्ट भाग स्वीकारत नाही. अभौितक संस्कृतीचे 
पैलू बदलण्यासाठी मो ा माणामध्ये िवरोध केला 
गेला जातो.

सांस्कृितक गितमंदता : जेव्हा भौितक संस्कृती 
अभौितक संस्कृतीपेक्षा वेगाने बदलते तेव्हा 
कालांतराने या दोन्हींमध्ये दरी िनमार्ण होते.
यालाच सांस्कृितक गितमंदता असे म्हणतात.   

उपकर्म - २
  तुमच्या सभोवताली होणार्या सांस्कृितक 
बदलांचे िनरीक्षण करून सांस्कृितक गितमंदतेची 
उदाहरणे ओळखून त्याची यादी करा. 

.२ सं कतीचे व कर  

१. उ  सं कती  उच्च संस्कृतीचा अथर् उच्च 
दजार्च्या सांस्कृितक िनिमर्तीशी संबंिधत आहे. 
मानव िनिमर्तीचे हे उच्च दजार्चे तीक समजले 
जाते. अनेकांच्या मते, इतर संस्कृतीच्या कारांपेक्षा  
उच्च संस्कृती यातील कलात्मक मूल्यामुळे ेष्ठ 
िकंवा उच्च समजली जाते. उदा., युरोिपयन 
देशातील मोझाटर्, बीथोेवेन यांचे संगीत िकंवा 
भारतातील भीमसेन जोशी, हिर साद चौरिसया, 
रिव शंकर यांचे संगीत होय िकंवा शेक्सिपअर 
यांचे सािहत्य.

२. ल कसं कती  ही सवर्सामान्य लोकांशी संबंिधत 
व ामुख्याने औद्योिगक पूवर् समाजातील संस्कृती 
होय. ही संस्कृती अस्सल/अिध मािणत समजली 
जाते. ि नाती यांच्या मते, या संस्कृतीकडे कला 
म्हणून बिघतले गेले नसले तरी त्याचे वेगळेपण 
मान्य करून त्याचा आदर केला जातो. लोक 
संगीत, लोककथा ही लोकसंस्कृतीची उदाहरणे 
होत. ही लोकसंस्कृती एका िपढीकडन दुसर्या 
िपढीकडे हस्तांतिरत केली जाते. पंजाबमधील 
भांगडा, महाराष्टातील लावणी िकंवा उत्तर 

देशमधील नौटंकी ही याची उदाहरणे होत.

३. जन सं कती  लोकसंस्कृती ही औद्योिगक पूवर् 
काळाचे वैिशष्  आहे. जनसंस्कृती हे औद्योिगक 
समाजाचे वैिशष्  आहे. जनसंस्कृती ही 
सारमाध्यमांच्या आधारे उदयास येते.         
उदा., लोकि य िसनेमा, दरिच वाणीवरील 
लोकि य मािलका, पॉप संगीत.

४. ल कि य सं कती  लोकि य संस्कृतीमध्ये 
मो ा माणावर सवर्सामान्य लोकांना ि य 
असणार्या सांस्कृितक घटकांचा समावेश होतो. 
अथार्त यामध्ये त्या सांस्कृितक घटकासंबंधी िवशेष 
कौशल्य असल्याचा दावा केला जात नाही.       
उदा., स्टारवॉसर्, टायटॅिनक, हॅरी पॉटर कांदबरी, 
चांदोबा, छोटा भीम इत्यादी.

. उपसं कती  उपसंस्कृती म्हणजे असे गट की 
ज्यामध्ये एकमेकांबरोबर अनेक गोष्टी समान 
असतात. पण हे गट इतर गटांपासून वेगळे काढता 
येतात. उदा., िविवध धािमर्क गट िकंवा वांिशक 
गट िकंवा युवा गट यांची संस्कृती.

.३ सं कतीचे टक

१. तीक  त्येक संस्कृतीमध्ये अनेक तीके 
असतात. ही ितके िविशष्ट गोष्टीचे िनदशक 
असतात आिण ब तांशी वेळेला ही तीके काही 
भावना व ितिकर्यांना उद्युक्त करतात. समान 
संस्कृती असणार्या व्यक्ती एखाद्या वस्तूला िकंवा 
हावभावाला, आवाजाला िकंवा एखाद्या ितमेला 
िविशष्ट असा अथर् लावतात.उदा., सध्या 
मोबाइलच्या जगतात स्वतःला व्यक्त करण्यासाठी 
िकंवा आपल्या भावना पोहोचवण्यासाठी emojis/
smiley याचा उपयोग केला जातो. याच्यामा तच 
ब तांशी वेळेस संदेश पाठवले जातात. त्याच माणे 
संपूणर् देशाचे राष्टीय तीक म्हणून आपल्याला 
भारतीय राष्टध्वजाकडे बघता येते.  
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आणखी एक उदाहरण यायचे झाले तर आपल्या 
दैनंिदन जीवनात रस्त्यावरील िसग्नल हे वाहतूक 
िनयंि त करण्यासाठी वापरलेली तीकेच आहेत. 
काही तीके भौितक स्वरूपाची असतात. एका 
िविशष्ट संस्कृतीतील लोक समान तीके वापरत 
असल्याने व्यक्तीमधील व गटातील अांतरिकर्या 
सो या होतात.

तीक

२. भा ा  श दाला समुच्चय िकंवा समान अथर् 
असणारे िवचार म्हणजे भाषा होय. एका िविशष्ट 
समाजामध्ये िविशष्ट पिरिस्थतीत समान भाषा 
वापरली जाते. भाषेमध्ये िविवध आवाजांचे कार, 
श द, वाक्यरचना असतात व या सग ांना 
समान असा अथर् असतो. भाषा हे ामुख्याने 
संपकार्चे माध्यम असते. तसेच एका व्यक्तीकडन 
दुसर्या व्यक्तीकडे संदेश पोहोचवण्याचे काम भाषा 
करते. वेगवेग ा संस्कृतींमध्ये वेगवेगळी भाषा 
वापरलेली असते. थोडक्यात, भाषा ही िविवध 
गुंतागुंतीच्या िकर्या एकमेकांपयर्ंत पोहोचवण्याचे 
माध्यम आहे. भाषेच्या माध्यमातूनच संस्कृतीची 
वद्धी होत असते. ाण्यांना िविशष्ट भाषा 
नसल्यामुळे त्यांची संस्कृती देखील िवकिसत होत 
नाही. थोडक्यात, भाषा ही संस्कृतीचा सवार्ंत 
महत्त्वाचा घटक आहे.

हे त हांला माहीत हे का?

 उत्तर तुकस्तानातील का ा समु ाजवळील 
गावकर्यांनी जोपासलेल्या प यांच्या भाषेची गोष्ट 
- तुकस्तानामधील का ा समुदाच्या िकनार्यावर 
एका दुगर्म ड गराळ खे ामध्ये आजही गावकरी 
प यांच्या िश ीच्या आवाजाच्या माध्यमातून 
एकमेकांशी संवाद साधतात. त्याला ते प यांची 
भाषा असे संबोधतात. केवळ एकमेकांना शुभेच्छा 
देण्यापुरती ही भाषा न वापरता अनेक महत्त्वाचे 
व्यवहार व िनरोप देण्यासाठी ही भाषा वापरली 
जाते. या गावाचे नाव ‘कुस्कोय’ असून या 
गावातील शेतकरी चहा, मळा, बीट व इतर धान्य 
िपकवतात.
या गाेष्टीसाठी पुढील िलंकला भेट द्या. 
Weblink: https://www.youtube.com/ 
watch?v=mQmF7kbOrmE

३. ान  ज्ञान हा संस्कृतीचा महत्त्वाचा घटक 
आहे. ज्ञानाच्या साहाय्याने व्यक्ती आपल्या 
आसपासच्या पिरिस्थतीशी जुळवून घेतात. ज्ञान 
दोन कारचे असते. त्यक्ष ज्ञान जे कोणाच्याही 
मध्यस्थीिशवाय िमळणारे असते. याउलट अ त्यक्ष 
ज्ञान हे एखाद्या मध्यस्थाद्वारे िमळत असते.

   आपल्या दैनंिदन जीवनात िविवध अनुभवांच्या 
मा त आपण व्यावहािरक ज्ञानदेखील िमळवत 
असतो. हे ज्ञानाचे सवर् कार एका िपढीकडन 
दुसर्या िपढीकडे हस्तांतिरत होत असतात. एखादी 
िपढी त्या त्या सामािजक पिरिस्थतीनुसार ज्ञानाची 
िनिमर्ती करते व ते ज्ञान पुढच्या िपढीकडे सोपवते. 
पुढची िपढी बदलत्या सामािजक पिरिस्थतीनुसार 
त्या ज्ञानात भर घालून िकंवा बदल करून त्या 
पुढच्या िपढीकडे हस्तांतिरत करते. अशा पद्धतीने 
त्येक संस्कृतीतील ज्ञानाची वद्धी होते.
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४. मूल्य ि  ा  मूल्य आिण द्धा हे 
संस्कृतीचे आणखी दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. 
त्येक समाजानुसार त्यातील संस्कृती बदलत 
जाते. तसेच त्याची मूल्येही बदलत जातात. काय 
योग्य िकंवा अयोग्य, काय चांगले िकंवा वा ट 
इत्यादीबाबत एखाद्या समाजाच्या सदस्यांनी 
िनि चत केलेल्या सामूिहक संकल्पना म्हणजे मूल्ये 
होय. काही मूल्ये हे आपल्याला अानुवंिशकतेने/
परंपरेने िमळतात. थोडक्यात, िविशष्ट सांस्कृितक 
मूल्याचे एका िपढीकडन दुसर्या िपढीकडे हस्तांतरण 
होत असते. थोडक्यात, मूल्ये ही समाजातील 
सदस्यांनी िनि चत केलेले काही मापदंड असतात. 
त्येक समाजाची स्वतःचीही मूल्ये असतात तसेच 
काही मूल्ये सावर्ि क असतात.

   लोकांनी सत्य म्हणून स्वीकारलेली कल्पना 
िकंवा िवधाने म्हणजे द्धा होय. मूल्ये आिण 
द्धा हे दोन्हीही आपल्या नैितक िव वाचा भाग 
असतात. संस्कृतीचे सदस्य हे दोन्हीही घटक 
कुटुंबाकडन, िशक्षण व्यवस्थेतून िकंवा धािमर्क 
संस्थांकडन िशकत असतात.

. िनयमने  िनयमने म्हणजे एखाद्या समाजातील 
सदस्यानंी कशा कारे वतर्न करावे या िवषयीचे 
िनयम होत. काही िनयम आपण काय करू नये 
यािवषयीचे मागर्दशर्न करतात, तर काही िनयम 
समाजात वावरत असताना कशा कारे  वागावे 
हे सांगतात. ब तांशी िनयम हे सवार्ंना समान लागू 
पडतात. तर काहीच िनयम िविशष्ट संस्कृतीला 
धरून असतात.

 सामािजक िनयमनांचे दोन भागांत वगीर्करण 
करता येतेः 

. लोकिरती . लोकनीती. 

   लोकिरती या त्यामानाने सौम्य असतात व 
सौम्यपणे समाजातील व्यक्तीवर लादल्या जातात. 

याउलट लोकनीती या जास्त कठोरपणे पाळल्या 
जातात. खाण्याच्या वेळा, खाण्याच्या वेळी पाळले 
जाणारे िशष्टाचार, भोजन बनवण्याच्या पद्धती, 
बोलण्याच्या पद्धती आिण दैनंिदन व्यवहारातील 
िशष्टाचार इत्यादी लोकिरती या रूढीपरंपरागत 
आलेल्या वतर्न पद्धती होय. थोडक्यात एखाद्या 
समूहाच्या दैनंिदन व्यवहारातील रूढीपरंपरागत 
आलेल्या, रोजच्या जीवनात अंगवळणी पडलेल्या 
सवयी म्हणजे लोकिरती होय. तर लोकनीती या 
अिधक गंभीर पण अनौपचािरक िरतीने पाळण्यात 
आलेल्या वतर्न पद्धती होय. उदाहरणाथर्, िववाहाचे 
िनयम असणार्या लोकनीतीचे उल्लंघन केल्याने 
सामािजक व्यवस्थेला गंभीर धोका पोहोचू शकतो.
लोकिरती व लोकनीती हे संस्कृतीचे मूलभूत 
आधार आहेत. यांच्यामुळेच िविशष्ट संस्कृतीचे 
आकलन होण्यास मदत होते. हे इतर कुठल्याही 
कायदेशीर िनयमापेक्षा देखील महत्त्वाचे मानले 
जातात. 
.४ सं कतीची वि े

१. सं कती ि कावी ला ते  संस्कृती ही जैिवक 
वारशातून िमळत नाही तर ती सामािजकरणाच्या 
िकर्येद्वारे त्येक सदस्य िशकत असतो. 
सांस्कृितक गोष्टी िशकण्याची िकर्या ही 
तीकात्मक अांतरिकर्येतून घडत असते. म्हणजे 
तीके, हावभाव यांतून संस्कृती िशकली जाते. ती 
आपल्याला अानुवंिशकतेतून िमळत नाही तर 
समाजात वावरत असताना आलेल्या अनुभवांतून 
िशकली जाते. त्येक संस्कृतीचे सदस्य 
इतरांबरोबरच्या देवाण-घेवाणीतून काही आदशर् 
वतर्न पद्धती िशकत असतात व त्यातूनच त्यांचे 
जीवन घडत असते. भावी िपढी ही आदशर् वतर्न 
पद्धती िशकतात व यातूनच भावी िपढीमध्ये 
संस्कृती अंगीकारली जाते.

२. सं कती ही अमूतर् असते  संस्कृती ही 
समाजातील व्यक्तीच्या िवचारातून िकंवा त्यांच्या 
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सवयीतून िदसते. काही माणात त्यांच्या 
आचरणातून िदसते. थोडक्यात, आपण संस्कृती 
बघू शकत नाही, तर ती व्यक्तीच्या वतर्नातूनच 
अनुभवली जाते. या वतर्न पद्धतीमध्ये काही 
िविशष्ट रचना िदसते. त्याला आपण संस्कृती 
म्हणतो.

३. सं कती ही सामूिहक असते  संस्कृती ही 
मानविनिमर्त असली तर ती कोणा एका व्यक्तीच्या 
मालकीची नसते. एखादी संस्कृती तेथील भौगोिलक 
पिरिस्थतीतून, त्या समाजाच्या भूतकाळातून, 
तेथील लोकांच्या द्धा आिण मूल्यांमधून तसेच 
त्यांच्या समद्ध वारशातून जन्माला आलेली 
असते. त्या समाजाचा भाग म्हणून सवर्च व्यक्ती 
त्या संस्कृतीचा भाग बनतात. त्यांची भाषा व 
िशष्टाचार समान असतात आिण म्हणूनच संस्कृती 
सामूिहक असून वैयिक्तक नाही असे म्हटले जाते.

४. सं कती ही मानविनिमर्त असते  संस्कृती ही 
मानवाच्या सामािजक अांतरिकर्येमधून िनमार्ण होते. 
ती आपोआपच उदयास येत नाही. त्यामुळेच 
संस्कृतीचे अिस्तत्व त्या समाजाच्या अिस्तत्वावर 
अवलंबून असते. ती नैसिगर्क नसून मानविनिमर्त 
आहे.

. सं कती द ार् मक असते  त्येक संस्कृतीमध्ये 
िवचार व िनयमने असतात. हे िवचार आिण 
िनयमने नेहमीच आदशर् स्वरूपाची असतात. 
समाजातील आदशर् वतर्न पद्धती व िनयम तसेच 
बौद्् िधक, कलात्मक आिण िविवध सामािजक 
आदशार्ंची एकि त बांधणी म्हणजे संस्कृती होय. 
अशा कारच्या आदशर् संस्कृतीलाच ोत्साहन 
िदले जाते.

. सं कती ही ह तांत रत कली जाते  पालक, 
िशक्षक, धमर्गुरू, जनसंपकार्ची साधने आिण 
समाजातील इतर सदस्य आदशर् अशा वतर्न पद्धती 
एका िपढीकडन पुढच्या िपढीकडे हस्तांतिरत करत 

असतात. अथार्त, काही वेळेस ही कर्मवारी उलटी 
होताना िदसते. सध्याच्या तांि क िवकासाच्या 
काळात अनेकदा आधीची िपढी नवीन िपढीकडन 
नवीन तं ज्ञान िशकताना िदसते. त्याचबरोबर काही 
वेळेस संस्कृतीचे हस्तांतरण समस्तरीय िपढीकडे 
होताना िदसते. उदा., अनेकदा आपल्या 
समवयस्काकडन पेहरावाच्या पद्धती, राजकीय 
िवचार इत्यादींच्या देवाण-घेवाणीतून संस्कृतीचे 
हस्तांतरण होते. ब तांशी वेळेस हे हस्तांतरण 
कळत नकळत होत असते.

. सं कतीम ये सतत प रवतर्न ह त असते  
संस्कृतीमध्य ेसतत बदल घडत असतात.  बदलत्या 
काळानुसार काही द्धा, परंपरा, रूढी, मागे 
टाकल्या जातात व नवीन पद्धती अंगीकारल्या 
जातात. भाषा व िशष्टाचार यांत बदल होताना 
िदसतात. उदा., व्हॉटस् प वरून संदेश द्यायला 
लागल्यापासून इंगर्जी भाषेमध्ये खूप बदल होताना 
िदसतात. तसेच मोबाइलच्या वापरामुळे पूवार्पार 
चालत आलेल्या संवादासंबंधीच्या िशष्टाचारात 
बदल होताना िदसतात. आधुिनक तं ज्ञानाबरोबर 
स्थलांतर आिण जागितकीकरणाचा देखील 
संस्कृतीवर पिरणाम होताना िदसतो. जेव्हा 
जगभरातील व्यक्ती एक  येतात तेव्हा त्याचा 
एकमेकांच्या संस्कृतीवर पिरणाम होऊन नवीन बहू 
संस्कृती िनमार्ण होते. त्याचबरोबर आधुिनक 
िशक्षण व ज्ञानाच्या कक्षा ंदावल्यामुळे व्यक्तींचा 
दृिष्टकोन अिधक व्यापक होतो. जुन्या चालीिरती 
व परंपराचा ताठरपणा कमी होऊन त्यात बदल 
घडन येतात.

   जरी संस्कृतीमध्ये सतत पिरवतर्न होत असले 
तरी पिरवतर्नाची गती त्येक संस्कृतीसाठी 
वेगवेगळी असते.

. समाजपर वे सं कती बदलते  त्येक समाजाची 
स्वतःची अशी संस्कृती असते. त्यातील मूल्ये, 
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परंपरा, रूढी, िवचार णाली, धमर्, द्धा, पद्धती 
एका संस्कृतीसाठी समान असल्या तरी इतर 
संस्कृतीपेक्षा वेग ा असतात. खानपान, 
बोलण्याच्या पद्धती, िशष्टाचार, स्वागतपद्धती  
पोशाखाच्या पद्धती या त्या त्या सामािजक 
पिरिस्थतीतून बदलत असतात.

.  सं कती ही का मक असतेे  संस्कृतीचे िविवध 
घटक हे परस्परपूरक, परस्पर संबंिधत व एकात्मक 
स्वरूपाचे असतात. उदा., एखाद्या समाजातील 
मूल्य व्यवस्था ही त्या समाजातील नैितकता, धमर्, 
रूढी, परंपरा, द्धा इत्यादी सांस्कृितक पैलूंशी 
घिनष्ठपणे जोडलेल्या असतात. 

१ . भा ा ही सं कतीचे मख वाहक हेेे  
आपण केवळ वतर्मानातच नाही तर भूत व 
भिवष्यकाळातही वावरत असतो. भूतकाळात 
िशकलेल्या गोष्टी पुढे आणण्यासाठी भाषा मदत 
करते. त्येक संस्कृतीची िविशष्ट अशी भाषा 
असते व त्या संस्कृतीतील सवर् सदस्यांना ती  भाषा 
अवगत असते. इतर अनेक मागार्ंनी संस्कृतीचे 
हस्तांतरण होत असले तरी भाषा हे एक मुख 
माध्यम आहे की ज्यांच्यामा त संस्कृतीचे 
हस्तांतरण मो ा माणावर होत असते.

.  सं कतीचे मह व

   संस्कृती ही कोणत्याही िजवंत समाजाचे 
महत्त्वाचे वैिशष्  आहे. ब तांशी वेळेस ते 
आपल्या पौरािणक कथांमधून, िच , िशल्प, 
संगीत अशा अनेक कला कारांमधून व्यक्त केले 
जाते. ते आपण ज्या पद्धतीने आपला इितहास 
साजरा करतो िकंवा इितहासाचे ज्या पद्धतीने 
स्मरण करतो िकंवा ज्या पद्धतीने आपल्या 
भिवष्यकाळाचा िवचार करतो त्यातून देखील 
व्यक्त होत असते. याचबरोबर संस्कृतीचे काही 
सामािजक आिण आिथर्क ायदेदेखील आहेत.

सं कतीचे वयि तक ि  सामािजक फायदे

१. मूलभूत फायदा  संस्कृतीचा सदस्य म्हणून 
व्यक्तींना अनेक ायदे िमळतात. संस्कृतीमुळे 
भाविनकदृष् ा आिण बौद्् िधकदृष् ा सक्षम 
होण्यास अनुभव िमळतात. व्यक्तीमधील 
सजर्नशीलता व्यक्त होण्यासाठी संस्कृती मदत 
करते. तसेच व्यक्तींची अिस्मता िनमार्ण करण्यामध्ये 
देखील मदत करते. यामुळेच आपण आपल्या 
संस्कृतीकडे आकिषर्त होतो आिण त्याचा सदस्य 
म्हणनू त्यात सहभागी होतो.

२. भिव यात उपय ी ये ारी नवीन क ल्ये ि  
नवीन ी ि क या या संधी  लहान मुले व 
युवक एखाद्या िविशष्ट संस्कृतीचे सभासद म्हणून 
नवीन कौशल्ये िशकतात. याचबरोबर त्यांची 
अिस्मता आिण संवेदनक्षमता देखील संस्कृतीच्या 
माध्यमातून िवकिसत होत असते. यातून िशकण्याची 
क्षमता वाढताना िदसते. आपण संस्कृती आिण 
शैक्षिणक क्षमता आिण शैक्षिणक िवकास यांमध्ये 
परस्परसंबंध लावू शकतो. ज्या संस्कृतीमध्ये                  
नवनवीन कौशल्ये आिण िशक्षणाला ाधान्य 
िदलेले असते त्या समाजामध्ये आपल्याला 
सदस्यांची शैक्षिणक पातळी आिण व्यावसाियक 
क्षमता जास्त आहे असे िदसते. समद्ध सांस्कृितक 
वारसा असणार्या समाजामध्ये अिधक िवस्तत  
स्वरूपाच्या शैक्षिणक संधी उपल ध असतात.

३. सामािजक वा य ि  िहत  समद्ध संस्कृती 
असलेल्या समाजातील सदस्यांचे शारीिरक आिण 
मानिसक आरोग्य समद्ध असते, असे अनेक 
िठकाणी िदसून आले आहे. सध्याच्या िविवध 
संशोधनांच्या िनष्कषार्नुसार वेगवेग ा संगीत, 
नाटक यांसारख्या सांस्कृितक कलांमध्ये भाग 
घेतल्याने समाजातील सभासदांचे मानिसक/
शारीिरक स्वास्थ्य चांगले राहते. अशा कलांमुळे 
व्यक्तीचा एकटेपणा कमी होतो. तसेच या कला 
आपली ओळख िनमार्ण करण्यात व्यक्तींना मदत 
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करतात आिण या कलांच्या मा त इतर समाजामधील 
संस्कृतीची देखील ओळख व्यक्तींना होते.

४. सामािजक का मकता ि  क पता   
संस्कृतीचे ायदे केवळ व्यिक्तगत नसून त्याचे 
ायदे संपूणर् समाजाला देखील होतात. संस्कृतीतूनच 

सांस्कृितक भांडवलाची िनिमर्ती होते व त्यातून 
समाज एक  बांधला जातो. ज ा, सण-समारंभ 
यांसारख्या सांस्कृितक कायर्कर्मांमधून त्या 
संस्कृतीतील सदस्य एक  येतात व समाजात 
एकात्मता िनमार्ण होते. यातूनच पुढे सामािजक 
समावेशकता, समुदायाचे सक्षमीकरण आिण 
सिहष्णुता वाढीस लागते. थोडक्यात समाजातील 
चैतन्य िटकवून ठेवण्यासाठी संस्कृती आव यक 
असते. अनेकदा सांस्कृितक कायर्कर्मांच्या मा त 
तयार झालेली सामािजक संपकार्ची जाळी आिथर्क 
व्यवहारांमध्ये देखील उपयोगी पडतात. एखाद्या 
समाजातील वैिवध्यपूणर् सांस्कृितक वारशातून 
सभासदांना समद्ध भूतकाळाचे आकलन होते व 
त्यातून त्यांच्यामध्ये गौरवाची भावना िनमार्ण होते. 
यातूनच सभासदांमध्ये आपलेपणाची भावना िनमार्ण 
होते.

हे जा ून या.
  पयर्टन क्षे ाच्या वाढीमध्ये संस्कृतीचे योगदान 
महत्त्वपूणर् असते. पयर्टन क्षे ाचा िवकास झाला की 
नवीन व्यवसायाच्या संधी उपल ध होतात. तसेच 
पायाभूत सुिवधांचा िवकास होतो. िविवध देशांमध्ये 
दरवषीर् साजरे केले जाणारे सण तसेच तेथील 
संगर्हालये, कलादालने, ितहािसक वास्तू याचे 
पयर्टकांना चंड आकषर्ण असते. बर्याचदा सांस्कृितक 
वारशािवषयी जािहरात करून सांस्कृितक पयर्टन 
वाढवले जाते. उदा., ताजमहाल, चारिमनार, 
कुतबुिमनार, लालिकल्ला, काशीिव वे वर, कन्याकुमारी, 
वेगवेगळे गड अशी िठकाणे पयर्टकांचे मुख आकषर्ण 
आहते. उदा., राजस्थानमधील वगेवगेळे महाल, सगंीत, 
राजपुत योद्् ध्यांचा इितहास हे सवर् राजस्थानमधील 
सांस्कृितक पयर्टन वाढीस लागण्यास कारणीभूत 
झालेले िदसते.

.  वसमूह े ठतावाद/ वसं कती े ठतावाद

  स्वसमहू षे्ठतावाद म्हणज ेइतराचं्या ससं्कृतीपके्षा 
आपली स्वतःची संस्कृती अिधक ेष्ठ आहे असा 
समज होय. यामध्ये स्वतःच्या दृिष्टकोनातून इतर 
संस्कृतींचे मूल्यमापन केले जाते.  मध्ये 
िविलयम गर्ॅहम समनर यांनी पिहल्यांदा स्वसमूह 
ेष्ठतावाद ही संकल्पना मांडली. एखाद्या िविशष्ट 
संस्कृतीमधील सदस्यांची जीवनशैली आिण संस्कृती 
ही इतरांपेक्षा ेष्ठ मानण्याची वत्ती म्हणजे स्वसमूह 
ेष्ठतावाद होय. यामध्ये केवळ स्व संस्कृतीलाच 
महत्त्व िदले जाते व आपल्या संस्कृतीच्या संदभार्तच 
इतर संस्कृतींचे मूल्यमापन केले जाते. स्वतःची 
संस्कृती मािणत मानल्याने इतर संस्कृतींचे मूळ 
संस्कृतीपासून िवचलन झाले आहे. यांसारखे 
गैरसमजदेखील स्वसमूह ेष्ठतावादामुळे होतात. असे 
असले तरी स्वसमूह ेष्ठतावाद त्येक संस्कृतीचे 
वैिशष्  बनले आहे. असे अनेक समाजशास् ज्ञांचे 
म्हणणे आहे.
  काही सामािजक शास् ज्ञांच्या मते, स्वसमूह 
ेष्ठतावादामुळे दुसर्या संस्कृती समजून घेण्यामध्ये 
पवूर्गर्ह िनमार्ण होऊ शकतात. सघंषर्वादी िवचारवतंाचं्या 
मते, स्वसमूह ेष्ठतावादामुळे समाजामध्ये व्यक्तींना 
समान संधी नाकारल्या जातात. तरी याउलट, 
कायर्वादी िवचारवंतांच्या मते, स्वसमूह ेष्ठतावाद 
सामािजक एकात्मतेसाठी पूरक ठरतो. उदा., दुसर्या 
संस्कृतीला कमी लेखण्याच्या नादात स्वतःच्या 
संस्कृतीिवषयीचा अिभमान त्या त्या संस्कृतीच्या 
सदस्यांमध्ये वाढीस लागतो.

  थोडक्यात, स्वसमूह ेष्ठतावाद सकारात्मक 
आिण नकारात्मक अशा दोन्ही बाजू असतात. 
आपल्यापेक्षा अिधक ेष्ठ संस्कृतीमधून आपल्याला 
जे ज्ञान िमळ शकते ते स्वसमूह ेष्ठतावादाच्या 
भावनेतून िमळत नाही. तसेच व्यक्ती उद्धट होण्याची 
शक्यता असते. या त्याच्या नकारात्मक बाजू आहेत. 
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तर आपल्या संस्कृतीिवषयी अिभमान असणे यातून 
एक कारचा आत्मिव वास आिण िदलासा िमळतो. 
तसेच गट एक  बांधलेला राहतो, या त्याच्या 
सकारात्मक बाजू आहेत.

.  सं कतीचे संकरीकर

  एखाद्या संस्कृतीमधील एका भागातील पद्धतींचे 
दुसर्या संस्कृतीमधील एखाद्या भागाशी सरिमसळ 
होते त्याला सांस्कृितक संकरण असे म्हणतात. 
जागितकीकरणाच्या िकर्येमध्ये िविवध सांस्कृितक 
परंपरांचे िम ण झाल्याने नवीन सांस्कृितक आचार 
आिण वतर्नपद्धती उदयास येतात. आपली संस्कृती 
पूणर्च न नाकारता इतर संस्कृतीमधून आपल्या 
आवडीनुसार आिण सो नुसार काही घटक िनवडन 
आपल्या संस्कृतीत त्याची बेमालूम सरिमसळ करणे 
शक्य होते व यातूनच एक पूणर्तः वेगळी, नवीन आिण 
वैिशष् पूणर् संस्कृती उदयास येते. यालाच संस्कृतीचे 
संकरीकरण असे म्हणतात. ही संकरीकरणाची िकर्या 
सावर्ि क असून जागितकीकरणामुळे हे अिधक जलद 
गतीने होताना िदसते. जागितकीकरणाच्या रे ामध्ये 
मानवी समुहांमध्ये िविवधता िनमार्ण होताना िदसते. 
जागितक पातळीवर होणारे स्थलांतर, मािहती तं ज्ञान, 
जागितक आिथर्क उलाढाल, वाढता आचार-
िवचारांचा िविनमय यातून वेगवेगळे समाज मो ा 
माणावर एकमेकांवर अवलंबून असतात व यातूनच 
संस्कृतीचे संकरण होते. यातनू नवीन रोमांचक 
सांस्कृितक अनुभविनिमर्ती होते. खानपान, भाषा, 
लग्नपद्धती, वेषभूषा या सग ामध्ये संकिरत संस्कृती 
िदसते. उदा., इटािलयन िप झावर तंदर पनीरचे िम ण 
हे सांस्कृितक संकरीकरणाचेच एक उदाहरण आहे. 
व्हॅलटा न साजरा करणे, भाषेची सरिमसळ, यूजन 
संगीत ही सांस्कृितक संकरीकरणाची आणखी काही 
उदाहरणे आहेत.

  सांस्कृितक संकरीकरण समजून घेण्यासाठी 
‘ग्लोकलायझेशन’ ही संकल्पना समजून घेतली पािहजे. 
यामध्ये जागितक पातळीवरील िकर्यांचे स्थािनक 

पातळीवरील िकर्यांबरोबर िम ण होते. जागितक 
पातळीवर असणार्या पद्धतींना स्थािनक पद्धतींची 
जोड िदली जाते. उदा., जागितक पातळीवरील 
खाण्याची िठकाणे जेव्हा इतर देशांमध्ये 
व्यवसायािनिमत्ताने िस्थरावतात तेव्हा त्या त्या देशातील 
स्थािनक आवडी-िनवडीनुसार बदल केले जातात. 
तरच त्यांना नवीन देशात िस्थरावायला मदत होते. 
उदा., मॅकडोनाल्डच्या बगर्र मेनूमध्ये स्थािनक आवडी-
िनवडीनुसार केलेले बदल, चायनीज पदाथार्ंचे 
भारतीयीकरण होणे इत्यादी.

हे त हांला माहीत हे का?

ल कलाय े न 
ग्लोकलायझेशन ही संकल्पना इंगर्जीमधील 

ग्लोबलायझेशन आिण लोकलायझेशन या दोन 
संकल्पना िमळन तयार झाली आहे. जागितक 
पातळीवर उत्पािदत केलेल्या वस्तू व सेवा जेव्हा 
जगभर स्थलांतिरत होतात तेव्हा त्या त्या स्थािनक 
संस्कृतीमुळे त्यामध्ये बदल केले जातात. त्या 
िकर्येला उ ेशून ग्लोकलायझेशन ही संकल्पना 
वापरली जाते. ही संकल्पना  मध्ये ामुख्याने 
वापरली गेली.  च्या हावर्डर् िबझीनेस 
िरव् ूमध्ये ही संकल्पना पिहल्यांदा रोलँड रॉबटर्सन 
या समाजशास् ज्ञाने मांडली. यामध्ये एखाद्या 
िकर्येचे सावर्ि कीकरण आिण स्थािनकीकरण या 
दोन्हींची एकाच वेळेस सांगड घातली जाते.

ब र्र  
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• संस्कृती ही संकल्पना समाजशास् ात आिण 
दैनंिदन जीवनात िविवध अथार्ंनी वापरली 
जाते.

• जीवन जगण्याचा मागर् आिण सामाजीकरणाच्या 
मा त िशकलेली जीवनपद्धती असा 
संस्कृतीचा सवर्मान्य अथर् होय.

• मािणत वतर्न पद्धती अंगीकरणाचा संस्कृती 
हे मुख माध्यम आहे.

• संस्कृतीचे दोन कारांत िवभाजन होते.  
भौितक संस्कृती आिण अभौितक संस्कृती.

• भौितक संस्कृतीमध्ये मानविनिमर्त ठोस/भरीव 
आिण मूतर् गोष्टींचा समावेश होतो.

• अभौितक ससं्कृतीमध्य ेमानविनिमर्त िवचारधारा 
तसेच इतर अमूतर् आिण अ कट गोष्टींचा 
समावेश होतो.

• संस्कृती ही तीके, िचन्हे, मूल्य, द्धा, 
माणके, भाषा व ज्ञान यांनी बनलेली असते.

सारां  
• संस्कृती ही नैसिगर्क नसून ती सामाजीकरणाच्या 

िकर्येमा त त्या त्या संस्कृतीच्या सदस्यांना 
िशकवली जाते. म्हणून संस्कृती मानविनिमर्त 
आहे.

• संस्कृती ही आदशर् स्वरूप असून त्या त्या 
समाजातील आदशर् पद्धती व माणकांची 
गोळाबेरीज असते.

• संस्कृती ही गितशील असते. संस्कृतीमध्ये 
सतत बदल होत असतात. बदलत्या काळानुसार 
त्या त्या समाजातील द्धा, परंपरा, रूढी 
बदलत जातात. काही मागे पडतात, भाषेमध्ये 
तसेच िशष्टाचारात बदल होतात आिण त्यामुळे 
संस्कृतीमध्ये देखील बदल होतात.

• त्येक समाजाला स्वतःची अशी एक संस्कृती 
असते व वतर्न पद्धती असते. त्या त्या 
संस्कृतीमधील सदस्यांसाठी ती समान असली 
तरी संस्कृतीनुसार ही वतर्नपद्धती बदलत जाते.

संक रत पातील बाब  

   संस्कृती ही सवर्समावेशक आहे. आपण 
जो िवचार करतो, मत बनवतो आिण आचरण 
करतो त्या सवार्ंवर संस्कृतीचा भाव असतो. 
तुम्हांला आता समाजाचे सदस्य म्हणून आपल्या 
जगण्यावर भाव टाकणारे संस्कृतीचे िविवध 
पैलू माहीत झाले असतील. सांस्कृितक 
वैिवध्याचे आिण संकर्मणाचे महत्त्व ओळखून 
त्याबरोबर येणार्या सांस्कृितक आव्हानांचे 
आकलनही तुम्हांला नक्की झाले असेल.

  तुमच्या भोवतालच्या पिरिस्थतीचे िनरीक्षण 
करा आिण खाद्यपदाथर्, खेळणी, धािमर्क था, 

सण-समारंभ अशा िविवध क्षे ांत िदसणार्या 
संकरीकरणाच्या उदाहरणांची यादी करा.

उपकर्म - ३
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.१(अ)  िदलेल्या पयार्यांपक  य य पयार्य िनव न िवधाने 
पू र् करा.

 . संस्कृती ही ............. असते.
  (नैसिगर्क, वैयिक्तक, अनुकलनीय)
 . भौितक संस्कृती ............. असते.
  (मूतर्, वस्तुिनष्ठ, अमूतर्)
 . बॉिलवूड संगीत ............ चे उदाहरण आहे.
  (उच्च ससं्कृती, लोकि य ससं्कृती, लोक ससं्कृती)
   (ब)  चक ची ज ी द त क न िलहा.
 . (i) भीमसेन जोशी यांचे गायन - उच्च संस्कृती
  (ii) शेक्सिपअरचे सािहत्य - लोक संस्कृती 
  (iii) हॅरी पॉटर कादंबरी - लोकि य संस्कृती  
  (iv) धािमर्क गट - उपसंस्कृती  
 (क) येक िवधान वाचा ि  च कटीत िदलेल्या 

य य सं ा खनू िलहा.

 . -व्यापार हे लोकि य संस्कृतीचे उदाहरण आहे.
.२ (अ) िदलेल्या संकल्पनेचे य य उदाहर  िलहा व 

तम या उ तराचे सम र्न करा.
 . सांस्कृितक संकरण

. स्वसंस्कृती ेष्ठतावाद 
(ब)  टीपा िलहा.
 . संस्कृतीची वैिशष् े
 . संस्कृतीचे सामािजक ायदे

.३  फरक प  करा.
 . भौितक संस्कृती आिण अभौितक संस्कृती
 . लोकिरती आिण लोकनीती
.४  खालील संकल्पना उदाहर ासह प  करा.

 . उपसंस्कृती
 . लोकसंस्कृती

. (अ) प ील संकल्पना िच  पू र् करा.

• भाषा ही कोणत्याही संस्कृतीची मुख वाहक 
असते. 

• संस्कृतीचे सभासद म्हणून व्यक्तींना त्याचे 
अनेक ायदे होत असतात. तसेच समाजात 
देखील सामािजक एकात्मता आिण एकरूपता 
वाढते.

• त्येक संस्कृतीमध्ये स्वसमूह ेष्ठतावाद 

िदसतो. आपलीच संस्कृती ेष्ठ अशी भावना 
म्हणजे स्वसमूह ेष्ठतावाद होय.

• जागितकीकरणाच्या रे ामध्ये िविवध 
संस्कृतींमधील काही भाग सो नुसार आिण 
आवडीनुसार एक  जोडले जातात व एक 
नवीन संस्कृती उदयास येते. यालाच सांस्कृितक 
संकरीकरण असे म्हणतात.

संस्कृतीचे 
घटक

वा याय

 . गायन कला एका िपढीकडन दुसर्या िपढीकडे 
हस्तांतिरत होणे.

 . आजच्या काळात मोबा लचा वापर.
 ( )  अध रे खत दा या जा ी अचूक द िल न 

िवधाने पू र् करा.
 . अंध द्धेवर िव वास ठेवणे हे भौितक संस्कृतीचे 

उदाहरण आहे.

भौितक संस्कृती, लोक संस्कृती, लोकि य 
संस्कृती
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    (ब) पले मत न दवा.
 . आजच्या काळात शास् ीय सगंीत िशकण्याचा यत्न 

खूप कमी लोक करतात.
 . अधं द्धचेा त्याग करणे सोप ेनाही/सहज शक्य होत 

नाही.

उपकर्म 
 वगार्तील त्येकी /  िवद्याथीर्-िवद्यािथर्नींचे 
गट करून कोणत्याही एका भारतीय राज्यातील 
संस्कृतीचे सादरीकरण (PPT मा त) करा. यामध्ये 
भाषा, वेशभूषा, नत्य, संगीत, कथा, खानपान 
पद्धती, सािहत्य यासारख्या सवर् घटकांचा समावेश 
करा.

***
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 सामाजीकर
.१ सामाजीकर   अ र् ि  व्याख्या 
.२ सामाजीकर ाची िकर्या 
.३ सामाजीकर ाची साधने
.४ पनसार्माजीकर

तावना

  ामािणक लाकडतो ाच्या गोष्टीमध्ये त्याला 
देवदताकडन त्याच्या लोखंडी कुर्हाडीबरोबरच 
सोन्याची आिण चांदीचीही कुर्हाड ामािणकपणाचे 
बक्षीस म्हणून िमळते. या गोष्टीमधून मुलांना 
ामािणकपणाचे महत्त्व भावीपणे समजते. अशा 
दंतकथा अिण गोष्टींमधून मुलांना मो ांकडन खूप 
काही िशकायला िमळत असे. सध्याच्या काळात 
त्याची जागा िनमेटेड ि ल्म्स िकंवा रंगीबेरंगी 
आकषर्क पुस्तकांनी घेतली आहे. माध्यमांचे स्वरूप 
जरी बदलले तरी या गोष्टी िप ान्् िप ा हस्तांतिरत 
होत रािहल्या.

  त्येक समाजात या गोष्टींचा हेतू हा लहान 
मुलांना चूक/बरोबर, मान्य/अमान्य, योग्य/अयोग्य 
याबाबतची जाणीव करून देणे हाच असतो. मुलांना 
स्व ची जाणीव होणे िकंवा कौशल्य आत्मसात 
करण्याची जी िकर्या असते त्याला सामाजीकरण 
असे म्हटले जाते.

  सामाजीकरणाचा अथर् व िकर्या समजून घेणे 
हा या पाठाचा उ ेश आहे. या पाठात व्यक्तीचे 
सक्षम, कृतीशील, सामािजक व्यक्तीमध्ये रूपांतरण 
कसे होते ते समजून घेऊ या.

.१ सामाजीकर : अ र् ि  व्याख्या

.१.१ सामाजीकर ाचा अ र् 

  मानवी वतर्नाचा अथर् हा जीवशास् ीय 
दृिष्टकोनातून लावला जावा की, सांस्कृितक, 

सामािजक दृिष्टकोनातून हा समाजशास् ीय चचचा 
िवषय ठरतो. अानुवंिशकशास्  िकंवा जीवशास्  असे 
मानते की, व्यक्ती जन्माला येताना त्यांच्यात काही 
कौशल्ये िकंवा जन्मजात वत्ती या अानुवंिशकतेने 
येतात. सहज वत्ती िकंवा उपजत वत्ती या मानवी 
वतर्न ठरवण्यात महत्त्वाच्या असतात. या 
दृिष्टकोनानुसार माणूस काही उपजत वत्ती घेऊन 
जन्माला येतो असे मानले जाते. त्यक्षात मा  
सामाजीकरणाची िकर्या मानवी जीवनातील 
संगाेपनाची भूिमका अधोरेिखत करते. जीवनात 
व्यक्तीला येणार्या िविवध सामािजक अनुभवांतून ती 
सामािजक होत जाते. या िकर्येला ‘सामाजीकरण’ 
असे म्हणतात.

अानवंि क ा  : अानुवंिशकशास्  म्हणजे गुणसू े 
व अानुवंिशकतेचा अ यास होय. पालकांकडन 
आपल्या मुलांकडे अानुवंिशकतेतून आलेल्या वतर्न 
पद्धतींचा अ यास अानुवंिशकशास् ामध्ये केला 
जातो.

.१.२ व्याख्या

१) ॉलस ि  ॉलस  “व्यक्तीमध्ये समाजमान्य 
मूल्ये आिण वतर्न पद्धती जवण्याच्या आिण 
व्यक्तीचे व्यिक्तमत्त्व आिण स्वः चा िवकास 
घडवून आणण्याच्या िकर्येला सामाजीकरण असे 
म्हणतात.”

२) ॉटर्न ि  ंट  “सामाजीकरण ही अशी 
िकर्या आहे ज्यात व्यक्ती समाजाच्या 
मापदंडानुसार स्वतःला घडवते. समाजाच्या 
परंपरा अंगीकारून सामािजक पिरिस्थतीशी 
जुळवून घेते.”

३) ॉ  ि  लक  “एका जीवशास् ीय 
ाण्याचे सामािजक ाण्यात रूपांतर करणे म्हणजे 
सामाजीकरण होय.” 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



66

वरील व्याख्यांवरून सामाजीकरण म्हणजे -

i. खा ा सं कतीत सवर्मा य असलेल्या वतर्न 
प ती ि क याची िकर्या  लहान मुलांना 
समाजातील जबाबदार घटक होण्यासाठी 
समाजातील भूिमका, मूल्ये, िनयमने यांचे ज्ञान 
होणे आव यक असते. सामाजीकरणातून व्यक्ती 
आपल्या वडीलधार्यांचे िवचार, सांस्कृितक मूल्ये 
आिण सामािजक कायर्पद्धती अंगीकारते. यामुळे 
सामाजीकरण हे समाजातील िविवध िप ांना 
एकमेकांशी बांधून ठेवते.

ii. ज मापासून म यूपयत सतत चाल ारी िकर्या 
हे  अपत्यजन्म हा पती-पत्नीसाठी एक खास 

अनुभव असतो. वद्धांना आजी िकंवा आजोबा 
या वेग ा नात्यातून पुढच्या िपढीशी जोडले 
जात असते.

iii. व्य ती समाजाचा सद य बनते  त्येक 
समाजाची स्वतं  अशी जगण्याची एक सामुदाियक 
जीवनपद्धती, संस्कृती असते. ही सामुदाियक 
जीवनपद्धती िशकण्याची िकर्या म्हणजे 
सामाजीकरण होय. 

  समाजापासून दुरावलेल्या मुलांच्या काही 
घटनांमधून हे स्पष्ट होते की, सामाजीकरण ही एक 
िशकण्याची िकर्या आहे.

  तुमच्यापैकी अनेकांनी ज्याला कोल् ाने वाढवले 
त्या मोगलीची गोष्ट आनंद घेत कली असेल िकंवा 

 मध्ये घडलेली सत्य घटनाही मािहती असेल. 
िमदनापूर मध्ये दोन लहान मुली कोल् ाच्या गुहेत 
सापडल्या. त्या कोल् ां माणे ओरडत होत्या, कच्चे 
मांस खात होत्या, दोन पायांवर सरळ चालत नव्हत्या 
व अनेक मानवी कौशल्यांपासून अनिभज्ञ होत्या. 

  मूलभूत सामािजक आिण शारीिरक िवकासासाठी 
मानवी संपक आव यक असतो असे जेनीसारख्या 
घटना आिण गोष्टींमधून आपल्या लक्षात येते.  उदा., 

सामान्य कौशल्ये जसे सरळ उभे राहणे, चालणे, 
भाषा वापरणे जे सवर्सामान्य मुलांकडन अपेिक्षत 
असते. तेही जेनीला जमत नव्हते. अशा उदाहरणांमधून 
सामाजीकरणाचे महत्त्व स्पष्ट होते.

हे त हांला माहीत हे का?

 एक जेनी नावाच्या मुलीचे उदाहरण 
आपल्याला सामाजीकरणाचे महत्त्व पटवून देते. 

 मध्ये कॉिल ोिनर्या मध्ये एक  
वषार्ची असामािजक पिरिस्थतीतील मुलगी 
आढळली. ती एका खोलीत बंद होती. 
पालकांनी जन्मापासून कोणाशीही ितचा संपक 
येऊ िदलेला नव्हता. ती कुपोिषत, दुलर्िक्षत, 
ेमाला भुकेली, खेळणी िकंवा समवयस्कांपासून 
दर अशा अवस्थेत होती. ती जेव्हा सापडली 
तेव्हा सरळ उभी पण राहू शकत नव्हती, बोलू 
शकत नव्हती ती क्त रड शकत होती.

  िविवध गोष्टी करण्याचे िविवध मागर् त्येक 
संस्कृतीत िवकिसत होत असतात. त्यामुळे 
सामाजीकरणाचे महत्त्व अजूनच वाढते. जर मानवी 
वतर्न हे केवळ उपजत वत्तींवर आधािरत असते 
तर िविवध समाजांमधील मानवी वतर्नातील रक 
खूप कमी माणात िदसला असता. तसेच वेगवेग ा 
िठकाणांचे आिण वेगवेग ा काळांतले मानवी वतर्न 
साधारणपणे सारखेच िदसले असते. सांस्कृितक 
िभ तेपेक्षाही मानवाची िवचार िकर्या आिण वतर्न 
हे व्यापक संस्कृतीवर अवलंबून असते. ती संस्कृती 
माणसाला वारशाने िमळत असते व ती तो जगत 
असतो. आजच्या ब िवध अशा समाजात 
सामाजीकरणाची िकर्या समजून घेणे अत्यंत 
महत्त्वाचे आहे. कारण त्यातून हे स्पष्ट होते की, 
त्येक व्यक्तीची जीवनपद्धती ही अनेक गोष्टींतून 
ितने स्वतः आत्मसात केलेली आहे.
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.२ सामाजीकर ाची िकर्या

  मानवी वतर्न आिण कौशल्ये ही िशकावी आिण 
िशकवावी लागतात. ही िशकण्याची िकर्या िजला 
सामाजीकरण म्हटले जाते. ती व्यक्तीचा एक 
व्यिक्तगत स्व ते सामािजक स्व हा वास घडवून 
आणते. सामाजीकरणाच्या िकर्येतून व्यक्ती वतर्नाचे 
िनयम िशकन समाजाची एक जबाबदार घटक बनते.

  जॉजर् हबर्ट मी   
यांनी सामािजक “स्व” 
बांधणीची िकर्या 
सिवस्तर स्पष्ट केली 
आहे. त्यांच्या मते, 
‘स्व’ ची िनिमर्ती ही 
जन्मतः नसते. 
जन्मानंतर इतरांशी 
होणार्या आंतरिकर्या 

आिण संपकार्तून ’स्व’ ची िनिमर्ती होते व त्यातूनच 
एक सामािजक मनुष्य िनमार्ण होतो.

  मीडच्या मते ‘स्व’ ची िनिमर्ती ही तीन 
महत्त्वाच्या अवस्थांमधून होते.

(१) अनकर   या अवस्थेत मुले मो ांच्या वतर्नाचे 
क्त अनुकरण करत असतात. एखादे लहान 

मूल त्याच्या आ ला त्याच्या खेळातल्या गाडीतून 
ि सला सोड शकते िकंवा त्याच्या पालकांना 

हातात झाड िकंवा नुसती काठी घेऊन रशी 
सा  करायला मदत करू शकते.

(२) े टेज  काही वेळा लहान मुले खेळताना 
आ , बाबा, िशक्षक, पोस्टमन, पोिलस बनतात. 
या अवस्थेत ितसाद िनि चत नसतात. लहान 
मूल त्याला महत्त्वाच्या वाटणार्या भूिमकांमध्ये 
स्वतःला बसवून त्या समजावून घेण्याचा यत्न 
करत असते. थम मूल स्वतः व इतरांमध्ये 
रक करू शकत नाही. पण जसजसे ते इतर 

व्यक्तींच्या संपकार्त येऊ लागते तसतसे त्याला 
स्वतःच्या ‘मी’ पणाची जाणीव होते.  
Significant Others ही  संकल्पना मीड ने 
अशा इतर व्यक्तींसाठी वापरली ज्या ‘स्व’ च्या 
िवकासात महत्त्वाच्या असतात. त्या व्यक्तीच्या 
िवचारावंर भाव पाडतात. त्यांची मत ेव्यक्तीसाठी 
महत्त्वाची असतात. अशा व्यक्ती म्हणजे 
पालक, भावंडे, िम  िकंवा िशक्षक यांच्यापैकी 
कोणीही असू शकते.

(३) ेम टेज  मूल जसे मोठे होत जाते व त्याचा 
‘स्व’ िवकिसत होत जातो. तसे ते इतरांच्या 
अपेक्षां माणे वतर्न करायला िशकते. इतरांचा 
भाव व िविवध पिरिस्थती जाणून ते वतर्न करू 
लागते. िविवध हेतूंसाठी िविवध व्यक्तींच्या 
आंतरिकर्या ते जाणून घेऊ लागते. त्येक 
भूिमकेला त्येक पिरिस्थतीत काही िनयम अपेक्षा 
यानुसारच वतर्न करावे लागते हे त्यांना समजते. 
उदा., एखाद्या उपाहारगहात सवर् कामे सुरळीत 
पार पाडण्यासाठी अनेकांना वेगवेग ा 
जबाबदार्या पार पाडाव्या लागतात. हे त्याला 
समजू लागते. (कोणीतरी तुम्हांला बसवते, दुसरे 
कोणीतरी डर्र घेते, कोणीतरी जेवण बनवते, 
कोणीतरी जेवणानंतर टेबल स्वच्छ करते.) 
त्यानंतर इतरांना अपेिक्षत असलेली भूिमका 
स्वीकारण्याची क्षमता िवकिसत होऊ लागते. 
थोडक्यात इतरांसोबतच्या आपल्या ितकात्मक 
आंतरिकर्यांमधूनच ‘स्व’ ची िनिमर्ती होत असते.

  या दृष्टीने स्व-जाणीव िनमार्ण होण्याची िकर्या 
म्हणजे सामाजीकरण होय. सामािजक िनयम आिण 
पद्धती माणे वतर्न िशकण्याची िकर्या होय. 
शेकोटीने हाताला चटका बसतो, तेव्हाचे आपले 
वतर्न लक्षात या. वेदनेला िदला जाणारा ितसाद 
ही सहज वत्ती असते. पण त्यानंतर होणारे वतर्न 
हे तुम्ही समाजात कोण आहात यावर ठरते. (स् ी/

जॉजर् हबर्ट मी
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पु ष, लहान/मोठे) िकंवा कुठे आहात (घरात/
बाहेर) यावर ठरते. 

  सामाजीकरण ही िशकण्याची िकर्या असली 
आिण लहान वयात ती जास्त महत्त्वाची असली 
तरी ती संपूणर् आयुष्यभर चालणारी िकर्या आहे. 
लहान वयात होणार्या िशक्षणाला ाथिमक 
सामाजीकरण असे म्हणतात. मूल समाजातील मूल्ये, 
माणके, िनयमने यांच्या संपकार्त येते. ही सवर् 
मलू्य,े िनयमने, माणके, दृिष्टकोन िशकन समाजातील 
िविवध समूहांचा सदस्य बनण्याची (कुटुंब, नातेवा क, 
समवयस्क इ. त्यानंतर शाळा, व्यावसाियक गट) ही 
िकर्या आयषु्यभर चालत.े नतंर आयषु्यभर चालणार्या 
िकर्येला दुय्यम सामाजीकरण म्हटले जाते. 

.३ सामाजीकर ाची साधने/मा यमे

  लहान मूल हे वेगवेग ा सामािजक समूहांत 
आिण आंतरिकर्यांमध्ये सहभागी होऊन हळहळ 
समाजाचा सदस्य बनते. अगदी नवजात अभर्कही या 
िकर्येचा कुटुंबाचा एक भाग बनते. परंतु 
सामाजीकरणाचे कुटुंब हे एकमेव माध्यम नाही. 
िविवध सामािजक समूह आिण सामािजक संदभर् ही 
सामाजीकरणाची साधने असू शकतात.

.३.१ कटंब :    

  ाथिमक सामाजीकरण हे अगदी लहान वयात 
होते. या अवस्थेत कुटुंब हे सामाजीकरणाचे मुख्य 
साधन असते. यात मूल, भाषा आिण मूलभूत वतर्न 
पद्धती िशकते. मूलभूत मूल्ये, वतर्न पद्धती आिण 
भिवष्यातील िशक्षणासाठी आव यक असणारे 
दृिष्टकोन कुटुंबात िशकायला िमळतात. कुटुंबात 
िविवध भूिमका समजतात. काही जबाबदार्या आिण 
कतर्व्यांचे ज्ञान मुलाला पालक आिण इतर 
कुटुंबीयांकडन होते. हे ामुख्यांनी अनौपचािरक 
स्वरूपाचे िशक्षण असते. ामुख्याने ते सकारात्मक 
आिण नकारात्मक स्वरूपाचे असते. सकारात्मक 

आिण नकारात्मक मान्यता देऊन मान्य आिण अमान्य 
वतर्न पद्धती मुलांमध्ये जवल्या जातात. सकारात्मक 
मान्यतेमध्ये शारीिरक हावभाव (उदा., हसणे) 
शाि दक मान्यता (चांगला मुलगा/मुलगी), भौितक 
पािरतोिषक (वस्तुरूपी) आिण नकारात्मक मान्यतेमध्ये 
नकारात्मक ितसादापासून ते शारीिरक िशक्षेपयर्ंत 
िविवध गोष्टींचा समावेश होतो. मान्य वतर्न पद्धती 
मुलांमध्ये िवकिसत करण्याचे महत्त्वाचे कायर् कुटुंब 
करत असते.

  कुटुंबात होणारे सामाजीकरण हे खूप वेगवेग ा 
कारे होत असते. कारण कुटंबाचा एकच असा 
सावर्ि क कार नसतो. संयुक्त कुटंबात होणारे 
सामाजीकरण हे िवभक्त कुटुंबांतील सामाजीकरणापेक्षा 
वेगळे असते. िवभक्त कुटुंबांत क्त पालक हे 
सामाजीकरणाचे हस्तक असतात, तर संयुक्त कुटुंबांत 
आजी-आजोबा, काका-काक, भावंडे हेदेखील 
महत्त्वाची भूिमका बजावतात. काही मुले ही केवळ 
एक पालक असलेल्या कुटुंबांत वाढतात. तसेच 
िविवध जाती, वगर् आिण िविवध सांस्कृितक 
पा वर्भूमी असलेल्या कुटुंबात सामाजीकरण 
वेगवेग ा पद्धतीने होत असते. िविवध कुटुंबांतील 
सामाजीकरणाचा भाव हा गरीब, वंिचत कुटुंबांतील 
मूल आिण ीमंत, उच्चवणीर्य/जातीय कुटुंबांतील 
मूल यांच्याकडे बघून समजू शकते. 

  कुटुंबातील सामाजीकरण म्हणजे पालकांनी जे 
व जेवढे िशकवले आहे तेवढेच नाही तर मुले कधी 
कधी त्यालाही िवरोध करू शकतात िकंवा आपली 
वेगळी मते बनवू शकतात. आधुिनक समाजात जेव्हा 
िविवध सामाजीकरणाची माध्यमे उपल ध असतात 
तेव्हा तर ही शक्यता खूपच वाढते.

.३.२  समवय कांचा समूह    

  कुटुंबा माणेच समवयस्कांचा समूह हे देखील 
सामाजीकरणाचे माध्यम आहे. समवयस्कांचे समूह 
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म्हणजे साधारण समान वयाच्या िम मंडळींचे गट 
होत. (उदा., े गर्ुप, िकशोरवयीन मुलामुलींचे गट, 
ज्ये  नागिरकांचे गट) हे गट सामाजीकरणासाठी 
महत्त्वाचे असतात. कारण समवयस्कांबरोबरच्या 
सामािजक आंतरिकर्यांचा खूप भाव व्यक्तीच्या 
वतर्नावर पडतो. आपण कपडे कसे घालतो इथपासून 
ते आपल्याला काय आवडते आिण काय आवडत 
नाही इथपयर्ंत. या गटात शाळा िकंवा कुटुंबाच्या 
तुलनेत मो ा माणात समानतेचे तत्त्व 
आंतरिकर्यांच्या बाबतीत िदसून येते.

समवय कांचा समूह

  या गटातही अनौपचािरक स्वरूपाचे मान्यतेचे 
िनकष असतात. एखाद्याचे िदसणे, पसंत करणे 
िकंवा त्याने केलेल्या िवनोदावर हसणे. एखाद्याला 
नापसंत करणे िकंवा त्याचा सहवास नाकारणे असे 
होकारात्मक व नकारात्मक िनकष िदसून येतात. 
िभ  गटांत, िविभ  पिरिस्थतीत समवयस्क गटातून 
वेगवेगळी मूल्ये िशकली जातात, परंतु मै ीसारखी 
सामािजक मूल्ये मा  आयुष्यभर सांभाळली जातात. 

.३.३  ा ा      

   शाळा व िशक्षण ही सामाजीकरणाची दुय्यम 
साधने आहेत. औपचािरक अ यासकर्म आिण िवषय 
व कौशल्ये यांतून आपण िशकत असतो. रोजचा 
संपक असला तरीही इतर सदस्यांशी ाथिमक 
स्वरूपाचे संबंध िनमार्ण होतीलच हे मा  सांगता येत 
नाही. शालेय िशक्षणातून जी मूल्ये, िनयमने िशकली

जातात ती कुटंबातील िशक्षणापेक्षा एक पायरी पुढची 

असतात. शाळेतून िशकल्या जाणार्या मूल्य व 
भूिमकांची व्याप्ती अिधक असते. शाळेत गर्ेड, 
बिक्षसे, कौतुक, ोत्साहन देणे अशा सकारात्मक 
पद्धती व काही पिरिस्थतीत नकारात्मक पद्धतींचा 
अवलंब केला जातो. सांिघक भावना, स्पधार्त्मक 
गणु, िशस्त, अनचुलन या भावना जवून िवद्याथ्यार्ला 
पुढील जीवनासाठी तयार केले जाते.

ा ा

  मुलांच्या िशक्षणावर पिरणाम करणार्या अ त्यक्ष 
अ यासकर्माचा िवचारही समाजशास् ज्ञ करतात.  
अ त्यक्ष अ यासकर्म म्हणजे शाळेत जाण्याच्या 
दैनंिदन िकर्येतून आपण अ त्यक्षिरत्या जे िशकतो 
ते सवर्काही. सत्ता व अिधकारापुढे  नतमस्तक 
होण्यापासून एकणच व्यवस्थेचा मान राखणे हे आपण 
शाळेत अ त्यक्षिरत्या िशकतो.  कोणतेही न न 
िवचारता अाहे तसा व्यवस्थेचा स्वीकार करणे हे 
त्यातून सूिचत केले जाते. उदा., जेव्हा 
अ यासकर्माव्यितिरक्त काही उपकर्म घेतले जातात 
तेव्हा शाळा पिरसर स्वच्छतेचे काम मुलांपेक्षा मुलींना 
िदले जाते. सध्याच्या काळात शाळांमध्ये अशा 
कामांत समानता आणण्याचे यत्न होताना िदसतात. 

.३.४  सार मा यमे         

  आधुिनक काळातील एक अत्यंत महत्त्वाचे 
सामाजीकरणाचे माध्यम/साधन म्हणजे सारमाध्यमे. 
सारमाध्यमे हे आपल्या दैनंिदन जीवनाचे अिवभाज्य 
भाग बनले आहे. एका वेळी खूप मो ा 
जनसमुदायासमोर तटस्थपणे एखादी गोष्ट मांडण्याचे 
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ह ेमहत्त्वाच ेसाधन असत.े व्यक्तीच्या व्यिक्तमत्त्वावर 
भाव पाडणारे संदेश, मािहती यांचे मो ा माणावर 
सारण या माध्यमांद्वारे केले जाते. सार 
माध्यमांमध्ये पारंपिरक छापील माध्यमे, उदा., 
वतर्मानप े, मािसके इत्यादी तसेच इलेक्टॉिनक 
माध्यमे, उदा. रेिडओ, दरदशर्न, मािहती तं ज्ञानाने 
िवकिसत केलेली माध्यमे, समाज माध्यमे इत्यादी 
साधनांचा समावेश होतो. गेल्या काही दशकात एका 
िविशष्ट माध्यमातून लहान मुलांचे खूप वेग ा 
कारे ना मयरीतीने सामाजीकरण होत आहे, ते 
म्हणजे दरदशर्न. काही अ यासांमधून असे स्पष्ट 
झाले आहे की, मुले शाळेपेक्षा जास्त वेळ दरदशर्न 
बघण्यात घालवतात. दरदशर्नचा भाव मुलांवर खूप 
लहान वयापासून पडण्यास सु वात होते व त्याचा 
भाव त्यांच्या बौद्् िधक व सामािजक िवकासावर 
होतो.

सार मा यमे

  सामाजीकरणाची साधने म्हणून सारमाध्यमांच्या 
भूिमकेत आधुिनक तांि क िवकासाचा खूप पिरणाम 
झाला आहे. तं ज्ञानातील बदलांमुळे सारमाध्यमांचा 
िवस्तार झाला आहे. सारमाध्यमांच्या आिण 
सामािजक माध्यमांच्या िविवध कारांमधून लोक 
त्यांचा खूप वेळ आभासी जगाच्या संपकार्त रहाण्यात 
घालवतात. पण त्याच वेळी कधी कधी कुटुंब, िम  
इत्यादी इतर सामाजीकरणाच्या साधनांपासून ते 
दुरावतात. दरदशर्नवरील कायर्कर्म आिण िसनेमा हे 
आज व्यक्तीच्या जीवनावर मोठा भाव पाडताना 

आपल्याला िदसतात, व्यक्ती दरदशर्नवर काय 
बघतात, रेिडओवर काय कतात आिण इंटरनेटवर 
(आंतरजाल) काय वाचतात, त्यावर अवलंबून 
असण्याचे त्यांचे माण आज आधुिनक तं ज्ञानामुळे 
वाढले आहे. आज अिधकािधक वेळ सारमाध्यमांना 
िदला जातो व त्यातला कमाल वेळ हा करमणुकीसाठी 
वापरला जातो.

  सारमाध्यमांची झेप खूप मोठी असते व 
मािहतीचे सारण अिधक लोकशाही पद्धतीने करणे 
सहज शक्य असते. जी गावे रस्त्यांनी जोडलेली 
नाहीत अशा िठकाणी electronic संपक होऊ 
शकतो. सारमाध्यमांच्या अशा सुिवधेमुळे मािहतीचे 
सारण, जनमत तयार करणे, मूल्य जवणे ही 
महत्त्वाची काय पार पाडण्यात सारमाध्यमे 
महत्त्वाची भूिमका बजावत आहेत; पण िहंसेच्या 
दृ य दशर्नातून लहान मुले व युवकांवर खूप गंभीर 
पिरणामही होत आहे. यावर अजून संशोधन होण्याची 
गरज आहे. सार माध्यमांचा िवस्तार आिण त्यांचा 
आशय या गोष्टी सवार्त महत्त्वाच्या आहेत.  

हे ब ूया!

वा तवद  कायर्कर्म (Reality shows) 
िकती वा तिवक असतात?
भारतीय दरदशर्नवर ‘िर िलटी शो’ ची 

संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यांच्या व्यापक 
पिरणामांचा अ यास करणारे संशोधन अजूनही 
व्यापक स्वरूपात होत नाही. परंतु जे संशोधन 
झाले आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते की, लहान 
मुलांवर या ‘िर िलटी शो’ चे खोल व दरगामी 
पिरणाम होत आहेत. हे कायर्कर्म ‘दैवी गुणांचा 
शोध’ घेतात. त्याचा आत्यंितक पिरणाम लहान 
मुले व पालकांवर होत असतो. ‘िबग बॉस’ 
सारखे कायर्कर्म िकंवा ‘रोडीज शो’ सारख्या 
कायर्कर्मांमधून दादािगरी ही सामान्य आहे असे 
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दाखवले जाते. तसेच अत्यंत िशवराळ भाषाही 
वापरली जाते. ौढ ेक्षकांच्या लक्षात येते की, 
हे सवर् आधीपासूनच ठरलेले असते. पण 
मुलांची तेवढी पिरपक्वता  नसते. त्यामुळे 
खर्या आिण खो ातला रक त्यांच्या लक्षात 
येत नाही व या किथत खर्याखो ाची 
सरिमसळ होऊन त्यांच्या मनात ग धळ िनमार्ण 
होतो. काही वास्तव कायर्कर्मांमध्ये असेही 
दाखवले जाते की, हे स्पधर्क आपल्या जीवाची 
पवार् न करता अत्यंत धोकादायक कृत्ये करत 
असतात. लहान मुले अनुकरणातून गोष्टी 
िशकत असतात. अनेकदा असे कायर्कर्म पाहून 
मुलेही धोकादायक कृत्ये करण्याचा यत्न 
करतात. त्यातून त्यंाच्या जीवाला धोका िनमार्ण 
होऊ शकतो.

उपकर्म - १
  ‘ ल्यू व्हेल’ सारख्या online game 
च्या आव्हानांवर आिण त्यातल्या धोक्यांवर एक 
गटचचार् आयोिजत करा. मुले असे धोके 
पत्करायला का तयार होतात याची उत्तरे 
शोधण्याचा यत्न करा. यात पालकांचा दोष 
आहे का आिण कायद्याची भूिमका काय 
असावी याचाही िवचार करा.

उपकर्म - २
  दरदशर्नवरच्या जािहराती िकंवा संदेश बघा 
आिण ष्टाचार, मादक व्यांचे सेवन, धु पान 
व इतर महत्त्वाच्या नांबाबत जाणीव जागती 
िनमार्ण करण्यात हे माध्यम िकती भावी ठरते 
आहे याचा िवचार करा.

.३.  ेजारी  
  शेजार्यांबरोबरचा संपक हे सामाजीकरणाचे एक 
महत्त्वाचे साधन आहे. गाव, शहर िकंवा उपनगरात 

भौगोिलकदृष् ा एक  रहाणारा समुदाय म्हणजे ‘शेजारी’ 
होय. एक सामािजक समुदाय म्हणून शेजार्यांच्यात 
समोरासमोरचे त्यक्ष संबंध स्थािपत होतात. कुटुंबापेक्षा 
मोठे असे ते स्थािनक, सामािजक एकक असतात. या 
मो ा समुदायाचा कुटंुब हा एक भाग बनते. लहान मुले 
कुटुंिबयां माणेच शेजार्यांमध्ये रममाण होतात. 
शेजार्यांमुळे कुटुंब या छो ा घटकाच्या मयार्देत न 
रहाता मुले मो ा माणावर संपक साधू लागतात. 
िवस्तारीत सामािजक संबंध िनमार्ण होऊ लागतात. क्त 
स्वतःच्या पालकां वजी शेजारपाजारील इतर ौढ 
व्यक्तींचा भावही लहान मुलांवर पडत असतो व त्यातून 
त्यांचे वतर्न, व्यिक्तमत्त्व आकार घेत असते. हे संबंध 
सांस्कृितक समारंभ, खेळाच्या स्पधार्, काही सामािजक 
न उदा., वाहतूक, पयार्वरण यातून िनमार्ण होत 

असतात व त्यातून लहान मुले खूप काही िशकत 
असतात.

ेजारी
.३.  कामाची जा ा                    

 सामाजीकरण ही आयुष्यभर चालणारी िकर्या 
आहे. ौढांचे सामाजीकरण या संकल्पनेतून ही िकर्या 
स्पष्ट होते. ौढांच्या सामाजीकरणाचे एक महत्त्वाचे 
साधन म्हणजे कामाची जागा होय. ौढ व्यक्ती आपल्या 
जीवनातील जास्तीत जास्त काळ या िठकाणी व्यतीत 
करत असते. हे सामाजीकरण म्हणजे व्यक्ती नवीन 
कौशल्ये, ज्ञान आिण कामाच्या दृष्टीने आव यक 
असणार्या वतर्न पद्धती सतत आत्मसात करत असते. 
िविवध व्यक्तींच्या संपकार्तून, िशक्षणातून, उद् बोधन 
आिण औपचारीक संपकार्तून व्यक्ती नवीन भूिमका 
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व्यक्तीला स्वतःचे पुनवर्सन करून समाजात पुन्हा 
परतायचे असतेच पण तुरूंगवासात व्यक्तीला तु ंगातील 
िनयमां माणे नवीन जीवन स्वीकारावे लागते. त्यासाठी 
स्वतःच्या वतर्नात बदल घडवून आणावे लागतात. 
पुनसार्माजीकरणाची ती ता ते कोणत्या संस्थेत होत 
आहे यावर अवलंबून असते. उदा., व्यक्ती जेव्हा संपूणर् 
वेगळे व्यावसाियक जीवन स्वीकारते तेव्हाचे 
पुनसार्माजीकरण हे सोपे असते परंतु कद्याचे तु ंगातील 
पुनसार्माजीकरण कठीण असते. याला संस्थात्मक/
संस्थागत पुनसार्माजीकरण म्हणतात.

त

  अ व्ह  ॉफमन यांनी संस्थात्मक ही संज्ञा थम 
वापरात आणली. जी पुनसार्माजीकरणाशी संबंिधत 
आहे. या िकर्येत व्यक्तीला संपूणर् समाजापासून दर/
अिलप्त ठेवले जाते. येथे समाजापासून दर, कायद्यांच्या 
कठोर बंधनात, बंिदस्त िभंतींमध्ये व्यक्तीला ठेवले जाते. 
उदा. तु ंग, मानिसक आरोग्य सुिवधा. या संस्थांचा 
मूलभूत हेतू हा व्यक्तीचे नवीन भूिमकेसाठी पूणर्तः 
पुनसार्माजीकरण करणे हा असतो. अशा िठकाणचे 
पुनसार्माजीकरण हे अत्यंत ती  व कठीण असते. 
व्यक्तीची आधीची ओळख पूणर्पणे पुसून टाकन त्या 
संस्थेच्या िनयमांच्या चौकटीत बसणारी पूणर्पणे नवीन 
भूिमका त्या व्यक्तीला स्वीकारावी लागते. आपले 
पूवीर्चे आयुष्य, वापरातल्या वस्तू उदा., कपडे, इतर 
वापरातल्या गोष्टी, षोआराम हे सवर् सोडन चार 
िभंतींच्या आतले, जीवन स्वीकारावे लागते. त्यासाठी 
अत्यंत खर इच्छाशक्ती आिण िनधार्राची आव यकता 
असते. 

िशकत असते. कामाच्या िठकाणी व्यक्ती वेगवेग ा 
वयोगटांतील व वेगवेग ा सामािजक आिण सांस्कृितक 
पा वर्भमूीच्या व्यक्तींना भेटत असते. कामाच्या 
िठकाणच्या आंतरिकर्या व्यक्तीला िविवध क्षे ांतील 
ज्ञानाच्या कक्षा ंदावण्यास मदत करीत असतात. चूक 
िकंवा बरोबर या िवषयीची पिरमाणे बदलायला मदत 
करीत असतात. स्व आिण इतर यांच्यातील रक लक्षात 
आणून देत असतात.

.४ पनसार्माजीकर  

  सामाजीकरण ही आयुष्यभर चालणारी िकर्या 
असल्यामुळे माणूस सतत नवीन गोष्टी िशक शकतो. 
ज्ञान, कौशल्ये आिण मूल्यांच्या संदभार्त आधुिनक जग 
हे अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. या सवार्ंशी जुळवून घेण्यासाठी 
माणसाला जशा नवीन गोष्टी सतत िशकत रहाव्या 
लागतात त्या माणेच काही गोष्टी सोडन द्याव्या िकंवा 
िवसरायलाही लागतात. जुनी मूल्ये, भूिमका, वतर्न 
पध्दती आिण िनयमने काही वेळा सोडन देण्याच्या िकंवा 
त्याग करण्याच्या िकर्येलाच ‘पुनसार्माजीकरण’ असे 
म्हणतात.
  काही वेळेला मनुष्य अशा पिरिस्थतीत सापडतो की 
त्याला जुनी जीवनपद्धती, अनुभव यापासून ारकत 
घेऊन नवीन पूणर्तः वेगळी जीवनपद्धती स्वीकारावी 
लागते. आधीची िवचारपद्धती, जीवनपद्धती पूणर्तः 
िवसरावी लागते. नवीन जीवनपद्धती ही क्त वेगळी 
नसते तर आधीच्या जीवनाशी िवसंगत असते. त्यामुळे 
व्यक्तीला सामािजक मूल्ये, द्धा, िव वास, िनयमने 
यांच्याबाबत खूप जागरूक रहावे लागते. 
पुनसार्माजीकरणाचा पाया म्हणजे आधी िशकलेले 
िवसरणे आिण नवीन िशकणे.
  पुनसार्माजीकरणाच्या िकर्येत पुनसार्माजीकरण 
करणार्या सामािजक संस्थेची मूल्ये, दृिष्टकोन, कौशल्ये 
व्यक्तीला नव्याने िशकवली जातात व त्या िनयमां माणे 
व्यक्तीला या सवर् गोष्टी त्या माणात िशकाव्या 
लागतात. आत्मसात कराव्या लागतात. तु ंगवास हे 
पुनसार्माजीकरणाचे समपर्क उदाहरण आहे. कदी 
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  थोडक्यात पुनसार्माजीकरण म्हणजे अत्यंत खडतर 
मागार्वरून स्वतःच्या भूिमकेची पुनर्उभारणी करणे व 
सामािजक ‘स्व’ ची जाणीव िनमार्ण होण्याची िकर्या 
होय. ब तेक वेळा ही एक हेतुपूवर्क आिण ती  
स्वरूपाच्या बदलाची िकर्या असते. जर एखादी गोष्ट 
िशकन आत्मसात करता येते तर तीच गोष्ट यत्न करून 
िवसरताही येऊ शकते याच तत्त्वाला अनुसरून 
पुनसार्माजीकरणाची िकर्या शक्य असते.

उपकर्म - ३
 पुनसार्माजीकरणासाठी ‘Total Institution’  
ची गरज असते का? असेल तर का? आिण 
नसेल तर का नाही यावर गटचचार् आयोिजत 
करा.

सामाजीकरणाच्या िनरंतर चालणार्या िकर्येतून 
मानव ाणी सुसंस्कृत, समाजशील कसा बनतो ते 
या पाठातून तुम्ही िशकलात. कुटुंब, िशक्षण, िम  
पिरवार, सारमाध्यमे यांचा आपल्या जीवनावर िकती 
भाव असतो ते आपण पािहले. वेगवेग ा 
वातावरणाशी जुळवून घेताना आपल्याला 
पुनसार्माजीकरणाचीही सतत गरज असते हे देखील 
तुम्हांला समजले असेल आिण आपण तसे केले 
नाही तर त्याचे काय पिरणाम भोगावे लागतील 
याचीही जाणीव तुम्हाला नक्कीच हो ल.

सामाजीकरण ही एक िकर्या असून त्यात 
व्यक्तीचे व्यिक्तमत्त्व िवकिसत होऊन ती 
समाजाची कायर्रत सदस्य बनते.
मानवी वतर्नपद्धती िशकणे ही िनरंतर िकर्या 
असून सामाजीकरणातून आपण वतर्नाचे िनयम 
िशकन सामािजक समूहाचे कायर्रत सदस्य होतो.
एका व्यिक्तगत ‘स्व’ ला सामािजक ओळख 
देण्यासाठी सामािजक आंतरिकर्यांची गरज असते.
समाजाच्या ज्या िविवध समूहांमध्ये आिण 
सामािजक संबंधांमध्ये सहभागी होऊन व्यक्ती 
समाजाची सदस्य बनते त्यांनाच सामाजीकरणाची 
साधने/माध्यमे असे म्हणतात. 

अगदी नवजात अभर्काच्या सामाजीकरणाची 
िकर्या जरी कुटुंबात सुरू होत असली तरी  कुटुंब हे 
सामाजीकरणाचे एकमेव साधन नव्हे. िविवध 
सामािजक समूह आिण संस्थ्ाांना सामाजीकरणाची 
साधने मानले जाते. उदा.शाळा, समवयस्कांचा गट, 
सारमाध्यमे आिण शेजार.

 कधी कधी व्यक्तीला नवीन गोष्टी िशकन व जुने 
सोडन देऊन नवीन पिरिस्थतीशी आिण पयार्वरणाशी 
जुळवून यावे लागते. ही जुनी मूल्ये, वतर्नपद्धती, 
िनयमने, भूिमका सोडन देऊन नवीन आत्मसात 
करण्याच्या िकर्येला पुनसार्माजीकरण असे 
म्हणतात.

सारां  

वा याय
.१ (अ) िदलेल्या पयार्यांपक  य य पयार्य िनव न िवधाने 

पू र् करा.
 .  ज्या िकर्येतून व्यक्ती समाजातील िनयमने िशकते 

ितला .............  म्हणतात.
  (संमीलन, सामाजीकरण, सहकायर्ता)
 . कुटंुब सामाजीकरणाच े.............  साधन आह.े

  ( ाथिमक, दुय्यम, ादेिशक)
 . शाळा ह ेसामाजीकरणाच े...........  साधन आह.े
  ( ाथिमक, दुय्यम, ादेिशक)
 . दरिच वाणी हे ........  संपकार्चे माध्यम आहे.
  ( ाव्य, दृक , दृक - ाव्य)
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उपकर्म 
 तुमच्या वगार्तील िकंवा तुमच्या कोणत्याही  
समवयस्कांच्या मुलाखती घेऊन ते सवर्साधारणतः 
ेसबुक, इंस्टागर्ाम, स्नॅपचॅट यासारख्या सामािजक 

माध्यमांवर िदवसातला िकती वेळ घालवतात, कोणत्या 
गोष्टी िशकतात, कोणत्या िवषयांवर चचार्  करतात, 
त्याचा त्यांच्यावर काय पिरणाम होतो हे शोधा. त्यावर 

 ते  श दांत अहवाल तयार करा.

 (ब)  चक ची ज ी द त क न िलहा.
 . (i) भाषा, मूलभूत वतर्न - कुटुंब
  (ii) समवयस्कांचा समूह मै ीसारखी सामािजक 

मूल्ये 
  (iii) शेजारी - संघभावना, िशस्त 
  (iv) सार माध्यमे - जनमत तयार करणे 

 (क)  येक िवधान वाचा ि  च कटीत िदलेल्या 
य य सं ा खनू िलहा.

इंटरनेट, समवयस्कांचा समूह/गट, बाल्यावस्थेतील 
सामाजीकरण

 . जीवनाच्या ारंिभक अवस्थेत घडन येते.
 . आजच्या काळातील जागितक भाव
 ( )  अध रे खत दा या जा ी अचूक द िल न 

िवधाने पू र् करा.
 . रेिडओ हे सं ेषणाचे दृक- ाव्य माध्यम आहे.
 . समवयस्कांचे समूह हे सत्तावादी साधन आहे.

.२ (अ) िदलेल्या संकल्पनेचे य य उदाहर  िलहा व 
तम या उ तराचे सम र्न करा.

 . कुटुंबातील सामाजीकरण
 . पुनसार्माजीकरण 

 (ब)  टीपा िलहा.
 . मीडच्या मते ‘स्व’ची िनिमर्ती
 . सामाजीकरणाची साधने
 . पुनसार्माजीकरण

.३   खालील संकल्पना उदाहर ासह प  करा.
 . ाथिमक सामाजीकरण
 . दुय्यम सामाजीकरण

.४  खालील िवधान ेचकू क  बर बर ह ेसां नू सकार  
प  करा.

 . सामाजीकरण ही आयषु्यभर चालणारी िकर्या आह.े
 . जािहरातींचा गर्ाहकांच्या वतर्नावर पिरणाम होतो.

.  (अ) प ील संकल्पना िच  पू र् करा.

***

    (ब) पले मत न दवा.
 . ‘ ेक ग न्यूज’ मुळे भीती/धास्ती पसरिवणारी 

ितिकर्या िनमार्ण होते. हे असे का घडते? 
यासंबंधी समपर्क उदाहरण देऊन स्पष्ट करा.

 . जरी त्यांच्या घरी ती भाषा वापरली जात नसली तरी 
अस्वीकाराहर् भाषेचा बालकांकडन अनेकदा वापर 
केला जातो, हे कशामुळे घडत असावे? स्पष्ट 
करा.

.   खालील नाचे सिव तर उ तर िलहा. (साधार  
१  द)

 . तमु्ही इटंरनटेच्या यगुातील िपढीच े ितिनिधत्व करत 
आहात. इंटरनेटमुळे होणार्या सकारात्मक व 
नकारात्मक पिरणामाब ल चचार् करा.

सामाजीकरणाची
 साधने
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. सामािजक तरीकर

.१ सामािजक तरीकर   व्याख्या ि  
मूलभूत वि े

.२ सामािजक तरीकर ाचे कार

.३ सामािजक ित ीलता

तावना

  आपल्या सभोवतालच्या समाजामध्ये िविभ ता 
असलेली िदसून येते. त्यामुळेच समाज हा वेगवेग ा 
स्तरांमध्ये िकंवा वगार्ंमध्ये िवभागलेला िदसून येतो. 
ब तांशी समाजामध्ये सामािजक िवभाजन आिण 
सामािजक स्तरीकरण िदसून येते. त्येक िठकाणी 
समाज हा वेगवेग ा स्तरांत िवभागला गेलेला 
िदसतो. परंपरागत चालत आलेल्या स्तरीकरणाच्या 
उतरंडीनुसार व्यक्ती िकंवा वगार्ला उच्च िकंवा 
किन  स्थान िमळते यालाच ‘स्तरीकरण’ असे 
म्हणतात. समाजातील वगार्ंमध्ये िदसून येणारी 
रचनात्मक असमानता ही सामािजक स्तरीकरण 
दशर्वत.े यालाच आपण समाजातील िविवध वगार्ंमधील 
रचनात्मक असमानता असेही म्हणू शकतो. 

  समाज व्यवस्थेमध्ये व्यक्तीला त्याच्या 
उतरंडीनुसार स्थान ाप्त होते. या संकल्पनेला 
समाजशास् ज्ञ ‘सामािजक स्तरीकरण’ असे म्हणतात.

सामािजक िव मता

  सामािजक िवभेदीकरण िकंवा िवभाजन आिण 
सामािजक स्तरीकरण यांतील रक जाणून घेणे 
महत्त्वाचे आहे. सामािजक िवभेदीकरण ही संज्ञा 
समाजामधील समांतर (horizontal) स्तरात 
असणार्या वगार्ची िवभागणी दशर्वते तर सामािजक 
स्तरीकरण हे समाजातील ऊध्वर् पद्धतीचे (vertical) 
िवभाजन दशर्वते. स्तरीकरणाच्या व्यवस्थेमध्ये स्तरांची 
उच्च ेणी िकंवा किन  ेणी या माणे मांडणी 
केलेली िदसून येते.

  सामािजक िवषमता ही संज्ञा सामाजीकिरत्या 
िनमार्ण केलेल्या असमानतेिवषयी वापरण्यात येते. 
सामािजक स्तरीकरण हे सामािजक िवषमतेचा िविशष्ट 
भाग आहे. यामधून आपणांस समाजातील िविशष्ट 
वगर् हे एकमेकांच्या अनुषंगाने कसे रचले गेले आहेत 
हे िदसून येते.

.१ सामािजक तरीकर  : व्याख्या ि  
मूलभूत वि े

.१.१ व्याख्या

 १. ऑक्सफडर् िडक्शनरी  “सामािजक स्थान 
िकंवा वगर् यावर आधािरत असणारी समाजाची 
िवभागणी म्हणजे सामािजक स्तरीकरण होय.”

 २. पा कल ि स टर्  “ ेष्ठ, किनष्ठतेच्या 
तत्त्वावर समाजाची कायमस्वरूपी गटात केलेली 
िवभागणी म्हणजे सामािजक स्तरीकरण होय.”

 ३. री ॉन्सन  “सामािजक स्तरीकरण ही अशी 
िकर्या आहे की, ज्यामध्ये िविवध व्यक्तींना 
आिण समूहांना िभ -िभ  स्तरांत ेणीबद्ध 
केले जाते. त्यामुळे एका स्तरामध्ये असणार्या 
व्यक्ती िकंवा समूह समान ेणी ाप्त करतात.”
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.१.२ सामािजक तरीकर ाची मूलभूत वि े

१.   तरीकर  सामािजक व पाचे असते :  
सामािजक स्तरीकरण हे व्यक्ती-व्यक्तींतील 
िभ तेचे स्वरूप नसून समाजाचे एक वैिशष्  
आहे. थोडक्यात, स्तरीकरण हे शािररीक 
योग्यतेनुसार ठरवले जात नसून सामािजक 
नीतीिनयम, रीती िकंवा परंपरेनुसार ठरवले 
जाते. याचबरोबर स्तरीकरण राजकीय, 
आिथर्क, धािमर्क अशा इतर संस्थांवरही 
अवलंबून असते.

२.   िप ान िप ा िटकन राहते  सवर्च 
समाजामध्ये पालकांचा असलेला सामािजक 
दजार्च मुलांना ाप्त होतो. अशा कारे 
िवषमतेची ही रचना िप ानिप ा चालूच 
राहते. 

 ३.  सावर्ि क परंत बदल ारे असते   आपणांस 
सवर् च सामािजक स्तरीकरण पहायला 
िमळते. याचबरोबर सामािजक िवषमतेच्या 
स्वरूपामध्ये वैिवध्य िदसून येते. िवषमता ही 
‘कोणत्या बाबतीत’ आिण ‘कशा स्वरूपाची’ 
आहे हे समाजानुसार बदलत जाते.

४.   िव मता अंतभूर्त असते  कोणतीही 
स्तरीकरणाची व्यवस्था ही काही ठरावीक 
व्यक्तींना जास्तीत-जास्त संधी उपल ध 
करून देते आिण त्याचे क्त समथर्नच नाही 
तर हे कसे योग्य आहे याचा पाठपुरावा 
करते. समाजानुसार िवषमतेचे स्वरूप व 
िव लेषण बदलत जाते. 

.   व्य त वर प र ाम ह त   स्तरीकरण हे 
व्यक्तीच्या संपूणर् जीवनाच्या पैलूंवर पिरणाम 
करते. समाजामध्ये असणार्या उतरंडीमुळे 
व्यक्तीच्या समाजजीवनावर पिरणाम होतो. 
समाजामध्ये असणार्या िविशष्ट उतरंडीमुळे 
काही व्यक्तींना याचा चांगला अनुभव येतो 

तर काहींना वा ट अनुभव येतो. याचा 
पिरणाम जीवनातील संधी आिण जीवनशैली 
या दोन गोष्टींवर झालेला िदसतो. 

.२ सामािजक तरीकर ाचे कार

सामािजक स्तरीकरणाचे दोन कार असतात.

  (i) बंिद त तरीकर  ज्यामध्ये व्यक्ती िकंवा 
समूहाला आपला सामािजक स्तर बदलण्याचे स्वातं य 
नसते अशा स्तरीकरणाला बंिदस्त स्तरीकरण असे 
म्हणतात. जन्माने ाप्त होणारा सामािजक स्तर 
आयुष्यभर िटकन राहतो. म्हणजेच या व्यवस्थेत 
सामािजक गितशीलतेला वाव नसतो. व्यक्ती िकंवा 
समूहाला एका स्तरातून दुसर्या स्तरात जाता येत 
नाही. भारतातील वणर्व्यवस्था व जातीव्यवस्था हे 
बंिदस्त स्तरीकरणाचे उदाहरण आहे.

  (ii) म त तरीकर   जेव्हा व्यक्ती िकंवा 
समूहाला आपला सामािजक स्तर बदलण्याचे स्वातं य 
असते त्याला मुक्त स्तरीकरण म्हणतात. म्हणजेच 
या कारात सामािजक गितशीलतेला वाव असतो. 
व्यक्ती िकंवा समूह एका स्तरातून दुसर्या स्तरात 
जाऊ शकते. आधुिनक औद्योिगक समाजातील वगर् 
व्यवस्था (उदा., उच्च वगर्, मध्यम वगर् व किन  
वगर्) ह ेमकु्त स्तरीकरणाचे उदाहरण आह.े उदाहरणाथर्, 
मुक्त स्तरीकरणाचे िनकष ामुख्याने सत्ता, संपत्ती, 
बुद्् िधमत्ता, कौशल्ये इत्यादी आहेत.

  यापुढे आपण बंिदस्त आिण मुक्त स्तरीकरणाचे 
कार म्हणून जातीव्यवस्था व वगर्व्यवस्थेचा िवचार 
करणार आहोत. 

  .२.१ जाती व्यव ा

   पारंपिरक भारतीय समाजामध्ये सामािजक 
ाधान्य कर्मानुसार वेगवेग ा जातीच्या उतरंडीची 
रचना िदसून येते. जातीव्यवस्थेमध्ये “पिव  आिण 
अपिव ” या संकल्पनेशी जातीचे असलेले स्थान 
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िनगिडत असते. व्यक्तीचे स्थान हे त्याच्या 
जन्मासोबतच या जातव्यवस्थेमध्ये जोडले जाते. 
म्हणून जात हे बंिदस्त सामािजक स्तरीकरणाचे 
उदाहरण आहे. हे िवशेषतः भारतीय उपखंडाचे 
वैिशष्  आहे. 'Caste' हा श द 'casta' या 
मूळ स्पॅिनश श दापासून तयार झाला आहे. याचा 
अथर् वंश िकंवा वणर् असा होतो. भारतात ज्यांना 
पूवार्पार ‘जाती’ असे संबोधले जात होते त्यांना 
पोतुर्गीजांनी सवर् थम ‘जात’ (caste) असा श द 
वापरला.

   जात हे स्तरीकरणातील बंिदस्त व्यवस्थेचे 
उदाहरण आहे. जातीव्यवस्था ही समकालीन 
समाजामध्ये बदलताना िदसत आहे. जाती 
व्यवस्थेच्या काही व्याख्या आिण वैिशष् े खाली 
िदलेल्या आहेत.
व्याख्या

 १. एच. एच. रसल  “जात हा समान व 
वंशपरंपरागत चालत आलेले नाव धारण 
करणार्या, वंशपरंपरागत चालत आलेला 
व्यवसाय व उद्योगधंदा करणार्या कुटुंबाचा 
एकिजनसी समूह होय.”

 २. ॉ र् ल्यंड र्  “जात हा एक असा न 
बदलणारा वगर् आहे ज्यामध्ये व्यक्ती जन्म 
घेतात आिण यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना 
अितशय खडतर पिरिस्थतीस सामोरे जावे 
लागते.”

 ३. एस. ी. क कर  “जात हा असा गट आहे 
ज्याची दोन वैिशष् े सांगता येतील. ( ) जात 
ही ज्या व्यक्ती या समूहात आहेत व ज्या जन्म 
घेणार आहेत त्यांच्यापुरतीच मयार्िदत असते. 
( ) सामािजक िनयमानुसार या समूहाचे 
सदस्यत्व कोणत्याही  बाहेरील व्यक्तीस 
देण्यासाठी संपूणर् मना  असते.” 

  िवख्यात समाजशास् ज्ञ आिण ाच्यिवद्या 
शास् ज्ञ जी.एस्.घुय यांनी जातीच्या खालील नमूद 
केलेल्या मूलभूत वैिशष् ांच्या आधारे जातीव्यवस्थेचे 
िव लेषण केले आहे. 
जातीची वि े

१.  समाजाचे खं ा मक िवभाजन  समाजाची 
िवभागणी वेगवेग ा जातींमध्ये झालेली 
आहे. जातीचे सदस्यत्व हे जन्मानेच ाप्त 
होते. जात ही वंशपरंपरेने िमळते आिण 
त्यामुळे व्यक्तीचे स्थान हे जातीवर अवलंबून 
असते. व्यक्तीचा समाजातील दजार् हा त्याने 
िकती संपत्ती कमावली आहे यावर अवलंबून 
नसून ती व्यक्ती ज्या जातीत जन्मली आहे 
त्या जातीच्या दजार्वरून ठरते. व्यक्तीच्या 
व्यवसायावरून नव्हे तर त्याच्या जन्मावरून 
समाजातील त्याचे स्थान िनि चत होते. 
त्येक जात म्हणजे एक िवकिसत सामािजक 
समूह आहे. जातीचे सदस्यत्व जन्माने ाप्त 
होते, त्यामुळे एका जातीतून दुसर्या जातीमध्ये 
गितशीलता अशक्य आहे. त्येक जातीचे 
स्वतःचे स्वतं  सामािजक स्थान, व्यवसाय, 
नीितमूल्य, िनयमने आिण कायदे आहेत.

२.  े ीरचना  जातींची मांडणी ेणीबद्ध 
स्वरूपाची आहे. ा. घुय यांच्या मतानुसार 
“पिव  आिण अपिव ” या संकल्पनेच्या 
आधारावर जातींची मांडणी झालेली िदसते. 
या व्यवस्थेत त्येक जात ही दुसर्या 
जातीच्या अनुषंगाने ेष्ठ िकंवा किनष्ठ 
स्थान धारण करत असते. ही ेणीरचना  
िविभ  देशांनुसार बदलत जाते.  

३.  खानपान ि  सामािजक व्यवहारांवर 
िनबध  वरील दोन वैिशष् ांवरून दोन 
जातींमध्ये सामािजक अंतर कसे पडते हे 
िदसून येते. पिव तेच्या व अपिव तेच्या 
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धारणांमुळे हे अंतर अिधक दृढ होण्यास 
मदत होते. त्येक जात ही जातीतील त्येक 
सदस्यावर खान-पान आिण सामािजक 
व्यवहार या बाबतीत िनबर्ंध लादत असते. 

४.  वे वे े ना री ि  धािमर्क ह क व 
िनबध  व्यक्तीव्यक्तींमध्ये ेष्ठत्व व 
किनष्ठत्वाचे वगीर्करण असमान पातळीवर 
झालेले िदसते. ज्यामध्ये उच्च जातीय लोक 
हे सवर् सत्तेचा िकंवा सुिवधांचा उपभोग 
घेतात, तर किनष्ठ जातीतील लोक हे 
सत्ताहीन, वंिचत व कष्ट द जीवन जगताना 
िदसतात.

.  व्यवसाय िनव ीवरील िनबध  जाती 
व्यवस्थेमध्ये व्यवसाय िनवडीचे स्वातं य 
नसते. त्येक जात िकंवा उपजातींचा समूह 
हा िविशष्ट पारंपिरक व्यवसायाशी िनगिडत 
असतो. व्यवसाय हा वंशपरंपरागत असतो 
आिण जातीतील त्येक व्यक्तीने त्याचा 
परंपरागत व्यवसायच केला पािहजे अशी 
सक्ती असते.

.  ंतिवर्वाही समूह  जाती या िविवध 
उपजातींमध्ये िवभािजत झाल्या आहेत. 
त्येक उपजातीचे जाती अंतगर्त िववाहाचे 
गट पडलले ेिदसनू यतेात. काही िवचारवतंाचं्या 
मते, जातीअंतगर्त िववाह हा जातीव्यवस्थेचा 
महत्त्वाचा पैलू आहे. त्येक जात िकंवा 
उपजात ही आपल्या सदस्यांवर स्वजातीय 
िववाह करण्यासाठी आगर्ही असते.

उपकर्म - १
  ‘ डी’ हा िसनेमा पाहून त्याचे थोडक्यात 
िव लेषण करा व जात व्यवस्था ही सामािजक, 
सांस्कृितक आिण आिथर्क गतीमध्ये कशी 
अडथळे िनमार्ण करते ते िलहा.

उपकर्म - २
  सद्यिस्थतीत जातीची वैिशष् े कमी अिधक 
माणात पिरवितर्त होताना िदसतात. त्यातील 
कोणती वैिशष् े बदलत आहेत आिण कोणती 
नाहीत, यावर गटचचार् करा.

.२.२ व र्

व ार्वर धा रत तरीकर

उच्च 
वगर्

मध्यम वगर्

किन  वगर्

   सामािजक वगर् हा समान सामािजक दजार् 
धारण करणार्या व्यक्तींचा िमळन बनलेला असतो. 
त्येक वगार्ची स्वतःची अशी िविशष्ट मूल्ये, िवचार, 
मान्यता आिण राहणीमान असते व ते इतर वगार्ंपेक्षा 
िभ  असते. सामािजक वगर् हा मूलतः दजार्वर 
आधािरत वगर् असतो. वगर् हा सामािजक दजार्शी 
संबंिधत असतो. वगर् व्यवस्थेमध्ये दजार् हा स्वसंपािदत 
असतो, तो जन्मजात िमळालेला नसतो. वगर् हा एक 
सावर्ि क घटक आहे असे म्हणता ये ल. त्येक 
सामािजक वगार्चा स्वतःचा असा एक दजार् िकंवा 
स्थान आहे. हा दजार् िकंवा स्थान हे ितष्ठेशी 
जोडलले ेिदसनू यते.े सामािजक रचनतेील व्यवस्थनेसुार 
समाजातील स्थान हे सामािजक दजार्शी संबंिधत 
ितष्ठेनुसार उंचावत जाते. सामािजक वगर् हा 
सामान्यतः िस्थर वगर् िकंवा समूह आहे. याला 
अनेकदा िविशष्ट वगार्च्या राहणीमानाचा िकंवा 
जीवनशैलीचा संदभर् िदला जातो. यामध्ये वेशभूषा, 
राहणीमान, मनोरंजनाची साधने आिण सांस्कृितक 
साधने यांचा समावेश होतो. एखाद्या वगार्ची पसंती, 
आवडिनवड, मलू्ये यांच्या िवशेषत्वावरून त्यांची 
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जीवनशैली िदसते. सामािजक वगर् हे खुले समूह 
असतात. ते खुली सामािजक व्यवस्था दशर्वतात. 
खुली वगर्व्यवस्था ही अशी व्यवस्था आहे ज्यामध्ये 
तळापासून ते उध्वर् िदशेने गितशीलता शक्य आहे. 
सामािजक वगार्चा पाया हा मुख्यतः आिथर्क दजार्वर 
आधािरत असतो. परंतु वगर् म्हणजे क्त आिथर्क 
समूह नाहीत.

त ही पािहले हे का?

  बी.क.ेस्टलॅीन याचंी 'India Untouched' 
ही डॉक्युमटरी पहा आिण भारतातील बदलणार्या 
जाती व्यवस्थेवर गटचचार् करा.

व्याख्या

 १. ऑ नर्  िन कॉफ   “व्यक्तींच्या समूहाचे 
एक, दोन िकंवा अिधक असे िवस्तत समूह 
असतात ज ेसमहूातील सदस्यांना सामािजकदृष् ा  
ेष्ठ आिण किनष्ठ असा दजार् देतात, त्यास 
सामािजक वगर् म्हणतात.”

 २. क्स र  “वगर् हा अशा एकि त व्यक्तींचा 
समूह आहे ज्यांना वस्तू व भौितक साधने तसेच 
राहणीमानाचा समान दजार् ाप्त करण्यासाठी 
समान संधी उपल ध होतात.”

३. ॉ रस ि न्स र्  “वगर् हा अशा व्यक्तींचा 
समूह आहे. जे समान कुळ, व्यावसाियक 
समानता, संपत्ती आिण िशक्षण यांद्वारे समान 
जीवनशैली, समिवचार, भावना, भूिमका आिण 
वागण्याच्या समान पद्धती स्थािपत करतात.”

  म्हणजेच ज्यांचे स्थान िकंवा पत समान आहेत 
अशा व्यक्तींचा एकि त समूह म्हणजे सामािजक वगर् 
होय. अशा समूहाला त्यांच्या आिथर्क व्यवस्थेतील 
स्थान, सत्ता आिण िविशष्ट जीवनशैली यांवरून 
ओळखले जाते. वगार्तील िविवधता ओळखण्यासाठी 
संपत्ती आिण व्यवसाय हे महत्त्वाचे घटक आहेत. 

भां वलाचे 
कार

व्याख्या ि  
वि े

कसे 
खाल?

आिथर्क 
भांडवल

संपत्तीवरील 
मालकी हक्क

संपत्ती, 
िमळकत, 
मालमत्ता

सामािजक 
भांडवल

सामािजक 
गोष्टींमध्ये 
असणारे 
सभासदत्व आिण 
सहभाग

उत्तम समाज 
संपक व 
ओळखी

सांस्कृितक 
भांडवल

कुटुंब आिण 
िशक्षणातून ाप्त 
होते

शैक्षिणक 
ाबल्य, कला 
आिण संस्कृतीचे 
ज्ञान

तीकात्मक 
भांडवल

ितष्ठा, दजार् 
आिण सामािजक 
सन्मान

नावलौिकक 
आिण आदर

     िपअरे  ब र्   
िपअरे बोद्यूर् यांनी समाजातील उतरंड िटकवून 
ठेवण्यामध्ये भांडवलाचे चार कार कशी 
महत्त्वाची भूिमका बजावतात ते स्पष्ट केले 
आहे. त्यांच्या मते, उच्च वगार्चे समाजातील 
स्थान िटकवून ठेवण्यासाठी संपत्ती आिण 
आिथर्क भांडवलाबरोबरच सामािजक, 
ितकात्मक आिण सांस्कृितक भांडवलही 
िततकेच महत्त्वाचे आहे.
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परंतु िशक्षण, वंशपरंपरागत िमळालेला दजार्, 
समूहातील सहभाग, स्व-ओळख आिण इतरांच्या 
नजरेत असणारी ‘स्व’ ची ओळख या गोष्टीही वगर् 
वैिशष् ामध्ये महत्त्वाच्या भूिमका बजावतात. 
व ार्ची वि े

१.   संप ती ि  उ प   समाजातील इतर 
वगार्ंपेक्षा उच्च वगार्कडे मो ा माणात 
एकवटलेल्या संपत्तीवरील मालकी हक्क हा 
एक महत्त्वाचा घटक असतो. सामान्यतः 
ज्या व्यक्तींकडे जास्त संपत्ती आिण उत्प  
आहे त्यांनाच समाजामध्ये उच्च स्थान आिण 
आदर ाप्त होताे. जरी संपत्ती आिण उत्प  
उच्च दजार्साठी आव यक असले तरी 
एखाद्याचे समाजातील स्थान हे केवळ 
त्याच्या उत्प ाशी जोडलेले नसते. 
उदाहरणाथर्, एखाद्या कार मेकिनकचे उत्प  
हे िशक्षकापेक्षा जास्त असले तरी त्याचा 
सामािजक दजार् हा िशक्षकापेक्षा कमी मानला 
जातो. संपत्ती आिण उत्प  यांच्या आधारे 
सामािजक वगर् ठरिवण्यात काही मयार्दा 
असल्या तरी उच्च जीवनशैली ही संपत्ती व 
उत्प ामुळेच िमळत असल्याने हा घटक 
महत्त्वाचा मानला जातो. 

२.   व्यवसाय  व्यवसाय हा सामािजक वगार्चा 
आणखी एक िनणार्यक घटक आहे. काही 
व्यवसाय हे इतर व्यवसायांपेक्षा अिधक 
सन्माननीय आहेत. उदाहरणाथर्, डॉक्टर, 
इंिजिनअर, शासकीय अिधकारी, विरष्ठ 
महािवद्यालयीन िशक्षक आिण विकल यांना 
समाजामध्ये शारीिरक म करणार्यांपेक्षा 
उच्च दजार् िमळतो.

    व्यवसाय िकंवा उद्योगधंदा हा 
एखाद्याच्या जीवन पद्धतीचा उत्तम िनदशक 
आहे आिण म्हणूनच त्याला समाजातील 

वगार्मध्ये स्थान िमळवून देणारा महत्त्वाचा 
घटक असेही म्हणता ये ल. व्यक्तीचा 
सामािजक दजार् ठरवण्याबरोबरच व्यवसाय हा 
घटक नीितमूल्ये, माणके, कौटुंिबक संबंध 
अशा अनेक पैलूंशी देखील िनगिडत आहे.

३.  ि   सामािजक वगर् आिण िशक्षण 
यांचाही अन्योन्य संबंध आहे. एखाद्या 
व्यक्तीचे समाजातील स्थान त्या व्यक्तीला 
िमळालेल्या शैक्षिणक संधींवर अवलंबून 
असते. उच्च िशक्षणामुळे व्यक्तींना उध्वर् 
गितशीलतेच्या संधी उपल ध होतात. त्यामुळे 
िशक्षण हे सामािजक वगार्चे एक महत्त्वाचे 
वैिशष्  आहे.

४.   ित ठा  ितष्ठा हा घटक समाजाकडन 
आदर आिण सन्मान ाप्त झालेल्या 
व्यवसायाशी संबंिधत आहे. समाजशास् ज्ञांनी 
वेगवेग ा व्यवसायाशी िनगिडत ितष्ठेची 
कर्मवारी लावण्याचा यत्न केला आहे. 
व्यक्तीला समाजामध्ये उच्च स्थान आिण 
ितष्ठा िमळवून देण्यासाठी संपत्ती, व्यवसाय 
आिण िशक्षण याव्यितिरक्त कौटुंिबक 
पा वर्भूमी, नातेसंबंध, वास्तव्याचे िठकाण 
इत्यादी देखील महत्त्वाचे िनधार्रक आहेत. 

.२.३ िलं भाव

   त्येक मानवी समाजामध्ये स्तरीकरण िदसून 
येते. परंतु पूवीर् आिथर्क वगर् आिण जात हेच या 
स्तरीकरणाचे महत्त्वाचे िनकष मानले जात होते. 
परंतु नजीकच्या काळामध्ये मिहला समाजशास् ज्ञांनी 
हे दाखवून िदले आहे की, आपल्या समाजात 
स्तरीकरणामध्ये िलंगभाव हा घटकही महत्त्वाची 
भूिमका बजावतो. िलंगभाव हा सामािजक 
स्तरीकरणाचा वैि वक पाया आहे. भारतातदेखील 
आपल्याला िलंगभावावर आधािरत स्तरीकरण िदसून 
येते. िलंगभावािधिष्ठत स्तरीकरणामध्ये मिहलांपेक्षा 
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पु षांना कायमच उच्च दजार् िदला जातो. 

  सवर्सामान्यतः िलंगभावािधिष्ठत स्तरीकरणाची 
व्याख्या ही दोन िभ  िलंगांमधील संपत्ती, अिधकार 
आिण िमळणारे िवशेषािधकर यांचे असलेले असमान 
वाटप यांच्याशी संबंिधत आहे. लिगक िवषमतेचे 
परीक्षण हे ितष्ठा, जीवनशैली, िवशेषािधकार आिण 
संधी यांवर अवलंबून असते. त्याचा संबंध सामािजक 
वगर्, उत्प , िशक्षण, व्यवसाय आिण अिधकाराशी 
जोडलेला असतो.

  िलंगभाव आिण िलंग या दोन समान संज्ञा 
नाहीत हे जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. िलंग हे 
स् ी व पु ष यांतील शारीिरक रकाचे िनदशर्क 
आहे. यािव द्ध िलंगभाव ही संकल्पना स् ी आिण 
पु षांमधील सामािजक भेदभाव आिण त्यांच्यातील 
उतरंडीशी िनगिडत आहे. िलंग म्हणजे स् ी िकंवा 
पु ष यामधील शारीिरक भेद परंतु िलंगभाव म्हणजे 
पुरूषत्व आिण स् ीत्वाची सामािजक जडणघडण 
होय. हा भेद समाजातील त्येकाची वतर्णूक कशी 
असावी हे ठरिवते. उदाहरणाथर्, पु षाने पु षा माणेच 
वागावे आिण धैयर्, शौयर्, शारीिरक ताकद हे ठरावीक 
गुण त्याच्यात असणे गरजेचे मानले जाते आिण 
दुसरीकडे िस् यांमध्ये संगोपन/सु ूषा, ेमळपणा, 
त्याग या गुणांमुळे स् ीला स् ीत्व दान होते असे 
मानले जाते.

िलं भेद

  जगातील बर्याचशा देशंामध्ये समाजाने पु षांपेक्षा  
िस् यांना खूपच कमी संधी दान केलेल्या िदसून 
येतात. जवळजवळ सवर्च समाजामध्ये िलंगभेद 
िदसतो. सवर्च समाजांमध्ये पु ष हे स् ीयांपेक्षा ेष्ठ 
मानले जातात. त्यामुळेच ते िस् यांवर वचर्स्व 
गाजवतात. पु षसत्तेमुळे पु षी वचर्स्वाला मान्यता 
िमळते. पु षसत्तेमधील पु षसत्ताक मूल्यांमुळे 
िस् यांवर वचर्स्व गाजवले जाते. िस् यांचे शोषण 
आिण िपळवणूक केली जाते. पु षसत्ता ही जगभर 
आढळत असली तरीही वेगवेग ा समाजातील 
पु षांना असणारे अिधकार आिण सत्तेमध्ये रक 
िदसून येतो.

‘या सवर् ट म ये ीचे ान क ठे 
हे?’ असा न िवचार याची रज 
हे.

  काही समाजशास् ज्ञ असा दावा 
करतात की, समाज या श दाचा उपयोग 
करताना पु षी समाज अशा अथार्नेच केला 
जातो. याब ल आपण जाग क रािहले 
पािहजे आिण समाजशास् ाने नेहमी ‘समाजात 
िस् यांचे स्थान कुठे आहे?’ असा न 
करत रहायला हवे.

या चचकरीता काही मु े:

*   अ र्व्यव ा : यामध्ये कमी 
मोबदल्याची कामे, िलंगभेदावर 
आधािरत कामे आिण मुलांचे 
पालनपोषण, घरकाम, सु ूषा यांसारखे 
िवनापगारी काम यांचा ऊहापोह 
व्हायला हवा.

*  रा यसं ा : मतदानाचा अिधकार, 
सत्तेतील शासनामध्येे िस् यांचे 
असणारे स्थान, िस् यांचे असणारे 
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िलं भावा मक व्यि त वा या वीकर ाची 
पारंप रक तीक 

ी वाची ल े प वाची ल े

िवन वचर्स्ववादी

अवलंिबत्व स्वतं

भाविनक िववेकवादी

िभ ी खंबीर

अबला/दुबर्ल सामथ्यर्वान

संतुष्ट महत्त्वाकांक्षी

िनिष्कर्य कायर्क्षम

सहकायार्ची भावना स्पधार्त्मक

लिगक दुय्यमत्व लिगक आकर्मकता

Source: Macionis and Plummer: 
Sociology - A Global Introduction, 
Pearsons, UK, 2014

  आपण लहान मुलांना ज्या कारची खेळणी 
देतो त्यातूनच त्यांचे िलंगभावात्मक सामाजीकरण 
सुरू होते. त्यातूनच िलंगभावात्मक उतरंडीचा पाया 
रचला जातो आिण त्यांच्यातील िलंगभेद स्पष्ट होत 
जातो. उदाहरणाथर्, मुलांना कार िकंवा लेगो सेट 
िकंवा बॅट-बॉल तर मुलींना भातुकली, मेिडकल 

जागितक नेतत्व, युद्धामध्ये असणारी 
िस् यांची संख्या आिण शांततेची 
चळवळ यािवषयी न िवचारण्याची 
गरज आहे. 

*   हे ारी : िस् या िकती माणात 
गुन्हेगारी क्षे ात िदसून येतात? िकती 
िस् या तु ंगवास भोगतात? िकती 
िस् या िहंसक आहेत? खुनासारख्या 
गुन् ामध्ये सामील आहेत? कायदा 
िस् यांचे न कशा कारे हाताळतो?

*   धमर्सं ा : िकती िस् यांना जगामध्ये 
एखाद्या देवीचा दजार् िदला गेला 
आहे िकंवा िकती िस् या वक्ता/
धमर्गुरू आहेत. धमार्मध्ये िस् यांना 
कशा कारे वागणूक िदली जाते. 
िस् यांना ठरावीक धािमर्क िवधी, 
िठकाणे िकंवा दजार् यापासून वंिचत 
ठेवले जाते का?

*   कटंब : मुलांच्या पालनपोषणातील 
स् ी व पु षाची भूिमका, िलंगािधिष्ठत 
म िवभाजन कशा कारे िदसते. 

*   र य : िस् यांच्या आजारपणात 
त्या दवाखान्यात िकती वेळा जातात 
िकंवा घरगुती उपायांवरच अवलंबून 
राहतात. यािवषयी िवचारणा व्हायला 
हवी तसेच त्यांना त्यांचे िकमान 
िहमोग्लोबीनचे माण मािहती आहे 
का? हे मािहती करून घेणे आव यक 
आहे. 

   Source: Macionis and Plummer: 
Sociology - A Global 
Introduction, Pearsons, UK,2014

उपकर्म - ३
 िव ा याचे गट करून त्येक गटाने वरील 
च कटीच्या आधारे कोणत्याही का मुद ाच्या 
अनुषंगाने मािहती जमा करावी व या मािहतीचे 
वगार्त सादरीकरण करावे.
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िकंवा उंचावते म्हणजेच एकरेषीय 
गितशीलता होय. सोरोकीनच्या मते, 
एखाद्या व्यक्तीचे समाजातील एका 
स्तरामधून त्यापेक्षा वरील स्तरामध्ये 
होणारे स्थानांतर म्हणजेच ऊध्वर् 
गितशीलता होय. त्याचबरोबर व्यक्तीचे 
आहे त्यापेक्षा खालच्या स्तरामध्ये 
होणारे स्थानांतर म्हणजे अधोगामी 
गितशीलता होय.

३.  ंतरिप ीय ित ीलता  या कारच्या 
गितशीलतमेध्य ेपढुची िपढी ही आधीच्या 
िपढीपेक्षा स्वतःच्या सामािजक दजार्मध्ये 
खूप मोठा बदल घडवताना िदसून येते. 
असे असले तरी हा बदल ऊध्वर्गामी 
िकंवा अधोगामी असू शकतो. 
उदाहरणाथर्, किनष्ठ जात िकंवा वगार्तील 
व्यक्ती आपल्या मुलांना चांगले उच्च 
िशक्षण, िशक्षण, कौशल्य िमळण्यासाठी 
वेगवेग ा सो -सुिवधा पुरवतात. 
याच्या मदतीने ही नवी िपढी उत्तम 
व्यवसाय िकंवा नोकरी िमळवते.

४.   िप ी अंत र्त ित ीलता  ही संकल्पना 
एकाच िकंवा समान िपढीमधील 
गितशीलतेशी संबंिधत आहे. एखाद्या 
व्यक्तीच्या नोकरीची सु वात िलपीक 
या पदापासून झाली. त्याने / ितने 
पुढील शैक्षिणक पा ता संपादन करून 
काही कालावधीतच तो/ती IFS 
ि सर बनला/बनली िकंवा उच्च 

पदावर गेली. यामध्ये एकाच िपढीअंतगर्त 
ती व्यक्ती आधीच्या स्थानापेक्षा उच्च 
सामािजक स्थानावर पोहोचली यालाच 
िपढीअंतगर्त ऊध्वर् गितशीलता असे 
म्हटले जाते. याउलट, आहे त्यापेक्षा 

सेट, बा ली इत्यादी खेळणी िदली जातात.
  म्हणजेच, िलंगभावात्मक स्तरीकरण ही संकल्पना 
समाजातील अथर्सत्ता आिण िवशेषािधकार यांच्या 
िलंगाधािरत िवषम िवभागणीशी संबंिधत आहे.

.३ सामािजक ित ीलता

  बदल आिण चलनवलन याच्याशी 
गितशीलता हा श द संबंिधत आहे. तो बदल 
हा एका िठकाणाहून दुसर्या िठकाणी 
जाण्याासाठी वापरला जातो. सामािजक 
गितशीलता म्हणजे एखादी व्यक्ती िकंवा 
व्यक्तींच्या समूहाचे समाजातील स्थान बदलणे 
होय.

.३.१ सामािजक ित ीलतेचे कार

१.  सम तरीय ित ीलता  याचाच अथर् 
दजार् न बदलता वास्तव्य िकंवा 
व्यवसायामध्ये केलेला िकंवा झालेला 
बदल होय. या सामािजक गितशीलतेमध्ये 
व्यवसायामध्ये बदल झाला तरीही 
त्याच्या इतर सामािजक स्थानामध्ये 
काहीही बदल होत नाही. काही व्यवसाय 
जसे की, डॉक्टर, इंिजिनअर आिण 
िशक्षक या सवार्ंचे स्थान समान असते. 
परंतु एखाद्या इंिजिनअरने तांि क काम 
सोडन इंिजिनअिरंगमधील िशक्षकी 
व्यवसाय स्वीकारला तर त्याचेे एका 
व्यवसायामधून दुसर्या व्यवसायामध्ये 
स्थानांतरण होते. परंतु त्यामुळे सामािजक 
स्तरीकरणाच्या व्यवस्थेमध्ये कोणताही 
बदल घडन येत नाही. 

२.   करे ीय ित ीलता  एखाद्या व्यक्ती 
िकंवा समूहाचा व्यावसाियक, आिथर्क 
िकंवा राजकीय स्थानातील बदल 
ज्यामुळे त्यांचे समाजातील स्थान बदलते 
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• ब तेक समाजातील सामािजक व्यवस्थेमध्ये
सामािजक िवभागणी आिण सामािजक
स्तरीकरण हे िविवध स्तरामध्ये झालेले
िदसते.  

• एखादी व्यक्ती िकंवा समूहास उच्च िकंवा 
किनष्ठ अशा सामािजक ेणीरचनेमध्ये 
स्थान िमळते त्यालाच सामािजक स्तरीकरण 
असे म्हणतात. 

• सामािजक वगीर्करण आिण सामािजक 
स्तरीकरण यामध्ये रक आहे. सामािजक 
िवभागणी म्हणजे समान स्तरावर होणारे 
सामािजक िवभाजन तर सामािजक स्तरीकरण 
म्हणजे ेणीरचनेवर आधािरत सामािजक 
स्तरातील स्थान होय.

• स्तरीकरण हे सामािजक आिण िप ानिप ा 

िटकन राहते.
• सामािजक स्तरीकरण हे सावर्ि क परंतु िविवधांगी 

िकंवा बदलणारे आहे.
• सामािजक स्तरीकरण हे जात, वगर्, िलंग या 

िविवध घटकांवर आधािरत आहे.
• जातीव्यवस्था हे बंिदस्त स्तरीकरणाचे उदाहरण 

आहे.
• वगर्व्यवस्था हे खुल्या स्तरीकरणाचे उदाहरण 

आहे.
• िलंगभाव हा सामािजक स्तरीकरणाचा महत्त्वाचा 

आिण सावर्ि क घटक आहे.
• जेव्हा व्यक्तींचे एका स्तरातून दुसर्या स्तरामध्ये 

स्थानांतर होते तेव्हा त्याला सामािजक 
गितशीलता असे म्हणतात. 

सारां  

वा याय
.१ अ) िदलेल्या पयार्यांपक  य य पयार्य िनव न िवधाने 

पू र् करा.
 . सामािजक स्तरीकरण हे ------ आहे.
  (स्थािनक, राष्टीय, सावर्ि क)
 . वगर् हा ------ स्तरीकरणाचा कार आहे.
  (खुल्या, बंिदस्त, ताठर)  

 . िलंगाधािरत स्तरीकरणामुळे समाजातील ----- 
वाढीस लागते. 

  (न्याय, िपळवणूक, समानता)
 . ------ तील सामािजक स्तरीकरण पिव  आिण 

अपिव तेच्या संकल्पनेवर आधारले आहे. 
  (वगर्, िलंगभाव, जात)

खालच्या स्तरावर गलेी तर त्याला िपढीअंतगर्त 
‘अधोगितशीलता’ असे म्हणतात. 

उपकर्म - ४
  आपल्या सभोवतालची आंतरिपढी 
आिण िपढीअंतगर्त गितशीलतेची उदाहरणे 
शोधून त्याचे वगार्त सादरीकरण करा.

  पूणर्तः समानतेवर आधािरत समाज ही एक 

अादशर्वादी संकल्पनाच आहे. पण सामािजक 
स्तरीकरण हे आपले वास्तव आहे. आपले काम, 
धािमर्क व्यवहार, नातेसंबंध आिण अगदी व्यिक्तगत 
अवकाशदेखील जात, वगर् आिण िलंगभाव या 
स्तरीकरणाच्या मुख व्यवस्थांशी िनगिडत आहे हे 
या पाठामधून तुम्हाला समजले असेल. आतापयर्ंत 
तुमच्या लक्षात आले असेलच की आपण एका 
अत्यंत िवषम जगात रहातो.
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 (ब)  चक ची ज ी द त क न िलहा.
 . (i) संपत्तीवरील मालकी हक्क - आिथर्क 
 भांडवल
  (ii) सामािजक बाबतीतील सभासदत्त्व आिण 

सहभाग - सामािजक भांडवल 
  (iii) िशक्षणामधून ाप्त होते - सांस्कृितक 

भांडवल
  (iv) ित ा, दजार् आिण सामािजक सन्मान 

- आिथर्क भांडवल
 क) अध रे खत दा या जा ी अचूक द िल न 

िवधान पू र् करा.

 . जात ही संपत्तीवर आधािरत आहे.
 . ज्यामध्य ेिस् यानंा समाजातील सवार्त खालच ेिकवंा 

िनम्न दजार्चे स्थान िदले जाते, अशी उतरंड ही 
वगार्वर आधािरत असते.

.२ (अ) िदलेल्या संकल्पनेचे य य उदाहर  िलहा व 
तम या उ तराचे सम र्न करा.

 . जात - सामािजक स्तरीकरणाचा बंिदस्त कार
 . िलंगभावािधिष्ठत सामाजीकरण  
 (ब) टीपा ा.
 . सामािजक स्तरीकरणाची तत्त्वे.
 . डॉ. जी.एस.घुय यांनी मांडलेली जातीची 
  वैिशष् े
 . स्थलांतराचे कार

. ३ फरक सां ा.
 . जात आिण वगर्
 . आंतरिपढीय गितशीलता आिण िपढीअंतगर्त 
  गितशीलता

.४  खालील संकल्पना उदाहर ासह प  करा.
 . उध्वर् (vertical) गितशीलता
 . आंतरिपढीय गितशीलता

.   खालील िवधाने चूक क  बर बर हे सां ून सकार  
प ट करा.

 . वगर्व्यवस्थेमध्ये गितशीलता शक्य नाही
  . िशक्षण हे िस् यांच्या सबलीकरणाला ोत्साहन 

देते.
.    प ील संकल्पना िच  पू र् करा.

 

जातीव्यवस्थेतील स्तरीकरण

.  खालील नाचे सिव तर उ तर िलहा. 
  वगर् आिण िलंगभाव यावर आधािरत स्तरीकरणाच्या 

कारांची तुमच्या श दांत उदाहरणे देऊन चचार् 
करा.

उपकर्म 
 बाबुराव बागुल यांची ‘जेव्हा मी जात चोरली 
होती’, दया पवार यांची ‘बलुतं’, उिमर्ला पवार यांची 
‘आयदान’, ओम काश वािल्मकी यांची ‘झूटन’, 
िकशोर शांताबा  काळे यांची ‘अगस्ट ल डस्’ 
यापैकी कोणत्याही दोन पुस्तकांचे सामूिहक वाचन 
करून सामािजक िवषमता तसेच िलंगभाव िवषमतेवर 
चचार् करा.

***
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तावना

समाज नेहमीच िस्थर असतो का? इ.स.  
पूवीर् जशा रोजगाराच्या संधी उपल ध होत्या 
त्याच माणे आताही आहेत का? नािशक आिण 
पुण्यातील दळणवळण व्यवस्था पूवीर् माणेच आहे 
का? दशकांपूवीर् असणारी राजकीय पिरिस्थती 
आताही तशीच िदसून येते का? या सवर् नांची 
उत्तरे ‘नाही’ अशीच आहेत.

संपूणर् मानवी समाज आिण त्यांची संस्कृती या 
गितशील आिण पिरवतर्नशील आहेत. या पाठामध्ये 
आपण सामािजक पिरवतर्नाचा अथर्, त्याची वैिशष् े 
आिण सामािजक पिरवतर्नासाठी कारणीभूत असणारे 
घटक समजावून घेणार आहोत.

.१ सामािजक प रवतर्न: अ र्, व प ि  
वि े

.१.१ व्याख्या

(१) री ॉन्सन  “मूलभूत अथार्ने सामािजक 
संरचनेमध्ये होणारा बदल म्हणजे सामािजक 
पिरवतर्न होय.”

(२) ॉटर्न ि  ंट  “सामािजक पिरवतर्न म्हणजे 
समाजातील सामािजक रचना आिण सामािजक 
संबंध यांतील बदल होय.”

(३) िक ल ड स  “केवळ समाजाच्या संघटनात 
म्हणजेच समाजाच्या संरचनेत आिण कायार्त 
होणार्या बदलांनाच सामािजक पिरवतर्न असे 
म्हणतात.”

 वरील सवर् व्याख्यांमधून असे िदसून येते की, 
सामािजक पिरवतर्नाचा संबंध रचनात्मक-कायार्त्मक 
पिरवतर्नाच्या दृिष्टकोनाशी आहे. यातून असे िदसून 
येते की समाजाच्या रचनेतील पिरवतर्नाचा त्यांचा 
एकमेकांशी असणार्या परस्परसंबंधावर भाव पडतो.

.१.२ सामािजक प रवतर्नाचे व प

मानवी समाज पिरवतर्नशील आहे. िनसगार्मध्ये 
जसे सतत पिरवतर्न होत असते  त्याच माणे मानवी 
समाजामध्येही ते िदसून येते. समूह मग तो आिदवासी, 
गर्ामीण, शहरी, मागास, गत िकंवा संिम , कसाही 
असला तरी तो पिरवतर्न अनुभवत असताेच. 
पिरवतर्नाचे गुणधमर् आिण पिरवतर्नाची िदशा या 
समाजपरत्वे िभ  असू शकतात. परंतु पिरवतर्न हे 
अपिरहायर् असते. पिरवतर्न हे संथ िकंवा जलद असू 
शकते; पिरवतर्नाचे पिरणाम हे सकारात्मक/रचनात्मक 
िकंवा नकारात्मक असू शकतात. पिरवतर्न ही िनरंतर 
चालणारी िकर्या आहे. 

वरील पिरच्छेदामध्ये आपण सामािजक 
पिरवतर्नाचे ‘गुणधमर्’, त्याची ‘िदशा’ आिण त्याची 
‘गती’ या गोष्टींचा उ ेख केला. या सवर् संज्ञाची 
सिवस्तर मािहती घेऊया.

सामािजक पिरवतनार्ची काही मूलभूत वैिशष् े 
असतात. सामािजक पिरवतर्नाशी संबंिधत ज्या काही 
संज्ञा आहेत त्या जाणून घेतल्यावर याची चचार् करता 
ये ल.

काही वेळा पिरवतर्न हे एका कर्माने आिण एका 
ठरावीक िदशेने एका अवस्थेतून दुसर्या अवस्थेत 
होत असत.े उदा., गस्ट कॉम्त यांनी मानवी 
िवचारांच्या तीन अवस्थांचा िसद्धांत सांिगतला 
आहे. हे एकरेषीय पिरवतर्नाचे उदाहरण आहे. पण 

.१ सामािजक प रवतर्न  अ र्, व प 
ि  वि े

.२ सामािजक प रवतर्नासाठी कार ीभूत 
ठर ारे टक

. सामािजक प रवतर्न

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



87

हबर्टर् पे सर

मानवी शरीराची स्वतं  रचना असते. त्यात 
शरीराचे िविवध अवयव, या त्येक अवयवाची 
स्वतःची अशी एक कायर्पद्धती असते. कायार्चा 
संच असतो, त्याच माणे मानवी समाजाची एक 
स्वतं  वैिशष् पूणर् रचना असते. समाजाचे वेगवेगळे 
घटक असतात. हे घटक एकमेकांशी संबंिधत व 
एकमेकांवर अवलंबून असतात.

इथे आपण एका उदाहरणाचा िवचार करू. 
आपल्या शरीरातील सवर् अवयव ब तांश वेळी 
व्यविस्थत कायर् पार पाडतात. पण कधी कधी काही 
अवयव अकायर्क्षम होतात.  उदा., जर तुमची 
कब ीची स्पधार् असेल परंतु त्याचवेळी तुमची 
त येत िबघडली तर तुम्ही तुमच्या खेळावर लक्ष 
कि त करू शकत नाही. तुम्हांला पूवर्वत होण्यासाठी 
िव ांती िकंवा उपचाराची गरज असते.

त्याच माणे समाजव्यवस्थाही काही वेळेस 
अकायर्क्षम होत असते. त्यामुळे मानवी समाजाला 
समाजामध्ये िस्थरता, समतोल आिण समानता 
आणण्यासाठी जाणीवपूवर्क यत्न करावे लागतात. 
आपण पुन्हा एिमल दुरखीम यांच्या ‘ माणकशून्य 
आत्महत्या’ याचा सदंभर् घेऊ. ज्या वेळेस माणके, 
मूल्ये यांचा अभाव असतो, अशा वेळी आत्महत्येचा 
िवचार व्यक्तीच्या मनात येऊ शकतो. 

सामािजक संस्था जसे की िशक्षण, शासन आिण 
अथर्संस्था या सामािजक व्यवस्थेमध्ये समािवष्ट 

पिरवतर्न हे कायम एका सरळ रेषेतच हो ल असे 
नाही, ते ब रेषीय असू शकते. म्हणजे पिरवतर्न हे 
एकाच वेळी अनेकिवध िदशांनी िकंवा मागार्ंनी घड 
शकते. 

तसेच पिरवतर्न हे चकर्ीय असू शकते. उदा., 
शन जगतात ही सामान्य बाब आहे. काही वषार्ंपूवीर् 

लोकि य असलेल्या वेशभूषा आिण केशभूषेच्या 
पद्धती काही वषार्ंनी पुन्हा चिलत आिण लोकि य 
होतात. 

उपकर्म - १
‘‘पंक’’ क रचनेचा ितहास जा ून या.

पिरवतर्नाची गती ही सुद्धा वेगवेगळी असते. 
अथार्तच सामािजक पिरवतर्नाची संकल्पना समजून 
घेताना हे लक्षात ठेवले पािहजे की नैसिगर्क 
शास् ातील अचूक मापन पद्धतीं माणे पिरवतर्नाची 
गती अचूकपणे मोजणे शक्य नाही. मा , पिरवतर्न 
हे संथ िकंवा जलद गतीने होत असते हे िनि चतपणे 
ठरवता येऊ शकते. संथ िकंवा जलद या संज्ञा 
तुलनात्मक आहेत. 

सामािजक पिरवतर्न ही संज्ञा सामािजक 
संस्थांमध्ये संरचनात्मक िकंवा कायार्त्मक होणार्या 
बदलांसंदभार्त वापरण्यात येते. उदा., शासन, िशक्षण, 
अथर्व्यवस्था, िववाहसंस्था, कुटंुब, धमर् इत्यादी.

या दृिष्टकोनालाच संरचनात्मक कायर्वाद असे 
म्हणतात. समाजाचे कायर् कशा कारे चालते हे 
पाहण्याची ही एक पद्धत आहे. हा एक व्यवस्थात्मक 
दृिष्टकोन आहे. ि िटश समाजशास् ज्ञ हबर्टर् स्पेन्सर 
यांच्या जैिवक समानतेच्या िसद्धांतामध्ये संरचनात्मक 
कायर्वादी िवचाराची मुळे सापडतात. या 
िसद्धान्तामध्ये त्यांनी समाज व मानवी शरीर यांची 
तुलना केली आहे.
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होतात. या संस्था मानवी आचरणांचे िनयमन करतात, 
भूिमकांचे वाटप करतात, संसाधने पुरवतात. बदलत्या 
कालखंडानुसार व्यक्तींच्या बदलत्या सामािजक 
भूिमकांचा देखील सामािजक पिरवतर्नात समावेश 
होतो. अलीकडच्या काळातील मािहतीच्या युगात 
असलेली िशक्षकाची भूिमका ही हजारो वषार्ंपूवीर् 
वैिदक काळात असणार्या िशक्षकापेक्षा ककपटींनी 
वेगळी आहे. शाळांची व्याप्ती, पिरसर, िवद्याथीर्, 
िशक्षणाची साधनसामगर्ी, शैक्षिणक तत्त्वज्ञान, 
िशकवण्याची आिण मूल्यांकनाची पद्धती या 
सवार्ंमध्ये जाणवण्याइतका बदल झालेला िदसतो.

समाज ही अशी व्यवस्था आहे ज्यात  वेगवेगळे 
घटक समािवष्ट असतात. या व्यवस्थेत त्या 
घटकांमध्ये परस्परसंबंध असतो. सामािजक संरचना 
ही एका जैिवक व्यवस्थे माणे असते. संस्था आिण 
समूह हे घटक कायम कोणत्या ना कोणत्या 
पिरवतर्नातून जात असतात. समाजामध्ये कायम 
संरचनात्मक बदल िदसून येतात.

उदा., कुटुंबाच्या आकाराचा संरचनेच्या दृष्टीने 
िवचार केला तर असे िदसून येते की, एक  
कुटुंबपद्धतीत अमूलागर् बदल होत आहेत. तसेच 
कुटुंब व्यवस्थेच्या कायार्त्मकतेमध्ये देखील बदल 
झालेले िदसून येतात. पूवीर्च्या काळी िशक्षण हे 
कुटुंबाचे कायर् होते. परंतु आजच्या काळात ते 
शाळा, महािवद्यालये आिण िवद्यापीठ यांमधून 
देण्यात येते. 

सामािजक पिरवतर्न ही एक गुंतागुंतीची िकर्या 
आहे. यामध्ये सामािजक पिरवतर्नाची िदशा, 
सामािजक पिरवतर्नाची पद्धत, सामािजक पिरवतर्नाचे 
ोत, सामािजक पिरवतर्नाची कारणे आिण सामािजक 
पिरवतर्नाचे पिरणाम या सवार्ंचा अंतभार्व होतो. 
कालानुरूप मानवी जीवनामध्ये होणारे बदल म्हणजेच 
पिरवतर्न होय. 

.१.३ सामािजक प रवतर्नाची वि े

(१) सावर्ि कता  सवर् मानवी समाजामध्ये 
पिरवतर्न घडन येते. यामध्ये लोकसंख्या, सामािजक 
मान्यता, संसाधने, पोशाख, रीतीिरवाज, भूिमका, 
संगीत, कला, स्थापत्य इत्यादींचा अंतभार्व होतो. 
सामािजक पिरवतर्न हे सावर्ि क आहे. हे त्येक 
िठकाणी िदसून येते. हे पिरवतर्न एकसमान नसून 
त्याच्या गितमानतेमध्ये िभ ता िदसून येते. तरीही 
बदल अपिरहायर्पणे होत असतो. 

(२) सतत चाल ारी िकर्या  समाज हा 
अिवरत वाहाच्या िस्थतीत असतो. मानवी 
समाजाच्या िनिमर्तीपासून, आिदम समूहांपासून ते 
आजच्या गत मानवी अवस्थेपयर्ंत समाजात सतत 
बदल सुरू आहेत.

(३) कालब ता  सामािजक पिरवतर्न हे 
कालबद्ध असते. पिरवतर्न हे नेहमी नवीन कल्पनांचा 
शोध, बदल आिण िवद्यमान घटकातील नूतनीकरण 
आिण जुनाट पद्धती सोडन देणे याला वेळ लागतो. 
सामािजक पिरवतर्न झपा ाने होत नाही, तर 
पिरवतर्नासाठी वेळ लागतो. सामािजक पिरवतर्नाची 
गती ही स्थानपरत्वे, कालपरत्वे आिण िविशष्ट 
सामािजक संदभार्नुसार बदलत जाते.

(४) ंतरिकर्या मक ितिकर्यांची साख ी  
एखादा घटक हा ठरावीक पिरवतर्नासाठी कारणीभूत 
ठरू शकतो. परंतु हा घटक बर्याचदा इतर घटकांशीही 
संबंिधत असतो. शारीिरक, जैिवक, तांि क, 
सांस्कृितक, सामािजक, आिथर्क आिण इतर घटक 
हे एकि तरीत्या सामािजक पिरवतर्नासाठी कारणीभूत 
ठरू शकतात. हे सामािजक घटनांच्या 
परस्परावलंिबत्वामुळे घडते. उदा., शाळेच्या मो ा 
माणात वाढलेल्या ीचा पिरणाम िवद्याथ्यार्ंच्या 
न दणीवर होतो. याचा दरगामी पिरणाम म्हणजे 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



89

िशक्षण व्यवस्थेतील मो ा माणावर होणारी 
िवद्याथ्यार्ंची िवशेषतः िवद्यािथर्नींची गळती होय. 

( ) तट ता  सामािजक पिरवतर्न या संज्ञेमध्ये 
मूल्य िनवड नसते. एक घटना म्हणून ते नैितक िकंवा 
अनैितक असे काही नसते. ते नैितकदृष् ा तटस्थ 
असते. सामािजक पिरवतर्न ही एक वस्तुिन  संज्ञा 
आहे. 

( ) अल्पकालीन व दी र्कालीन प रवतर्न  
काही सामािजक पिरवतर्नाचे पिरणाम हे तत्काळ 
िदसून येतात तर काहींचे पिरणाम हे काही वष/
दशकांनी िदसून येतात. याचे एक उदाहरण म्हणजे 
एखाद्याकडे मनोरंजनाची नवीन उपकरणे खरेदी 
करण्याची क्षमता असेल तर ती व्यक्ती होमिथएटर 
लगेचच िवकत घे ल आिण त्याच्या मनोरंजनाच्या 
साधनांमध्ये लगेच बदल िदसून ये ल. परंतु सामािजक 
था लवकर बदलत नाहीत. ंडा, बालिववाह िकंवा 
कौटुंिबक िहंसाचार यांसारख्या सामािजक था मोडन 
काढणे ही अितशय संथ िकर्या आहे. खोलवर 

जलेल्या था परंपरांचा िबमोड करून मुक्तता 
िमळवण्यासाठी दशके जावी लागतात.

( ) िनय िजत िकवा अिनय िजत प रवतर्न  
अिनयोिजत या श दावरून आपल्या लक्षात येते की 
ज्यामध्य े कोणतेही िनयोजन करून बदल केलेला 
नसतो असे पिरवतर्न होय. हे अचानक होणारे 
पिरवतर्न आहे. उदा., दुष्काळ, पूर, भूकंप, त्सुनामी 
इत्यादी यांसारख्या नैसिगर्क आपत्ती. जेव्हा एखादी 
नैसिगर्क आपत्ती येते तेव्हा मानव, ािणजात तसेच 
संपत्तीची मो ा माणात हानी होते. अशा 
आपत्तीगर्स्त लोकांसाठी तत्परतेने पुनवर्सन कायर्कर्म 
आखणे आिण त्याची अंमलबजावणी करावी लागते.

िनयोजनबद्ध पिरवतर्न जाणीवपूवर्क िनयोजन 
करून घडवून आणले जाते. आपण भारतातील 
शहरांचे असलेले िनयोजन बघूया. या िनयोजनामध्ये 
रिहवास, बागबगीचा, मैदाने, उपासनेच्या जागा, 
व्यवसाय िकंवा कारखानदारीसाठी जागा, आिथर्क 
देश आिण इतर जागांसाठी स्थानिनि चती केलेली 
असते.

िनय िजत हर
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.२ सामािजक प रवतर्नासाठी कार ीभूत  
अस ारे टक

सामािजक पिरवतर्नासाठी अनेक घटक कारणीभूत 
आहेत. सामािजक पिरवतर्नासाठी कारणीभूत असणारे 
घटक हे वेगवेग ा ेणीअंतगर्त येतात जे नेहमी 
एकाच कारचे नसतात. सामािजक पिरवतर्न हे 
अिधकािधक घटकांमध्ये घडणार्या आतंरिकर्यांमुळे 
होते. सामािजक पिरवतर्नाच्या महत्त्वपूणर् घटकांची 
मािहती पुढील माणे :

(१) भ ितक टक  या घटकाला भौगोिलक 
िकंवा नैसिगर्क घटक असेही म्हणतात. भौितक 
घटकांमध्ये हवामानाची िस्थती, भौितक वातावरण, 
ािणजीवन, जैविविवधता, खिनजांचे ोत, नैसिगर्क 
ोत (नद्या, वनसंपत्ती, पवर्त) इत्यादी घटक 
येतात. या सवर् घटकांचा मानवी जीवनावर खूप मोठा 
भाव पडतो. भौितक घटक हे काही माणात 
सामािजक पिरवतर्नावर मयार्दा आणतात िकंवा 
अवलंबून असतात. सामािजक पिरवतर्नाचा वेग 
आिण िदशा ही भौितक वातावरणाने िनयंि त होत 
असते. उपासमार िकंवा दुष्काळ यांसारख्या नैसिगर्क 

आपत्तीचाही मानवी जीवनावर दुष्पिरणाम होत 
असतो.  मध्य ेमहाराष्टातील लातरू िजल् ातील 
भूकंपामुळे अनेक कुटुंबे िवस्थािपत झाली व त्याचे 
अनेकांना दीघर्कालीन पिरणाम भोगाव े लागले.

जरी असे असले तरी मानवी वसाहतींसाठी 
भौगोिलक पिरिस्थती अनुकलही असते. िनरोगी 
भौितक वातावरणामुळे मानवी समाज िकती गत 
झाला आहे याची असंख्य उदाहरणे देता येतील. 
उदा., जेथे पावसाचे मुबलक माण आहे, कसदार 
जमीन आिण खिनज संपत्ती आहे अशा िठकाणी 
लोक राहतात आिण गती करतात.

दुसरीकडे, मानवी वतर्नाचादेखील भौितक 
वातावरणावर पिरणाम होत असतो. ‘िवकासाच्या’ 
नावाखाली चालणार्या मानवी वतर्णुकीमुळे भौितक 
पयार्वरणावर ितकल पिरणाम झालेला िदसतो. उदा. 
आैद्योिगक दषणाचा वातावरणावर होणारा पिरणाम 
आिण त्या अनुषंगाने जागितक तापमान वाढीवर 
होणारा पिरणाम, िवतळत चाललेले ुवांवरील ब , 
समु ाच्या पाण्याच्या पातळीत होणारी वाढ, काही 
समु िकनार्यांची लुप्त होत चाललेली जमीन/बेटे, 

भूकप
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मयार्िदत संसाधनांचे आव्हान. या सवार्ंचा मानवी 
जीवनमानाच्या दजार्वर पिरणाम होतो. त्यामुळे 
आजच्या पिरिस्थतीत सवार्ंनी शा वत िवकासाच्या 
जाणीवपूवर्क यत्नांना ोत्साहन द्यायला हवे.

उपकर्म - २
  तुम्ही सामािजक पिरवतर्नातील भौितक 
घटकांचा अ यास केला. आता नैसिगर्क 
आपत्तींचा मानव आिण सामािजक जीवनावर 
कसा पिरणाम होतो ते योग्य उदाहरणांसह िलहा.

(२) जिवक टक  या घटकालाच 
लोकसांिख्यक घटक असेही म्हणतात. 

ल कसंख्या ा   लोकसंख्याशास्  म्हणजे 
लोकसंख्येचा सांिख्यकीय अ यास होय. यामध्ये 
लोकसंख्येचा आकार, संरचना, लोकसंख्येचे 
िवतरण या सवार्ंचा समावेश होतो. तसेच यामध्ये 
काळानुसार आिण स्थानानुसार जन्म, मत्यू, 
वाध्यर्क्य, स्थलातंर याच्या सदंभार्त लोकसखं्येमध्ये 
होणार्या बदलाची न द ठेवली जाते.

जैिवक मयार्देमध्ये जे घटक समािवष्ट आहेत ते 
म्हणजे सामािजक सातत्य, िचरस्थायी भाव िकंवा 
शा वतता, लोकसंख्येची वाढ िकंवा घट, स्थलांतर 
अािण स्पधार्.

जैिवक घटकांमुळे भािवत होणार्या गोष्टी 
म्हणजे लोकसंख्या, िलंगरचना, जन्म आिण मत्यू 
दर, जनन क्षमता, िप ानिप ा चालत आलेली 
वंशपरंपरागत गुणवत्ता होय. लोकसंख्येची व्याप्ती 
िकंवा आकार आिण रचना हे घटकही सामािजक 
पिरवतर्न घडवण्यास कारणीभूत ठरतात.

अ , िनवारा, बेकारी, िनकृष्ट आरोग्य, गिरबी, 
राहणीमानाचा िनकृष्ट दजार् इत्यादी समस्या या 
लोकसंख्येतील बदलावर थेट पिरणाम करतात. तसेच 
अित लोकसंख्या िकंवा कमी लोकसंख्येचाही 

देशाच्या िवकासावर पिरणाम होत असतो. यामुळे 
ादेिशक असमतोल, घनतेमध्ये बदल, िलंग 
गुणोत्तरात असणारी त ावत हे सवर् समाजावर 
पिरणाम करतात. लोकसंख्येच्या आकारमानामुळे 
सामािजक, आिथर्क िवकास आिण संधींची 
उपल धतता यावर पिरणाम होतो. उदा., काही 
समाजांतील ज्ये  नागिरकांची वाढती लोकसंख्या 
आिण युवकांची घटती संख्या हे त्या समाजासाठी 
नवीन आव्हाने िनमार्ण करतात.

िलं  तर:  िलंग गुणाेत्तर म्हणजे कोणत्याही 
लोकसंख्येमध्ये दरहजार पु षांमागे िस् यांची 
संख्या होय. 

हे मािहती हे का?
वषर् संपूणर् लोकसंख्ये 

मधील िलंग 
गुणोत्तर

लहान 
बालकांमधील 
िलंग गुणोत्तर

(३) सामािजक-सां कितक टक  मानवी 
संस्कृती ही पिरवतर्नाची एक िकर्या आहे. समाजाच्या 
एका सांस्कृितक घटकात होणारे पिरवतर्न संपूणर् 
सामािजक बदलासाठी कारणीभूत होऊ शकते. जेथे 
दोन संस्कृती या समोरासमोर येतात िकंवा िभडतात 
तेथे सामािजक पिरवतर्न अपिरहायर् असते. सांस्कृितक 

भारतातील िव म िलं तराचा लेख

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



92

सरण हा पिरवतर्नाचा एक ोत आहे. संस्कृतीमध्ये 
मूल्ये, माणके, कल्पना आिण िवचारधारा, नैितकता, 
रीितिरवाज आिण परंपरा या येतात. हे सवर् पिरवतर्नाचे 
घटक आिण कारणे देखील आहेत.

सामािजक पिरवतर्नामध्ये सांस्कृितक मूल्ये आिण 
िवचार णाली िकती महत्त्वाची भूिमका बजावतात हे 
काही उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. जीवशास् ज्ञ चाल्सर् 
डािवर्न, मानसशास् ज्ञ िसग्मंड ॉ ड आिण िवचारवंत 
कालर् माक्सर् यांनी मागील शतकामध्ये संपूणर् जगामध्ये 
मांडलेल्या काही महत्त्वपूणर् संकल्पनांचा भाव 
आजही कायम िटकलेला िदसून येतो. िवचार आिण 
सांस्कृितक मूल्यांची सामािजक पिरवतर्नामध्ये काय 
महत्त्वाची  भूिमका काय आहे हे समजून घेण्यासाठी 
आपण काही उदाहरणे बघू. जमर्न समाजशास् ज्ञ 
मॅक्स वेबरने सामािजक पिरवतर्नातील सांस्कृितक 
घटकाला महत्त्व िदले आहे. त्यांनी आपल्या 
‘Protestant Ethics and the Spirit of 
Capitalism’ या िसद्ध पुस्तकात ोटेस्टंट धमार्ची 
िशकवण आिण भांडवलशाहीचा सार याचा 
आंतरसंबंध दाखवून िदला आहे.

दुसरीकडे सांस्कृितक मूल्यांचा नकारात्मक 
पिरणामदेखील होऊ शकतो. धािमर्क क रतावाद, 
जहालवादी िवचार, रीितिरवाज, अंध द्धा, चुकीचा 
भौितकवाद, िन पयोगी मूल्ये असे िवचारधारांचे 
काही नकारात्मक पिरणाम हे अचानक उद् भवणारी 
संकटे आिण मानवी दुदर्शेमध्ये भर घालत असतात. 
हे पिरवतर्नात अडथळे िनमार्ण करतात. 

(४) ि र्क टक  सामािजक पिरवतर्नामध्ये 
या घटकाला खूप महत्त्व आहे. मानवी इितहासातील 
आिथर्क िवकासाचे ट पे हे आिथर्क पिरवतर्नाबरोबरच 
राजकीय आिण सामािजक पिरवतर्नाचे देखील 
िनदशक आहेत. गत राहणीमान आिण मानवी 
कल्याण हाच आिथर्क पिरवतर्नाचा मूलभूत हेतू 
असतो. 

आिथर्क िवकास हा िविवध संस्थांवर पिरणाम 
करतो. पिहल्या पाठामध्ये आपण औद्योिगक कर्ांती 
आिण वैज्ञािनक कर्ांतीचा मानवी समाजावर होणार्या 
पिरणामाचा अ यास केला. मो ा उद्योगांचे 
वाढणारे माण, वाढते शहरीकरण, रोजगाराच्या 
संधी, व्यावसाियकता, िपळवणूक, व्यापारातील 
संघटनवाद आिण इतर गोष्टींना चालना देते.

आिथर्क स्पधमधून वगर्संघषर् व वाढणारा 
भौितकवाद अशा गोष्टी िनष्प  होतात. अलीकडच्या 
काळात वगार्ंमध्ये सतत िवभाजन होताना िदसते. 
कालर् माक्सर्चा िसद्ध ‘वगर् संघषर् िसद्धान्त’ हा 
दुसर्या पाठामध्ये चिचर्ला गेला आहे. सामािजक 
पिरवतर्न आिण समाजातील अन्यायािव द्ध 
असणार्या चळवळी समजून घेण्यासाठी ‘संघषार्त्मक 
दृिष्टकोन’ हा महत्त्वपूणर् भूिमका पार पाडतो. उदा., 
शेतकरी चळवळ, िस् यांची चळवळ, कामगार 
चळवळ, उदारमतवादी चळवळ, समान ह  
चळवळ, िवद्याथीर् चळवळ, आिदवासी चळवळ 
इत्यादी. संघषर्वादी िवचारवंत संघषर् हा समाजातील 
पिरवतर्नाचा पाया मानतात. याउलट ‘कायर्वादी 
दृिष्टकोन’ हा समाजातील िस्थरता आिण समतोलावर 
अिधक भर देताे.

तुम्ही ‘उत्तर-जागितकीकरणाच्या’ युगातील 
िवद्याथीर् आहात. जागितकीकरण ही भारतीय 
समाजावर मोठा पिरणाम करणारी िकर्या आहे. 

 मध्ये भारत सरकारने स्वीकारलेल्या 
उदारमतवाद, खाजगीकरण, जागितकीकरणाच्या 
धोरणाचा (LPG) आपल्या राजकीय संस्था, 
अथर्व्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था, िशक्षणव्यवस्था 
इत्यादींवर दरगामी पिरणाम झाला आहे. 

उपकर्म - ३
  जागितकीकरणाचा अथर् समजून घेऊन 
आपल्या सभोवताली जागितकीकरणामुळे काय 
काय बदल घडले आहेत त्याचे िनरीक्षण करा.
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( ) तांि क टक  एखाद्या समाजातील 
तांि क गती हा त्या समाजाच्या स यतेचा मोठा 
मापदंड समजला जातो. मा , आज िवकासातील 
तं ज्ञानाच्या भूिमकेब ल खूप चचार् सुरू आहे. 
‘िवकास’ म्हणजे काय? िवकास कोणासाठी? 
िवकासासाठी िकती िकंमत मोजावी लागते? हे सवर् 
न आज उपिस्थत केले जात आहेत. तरीदेखील 

हे मान्य करावे लागेल की, तं ज्ञान हा मानवी 
गतीचा िनिवर्वाद घटक आहे. 
मानवी जीवनाच्या सामािजक, आिथर्क, 

धािमर्क, राजकीय आिण सांस्कृितक जीवनावर 
तांि क बदलांचा पिरणाम होत असतो. उदा., 
भारतामध्ये ि िटश काळापासून दळणवळण आिण 
संपक साधनांची व्यवस्था आहे. त्याकाळी असणार्या 
वसाहतींची गरज या सेवा भागवत असतील परंतु 
त्यानंतरही नवीन व्यवस्था उपयोगात येत आहेत. 
पुढील काळात भारत सरकारने या सेवा िवस्तािरत 
आिण िवकिसत केल्या आहेत.

आपले दैनंिदन जीवन हे तं ज्ञानाच्या पिरणामाने 
मो ा माणावर भािवत होत आहे. आपल्या 
घरापासून ते कामाच्या जागेपयर्ंत, खेळ, मनोरंजन, 
मतदान, बकँ ग, -कॉमसर्, -िबिझनेस, -गव्हनर्न्स, 
वास इत्यादी. नवनवीन तं ज्ञानाच्या शोधामुळे, 
आज -लिनर्ंग, -लाय री, -कॉमसर्, -िटिकटींग, 
नला न माकिटंग, नला न परीक्षांमधील संधी 

हे शक्य झाले आहे.

मेट  कल्प

आपण िडिजटल युगामध्ये राहत आहोत. एका 
बाजूला आपण नवनवीन आधुिनक तं ज्ञानाचा वापर 

करत आहोत, तर दुसर्या बाजूला रोज उपाशी 
झोपणारे, आरोग्याची काळजी न घेऊ शकणारे, 
उत्तम िशक्षण न िमळ शकणारे िकंवा ज्यांना िनवाराच 
नाही असे लोकही आहते ही खतं आह.े डीिजटायझशेन 
मुळे अशा गरजू लोकांपयर्ंत पोहचण्यात सरकारला 
मदत होत आहे. 

उपकर्म ४
सामािजक पिरवतर्नातील तांि क घटकाचे 

महत्त्व तुम्हांला समजले असेल. आता, तुम्ही 
तुमच्या शेजारील दहा कुटुंबांच्या रोजच्या 
जीवनात आधुिनक तं ज्ञानाचा त्यांना कसा 
उपयोग होतो याची मािहती गोळा करा.

( ) ि क टक  िशक्षणाबाबतचे दुलर्क्ष, 
जागरूकतेची कमतरता आिण अनास्था हे पिरवतर्नात 
अडथळे िनमार्ण करतात. िविवध साधनांद्वारे 
िशक्षण-अौपचािरक िशक्षण, सहज िशक्षण, 
अनौपचािरक िशक्षण आिण खुले िकंवा दरिशक्षण 
अशा िशक्षणाच्या संधी आज उपल ध आहेत.

य वंतराव चव्हा  महारा  म  िव ापीठ

िशक्षण हे कल्पनांच्या आिण कौशल्यांचा 
िवकासाचे, समस्या सोडवण्याचे, लोकांना पिरवितर्त 
करण्याचे साधन आहे. िशक्षणातून लोक ज्ञान, 
कौशल्य, कायर्क्षमता िमळवतात आिण त्याचा 
उपयोग नोकरी िकंवा स्वतःच्या व्यवसायासाठी 
करतात. िशक्षणाच्या हक्काच्यामा त (RTE) 
समाजातील सवर् घटकांपयर्ंत िशक्षण पोहचवण्यासाठी 
शासनाने मो ा माणावर यत्न केले आहेत.
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िशक्षणाचा हेतू, त्याची सामगर्ी, त्याच्या 
अध्यापन पद्धती हे सवर् आज बदलत आहेत. 
तं ज्ञानाचा िशक्षणामध्ये केला जाणारा उपयोग-, 
-लिनर्ंग, नला न िशक्षण (उदा., MOOCS), 
स्माटर् बोडर्स् , आभासी वगर्, नॅशनल िडिजटल 
लाय री इत्यादीद्वारे िशक्षण अगदी दरपयर्ंत पोहचले 
आहे.

सरकारच्या यत्नांमुळे बर्याच लोकांना 
िशक्षणाची संधी ाप्त झाली आहे.

िलंगबदल करणार्या व्यक्तींना िशक्षणासाठी 
ोत्सािहत करण्यासाठी िवद्यापीठ अनुदान आयोगाने 

(UGC) िवशेष यत्न केले आहेत. अनेक 
िवद्यापीठांनी अ यासकर्मांसाठी िलंगबदल केलेल्या 
व्यक्तींना वेश देण्यास सु वात केली आहे. गरजू 
आिण शार िवद्याथ्यार्ंना बर्याच समाजसेवकांमा त 

िशष्यवत्ती िदली जाते. िशक्षण मानवाच्या जीवनात 
पिरवतर्न घडवून आणते.

उपकर्म - 
  मागील  वषार्ंतील िशक्षणाच्या 
पिरवतर्नाब ल मािहती िमळवा. (उदा., 
Teach for India Campaign)

 मानवी समाजामध्ये सतत पिरवतर्न होत असते. 
या पाठामधून सामािजक पिरवतर्न म्हणजे काय हे 
समजले असेल तसेच सामािजक, पिरवतर्नाच्या 
जैिवक, सामािजक सांस्कृितक, आिथर्क, तांि क 
आिण शैक्षिणक घटकांची ओळख देखील तुम्हांला 
झाली आहे. आपल्या आसपासचे बदल समजून 
यायला तुम्हांला िनि चतच या पाठाचा उपयोग 
हो ल.

•  मानवी जीवन गितशील िकर्येतून जात आहे. 
पिरवतर्न सवर्  िदसून येणारा घटक आहे. 
पिरवतर्न हे अपिरहायर् आहे.

•  समाजशास्  हे समाजाचा सांिख्यकी आिण 
गितशील दृिष्टकोनातून अ यास करते.

•  समाजशास्  समाजाचा संरचनात्मक आिण 
कायार्त्मक दृिष्टकोनातून अ यास करते. 
सामािजक पिरवतर्न म्हणजे समाजातील 
संरचना आिण कायार्त्मकता यामध्ये िदसून 
येणारे बदल.

•  सामािजक पिरवतर्नाची काही महत्त्वाची 
वैिशष् े आहेत ः सतत चालणारी िकर्या, 

तात्पुरता गुण, एकमेकांवर अवलंबून असणार्या 
घटना, नैितक तटस्थता, कमी कालावधी आिण 
जास्त कालावधीसाठी पिरवतर्न, िनयोिजत आिण 
अिनयोिजत पिरवतर्न इत्यादी.

•  सामािजक पिरवतर्नासाठी अनेक घटक कारणीभूत 
ठरतात. सामािजक पिरवतर्न केवळ एकाच 
घटकावर अवलंबून नसते.

•  समाजामध्ये पिरवतर्नासाठी कारणीभूत घटक-
भौितक िकंवा भौगोिलक घटक, जैिवक घटक, 
सामािजक-सांस्कृितक घटक, आिथर्क घटक, 
तांि क घटक आिण शैक्षिणक घटक.

सारां  
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.१ (अ) िदलेल्या पयार्यांपक  य य पयार्य िनव न 
िवधाने पू र् करा.

 १. सामािजक पिरवतर्न ही संज्ञा ......... आहे.
  (मूल्ययुक्त, नैितक, पूवर् िहत)
 २. भूकपाचा लोकांवर होणारा पिरणाम हा 

.......... पिरवतर्नाचा घटक आहे.
  (भ गोिलक, जैिवक, सांस्कृितक)
 ३. िलंगगुणोत्तराचा अ यास हा .......... 

पिरवतर्नाचा घटक आहे.
  (जैिवक, तांि क, नैसिगर्क)
 ४. खा ा शहरातील ोपडप ी पनुवर्सन 

कायर् म हे ...... सामािजक पिरवतर्नाचे 
उदाहरण आहे.

  (िनयोिजत, अिनयोिजत, ांतीकारी)

 (ब)  चक ची ज ी द त क न िलहा.
 . (i) भूकप - भ ितक घटक  
  (ii) धािमर्क क रतावाद - जैिवक घटक  
  (iii) वा ते शहरीकरण - आिथर्क घटक  
  (iv) -गव्हनर् स - तांि क घटक  

 (क) येक िवधान वाचा ि  च कटीत 
िदलेल्या य य सं ा खनू िलहा.

  भ ितक घटक, शै िणक घटक, आिथर्क घटक
 
 १. िकनारप ीच्या देशाम ये वा णारी समु ाच्या 

पा याची पातळी - 
 २. लिगक शोषणािवषयीच्या समस्येिवषयी 

जाणीवजागृती िनमार्ण करण - 
 ( ) अध रे खत दां या जा ी य य द िल न 

िवधान पू र् करा.
 १. सामािजक पिरवतर्न क्त करेषीय असते.
 २. सवर् िश कांनी वगार्म ये खादा भाग 

िशकवताना पूवर्तयारी करणे, हे अिनयोिजत 
पिरवतर्नाचे उदाहरण आहे.

.३ फरक प  करा.
 १. िनयोिजत पिरवतर्न-अिनयोिजत पिरवतर्न
 २. अल्पकालीन आिण दीघर्कालीन पिरवतर्न

.४ प ील संकल्पना उदाहर ासिहत प  करा.
 १. सामािजक पिरवतर्न
 २. अल्पकालीन पिरवतर्न

.  खालील िवधाने चूक क  बर बर हे सकार  प  
करा.

 १. मािहती नसणार्या गो ींब ल असणारे पूवर् ह 
आिण भीती या पिरवतर्नात अडथळा िनमार्ण 
करणार्या गो ी आहेत.

 २. सामािजक पिरवतर्नाचे अचूक अंदाज वतर्वता 
येतात.

.  (अ) प ील संकल्पना िच  पू र् करा. 
 त्येक संकल्पनेमधील पिरवतर्नाचा महत्त्वपूणर् घटक 

ओळखा.

शोध
भूकंपाचे पिरणाम
घसरत जाणारे िलंगगुणोत्तर
िवद्याथीर् अदलाबदल कायर्कर्म
(Student exchange programme)

 (ब) पले मत न दवा.
 १. तुमच्या स्थािनक भागात घडलेला महत्त्वपूणर् 

बदल सांगा जो तुमच्या मते पिरवतर्नाचा 
पिरणाम आहे.

 २. ‘स्वच्  भारत अिभयान’ याचा समाजावर 
सकारात्मक पिरणाम ाला आहे, असे तुम्हांला 
वाटते का? तुमचा अनुभव िलहा.

उपकर्म 
 गेल्या एका दशकामध्ये युवकांच्या वेशभूषेमध्ये 
िकंवा खानपान पद्धतीत कसा रक पडला आहे 
यावर छायािच  िनबंध (photo essay) तयार करा.

वा याय

***
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*  कितपि कम ये या उता यांवर ि कांनी न िवचार े अपेि त हे.

१.  समाजशास्  एक शास्  म्हणून आपण ज्या समाजात रहातो त्या समाजाचा शास् शुद्ध अ यास 
करायला िशकवते. अथार्तच ही ेरणा आपण नैसिगर्क शास् ांकडन घेतली आहे. समाजाचा पद्धतशीर 
अ यास करण्यासाठी गस्ट कॉम्तनी वैज्ञािनक अ यासपद्धती वापरली. गस्ट कॉम्त हे मूळचे 
ान्सचे. अथार्तच त्या वेळच्या अडथ ांच्या आिण संघषार्च्या पिरिस्थतीचा पिरणाम गस्ट 

कॉम्तच्या िवचारांवर झाला होता. च राज्यकर्ांती तर आपण कन आहोत. तसेच औद्योिगक 
कर्ांतीचाही त्या समाजावर पिरणाम झालेला होता. एकणच च राज्यकर्ांती आिण औद्योिगक कर्ांती 
यांचा पिरपाक म्हणून ान्समधील जनजीवन बदलून गेले होते.

 समाजशास्  एक शास्  म्हणून िवशेषतः युरोपमध्ये मो ा माणात िवकिसत झाले. समाजशास् ाच्या 
या िवकास िकर्येतूनच गस्ट कॉम्त, हबर्ट स्पेन्सर, एिमल डरखा म, कालर् माक्सर्, मॅक्स वेबर 
यांसारखे अिभजात िवचारवंत/समाजशास् ज्ञ उदयास आले. समाजशास् ाचा िवकास उत्तर अमेिरकेत 
देखील झाला. यामध्ये िवशेषतः सी.एच्.कुले, टॉलकॉट पासर्न्स आिण मटर्न ांचा उल्लेख करावा 
लागेल. समाजशास् ाचा िवकास भारतामध्ये देखील झाला. यात िवशेषतः जी.एस.घुय, एम्.एन्.
ीिनवास, टी.के. ओमेन, गेल् म्वेट आिण मुखजीर् ांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.

 पा चात्त्य िशक्षणाच्या भावातून भारतात समाजशास्  ही एक शैक्षिणक िवद्याशाखा म्हणून 
पािहली गेली. भारतामध्ये समाजशास् ाचा अ यास करताना भारतीय संस्कृती, राहणीमान, भाषा, 
आचारिवचार ांचा िवचार करून जात, आिदवासी समुदाय, सामािजक पिरवतर्न, सामािजक समस्या, 
िशक्षण, सामािजक चळवळी, गर्ामीण समाजशास् , उपयोिजत समाजशास्  ांसारख्या मु ांचा िवचार 
केला गेला. 

 अशा कारे समाजशास् ाचा अ यास िकंवा समाजशास्  ही शाखा समाजाचा शास् ीय पद्धतीने 
अ यास करण्यासाठी समपर्क आिण उपयोगी असून त्याची व्याप्ती खूप िवशाल आिण गितशील आहे.

२.   व्या शतकात ान्समध्ये गस्त कॉम्त यांनी समाजशास् ाचा पाया रचला. सामािजक 
वास्तव पिरिस्थती वैज्ञािनक पद्धतींतून अ यासता येते या गिहतकावर त्यांचा त्यक्षवादी दृष्टीकोन 
आधािरत होता. 
समाजशास्  या स्वतं  िवद्याशाखेमध्ये अनेक पाि चमात्त्य आिण भारतीय िवचारवंतांनी योगदान िदले 
आहे.
  हा पिरच्छेद केवळ एका दृष्टीकोनावर लक्ष कि त करतो – संरचनात्मक कायर्वाही दृष्टीकोन. 
यालाच संरचनात्मक कायर्वाद असेही म्हणतात. 
  हा दृष्टीकोन स्पेन्सर यांच्या जैिवक िसद्धांतावर आधािरत आहे. त्यात समाजाची जैिवक संस्थेशी 
तुलना केली गेली आहे. ज्या माणे िविवध अवयवांचे िमळन संपूणर् शरीर तयार होते तसेच समाज 
सुद्धा ल , कुटुंब, अथर्व्यवस्था, राज्यव्यवस्था, िशक्षण आिण धमर् या व्यवस्थांचा बनलेला आहे.

या त्येक व्यवस्था स्वतं  असतात तसेच त्या एकमेकावर अवलंबून देखील असतात. यालाच 
उपव्यवस्था असेही म्हटले जाते. त्येक उपव्यवस्था स्वतःचे कायर् करते. परंतु कधीकधी यात समस्या 
देखील उ वतात. त्यामुळे व्यवस्था अकायर्क्षम देखील होऊ शकते. व्यवस्थेचे भाग व उपभाग परस्पर 
संबंिधत आहेत. समाजाचे काम समजून घेण्याचा हा एक पयार्य आहे. 
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३.  शहरांचे मुख्य वैिशष्  म्हणजे मो ा माणात लोक जेथे राहतात. मुंब सारख्या शहरात 
 दशलक्ष लोक राहातात. ासारख्या शहरांना ‘महानगरे’ म्हणतात. भारतात अशी बरीच महानगरे 

आहेत. यामध्ये मुंब , चे , कोलकाता,  पुणे बगळुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, कानपूर, 
िवशाखाप णम्, पाटणा, िवजयवाडा, जमशेदपूर ांचा उल्लेख करता ये ल. परंतु अशा कारच्या 
महानगरांमध्ये िदल्या गेलेल्या पायाभूत सुिवधा आिण सेवा आिण लोकसंख्या, वाढत्या मागण्या ांचा 
मेळ कधीच बसत नाही. पिरणामस्वरूप शहरांमध्ये बर्याच समस्यांना त ड द्यावे लागते; यामध्ये 
घरांची समस्या, रस्ते, दळणवळणाची सुिवधा, मनोरंजनाची साधने, कर्ीडांगणे, आरोग्य सुिवधा, 
मोक ा जागा आिण हिरत क्षे ांचे न समोर उभे राहतात.

 आज शासनाकडन ा समस्यांवर मात करण्यासाठी जास्तीत जास्त यत्न चालू आहेत. जे 
िवशेषतः अिधक पायाभूत सुिवधा आिण सेवा पुरवण्यासाठी केले जात आहेत. परंतु काही वेळा 
राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते. काही वेळा राजकीय दरदृष्टी कमी पडते, तर काही वेळा वैयिक्तक 
स्वाथार्साठी केलेल्या लाचलुचपतीमुळे सामान्य जनतेला आव यक असलेल्या पायाभूत सुिवधा ामध्ये 
अडथळे िनमार्ण होतात.

 खरे पाहता, ‘शहरे’ ही नवनवीन संधीची जागा असते. ामुळेच लोक शहरांकडे आकिषर्ले 
जातात. शहरातील ही संधी लोकांना अ यास, काम आिण शहरी जीवनमान या रूपात िमळते. लोकांचे 
ा कारणांसाठी शहरी भागाकडे आकिषर्त होणे ा िकर्येलाच ‘स्थलांतर’ असे म्हणतात. महानगरे 
ाच कारणांमुळे लोकांच्या आकषर्णाची क े बनली आहेत.

४.  तुम्हाला कधी आ चयर् वाटते का? की आपण कसे जगतो? कोणत्याही सामािजक 
नातेसंबंधांमध्ये आपण काय िवचार करतो आिण एकमेकांशी कसे वागतो? या आपल्या नातेसंबंधावर 
गुंतागुंतीच्या घटकांचा भाव असतो का?.
 प ील टी क ा वाचा.
  ी व सौ शहा यांचे  साली आधी कोटार्त ल  झाले. नंतर धािमर्क िवधी देखील करण्यात 
आले.  त्यांना  साली दोन जुळी मुले झाली आिण चार वष घरी रािहल्यानंतर ते शाळेत गेले. 
त्यानंतर त्यांनी खाजगी िवनाअनुदािनत शाळेत वेश घेतला. पिरणामतः त्याभागातील राज्य िशक्षण 
मंडाळाच्या शाळांपेक्षा त्यांच्या शाळेचे शुल्क अिधक होते.

 दोघे पालक व्यवसाय करीत असल्यामुळे त्यांच्याकडे मुलांना महागडे शालेय िशक्षण देण्यासाठी 
आिथर्क साधने उपल ध होती. त्यांच्या वगार्तील मुले मध्यम व उच्च वगार्तील होती. शाळेत मा  
कमी आिथर्क उत्प  वगार्तील मुलांसाठी सामािजक कामाची संधी िदली जात असे. उच्च वगार्तील 
असूनदेखील शहा यांची जुळे मुले िबगरशासकीय संस्थेमध्ये जाऊन सामािजक काम करण्याचा हा 
साप्तािहक अनुभव उपभोगत असत. 

 हे दोन्ही तरूण आज सामािजक कामात सहभागी आहेत. त्यातील एक स्थािनक राजकीय पक्षात 
युवा आघाडीत काम करतो तर दुसर्याने गरज ू लोकांपयर्ंत पोहोचून त्यांना मदतीचा हात देणार्या 
आंतरराष्टीय उपकर्मात सहभाग घेतला आहे.

 त्या जु ा मुलांमध्ये िनमार्ण झालेल्या संवेदनशीलतेकडे पाहून त्यांचा पालकांना अितशय आनंद 
झाला आहे. कुटुंब आिण शाळा या मुलांना संवेदनशील बनिवण्यास कारणीभूत आहेत, असे आपणास 
वाटते काय?
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.  संस्कृती या संज्ञेचा सामान्यतः वापर लोकांच्या अिभ चीच्या संदभार्त केला जातो. उदा., 
शास् ीय संगीत, सािहत्य, कलेची अिभ ची. पण समाजशास् ात संस्कृती या संकल्पनेत मानवाने िनमार्ण 
केलेल्या सवर्च गोष्टींचा समावेश होतो. िवचार, मूल्य, धारणा, भाषा, ज्ञान आिण मानवाने समाजाचा 
घटक म्हणून िनमार्ण केलेल्या सवर् भौितक घटकांचा समावेश संस्कृतीत होतो. भारतीयांच्या बाबतीत 
बोलायचं तर आपण नेहमी बोलताना िकंवा वैचािरक व्यासपीठांवरही ‘भारतीय संस्कृती’ असा उल्लेख 
करत असतो. पण ‘भारतीय संस्कृती’ म्हणजे नेमकी काय आहे हा महत्त्वाचा न आहे. ‘भारतीय’ 
अशी एक सवर्समावेशक, सवर्सामान्य सांस्कृितक ओळख आहे का? ाचे उत्तर तपासून बघताना 
दुसरीकडे चायनीज, इंडोनेिशयन संस्कृतींपेक्षा आपली वेगळी ओळख ठसवणारी आपली वैिशष् पूणर् 
संस्कृती आहे. ती कोणत्या घटकांमुळे हेदेखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. आपला इितहास, आपली 
भौगोिलक सीमा, इथले शासक, इथे झालेली आकर्मणं आिण त्यातून िनमार्ण झालेल्या एकात्मीकरण 
व संकरीकरणातनूच आपली ‘भारतीय’ संस्कृती िवकिसत झाली आहे. भारतीय समाज ब िवध 
संस्कृतींनी नटलेला आहे आिण ब सांस्कृितकता हे आपले बलस्थान आहे.

 समाजशास् ात उपसंस्कृती अशी एक संकल्पना वापरली जाते. भारतीय संस्कृती म्हणजे अशा 
अनेक उपसंस्कृतींनी बनलेली आहे. काही वेळा स्थािपत संस्कृतीला आव्हान देणारी िवरोधी संस्कृती 
िनमार्ण होते हेदेखील लक्षात घेतले पािहजे.

 आज सार माध्यमांच्या गतीमुळे जगभरातील संस्कृतींशी आपली ओळख होत आहे. दरदशर्न 
आिण इंटरनेटमुळे जग जवळ येत आहे आिण एका अथार्ने छोटे होत चाललेय. आज वैि वक 
संस्कृती, अशी नवीन संज्ञा आपण वापरतो. त्यामुळे खर्या अथार्ने कुठलीही संस्कृती शुद्ध िकंवा 
सरिमसळ नसलेली रािहली आहे का हा महत्त्वाचा न आहे.

.  आजकालच्या जगात टेिलिव्हजन, इंटरनेट, मोबाइल ांचे अनेक महत्त्व वाढले आहे की, 
त्यािशवाय जग ही कल्पनाच आपण करू शकत नाही. आपल्या जगण्याला खर्या अथार्ने मािहतीच्या 
युगात पिरवितर्त करण्यात ा सवर् साधनांचा पुरेपूर वाटा आह.े काही वेळा आपण ाला ज्ञानाचा 
िकंवा मािहतीचा िवस् ोट असेही म्हणू शकतो. सध्या आपल्याकडे इतकी मािहती उपल ध आहे जी 
एका क्षणात आपणास इंटरनेटकडन िमळ शकते. पण ही िमळणारी मािहती अचूक, योग्य आिण िकती 
वैध आहे यािवषयी साशंकता उरते. अशा कारच्या पिरिस्थतीमध्ये ज्या तांि क साधनाद्वारे ही 
मािहती घेण्यात आली आहे ती मािहती इतर अनेक छपा  माध्यमांद्वारे तपासून त्यांची शहािनशा 
करून घेतली पािहजे.  आजकाल अंकेक्षणामुळे (Digitalization) कोणत्याही क्षणी कोणतीही मािहती 
सामान्य लोक इंटरनेटच्या माध्यमातून संकर्िमत करू शकतात. स्वतःच्या नावाने एखाद्या िवषयावरील 
मािहती संकिलत करून ती संकर्िमत करणे हा लोकांचा उद्योगच झाला आहे. मािहतीचे व्यवस्थापन 
करणे ही सुद्धा आजकाल एक कामाची संधी म्हणून पािहली जात आहे, िवशेषतः ज्या लोकांकडे 
एखादा कायर्कर्म िकंवा योजना िवकिसत करण्याचे कौशल्य आहे. खरोखरच मािहती तं ज्ञानाने 
आजकाल सवार्ंचे जीवन व्यापून टाकले आहे. आपण 5G वगैरे आजकाल नुसतेच कन आहोत. 
पण पुढील जग यापेक्षाही गतशील तं ज्ञानाचा वापर करणार आहे ह े िनि चत!
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.  खरंच मुलांना अि शामक यं े आिण मुलींना कपब यांचा सेट आवडतात? वयाच्या िकतव्या 
वषार्पासून मूल एखाद्या रंग अथवा खेळाशी सांगड घालू शकते? लॉगवरील पुढील कथा वाचा.

माझी मै ीण (अंिबका) आिण ितचे दोन मिहन्यांचे बाळ (िटना) व मी एकदा दुकानात गेलो 
होतो. 

मी खेळणी ठेवलेल्या िवभागाकडे गेले आिण ितथे मला अितशय छानसा पाणघोडा (सॉ ट टॉय) 
िदसला आिण मी ते खेळणे िटनाला द्यायचा िवचार केला. मी ते खेळणे िटनाला दाखवले आिण 
ितला त्याच्यासोबत खेळणे आवडले असे मला िदसले.

आिण मी अगदी सहज अंिबकाला सांिगतले की मी हे खेळणे िटनासाठी घेणार आहे. त्यावर 
अंिबका म्हणाली, “पण ते िन ा रंगाचे आहे! तू गुलाबी रंगातील एखादे खेळणे का घेत नाहीस?” 
हे कन मला एकदम हसूच ुटले व मी म्हणाले, “पण िटनाकडे िन ा रंगाचे खेळणे का असू 
शकत नाही? तुला वाटतं ितला या वयात रंग ाधान्य/ पसंती आहे?” “ितची आ  म्हणून मला 
माहीत आहे” अंिबका उत्तरली.

तरीदेखील मी तो िनळा पाणघोडा िटनासाठी खरेदी केला. मला हे मा या मैि णीला सांगायचं 
होतं की कदािचत ती ितच्या मुलीच्या वतीने सवर् ठरवतेय आिण ितला ‘Girly girl” या ठरावीक 
साच्यात बसवू पाहतेय. परंतु हे बोलण्यापासून मी स्वतःला परावत्त केलं कारण पालक त्यांच्या 
पालकत्वाबाबत केल्या गेलेल्या िटकेच्या संदभार्त संवेदनशील असू शकतात.

काही वषार्ंनंतर मी िटनाला भेटले आिण ती ‘Girly girl” या साच्यात बसलेली मुलगी होती. 
अंिबका बरोबर होती, ितला व्यविस्थत माहीत होतं की ितच्या मुलीकडन काय अपेिक्षत आहे, अगदी 
इतक्या लहान वयात देखील!

.  प े काही टना िदल्या हेत यांचा त ही कदािचत अनभव ेतला असेल.
टना अ – 

 रा ी जेवणात तुमच्या पालकांनी वां याची भाजी बनवली आहे. संपूणर् कटंब क  बसून जेवतंय 
आिण तुम्ही म्हणता, “मला भाजी नकोय.” आिण तुमचे पालक म्हणतात क  पण अजून तू त्या 
भाजीची चव देखील घेतली नाहीस.” यावर तुम्ही उत्तर देता क  “पण मला नाही आवडत. जेव्हा 
तुम्ही मसाला भरून तळन करता तेव्हाच मला आवडते.”

टना ब
 गुंजन नेहमी परी ेच्या क आ वडा आधी अ यासाला सु वात करते. तथािप, सहामाहीत काय 

काय घडतंय यावर ती कायमच नीट ल  ेवून असते. ितच्या िश कांचे असे मत आहे क  ती 
खूप काही क  शकते जर ितने परी ेची तयारी शेवटच्या णाच्या वजी थोडी आधीपासून केली 
तर! परंतु, गुंजन ितची सवय मोडायला अस ल रतेय.

टना क
 तुम्ही कायमच पारंपिरक वेशभूषा वापरली आहे. तुम्ही महािव ालयात आल्यावर तुम्हांला 

जाणवतं क  काही िव ाथीर् पा श्चमात्य कपडे घालतात. तुम्हांला सुद्धा तसे कपडे घालावेसे वाटतात 
पण तुम्हांला खा ी नाहीये क  तुमचे पालक तुम्हांला परवानगी देतील.

 आपण बदलांसा ी पुरेसे वृत्त केले जातो का? आपल्याला बदल याची परवानगी आहे? 
बदलापासून रोखणारी शक्ती आहे? अनुरूप पयार्य उपल ध आहेत?
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