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राजकीय सिद्ाांत - अर्थ आसि दृसिकोन

1.1 उद्दि�े
1.2 प्रस्तावना
1.3 राजकीय द्दिद्ाांत-अर्थ व्याख्या
1.4 राजकीय द्दिद्ाांताचे �द्द�कोन
1.5 आदर्थ वादी आद्दि अनभु ववादी �द्द�कोन
1.6

उदारमतवादी आद्दि मार्किथ वादी �द्द�कोन

1.7 स्त्रीवादी �द्द�कोन
1.8 स्वयांअध्ययनािाठी प्रश्न
1.9 िांदभथ ग्रांर्

1.1 उसििे
 राजकीय द्दिद्ाांत म्हिजे काय ? ते िमजून घेि.े
 राजकीय द्दिद्ाांताच्या अभ्यािद्दवषयक पारांपाद्दक आद्दि आधद्दु नक �द्द�कोन िमजून घेिे.

1.2 प्रस्तावना
राज्यर्ास्त्राच्या लेखनात द्दर्यरी (Theory) द्दिलॉिॉिी (Philosophy) आयद्दिऑलॉजी
(Ideology) या िांकल्पना द्दवद्दभन्न अर्ाथ ने वापरल्या जातात. त्यामळ
ु े त्याांचा स्प�, काटेकोर अर्थ
माांििे अर्र्कय आहे. िवथ िाधारिपिे राजकीय द्दिद्ाांताचा िांबांध राज्यर्ास्त्राच्या पारांपररक
�द्द�कोनार्ी येतो. राज्यर्ास्त्राच्या पारांपररक �द्द�कोनात आदर्थ वादी द्दवचाराांना महत्त्व द्ददले जाते `काय
आहे' ? या पेक्षा `काय अिावे' ? हे िाांगण्यावर भर द्ददला जातो.
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ऍड्रयू हॅकर या द्दवचारवांताच्या मतानि
ु ार, ``ज्या तत्वज्ञानात्मक आद्दि र्ास्त्रीय ज्ञानाच्या िांकलनामळ
ु े
ते के व्हाही आद्दि कुठेही के लेले अिो - आजच्या आद्दि उद्याच्या जगाद्दवषयीची िमजूत वाढते त्याला
`राजकीय द्दिद्ाांत' म्हटल जाते.
िवथ िाधारिपिे राजकीय द्दिद्ाांत म्हिजे राजकीय द्दवषयाांवर के लेले तत्वज्ञानात्मक द्दचांतन. त्यामध्ये
तत्वज्ञान, द्दवचारप्रिाली आद्दि द्दवज्ञान इ.च्या मूलतत्वाांच्या आधारे बौद्दद्क माांििी के लेली अिते.
वास्तद्दवक पाहता राजकीय द्दिद्ाांताने माििाला दैनांद्ददन जीवनातील व्यवहाररक प्रश्नाांचा उलगिा
करण्यािाठी वेळोवेळी मदत के लेली अिते. राज्यर्ास्त्र द्दवषयातदेखील राजकीय द्दिद्ाांताने मोलाची
भर घातली आहे.

1.3 राजकीय सिद्ाांत - अर्थ व्याख्या
िवथ िाधारिपिे राजकीय द्दिद्ाांत म्हिजे राजकीय द्दवषयाांवर द्दवचारवांताांनी के लेले राजकीय द्दचांतन
होय ? द्दवद्दवध द्दवचारवांतानी राजकीय द्दिद्ाांत म्हिजे काय ? हे आपापल्या परीने िमजून िाांगण्याचा
प्रयत्न के ला आहे.
1)

िेबाईन ``राजकारिाद्दवषयीचे द्दकांवा राजकारिार्ी प्रस्ततु अिलेले द्दचांतन म्हिजेच राजकीय द्दिद्ाांत
होय''.
``राजकीय प्रश्नाांचा द्दर्स्तबद् र्ोध म्हिजे राजकीय द्दिद्ाांत होय''

2)

राजकीय द्दिद्ाांत म्हिजे माििाने आपल्या िमूह जीवनाचे व िांघटनेचे प्रश्न जािीवपूवथक
िमजावून घेण्याचा व िोिवण्याचा के लेला प्रयत्न होय.
र्ोिर्कयात राजकीय द्दिद्ाांत एक बौद्दद्क परांपरा अिून द्दतच्या इद्दतहािात माििाने काळाच्या
ओघात राजकीय प्रश्नाांवर जे द्दवचार माांिले त्यातनु राजकीय द्दिद्ाांताचा उगम-द्दवकाि झालेला
आहे.
अनेक राज्यर्ास्त्रज्ञाांनी, राजकीय द्दवचारवांताांनी राज्यर्ास्त्राच्या ऐद्दतहािीक ��ीकोनाला
महत्त्व द्ददले आहे. पररिामी राजकीय द्दिद्ाांत िमजून घेण्यािाठी तत्कालीन स्र्ळ- काळपररद्दस्र्तीचे िांदभथ िमजून घ्यावे लागतात. तिेच कोिताही राजकीय द्दिद्ाांत िमकाळातही
(आजचा काळ) आपल्याला मागथ दर्थ क ठरतो. उदा. आज िमाजात ज्या िामाद्दजक-राजकीय
चळवळी उभ्या राहत आहेत. त्याांचा आधार कालथ मार्किथ चे राजकीय द्दवचार आहेत.
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1.4 राज्यशास्त्राच्या अध्यनाचे दृिीकोन / राजकीय सिद्ाांताच्या अध्ययनाचे
दृिीकोन
िामाद्दजक र्ास्त्राच्या क्षेत्रात पद्ती (Method) आद्दि दृ�ीकोन (Approach) या िांज्ञाांचा वापर
नेहमीच के ला जातो. पद्त हा िामान्य र्ब्द अिनु ज्याद्वारे एखादे कायथ करण्याच्या द्दवर्ी� पद्तीचे
आकलन होते. िव्ु यवद्दस्र्त अभ्यािािाठी पद्त म्हिजे ित्य र्ोधण्याची अर्ी प्रद्दिया की ज्याद्वारे
द्दवश्विनीय ज्ञान प्राप्त होऊन अचूक द्दनष्कषथ काढले जातात. उदा. वैज्ञाद्दनक पद्त, तल
ु नात्मक पद्त
इ.
दृ�ीकोनामध्ये घटनेच्या िवाांगीि आकलनािाठी उपयक्त
ु पद्ती ठरवून अभ्यािाद्दवषयक प्रमख
ु
राजकीय द्दिद्ाांत-अर्थ आद्दि दृद्द�कोन िमस्या ठरवली जाते. आपल्याला किा आद्दि कोित्या
द्दवषयाचा अभ्याि करायचा आहे याचाही द्दवचार के ला जातो.
वाना िाईक या द्दवचारवांताच्या मते, दृ�ीकोन म्हिजे अिे मानदांि की, ज्याच्या आधारावर द्दवचार
करता येईल अर्ा िमस्या, प्रश्नाांची द्दनवि के ली जाते त्यािाठी उपयक्त
ु िाधनिामग्री (Data) द्दनविला
जातो. दृ�ीकोन म्हिजे महत्त्वाची िमस्या तिेच उपयक्त
ु माद्दहती कोित्या आधारावर द्दनविावी याचा
द्दवचार तर पद्त म्हिजे माद्दहती प्राप्त करण्याचे आद्दि वापरण्याचे प्रकार होय.
1)

राजकीय द्दिद्ाांताच्या अध्ययनाचे दृ�ीकोन इतर िामाद्दजक र्ास्त्राप्रमािे राज्यर्ास्त्राच्या अभ्यािािाठी द्दवद्दभन्न दृ�ीकोनाचा अवलांब
के ला जातो. प्रामख्ु याने राज्य र्ास्त्राच्या अध्ययनािाठी दोन प्रकारचे दृ�ीकोन वापरले जातात.
1) पारांपाररक दृ�ीकोन
2) आधद्दु नक दृ�ीकोन
राज्यर्ास्त्राच्या पारांपाररक दृ�ीकोनाांतगथ त मख्ु यतः तत्वज्ञानात्मक (Philosophical),
ऐद्दतहाद्दिक (Historical), वैधाद्दनक (Legal) आद्दि िांस्र्ात्मक (Institutional) पद्तीचा
वापर के ला जातो.
पारांपाररक दृ�ीकोनात नैतीकता मूल्ये याांना प्राधान्य द्ददले जाते.
तर आधद्दु नक दृ�ीकोन अनभु व आद्दि वास्तवावर आधाररत आहे त्यात तथ्र्े, घटनाांच्या
वास्तवावर भर द्ददला जातो. त्यामध्ये मूल्याांना कोित्याही प्रकारचे स्र्ान द्ददले जात नाही.
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1.5 आदशथवादी दृिीकोन (Normative Approach)
राज्यर्ास्त्राचा आदर्थ वादी दृ�ीकोन मूल्ये आद्दि आदर्ाथ वर आधारलेला अितो. भूतकाळात काय
आद्दि आज काय आहे ? यापेक्षा उद्या काय अिावे ? यावर हा दृ�ीकोन भर देतो. आदर्थ िमाजरचनेचे
किे अिावे ? मानवी जीवनाची उद्दि�े कोिती अिावी या प्रश्नाांना या दृ�ीकोनामळ
ु े महत्त्व प्राप्त होते.
राज्यार्ास्त्राचा अभ्याि तत्वज्ञान आद्दि नीतीर्ास्त्राचा एक भाग म्हिून के ला जातो. उदा. राजा हा
नीतीवांत अिावा. राज्याने जनतेिाठी द्दहतकर काये के ली पाद्दहजे. या दृ�ीकोनाला तत्वज्ञानात्मक,
पारांपाररक दृ�ीकोन अिेही म्हटले जाते.
िामाजधारिेची काही मूलतत्वे गहृ ीत धरून त्याआधारे िमाजात काही आदर्थ उभे के ले जातात.
िवथ िाधारि तत्वाकिून द्दवद्दर्� आदर्ाथ पयांत जािे हा या दृ�ीकोनाचा गाभा आहे. राजकीय द्दवचारवांत
आपापल्या प्रद्दतमा, बद्
ु ी द्दकांवा तकथर्क्तीच्या बळावर आदर्ाथ ची उभारिी करतात आद्दि ते आदर्थ
िमाजात प्रत्यक्षात उतरवण्याचा मागाथ चा र्ोध घेतात. राज्यिांस्र्ेचे स्वरूप किे अिावे ? नागररकाांर्ी
द्दतचे िांबांध किे अिावे? या प्रश्नाांच्या मळ
ु ार्ी एक नैद्दतकता आधारभूत अिते. माििाच्या आद्दि
िमाजाच्या दृ�ीने कोिती गो� योग्य, मौल्यवान आहे ? है नैद्दतक द्दनकषाांवर ठरते. ित्य, द्दर्व आद्दि
िांदु रम या तत्वाांना या दृ�ीकोनात प्राधान्य द्ददले जाते. न्याय, ित्वर्ील, नीतीपारायि िमाजािाठी
आदर्थ म्हिनू स्वातांत्र्य, िमता आद्दि न्याय या आदर्थ मूल्याांचा परु स्कार करतात.
 आदशथवादी दृिीकोनाची वैसशिय़े 1) मल्ु यप्रधान आदर्थ वादी दृ�ीकोनात मूल्याांना महत्त्व द्ददले जात अिल्याने तो मूल्यप्रधार मानला जातो. वाल्िो या
द्दवचारवांताच्या मतानि
ु ार `ऐद्दतहािीक द्दवकाि, िांस्र्ात्मक द्दियान्वयन आद्दि िावथ जद्दनक अपेक्षा या
तीन्ही दृ��नी राज्यर्ास्त्राची पाठमळ
ु े आदर्थ वादी दृ�ीकोनात खोल रूजली आहे''.
2) काय आहे ? या पेक्षा काय अिावे ? यावर भर आदर्थ वादी दृ�ीकोनात काय आहे ? यापेक्षा काय अिावे ? यावर भर द्ददला जातो. र्ोिर्कयात,
वास्तवापेक्षा भद्दवष्याकिे, आदर्ाथ किे लक्ष द्ददले जाते. उदा. प्लेटो या ग्रीक द्दवचारवांताांने आदर्थ
राज्याची लोकिांख्या 5040 अिावी, अिे म्हटले आहे.
3) राजकीय तत्वज्ञानाला मध्यवती स्र्ान राजकीय द्दिद्ाांताचा आदर्थ वादी दृ�ीकोन राजकीय तत्वज्ञानाला महत्व देतो. या दृ�ीकोनात तत्वज्ञान
अभ्यािाचा कें द्रद्दबांदु मानला जातो. िवथ िाधारि राजकीय द्दनिथ य देिे, त्याांचे तकथर्द्
ु द्दवश्लेषि करिे,
त्या िमर्थ नार्थ यद्दु क्तवाद करिे या गो�ी राजकीय द्दवचारवांत करतात. तिेच मूल्याांना ते प्राधान्य देतात.
मूल्याांबाबत उदािीन व तटस्र् राहून चालत नाही. राज्यर्ास्त्राचा अभ्याि मूल्याांना िोिून के ला जाऊ
र्कत नाही. अिे या दृ�ीकोनाचे परु स्कते मानतात.
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प्लेटो, ऍररस्टॉटल, िामाद्दजक करारवादी द्दवचारवांत र्ॉमि हॉब्ज, जॉन लॉक, जीन जॅक किे हेगेल
या द्दवचारवांताांनी आपल्या राजकीय द्दवचाराांत आदर्ाांना महत्त्व द्ददले आहे. या द्दवचारवांतानी त्याला
महत्त्व द्ददलेच परांतु `जे अिावे' या बिलची द्दवचार के ला द्दनरीक्षि आद्दि तल
ु ना या अभ्याि पद्तीचा
अवलांब करून तत्वज्ञानावरची श्रद्ा त्याांनी ढळू द्ददली नाही.
उदा. प्लेटोने तत्वज्ञानी राजाच्या नेतत्ृ वाखालील आदर्थ राज्याची कल्पना माांिली. माििाच्या योग्यते
प्रमािे त्याचे िमाजात िमायोजन होिे याला त्याने न्याय म्हटले आद्दि पात्रतेनि
ु ार प्रजाजनाांचे
वगीकरि के ले.
अिोने आपले प्रद्दतपादन मानवी स्वभाराच्या द्दवश्लेषिाने िरू
ु के ले आद्दि िवथ िाधारि िामूद्दहक ईहेची
ित्िकल्परूप िांकल्पना माांिली. द्दतला िवथ द्दहतकारी म्हिून िवथ श्रेष्ट ठरवली.
हेगेलच्या राजकीय द्दवचाराांमध्ये राज्यिांस्र्ेचे दैवतीकरि के लेले द्ददिते. राज्यात राहून आद्दि
राज्यामािथत मािि
ू स्वतांत्र द्दमळवू र्कतो, राज्यिांस्र्ा हे स्वातांत्र्याचे मूतथ स्वरूप अिते. द्दतला
स्वतःचे व्यद्दक्तमत्व आद्दि ईहा (इच्छा) अिते िवथ नागररकाांच्या ईहेची ती गोळा बेरीज निते.
 आदशथवादी दृिीकोनावरील टीका आदर्थ वादी दृ�ीकोन वास्तवापेक्षा कल्पनेला, व्यवहारापेक्षा स्वप्नरांजनाला आद्दि वतथ मानापेक्षा
भद्दवष्याला अद्दधक महत्व देतो, अर्ी टीका या दृ�ीकोनावर टीकाकराांनी के ली आहे. अद्दतिैद्ाांद्दतक,
अवास्तव, एकाांगी या दोषामळ
ु ता काहीर्ी कमी होते, अिाही आक्षेप
ु े आदर्थ वादी दृ�ीकोनाांची उपयक्त
घेतला जातो.
अिे अिले तरी हा दृ�ीकोन उपयक्त
ु ठरतो. राजकीय तत्वज्ञाांच्या आदर्ाथ त्मक द्दचांतनामळ
ु े
राज्यर्ास्त्रीय द्दवचाराांना नैद्दतक प्रद्दतष्टा प्राप्त होते व त्याचा नैद्दतक दजाथ उांचावतो. राजकीय
द्दवचारवांताच्या आदर्थ द्दचांतनातून राज्यकत्याांना राजकािािदांभाथ त नव्या द्ददर्ा द्दमळता.
उदा. िप्रु द्दिद् इटाद्दलयन द्दवचारवांत मॅद्दकयाव्हॅलीने आपल्या `The Prince' या ग्रांर्ात राजाला
राज्यकारभारा िांदभाथ त उपदेर् के ला आहे. त्याचे राजकीय द्दवचार आजही उपयक्त
ु ठरतात.
कौद्दटल्य / आयथ चािर्कय यानेदेखील आपल्या `कौद्दटल्याचे अर्थ र्ास्र्` या ग्रांर्ात राज्यकारभारािांबांधी
राजाला मागथ दर्थ न के ले आहे.
तिेच स्वार्ी, िांकुद्दचत, द्दवकारग्रस्त मानवी िमाजाचे उन्नयन व उदात्तीकरि करून िमाजजीवनाला
पररपूिथतेच्या द्ददर्ेने नेण्याि आदर्थ वादी दृ�ीकोन उपयक्त
ु ठरतो. मूल्ये, तत्वे आद्दि आदर्ाांना
िमाजजीवनात महत्व द्ददले नाही तर व्यद्दक्तगत आद्दि िामाद्दजक पातळीवर अधःपतन होण्याचा धोका
अितो.
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1.5.2 अनुभववादी दृिीकोन अनभु वनपूवथ द्दचांतन आद्दि द्दनगमनावर आधाररत आदर्थ वादी ��ीकोन राज्यर्ास्त्रात प्लेटो- ऑरीस्टॉल
पािून 19 व्या र्तकाच्या र्ेवटपयांत वापरला जातो. ऐतीहाद्दिक आद्दि तौलाद्दनक पद्तीचा अवलांब
के ला अिला तरी मख्ु य लक्ष तत्वज्ञानावर होते.
1980 मध्ये ग्राहाम वॉलिचे `Human Nature in Politics` हे पस्ु तक प्रद्दिद् झाले. ते
अनभु ववादाच्या द्ददर्ेने पिलेले पद्दहले पाऊल होते. त्यात ग्राहम बालािने मानिर्ास्त्रीय अांगाने
राजकारिाचा अभ्याि के ला. ऑर्थ र बेन्टलेने या पस्ु तकात िमाजर्ास्त्रीय अांगाने राजकारिाचा
अभ्याि के ला. त्यानांतर मॅर्कि वेबरने अनभु ववादी पद्तीचा अवलांब करून नोकरर्ाहीचा अभ्याि
के ला काय अिावे ? या पेक्षा काय आहे ? यावर भर द्ददला.
वास्तद्दवक पाहता 1940 नांतरच्या काळात अनभु ववादाचा द्दवर्ेष चालना द्दमळाली अमेररकन
राज्यर्ास्त्रज्ञाांनी या �द्द�कोनाचा वापर करून राजकीय जीवनाच्या िवथ पैलूचां ा अभ्याि के ला.
प्रत्यक्षवाद व्यवस्र्ात्मक द्दवश्लेषि वतथ नवाद ही िवथ अनभु ववादाची रूपे आहेत. वस्तद्दु स्र्तीची जर्ी
आहे तर्ी नोंद करावी. ती करताना मूल्याांना स्र्ान अिू नये अध्यापन वस्तद्दु नष्ट अिावे, वस्तद्दु नष्ट
निावे ही अनभु ववादाची द्दत्रिूत्री आहे

राजकीय क्षेत्रात अनभु वाच्या आधारावर काढलेले द्दनष्कषथ , माद्दहती िांकलन, त्यानि
ु ार तयार के लेले
द्दिध्दाांत म्हिजेच अनभु ववाद होय.
र्ोिर्कयात, प्रत्यक्ष अवलोकन, द्दनरीक्षि, वगीकरि, मोजमाप इ. च्या आधारे मानवाच्या राजकीय
वतथ नाचा, राजकीय घटनाांचा कायथ कारि नाव िांबांध प्रस्र्ाद्दपत करून त्याच्या आधारे द्दिद्ाांत
प्रस्र्ाद्दपत करिे, त्याची पनु थ पाल करिे व द्दिद्ाांताची माांििी करिे म्हिजे अनभु ववाद होय.
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अनभु ववादी द्दवचारवांताांनी आदर्थ वादी ��ीकोनाची िांकल्पनात्मक आद्दि िैद्ाांद्दतक चौकट पूिथपिे
नाकारली. िरू
ु वातीच्या काळात हा ��ीकोन पारांपाररक ��ीकोनाला पूरक मानला गेला. मात्र नांतर
या दोन्ही द्दिद्ाांताांना अांतद्दवरोध द्दनमाथ ि झाला. पारांपाररक द्दवचारवांताांना गद्दृ हतकाांची अनभु वलक्षी
तपाििी अपूिथ व अद्दनिाथ यक वाटली तर पारांपररक पद्तीने टाळा बांद खोलीत बिून के लेले
चौकटीतील तत्वज्ञानात्मक द्दचांतन अनभु व वाद्याांनी अमान्य के ले. तरीिद्
ु ा अनभु ववादाकिे अद्दभजात
(परांपरागत) राजकीय द्दचकीत्िेचे पढु चे पाऊल म्हिून पाहीले जाते.
अनभु ववाद द्दिद्ाांताच्या प्रद्दियेकिे दल
ु थ क्ष करीत नाही तर ज्ञान आद्दि उपलब्ध चौकर्ीच्या तांत्रावर
भर देतो. द्दिद्ाांताच्या पनु रूज्जीवनाची गरज अनभु ववाद्याांनी नांतरच्या काळात मान्य के ली. िेद्दव्हि
ईस्टन िारख्या द्दवचारवांताांनी स्वतःची द्दिद्ाांते आद्दि प्रद्दतमाने द्दवकद्दित के ली. अद्दतअनभु ववादी
द्दवचारवांत पारांपररक राज्यर्ास्त्रातील मूल्याद्दभमख
ु ता मध्यवती मानतात.
अनभु ववादी ��ीकोनाची वैद्दर्�य़े खालीलप्रमाणेः
1) आांतरराष्ट्रीय अनभु ववादी द्दवचारवांत आांतरर्ास्त्रीय ��ीकोन स्वीकारून अन्य िामाद्दजक र्ास्त्रातील िांकल्पना व
अभ्यािपद्तीचा अवलांब करून अभ्याि करतात. उदा. द्दनवििूकाांच्या द्दवश्लेषिािाठी
िांख्यार्ास्त्राचा आधाल के ला जातो. मानवी वतथ नाच्या अभ्यािािाठी मानिर्ास्त्राचा आधार के ला
जातो.
2) व्यावहाररक प्रश्ाांवर भर अनभु ववादी ��ीकोन आदर्थ वादापेक्षा वास्तवावर भर देतो. व्यावहाररक प्रश्नाांच्या अभ्यािाला महत्व
देतो.
3) अनुभव व अवलोकनाला महत्व अनभु ववादी राजकीय द्दिद्ाांत घटना व घिामोिींचे प्रत्यक्ष द्दनरीक्षि, अवलोकन करून तथ्यद्दवश्लेषर
करून राजकीय द्दिद्ाांताची माांििी करतो.
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4) मल्ु यसनरपेक्ष दृिीकोन िांर्ोधन हे मल्ु यद्दनरपेक्ष दृ�ीकोनातनु के ले जावे. अनभु ववादात मल्ु याांना प्रद्दतक्षेची कोित्याही प्रकारचे
महत्व द्ददले जात नाही.
5) पुनथतपाििी जे द्दिद्ाांत, द्दनष्कषथ काढले जातात त्याची पनु थ तपाििी करून द्दिद्ाांताची द्दनद्दित माांििी के ली जाते.
6) क्षेत्रीय िांशोधनाला महत्व अनभु ववादात तथ्यिांकलनािाठी अत्याधद्दु नक व र्ास्त्रीय िाधनाांचा आधार घेतला जातो. क्षेत्रीय
िांर्ोधनाला महत्व द्ददले जाते.
7) आधुसनक अध्ययनापद्तीचा अवलांब अनभु ववादात अभ्यािाठी द्दनरीक्षि, पररक्षि, तल
ु ना, िवेक्षि, मल
ु ाखती, नमनु ा पाहण्या,
िांख्यार्ास्त्रीय तांत्र अर्ा आधद्दु नक पद्तींचा अवलांब के ला जातो.
अनुभववादी दृिीकोनातील दोष / टीका अनभु ववादाला प्रद्दतवाद म्हिनू काही द्दवचारवांताांना अद्दतअनभु ववाद ही िांकल्पना माांिली. रॉबटथ
िहाल हा या िांकल्पनेचा जनक मानला जातो. या दृ�ीकोनातील दोष खालीलप्रमािे1) अचुकता कमी अनभु ववादी द्दिद्ाांतात अचक
ु ता कमी अिते त्याचे द्दनष्कषथ िवथ त्र िारखेच अितील अिे नाही मानवी
वतथ न ितत बदलिारे अिते. पररिाम द्दनष्कषथ द्दिद्ाांत अचूक अित नाही.
2) आदशाथकडे दुलथश अनभु ववादी दृ�ीकोन वास्तवावर भर देतो. पररिामी आदर्ाथ किे दल
ु थ क्ष के ले जाते. मानव हा
िमाजर्ील, िचेतन अिल्याने मानवी जीवनात वास्तवाद आदर्ाथ लाही स्र्ान अिते.
3) शास्त्रीय पद्तीचा असतरेक अनभु ववाद्याांनी िांपूिथ लक्ष व्यावहाररक तथ्य िांकलन आद्दि त्यािाठी नवीन पद्तींचा र्ोध घेण्यावर
कें द्दद्रत के ले. यामळ
ु े द्दिद्ाांत द्दनद्दमथतीचे िारिा द्दवचार झाला नाही. र्ास्त्रीय पद्तीचा अवलांब के ल्यामळ
ु े
राज्यर्ास्त्रातून िैद्ाांद्दतक बाबी न� झाल्या. त्यातून द्दिद्ाांताची द्दनद्दमथती होऊ र्कली नाही.
4) िांकसलत ज्ञान यर्ायोग्य अिेलच अिे नाही मानवी वतथ नप्रद्दियेचा र्ोध घेऊन त्यात पनु थ प्रत्यक्ष येईलच अिे द्दनद्दितपिे िाांगता येत नाही.
द्दलओ स्राअिच्या मते, प्रस्ततु तेच्या दृ�ीकोनावर द्दनकषावर अनभु ववादी दृ�ीकोन कचकामी ठरतो.
अद्दतअनभु ववाद्याांच्या दृ�ीने पारांपाररक राजकीय तत्वज्ञानातील नैद्दतक आद्दि ज्ञानमीमाांिा र्ास्त्रीय
द्दचद्दकत्िा हेच ज्ञानिाधनेचे एकमेव रास्त क्षेत्र आहे. अनभु ववाद आद्दि अद्दतअनभु ववाद यो दोन्ही
दृ�ीकोनात िवु िथ मध्य िाधण्याचा प्रयत्न ईस्टन आद्दि िहाल याांनी के ला आहे.
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ईस्टन आद्दि िहाल याांच्या मते राजकीय द्दिद्ाांतात द्दवचार आद्दि द्दवश्लेषिाबरोबर िजथ नर्ील नैद्दतक
द्दचकीत्िा अांतथभूत अिते. राजकारिाची तटस्र् वस्तद्दु नष्ट स्प�ीकरिे र्ोधिायाांनी मूल्याांद्दवषयी
उदािीन राहण्याची गरज नाही. अनभु ववादी ज्ञान ही चाांगल्या नैद्दतक द्दनविीची आवश्यक पूवथअट
मानावी लागते. वस्तद्दु न� ज्ञान नैद्दतक द्दनिथ याचा पयाथ य होऊ र्किार नाही. मात्र ते नैद्दतक द्दनिथ याची
पूवथगरज अिते.
आदर्थ वादी आद्दि अनभु ववादी दोन्ही दृ�ीकोनाचे लक्ष्य राज्यर्ास्त्राच्या अध्ययनाच्या दृ�ीने महत्वाचे
आहे. दोन्ही दृ�ीकोनाांचा अवलांब करून अभ्याि पूिथ करता येतो. मानव िमाज िमाजात किे
वागतात हे अनभु ववादी दृ�ीकोन िाांगतो तर त्याांनी किे वागावे? हे आदर्थ वादी दृ�ीकोन िाांगतो.

1.6 उदारमतवादी आसि मार्किथवादी दृिीकोन
1.6.1 उदारमतवादी दृिीकोन
व्यक्तीस्वातांत्र्याला िवौच्च मूल्य मानिारी व व्यक्तीला जास्तीत जास्त स्वातांत्र्य द्दमळे ल अर्ा रीतीने
िमाजाचे िांघटन करिे हे मूलभूत ध्येय मानिारी द्दवचारप्रिाली म्हिून उदारमतवादाकिे पाद्दहले
जाते. उदारमतवाद ही तकथ आद्दि मानवी मूल्याांवर आधाररत अिलेली द्दवद्दर्� व्यवस्र्ा आद्दि
जीवनाचे मागथ स्प� करिारी द्दवचारधारा आहे. उदारमतवाद हा स्वातांत्र्य आद्दि िद्दहष्ितु ेचे िमर्थ न
करतो. त्यात प्रत्येकाच्या व्यद्दक्तमत्वाची प्रद्दतष्टा व नैतीक मूल्य महत्वाचे मानले जाते. उदारमतवादात
व्यक्तीस्वातांत्र्याला अांतीम मूल्य मानले जाते. िामाद्दजक आद्दि आद्दर्थक िांस्र्ाांनी व्यक्तीवर लादलेल्या
बांधनाांना उदारमतवादाने द्दवराषध के ला आहे. राज्यिांस्र्ा, धमथ िांस्र्ा व पारांपररक द्दनरांकुर् ित्तेलाही
उदारमतवाद द्दवरोध करतो.
उदारमतवादाचा प्रारांभ यरु ोपात 17 व्या र्तकात झाला. र्ास्त्रीय-द्दवज्ञानातील र्ोधाांमळ
ु े यरु ोपात
औद्योद्दगक उत्पादन पद्तीची िरू
ु वात होत होती. धमथ ित्तेच्या क्षेत्रात पोपच्या ित्तेला आव्हान देण्यात
आले. नव्या मूमीच्या, खांिाांच्या र्ोधामळ
ु े व्यापार-उद्ददम वाढत होता. िरांजामर्ाही व्यवस्र्ा
कोलमिून पित होती. भाांिवलर्ाहीच्या स्र्ापनेि िहाय्यकारी ठरिायाथ बाबींना चालना देिे हे
उदारमतवादाचे ध्येय होते. पारांपररक उदारमतवादात व्यक्तीला िांपूिथ िमाजजीवनाचे कें द्र मानन्यात
आले. त्यातून व्यक्तीवादाला चालना द्दमळाली. जॉन लॉक, ऍिम द्दस्मर्, जेरमे ी बेंन्र्ेम, जे.एि. द्दमल.
र्ॉमि पेन या द्दवचारवांताांनी व्यक्ती, व्यक्ती स्वातांत्र्य, व्यक्तीचे हर्कक द्दवचाराांना महत्व देऊन
उदारमतवादात भर घातली. मयाथ द्ददत र्ािन, कायद्याचे अद्दधराज्य, खाजगी मालमत्तेच्या िांरक्षिाची
हमी, करार स्वातांत्र्य द्दनिथ य स्वातांत्र्य ही पारांपररक उदारमतवादाची वैद्दर्�य़े आहे.
जॉन स्टुअटथ द्दमल, काांट, ग्रीन, हॉवहाऊि या द्दवचारवांताांच्या द्दवचाराांमध्ये आधद्दु नक उदारमतवाद
द्ददिून येतो. आधद्दु नक उदारमतवादाने स्वातांत्र्य आद्दि मनष्ु याची प्रगती यातील िांबांध स्प� के ला आहे.
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त्यानि
ु ार मनष्ु यामध्ये स्वतःला द्दवकद्दित करण्याची अपार र्क्ती िामावलेली अिते. पि त्याने
दि
ु याांच्या क्षमतेला बाधा व पोहोचवता द्दवकाि िाधला पाद्दहजे. व्यक्तीच्या खाजगी
मालमत्तेचे िांरक्षि व्हावे परांतु त्याचबरोबर काही िामाद्दजक-आद्दर्थक िमस्याांवर उपाय करण्याचे
कतथ व्ये व आवश्यकता राज्याने पूिथ करावी. अिे या द्दवचारवांताांचे म्हििे आहे. आधद्दु नक
उदारमतवादाने द्दवतरिात्मक न्याय, कल्यािकारी राज्ये या िांकल्पनाांचे िमर्थ न के ले आहे. आधद्दु नक
उदारमतवादानि
ु ार प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आपल्या आविीनि
ु ार पयाथ य द्दनविण्याची आद्दि त्यािाठी
उत्तरदायी अिण्याची क्षमता आहे मात्र व्यक्तीने परस्पराांचा आदर करावा. राज्याने त्यात हस्तक्षेप
करून नये अिा हा उदारमतवाद मानतो.
हॉब्जहाऊि या द्दवचारवांताने उदारमतवादाची नऊ तत्वे िाांद्दगतली आहे.
1)

कायद्याचे राज्य व कायद्यािमोर िमानता

2)

जबाबदार र्ािन

3)

द्दवचार, भाषि, लेखन, िांघटन व धमथ स्वातांत्र्य

4)

व्यविाय स्वातांत्र्य व िमान िांधीचे तत्व

5)

आद्दर्थक स्वातांत्र्य: अर्थ व्यवस्र्ेतील र्ािनिांस्र्ेच्या हस्तक्षेपाि द्दवरोध

6)

अद्दधकारवादी कुटुांबाि द्दवरोध, स्त्री-परू
ु षाांना िमान स्वातांत्र्य

7)

राष्रीय स्वातांत्र्य

8)

आांतरराष्रीय राजकारिात िामथ्याथ च्या वापराि व परकीय हस्तक्षेपाि द्दवरोध

9)

राजकीय स्वातांत्र्य: जनतेचे स्वातांत्र्य: प्रौढ मताद्दधकाराचे मानवाच्या िामाद्दजक- आद्दर्थक
िांबांधाचा आदर्थ मानला जातो. जन्ु या उदारमतवादात बाजारयांत्रिेतील मफ्ु त स्पधेच्या
तत्वावर जोर द्ददला गेला. िमकालीन उदारमतवाद हा द्दनयांद्दत्रत बाजार व्यवस्र्ेच्या आदर्ाथ ला
स्वीकृत करतो. म्हिून तो कल्यािकारी राज्याचा िमर्थ क बनला आहे.

1.6.2 मार्किथवादी दृिीकोन
मार्किथ र्ोर द्दवचारवांत, व्यािांगी द्दवद्वान, र्ास्त्रीय िांर्ोधक, एक िाांद्दतकारक द्दवचारवांत होता. अन्य
द्दवचारवांताांनी जग िमजून घेण्याचा प्रयत्न के ला. परांतु मार्किथ ने जर बदलण्याचा द्दवचार के ला.
िामाद्दजक पररद्दस्र्ती व मानवी जाद्दिवा याांच्यातील द्वांद्वाांत्मक िांबांधातून द्दवचार आद्दि द्दिद्ाांत
जन्माला येतात. जनिामान्याांच्या मनाची पकि जेव्हा द्दिद्ाांत घेतात तेव्हा त्याांचे मोठय़ा भौद्दतक
र्क्तीत रूपाांतर होते आद्दि ही र्क्ती जग बदलण्याची ताकद अांगी बाळगते, अिा मार्किथ चा द्दवश्वाि
होता त्यामळ
ु े िामाद्दजक र्ात्राांच्या अभ्यािाकिे मार्किथ ने मूतथ द्दचांतनाच्या दृ�ीने पाद्दहले, िप्तरांजनाच्या
दृ�ीने न पाहता िमाजातील वास्तव माांिण्याचा प्रयत्न के ला.
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िामाद्दजक द्दवचाराांची ित्याित्यता िैद्ाांद्दतक पातळीवर तपाििे र्र्कय निते, िाांद्दतकारक कृतींच्या
द्दनकषाांवर ती अजमवता येते. या िूत्रावर मार्किथ वादाची उभारिी झालेली आहे. द्वांद्वात्मक भौद्दतकवाद,
वगथ िांघषथ , िवथ हारा वगाथ ची द्वांद्वात्मक भौद्दतकवाद, अद्दतररक्त मूल्य, वगथ िांघषथ , िवथ हारा वगाथ ची िाांती,
िवथ हारा वगाथ ची हुकूमर्ाही त्यातून द्दनमाथ ि होिारा वगथ द्दवहीन िमाज आद्दि िमाजवादी व्यवस्र्ा अिा
िैद्ाांद्दतक प्रवाि मार्किथ उलगिून दाखवतो. कालथ मार्किथ ने माांिलेले या द्दिद्ाांतात पढु े लेद्दनन,
स्टॉद्दलन, माओ-त्िे-तांगु याांनी काही िैद्ाांद्दतक िधु ारिा करून मार्किथ वादात भर घातलेली आहे.
मार्किथ वादी द्दवचारवांत राजकारिाला मानवी जीवनाची मूलभूत अर्वा स्वायत्त कृती मानत नाही.
त्याांच्या मते कोित्याही िमाजाचे, देर्ाचे राजकारि तेर्ील अर्थ व्यवस्र्ेर्ी अत्यांत जवळून जोिलेले
अिते.
मार्किथ वादी द्दवश्लेषि तीन गद्दृ हतकाांवर आधाररत आहे.
1)

िमाजातील िमाजघटक, िदस्य स्वतांत्र्य, िटु य़ा िटु य़ा व्यक्तीच्या रूपामध्ये आपले द्दहत
िाधण्यािाठी नागरी िमाजाचे िांघटन करतात. र्ोिर्कयात नागरी िमाज हे व्यक्तींच्या स्वद्दहत
िाधनाचे क्षेत्र आहे. िमाजाती, िदस्याांना परस्पराांर्ी जोिण्याचे नागरी जीवन हे मख्ु य िूत्र
आहे. आपि के वळ राजकारिावर लक्ष कें द्दद्रत के ले तर िमाजातील अांतद्दवराधकाांकिे दल
ु थ क्ष
होईल. त्यामळ
ु े वगथ िांघषाथ चे अद्दस्तत्व िमजू र्किारी नाही.

2)

िामाद्दजक जीवनाच्या िांरचनेतांगथत पाया (Base) आद्दि इमला (Superstruc- ture) यात
िरक करिे आवश्यक आहे. िमाजाची आद्दर्थक रचना हा त्याचा पाया अिून कुटुांब, धमथ ,
िमाज, िांस्कृती, कायदे हे त्याची अद्दधरचना आहे. िामाद्दजक उत्पादनाच्या प्रद्दियेत मनष्ु य
अर्ा िांबांधाची बद् होतो, ते त्याच्या इच्छापलीकिचे व अद्दनवायथ अितात. हे उत्पादन िांबांध
त्याांच्या भौद्दतक उत्पादनर्क्तीच्या द्दवकािाच्या द्दनद्दित अवस्र्ेनि
ु ार प्रस्र्ाद्दपत होतात.
उत्पादन िांबांधामध्ये बदल झाला की, वरच्या इमल्यात बदल होतो. र्ोिर्कयात पायाच्या
स्वरूपात बदल झाला की वरच्या अद्दधरचनेचे स्वरूप देखील बदलते. उत्पादक र्क्तीच्या
द्दवकािाबरोबरच िमाजाच्या वगथ द्दचत्रातही बदल होतो. अर्ाप्रकारो िरांजामी िमाज आद्दि
भाांिवलर्ाही िमाजाच्या राजकारिात मूलभूत िरक आढळतो.

3)

मार्किथ वादी �द्द�कोन राजकारिाला िाांद्दतकारक कायथ िमाच्या मागदर्थ क रूपातही पाहतो.
मार्किथ आद्दि टाांगल्े िच्या मतानि
ु ार भाांिवलर्ाही व्यवस्र्ेअांतगथ त मजरु ी पद्ती कामगाराांच्या
परस्परस्पधेंवर आधाररत अिून. तेच त्याांच्या र्ोषिाचे मूळ कारि आहे. त्यामळ
ु े कामगार
वगाथ ने आपले र्ोषि करिायाथ भाांिवलदार वगाथ चा मक
ु ाबला करण्यािाठी त्याांना लढा
देण्यािाठी आपले िाांद्दतकारी िांघटन बनवले पाद्दहजे. िाांतीकारक मागाथ ने वगथ द्दवहीत िमाज
अद्दस्तत्वात येईल.
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मार्किथ वादी द्दवश्लेषिात मख्ु यतः पढु ील दोन उद्दि�े मानली जातात.
1)

िामासजक रचना यात िमाजव्यवस्र्ेच्या द्दभन्न रूपाांचे वगीकरि अद्दभप्रेत आहे.
उदा. िरांजामर्ाही िमाज, भाांिवलर्ाही िमाज, िमाजवादी िमाज

2)

कलासनसिती यात राजकीय पक्ष, दबावगट आद्दि अद्दभजन याांचा अभ्याि प्रस्ततु आहे. अभ्याि करताना
ऐद्दतहाद्दिक विथ नात्मक र्ैलीचा वापर के ला जातो. आधद्दु नक िामाद्दजक िांर्ोधनाच्या पद्तीचा
आधार घेतला जात नाही.
मार्किथ वादी दृद्द�कोनाने अर्थ कारि आद्दि राजकारि याांच्या परस्पर िांबांधाांचा अभ्याि
करण्याबाबत अभ्यािकाांमध्ये द्दवर्ेष आवि द्दनमाथ ि के ली आहे.
मार्किथ वादी दृद्द�कोनाने राजकारिाला वगथ िघां षाथ चे पररक्षेत्र मानले आहे; राज्यिांस्र्ेकिे
मार्किथ वाद र्ोषिाचे, दमनाचे िाधन म्हिून पाहतो.
मार्किथ आद्दि टाांजेल्िने िांपूिथ मानवी इद्दतहािाांचे द्दवश्लेषि करून हा द्दवचार
माांिला की, खाजगी िांपत्तीच्या मालकीच्या आधारे मानवी िमाज धद्दनक आद्दि
द्दनधथ न वगाथ त द्दवभागला आहे. धद्दनक वगथ प्रभूत्वर्ाली वगथ तर द्दनधथ न वगथ परावलांबी राद्दहला आहे.
आधद्दु नक औद्योद्दगक िमाजात राजकीयदृ�य़ा िवथ मानवमात्राांच्या स्वातांत्र्याचा दावा के ला
जातो. परांतु िरांजामर्ाहीच्या पतनानांतर िमाज आद्दर्थकदृ�य़ा पन्ु हा भाांिवलदार वगथ आद्दि
कामगार वगथ याांच्यात द्दवभागला आहे. राज्याची िवथ ित्ता के वळ भाांिवलदार वगाथ च्या हातात
कें द्दद्रत झाली अिून, कामगाराांचे स्वातांत्र्य द्दनरर्थ क बनले आहे. िमाज जोपयांत आद्दर्थकदृ�य़ा
परस्परद्दवरोधी वगाथ मध्ये द्दवभागलेला अिेल तोपयांत राजकीय व्यवस्र्ा कामगार वगाथ ला
परावलांद्दवत्वाच्या र्ांख
ृ लेतून मक्त
ु करू र्किार नाही. म्हिून मार्किथ वादाने वगथ िांघषाथ ला महत्व
देऊन अिा द्दवचार माांिला, या िांघषाथ त कामगार वगाथ ला िांघद्दटत होऊन भाांिवलर्ाहीचा अांत
करावा लागेल. उत्पादनाच्या िाधनाांवर िमाजाची मालकी प्रस्र्ाद्दपत करून िमाजवादाची
स्र्ापना करावी लागेल तेव्हाच वगथ द्दवहीन िमाजाचा उदय होऊ र्कला.
र्ोिर्कयात, मार्किथ वादाच्या मते, परस्परद्दवरोधी वगीय द्दहतिांबांधात राजकारिाच्या माध्यमातून
िमन्वय िाधता येत नाही याउलट राजकारि हे वगथ िांघषाथ चा पररपाक अिून वगथ कलहाचा अांत
झाल्यानांतर राजकारि िमाप्त होईल.
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1.7 स्त्रीवादी दृसिकोन
राज्यर्ास्त्राचा स्त्रीवादी दृ�ीकोन िामाद्दजक, राजकीय, आद्दर्थक, वैधाद्दनक अर्ा िवथ बाबतीत स्त्रीपरु ष िमतेचा परु स्कार करिारा आद्दि द्दलांगाधाररत द्दवषमतेला द्दवरोध करतो. त्यातून स्त्रीयाांच्या प्रकट
होिायाथ राजकीय आकाांक्षाची अद्दभव्यक्ती होते. राजकारि-ित्ताकारक म्हिजेच िावथ जद्दनक
अद्दधकारपदप्राप्तीत स्त्रीयाांना िमान िांधी प्राप्त व्हावी, स्त्रीयाांना िवथ च क्षेत्रात िमान मानले जावे हा
स्त्रीवादाचे प्रमख
ु आर्य िूत्र आहे.
स्त्रीवादी द्दिद्ाांताचे मख्ु य प्रद्दतपादन म्हिजे िमाजात ित्तेचा मोठय़ा प्रमािात अवलांब के ला जातो.
ित्ता िांकल्पनेच्या द्दवश्लेषिात स्त्री हा एक र्ोद्दषत वगथ अिून, हे र्ोषि िवथ व्यापी अिून, स्त्रीच्या
जीवनाच्या प्रत्येक आयामाि ने प्रभाद्दवत करते. परू
ु ष हेच स्त्रीच्या र्ोषिाचे मूलस्त्रोत अिून, परू
ु षाचे
अद्दधपत्य हे प्रभत्ु वाचे िवाथ त प्राचीन आद्दि िवथ पररद्दचत अिे रूप आहे. अर्ा या परू
ु षी वचथ स्वापािून
स्त्रीची मक्त
ु ता झाली पाद्दहचे. िमानतेच्या तत्वावर प्रद्दतष्टतेचे व अद्दधकाराचे स्र्ान प्राप्त करण्यािाठी,
स्त्रीयाांनी िांघद्दठत होऊन लढा द्यावा, अिे प्रद्दतपादन करिारी राजकीय द्दवचारिरिी म्हिजे स्त्रीवाद
होय. स्त्रीवादाचे ध्येय हे स्त्रीयाांच्या जीवनाचे स्तर उांचाविे, त्याांची जीवनर्ैली िांपन्न करिे हे आहे.
स्त्रीवादाचा सवकाि स्त्रीवादी दृ�ीके नाचा उदय 18 व्या र्तकाच्या उत्तराधाथ त झाला. तत्कालीन िमाजकारिराजकारिावर ग्रीक द्दवचारवांत ऍररस्टॉटलचा प्रभाव होता, त्याांच्या मते, स्त्रीया भावनाप्रधान अिल्याने
िामाद्दजक िमस्याांचा द्दवचार करून द्दनिथ य घेण्याची क्षमता त्याांच्याकिे नाही. र्ोिर्कयात, हा द्दवचार
परू
ु षित्ताक व्यवस्र्ेचे आद्दि स्त्रीयाांच्या दय्ु यम स्र्ानाचे िमर्थ करतो.
अमेररके ने 1776 मध्ये स्वातांत्र्याचा जाहीरनामा घोद्दषत के ला. मानवी हर्ककाांचे िमर्थ न के ले. मात्र
त्यातून स्त्रीया आद्दि गल
ु ामाांना वगळण्यात आले. 1791 मध्ये मूलभतु अद्दधकाराांचा राज्यघटनेत
िमावेर् करण्यात आला. मात्र हे अद्दधकार के वळ परु षाांनाच बहाल करण्यात आले. त्या द्दवरोधात मेरी
उलस्टोन िॉफ्ट या स्त्रीवादी लौद्दखकतेने `A Vindication of the rights of women` या पस्ु तकात
लेखन करून स्त्री-द्दर्क्षिाचा परु स्कार के ला.
19 व्या र्तकात जगभरात मताद्दधकाराची व्याप्ती द्दवस्तारत अिताना द्दलांगाद्दधद्दष्टत भेदभावाच्या
आधारे स्त्रीयाांना मताद्दधकार देण्यात आला नाही. इांग्लांिमध्ये स्त्रीमताद्दधकाराच्या चळवळीचे नेतत्ृ व
द्दिद्दटर् उदारमतवादी द्दवचारवांत जे.एि. द्दमलने के ले. स्त्री-परू
ु ष िमानतेवर भर देिारे द्दवचार द्दमलने
माांिले. 1880 मध्ये स्त्रीवाद (Feminism) हा र्ब्द प्रयोग िवथ प्रर्म वापरला गेला.
िेटी िाइटन या अमेररकन लेद्दखके ने कामाच्या द्दठकािी, राजकारिात, खाजगी जीवनात स्त्री- परू
ु ष
िमानता प्रस्र्ाद्दपत करिारे उपाय िचु वले.
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19 व्या र्तकाच्या उत्तराधाथ त स्त्रीवादी चळवळींना स्त्री मताद्दधकार, िांततीद्दनयमन द्दवषयक द्दनिथ य
घेण्याचे स्वातांत्र्य, स्त्री द्दर्क्षिाचा प्रिार, स्त्रीयाांच्या आरोग्य द्दवषयक िमस्या, नोकरी- व्यविाय
करिायाथ स्त्रीयाांिाठी चाांगल्या िद्दु वधाांची मागिी के ली. 19 व्या र्तकात स्त्री मताद्दधकार मान्य
करण्यात आला.
1970 च्या दर्कात मार्किथ वादी, उदारमतवादी, मानिर्ास्त्रीय चौकटीत परू
ु ष िलाह व्यवस्र्ेवर टीप
करण्यात आली. 1980 च्या दर्कात द्दलांगभेदभाव, द्दवषमता, परू
ु षी िमानता आद्दि परू
ु ष कें द्रीभूत
िमाजरचना याांचा द्दवरोध करिारे लेखन स्त्रीवाद्याांनी के ले.
स्त्रीवादी सवचारप्रवाहाचे प्रमख
ु सवचारित्रू 1)

स्त्रीवादी राजकीय द्दवचारप्रिालीत िावथ जद्दनक क्षेत्र हे परू
ु षाांचे तर खाजगी क्षेत्र स्त्रीयाांपरु तेच
िीद्दमत अििे ही द्दवभागिी स्त्रीवादाला मान्य नाही. स्त्रीयाांना पाहिायाथ िावथ जद्दनक क्षेत्रात
नोकण्या, पदे इ. मध्ये परू
ु षी वचथ स्व िांपवून स्त्रीयाांना परू
ु षाांप्रमािे वाटा द्दमळायला पाद्दहजे. ही
स्त्रीवादाची प्रमख
ु मागिी आहे.

2)

चूल आद्दि मल
ु या परांपरागत क्षेत्रात स्त्रीयाांप्रमािे परू
ु षाांनीही िहभागी झाले पाद्दहजे हे स्त्रीवादात
अद्दभप्रेत आहे.

3)

द्दलांगदृ�य़ा अांध िमाजाची (Sexiblind Society) प्रस्र्ापना करिे हे स्त्रीवादाचे प्रमख
ु उ�ी�
आहे कारि द्दलांगाद्दधद्दळत द्दवषमतेद्वारे स्त्रीयाांना द्दर्क्षि, आरोग्य, वेतन, व्याविाद्दयक प्रगती इ.
पािून जािीवपूवथक वांद्दचत ठेवले जाते.

4)

परू
ु षित्ताक व्यवस्र्ेत स्त्रीयाांची दिपिक
ू के ली जाते. स्त्रीयाांवर अन्याय करिायाथ द्दलांगभेद
द्दवरद्दहत द्दनयमाांना स्त्रीवादाचा द्दवरोध आहे.

5)

परू
ु षकें द्दद्रत व्यवस्र्ेत, प्राद्दतद्दनद्दधक िांस्र्ाांमध्ये स्त्रीयाांची दिपिूक के ली जाते. त्यामळ
ु े
स्त्रीयाांची स्वायत्तता लोप पारते आद्दि त्याांच्या आत्मिन्मानाला वाव राहत नाही. र्ोिर्कयात,
स्त्रीदेखील एक व्यक्ती अिून, जन्माद्दधद्दष्टत आदर, प्रद्दतष्टा स्त्रीला द्दमळाली पाद्दहजे. द्दलांगाद्दधद्दष्टत
भेिभाव िवथ च क्षेत्रातून िांपवला पाद्दहजे अर्ी स्त्रीवादयाांची मागिी आहे.
र्ोिर्कयात, िमतेच्या द्ददर्ेने जािारा आद्दि लैंद्दगक द्दवषमतेला द्दवरोध करिारा द्दवचार स्त्रीवादी
द्दवचारधारेच्या कें द्रस्र्ानी आहे.

स्त्रीवादी सवचारप्रवाह स्त्रीवादाचे उदारमतवादी, िमाजवादी जहालवादी उत्तर-आधद्दु नक स्त्रीवाद अिे वगीकरि के ले जाते.
1)

उदारमतवादी स्त्रीवाद उदारमतवादी स्त्रीवादाचा राजकारिाकिे पाहण्याचा दृद्द�कोन व्यद्दक्तवादी आहे. स्त्री आद्दि
परू
ु े त्याांच्यात िमानता हवी, द्दलांगाद्दधद्दष्टत भेदभावाचे िमूळ
ु ष दोघेही द्दववेकी आहेत त्यामळ
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राजकीय सिद्धांत - अर्थ आणि दृष्टिकोन

उच्चाटन के ल्याद्दर्वाय स्त्रीयाांची प्रगती होिार नाही अिे या द्दवचारप्रवाहाचे म्हििे आहे.
स्त्रीद्दर्क्षि, स्त्री-परू
ु ष वेतन िमानता याद्दवषयी स्त्रीवादी उदारमतवादी द्दवचारवांत आग्रही होते.
मेरी उलस्टोन िॉफ्ट, जे. एि. द्दमल बेटी िायिन हे द्दवचारवांत या द्दवचारप्रवाहाचे मख्ु य प्रवतथ क
आहे.
2)

िमाजवादी सवचारप्रवाह िमाजवादी द्दवचारप्रवाहावर प्रामख्ु याने कालथ मार्किथ आद्दि त्याचा िहकारी कें द्रीक पॅजेल्ि
याांचा प्रभाव पिलेला आहे. त्याांच्यामते, स्त्री-परुु ष द्दवषमतेचे मूळ िांपत्ती हे आहे. िांपत्ती धारक
परुु ष हा अद्दधक िामथ्यथ र्ाली बनतो आद्दि उदरद्दनवाथ हािाठी स्त्रीला िांपूिथत ःः परुु षावर
अवलांबून राहावे लागते. पररिाम स्वरुप, आद्दर्थकदृ�य़ा ती कमकुवत बनते.
मार्किथ च्या मते, िमाजवादाच्या स्र्ापनेनांतर िमाजातून खाजगी िांपत्तीचे उच्चाटन होईल
आद्दि स्त्रीयाांचे दास्यत्व िांप�ु ात येईल. अर्ा िमाजात स्त्री-परुु षाांचा दजाथ िमान अिेल
कोिताही वगथ अद्दस्तत्वात राहिार नाही.

3)

जहालवादी स्त्रीवाद प्रामख्ु याने िमाजवादी आद्दि जहालवादी स्त्रीवादाची तत्वे िमान आहेत, परांतु जहालवादय़ाांनी
िमर्थ न के लेली िाधने अद्दधक उग्र-आिमक स्वरुपाची आहेत.
या द्दवचारप्रवाहाच्या मते, स्त्रीयाांच्या पररद्दस्र्तीत बदल घिवून आिण्यािाठी अद्दस्तत्वात
अिलेले कायदे परु ि
े े नाही.
फ्रेंच द्दवचारवांत द्दिमोन-दी-बूहााँ ने आपल्या मढहर् िर्लेपव िर्ि
ु या पस्ु तकात जहाल
स्त्रीवादाचा परु स्कार के ला आहे.
जहाल स्त्रीवादय़ाांच्या मते, स्त्रीत्व ही परुु षाांनी घिवलेली बाब आहे. स्त्रीमक्त
ु ीचे ध्येय
गाठण्यािाठी स्त्रीयाांनी द्दववाह, मातत्ृ वापािून मक्त
ु राद्दहले पाद्दहजे. स्वतःचे भद्दवतत्व त्याांच्यात
हातात अिून, त्यािाठी िामथ्यथ र्ाली बनले पाद्दहजे. तिेच कामाची स्त्री-परुु ष द्दवभागिी,
अद्दधकार िांरचनार् गभथ धारिा, बालक अिावे द्दकांवा निावे, नको अिल्याि स्त्रीयाांना गभथ पात
करण्याचा अद्दधकार आद्दि स्वातांत्र्य अिले पाद्दहजे, अर्ा आर्याचे आिमक द्दवचार माांिले
आहे. तिेच श्रमद्दवभागिी व प्रजोत्पादन यावरील परुु षी वचथ स्वाचा द्दधर्ककार के ला.
स्त्रीमक्त
ु ीिाठी िाांतीद्दर्वाय दि
ु रा पयाथ य नाही. अिा द्दवचार अग्रिमाने माांिला. िामाद्दजक राजकीय - िाांस्कृद्दतक िांस्र्ा परुु षी वचथ स्वापािून मक्त
ु करिे गरजेचे आहे. अिे प्रद्दतपादन
त्याांनी के ले.
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4.

उत्तर आधुसनक स्त्रीवाद उत्तर आधद्दु नक स्त्रीवाद आधद्दु नकते पलीकिे जातो यात बद्दु ध्दद्दनष्टता प्रगतीबाबत
िभोवतालच्या पररद्दस्र्तीची नव्याने माांििी करावी अिे िचु वले आहे. िेररिा आद्दि
िाऊलकाांट या िें च द्दवचारवताांनी या द्दवचारप्रवाहाचे द्दवश्लेषि के ले आहे.
हा द्दवचारप्रवाह स्त्रीयाांच्या द्दवलगतेचा परु स्कार करतो. स्त्री-परुु षातील दरी मूलभूत स्वरुपाची
अिून ती कधीही न िांपिारी आहे. त्यामळ
ु े परुु षी वचथ स्वा द्दवरुध्द लढा उभारिे व्यर्थ आहे
म्हिून स्त्रीयाांनी स्वतःची वेगळी जीवनर्ैली तयार करावी. परुु षाांपािून वेगळे होऊन प्रेम,
िहवाि, वैवाद्दहत िांबांध याांना द्दतलाांजली देऊन स्वतःच्या िांस्र्ा विाहती स्र्ापन करावी.
अपव्यप्राप्तीिाठी परुु षाांवर द्दविांबून न राहता कृद्दत्रम गभथ धारिा या आधद्दु नक र्ास्त्रीय प्रगतीचा
िायदा घ्यावा. अर्ाप्रकारे परुु षाांपािून स्वतांत्र होऊन स्त्रीयाांनी आपले वेगळे द्दवश्व द्दनमाथ ि
करावे, अिा हा स्त्रीवाद िाांगता.

िाराांश स्त्रीवादी द्दवचारधारेने स्त्रीयाांवरील होिायाथ अन्याय, अत्याचाराला वाचा िोिली आहे. त्याांनी
द्दलांगाद्दधद्दळत भेद द्दलांगभेदाचे स्वरुप भेदभावात्मक िामाजे वास्तव पररद्दस्र्ती परुु षी िमाजित्ताक
पध्दती, राजकीय िहभाग, िामाद्दजक न्याय अर्ा िवथ पैलांवु र प्रकार् टाकून नवीन राजकीय
द्दिद्ाांताची माांििी के ली आहे. त्यातून मद्दहलाांचे कल्याि व मद्दहला िक्षमीकरिाबाबत नवनवीन
धोरिे, कायदे करुन स्त्रीयाांच्या प्रगतीि हातभार लावला आहे.

1.8 स्वयांअध्ययनािाठी प्रश्
1.

राजकीय द्दिद्ाांत म्हिजे काय ?

2.

राजकीय द्दिद्ाांताच्या / राज्यर्ात्राच्या अध्ययनाचा आदर्थ वादी दृद्द�कोन स्प� करा.

3.

राजकीय द्दिद्ाांताच्या अनभु ववादी दृद्द�कोनाची चचाथ करा.

4.

राजकीय द्दिद्ाांताच्या उदारमतवादी दृद्द�कोन द्दवर्द करा.

5.

राजकीय द्दिद्ाांताच्या अभ्यािात मार्किथ वादी दृद्द�कोनाने मोलाची भर घातली आहे. तमु च्या
मताचे िमर्थ न करा.

6.

स्त्रीवाद म्हिजे काय ? ते िाांगून स्त्रीवादाचे द्दवद्दवध प्रवाह स्प� करा.
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घटक रचना
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2.2 द्दिषय द्दििेचन
2.2.1 लोकशाही- अर्थ ि व्याख्या
2.2.2 लोकशाहीची िैद्दश�् ये/तत्िे
2.2.3 लोकशाहीचे प्रकार
2.3 प्राद्दतद्दनद्दिक लोकशाहीचे प्रकार
2.3.1 संसदीय लोकशाहीची िैद्दश�् ये
2.3.2 संसदीय लोकशाहीचे गणु
2.3.3 संसदीय लोकशाहीचे दोष अर्िा उणीिा
2.3.4 अध्यक्षीय लोकशाहीची िैद्दश�् ये
2.3.5 अध्यक्षीय लोकशाहीचे गणु
2.3.6 अध्यक्षीय लोकशाहीचे दोष अर्िा उद्दणिा
2.4 सहभागात्मक लोकशाही-अर्थ
2.4.1 सहभागात्मक लोकशाहीचे स्िरूप
2.4.2 सहभागात्मक लोकशाहीची िैद्दश�् ये
2.4.3 सहभागात्मक लोकशाहीचे गणु
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2.5 चचाथ त्मक लोकशाही
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2.8 अद्दिक िाचनासाठी उपयक्त
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लोकशाही

2.0 उद्दिष्ट्ये
लोकशाही या घटकाच्या अभ्यासातून आपणास पढु ील उद्दि�े साध्य करता येतील;
१)

लोकशाही संकल्पनेची ओळख करून घेणे.

२)

लोकशाहीच्या द्दिद्दिि प्रकारांची माद्दहती करून घेणे.

३)

लोकशाहीच्या द्दिद्दिि प्रकारांचे िैद्दश�् य आद्दण गणु -दोष स्प� करणे.

४)

लोकशाही संकल्पनेद्दिषयी जाणीि जागतृ ी िाढ करणे.

५)

लोकशाहीच्या बदलत्या स्िरूपाचा आद्दण द्दिकासाचा आढािा घेणे.

६)

लोकशाहीतील जनतेची भूद्दमका स्प� करणे.

2.1 प्रास्ताविक
प्राचीन काळापासून लोकशाही हा शासन प्रकार अद्दस्तत्िात आहे, असे इद्दतहासातील द्दिद्दिि
परु ाव्यांिरून स्प� होते. प्राचीन काळामध्ये गणराज्य अद्दस्तत्िात होती. ही गणराज्य म्हणजेच
लोकशाहीचे प्राचीन रूप होय. लोकांची सत्ता असलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय. लोकशाही ही
संकल्पना आता सिाांच्या पररचयाची झालेली आहे. ग्रीक द्दिचारिंत अररस्टाॅटल यांच्या द्दिचार ि
द्दलखाणातही लोकशाही संकल्पनेचा उल्लेख झालेला द्ददसून येतो. प्राचीन काळापासून ते आिद्दु नक
म्हणजेच आजपयांतच्या काळात लोकशाहीचे स्िरूप सतत बदलत गेलेले आपणास द्ददसून येते. प्राचीन
काळातील लोकशाही, मध्ययगु ीन काळातील लोकशाही आद्दण आिद्दु नक काळातील लोकशाही
यामध्ये बरीचशी पररितथ ने झालेली आपणास द्ददसून येतात. लोकसंख्या आद्दण क्षेत्रफळाने जास्त
असलेला भूप्रदेश यामळ
ु े प्राचीन गणराज्यातील प्रत्यक्ष लोकशाहीची जागा आिद्दु नक काळात अप्रत्यक्ष
लोकशाहीने घेतलेली आहे. इ. स.१२१५ मध्ये मग्नाचाटथ सनदेनस
ु ार नागररकांना काही अद्दिकार
प्रदान करण्यात आले. तसेच इ. स. १६८८ मध्ये इंग्लंडमध्ये झालेल्या रक्तहीन राज्यक्ांतीमळ
ु े
राजाच्या अद्दिकारांिर मयाथ दा आल्या आद्दण यातून इंग्लंडची प्रजा सािथ भौम बनली. अशाप्रकारे
लोकशाहीची सरुु िात इंग्लंडपासून झाली असल्यामळ
ु े इंग्लंडला ‘लोकशाहीचे माहेरघर’ असे संबोिले
जाते. यातूनच लोकशाहीचा द्दिकास झाला. इंग्लंड नंतर जगातील अनेक निस्ितंत्र राष्ट्ांनी
लोकशाहीचा स्िीकार के ला आद्दण अशाप्रकारे सतराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये उदयास आलेल्या
लोकशाहीचा प्रसार आद्दण प्रचार १८ व्या आद्दण १९ व्या शतकापयांत संपूणथ जगभर झाला.
लोकशाहीचा आजचा द्दिकास हा हजारो िषाथ त झालेला द्दिकास आहे.
लोकशाही ही एक द्दनव्िळ राजकीय यंत्रणाच नाही, तर तो एक जीिनाकडे पाहण्याचा �द्द�कोन आहे.
त्याचप्रमाणे लोकशाही हा एक जीिनमागथ आहे, एक जीिनपद्धती आहे. व्यक्ती मात्रािर असणारी द्दनतांत
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श्रद्धा आद्दण व्यद्दक्तमत्त्िाची सांभाळली जाणारी प्रद्दतष्टा हा लोकशाहीचा आत्मा आद्दण लोकशाहीचे खरे
अद्दिष्टान आहे.

2.2 विषय द्दििेचन
लोकशाही हा के िळ शासनाचा एक द्दिद्दश� प्रकार नसून तो एक जीिनद्दिषयक �द्द�कोन आहे.
लोकशाहीचा द्दिकास हा अद्दत प्राचीन काळापासून होत आलेला आहे. प्राचीन ग्रीक नगर राज्यातील
राज्यव्यिस्र्ेपासून लोकशाहीच्या द्दिकासाला अनक
ु ू ल घडामोडी घडलेल्या आहेत. नागररकांच्या
हककांची सनद, इंग्लंडमिील रक्तहीन राज्यक्ांती, फ्रेंच राज्यक्ांती आशा घडामोडीतून लोकशाहीचा
द्दिकास हा काही शतकांपासून द्दनरंतर होत आहे. लोकशाहीमध्ये अंतभथ ूत असणारी मानितािादी
तत्त्िेच लोकशाहीला अद्दिक प्रसाररत करण्यास कारणीभूत ठरलेली आहेत. त्यामळ
ु े च जगातील
बहुसंख्य राष्ट्ांनी लोकशाहीचा स्िीकार के ल्याचे द्ददसून येते. आिद्दु नक काळात लोकशाहीला अत्यंत
महत्त्ि प्राप्त झालेले आहे, कारण लोकशाही हा शासनाचा एक आिद्दु नक प्रकार म्हणून प्रद्दसद्ध आहे.
जगातील निस्ितंत्र राष्ट्ांनी लोकशाही शासन स्िीकारलेली आहे. तसेच लोकशाही शासन
स्िीकारण्यात द्दिद्दिि राष्ट् स्ितःचा गौरि समजत आहेत. निस्ितंत्र प्रत्येक राष्ट् स्ितःला लोकशाही
राष्ट् मानन्यात आज िन्यता मानत असल्याचे द्ददसून येते. राष्ट् राज्याच्या उदयानंतर जगातील
द्दनरंकुश राज्यसत्तेद्दिरुद्ध संघषथ झालेले आहेत. इंग्लंड, फ्रान्स आद्दण यरु ोपातील द्दिद्दिि देशात द्दनरंकुश
राज्यसत्तेद्दिरोिात अशाप्रकारचे संघषथ झाल्याची इद्दतहासात नोंद आहे. राजसत्तेद्दिरुद्धच्या
संघषाथ तूनच लोकशाही द्दिचार उदयास आले आद्दण यातूनच लोकशाहीचा द्दिकास झालेला आपणास
द्ददसून येतो. लोकशाहीत परस्पर समता आद्दण सहकार यांिर भर द्ददला जातो. यातून जनता, समाज
आद्दण देशाचा द्दिकास सहज साध्य होतो. लोकशाहीत परमतसद्दहष्टणतु ा सांभाळली जाते म्हणनू
मतद्दभन्नता असली तरी मतद्दभन्नतेतूनही एकतेला प्रािान्य द्ददले जाते. लोकशाही शासन प्रकारात
बंित्ु िाचा महत्त्ि असून कोणत्याही प्रकारच्या मानि द्दनद्दमथत भेदभािाला स्र्ान नाही. त्याचप्रमाणे
लोकशाही हा शासनाचा असा एक प्रकार आहे की, ज्यामध्ये शासक िगथ हा लोकांद्वारे द्दनिडला जातो
आद्दण लोकांना जबाबदारही िरला जातो. म्हणूनच लोकशाही हा शासन प्रकार आिद्दु नक काळात
अत्यंत लोकद्दप्रय झालेला आहे.
2.2.1 लोकशाहीचा अर्थ ि व्याख्या:लोकशाहीच्या द्दिकासाचा हजारो िषाांचा इद्दतहास आहे. स्र्ळ, काळ आद्दण पररद्दस्र्तीनस
ु ार
लोकशाही द्दिकद्दसत होत आलेली आहे, म्हणनू लोकशाहीत सतत पररितथ ने झालेली आपणास द्ददसून
येतात. त्यामळ
ु े लोकशाही ही एक गद्दतमान स्िरूपाची संकल्पना असून त्याबाबतीत अनेकांची द्दिद्दिि
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मते असलेले आपणास द्ददसून येतात. त्यामळ
ु े लोकशाहीचा अर्थ बघत असतांना लोकशाहीची द्दनद्दित
व्याख्या करणे अद्दतशय कठीण आहे, कारण प्रत्येक द्दिचारसरणी िारण करणारी व्यक्ती द्दतला अनक
ु ूल
असे लोकशाहीचे स्प�ीकरण करीत असते. कोणत्याही एका िाकयात लोकशाहीची व्याख्या करणे
अद्दतशय कठीण आहे. ‘लोकशाही’ हा शब्द इंग्रजीतील ‘Democracy’ या शब्दाचे प्रद्दतरूप आहे.
Democracy (डेमाक्ॉसी) या मूळ इंग्रजी शब्दाची उत्पत्ती ग्रीक भाषेतील ‘Demos’ (डेमास) म्हणजे
लोक अर्िा ‘जनता’ ि ‘Crocia’ (क्ोद्दशया) म्हणजे ‘सत्ता’ या शब्दांपासून झालेली आहे.
Demos+Crocia= Democracy (लोक+ सत्ता= लोकांची सत्ता) यािरून लोकशाही म्हणजेच
जनतेची द्दकंिा लोकांची सत्ता होय.
लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य एिढाच अर्थ घेऊन लोकशाहीची व्याख्या पूणथ होत नाही. तर
लोकांसाठी असलेले आद्दण लोकांकडून त्याचा कारभार चालणारे राज्य म्हणजे लोकशाही, असे
अब्राहम द्दलक
ं नने लोकशाही द्दिषयी आपले मत व्यक्त के लेली आहेत. िास्तिात अब्राहम द्दलक
ं न यांनी
के लेली लोकांचे शासन, लोकांकडून चालद्दिण्यात येणारे शासन ि लोकांकररता करण्यात येणारे शासन
या अर्ाथ ने के लेली लोकशाहीची व्याख्या राजकीय बाबतीत संयद्दु क्तक िाटते. लोकशाहीच्या व्याख्या
अनेक अभ्यासकांनी आद्दण द्दिचारिंतांनी आपापल्या दृद्द�कोनातून के लेल्या आहेत, त्या सिाांचा द्दिचार
करणे जरी शकय नसले तरी त्या व्याख्यांमध्ये असलेल्या समान द्दिचारिारेतून सािारणपणे
लोकशाहीचा अर्थ समजून घेणे सोयीचे ठरते. लोकशाहीचा सिथ व्यापक अर्थ समजून घेत असताना
आपण पढु ील द्दिचारिंतांच्या व्याख्यांचा र्ोडकयात आढािा घेऊ;
१)

वहरोडोटस यांच्या मते, "लोकशाही म्हणजे शासनाचा असा प्रकार की, ज्यात राज्याची सिोच्च
सत्ता लोकांच्या हाती असते."

२)

लास्की यांच्या मते, "लोकशाही हे के िळ शासनाचे स्िरूप नाही, तर ते समाजाचे, राज्याचे
तसेच आद्दर्थक ि नैद्दतक सव्ु यिस्र्ेचे स्िरूप आहे."

३)

अब्राहम वलिंकन यांच्या मते, "लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालद्दिलेले शासन म्हणजे
लोकशाही होय." (Democracy is the Government of the people, for the people
and by the people)

४)

जे. एस. वमल यांच्यामते, "लोकशाही ही एक अशी शासन पद्धती आहे द्दक, ज्यामध्ये संपूणथ
लोक शासन सत्ता स्ितः द्दनिडून द्ददलेल्या प्रद्दतद्दनिींनी माफथत उपभोगत असतात."
(Democracy is the form of government in which the whole or the majority of
the people exercise the governing power through that is personally elected
by them.)
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५)

हेनररमन यांच्या मते," लोकशाही म्हणजे शासनाचा असा प्रकार होय द्दक, ज्या शासन प्रकारात
लोकांच्या हातात राजकीय द्दनयंत्रण असते."

६)

प्रा. मेकआयव्हर यांच्या मते, "लोकशाही हा के िळ बहुमतानस
ु ार चालणारा शासन कारभार
नसून शासन कारभार कोण करतो ि त्याने कशाप्रकारे शासन कारभार करािा, हे ठरद्दिणारा
एक मागथ होय."

७)

प्रा.वसली यांच्या मते," लोकशाही हे एक असे शासन आहे द्दक, ज्यामध्ये सहभाग घेण्याची
संिी प्रत्येकाला द्दमळत असते."
(Democracy is government in which everyone has share.)

८)

बेंर्म यांच्या मते," ज्या शासन पद्धतीत प्रत्येक व्यक्तीची गणना एक अशीच असते ि एकापेक्षा
कोणाचीही गणना जास्त नसते, त्या शासनपद्धतीला लोकशाही असे म्हणतात."
(Democracy is the form of government in which everyone is counted as one
and not more than one.)

९)

चार्लसथ मेररयम यांच्या मते,"लोकशाही म्हणजे एखाद्या सूत्रांचा संच द्दकंिा संघटनेचा एखादा
नकाशा नाही, तर ती एक अशा द्दिचारांची मूस आद्दण आचारांची ररती आहे की, जी
सिथ सामान्यांच्या दःु खाला सामान्य इच्छे च्या मागथ दशथ नाने दूर करण्याचा प्रयत्न करीत असते."

१०) प्रा. डायसी यांच्या मते," संपूणथ राष्ट्ाच्या मानाने फार मोठ् या अंशाकडून कारभार चालणारा
शासन प्रकार म्हणजे लोकशाही होय." (Democracy is that form of government in
which the governing body is comparatively a large fraction of the entire
nation.)
११) लॉडथ बाईस यांच्या मते," ज्या राज्यात शासन सत्ता कोणत्याही एका िगाथ च्या हातात नसून
समाजातील सिथ लोकसमूह रूपाने असते ते लोकशाही शासन होय."
१२) विवडिज यांच्या मते,"लोकशाही हे शासनाचे, राज्याचे तसेच समाजाचे एक स्िरूप आहे.
एिढेच नव्हे तर या तीनही ते द्दमश्रण आहे."
१३) ग्रीक तत्त्िज्ािंच्या मते, "लोकांची सत्ता म्हणजे लोकशाही होय."
अशाप्रकारे लोकशाही या संकल्पनेचा अर्थ प्रत्येक द्दिचारिंताने िा अभ्यासकाने एक
शासनपद्धती म्हणून, एक जीिनपद्धती म्हणून, शासनाचा प्रकार म्हणून स्प� के लेला आहे.
िास्तिात लोकशाही ही एक के िळ राजकीय संकल्पना नसून सामाद्दजक आद्दण आद्दर्थक
व्यिस्र्ा व्यापून घेणारी एक व्यापक संकल्पना आहे. कारण आद्दर्थक आद्दण सामाद्दजक क्षेत्रात
जर लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाहीला काहीच अर्थ राहत नाही, असे प्रा. लास्की
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यांनी स्प� के ले आहे. लोकशाहीच्या िरील व्याख्या आद्दण त्यांचा अर्थ पाहता आपणास असे
म्हणता येईल की, लोकशाहीत के िळ राज्यकारभाराला आद्दण सरकारला जनतेची मान्यता
असून चालत नाही, तर त्यात जनतेच्या मान्यतेबरोबरच जनतेचा सक्ीय सहभागही महत्त्िपूणथ
असतो.
लोकशाहीच्या िरील द्दिद्दिि व्याख्या आद्दण त्यांचा अर्थ उलगडून पाद्दहल्यानंतर आपणास लोकशाहीची
खालील काही तत्िे द्दकंिा िैद्दश�् ये सांगता येतील;
2.2.2 लोकशाहीची तत्िे वकिं िा िैवश�्य:े १) सत्तेचे विकें द्रीकरण:
लोकशाहीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी राजकीय सहभाग घ्यािा या उिेशाने शासन सत्तेचे
अद्दिकाद्दिक द्दिकें द्रीकरण के ले जाते. शासन सत्तेचे द्दिकें द्रीकरण झाल्यामळ
ु े व्यक्तीद्दिकासाला संिी
द्दमळते. याउलट शासन सत्तेचे अद्दिकाद्दिक कें द्रीकरण झाल्यास द्दतर्े व्यद्दक्तद्दिकास खूंटण्याचा िोका
द्दनमाथ ण होतो. म्हणून लोकशाहीमध्ये सत्तेच्या द्दिकें द्रीकरणाचा जास्त महत्त्ि देऊन सत्तेच्या
द्दिकें द्रीकरणातून जास्तीत जास्त जनतेला हा राजकीय सहभाग घेण्याची संिी द्ददली जाते.
२) लोककर्लयाणकारी शासन:
लोकशाहीत लोककल्याणािर अद्दिकाद्दिक भर द्ददला जातो. कारण लोकशाही शासनाचा उिेशच
लोककल्याण करणे हा असतो. लोकांचा सिाांगीण द्दिकास कसा करता येईल येईल या दृद्द�कोनातून
लोकशाहीमध्ये लोककल्याणकारी कायथ शासनामाफथत के ली जातात. म्हणून लोकशाहीला
लोककल्याणकारी शासन असेही म्हटले जाते.
३) जनशक्ती हाच लोकशाहीचा आधार:
लोकशाही म्हणजे लोकांचे शासन होय. लोकशाहीत जनतेला द्दिश्वासात घेतल्याद्दशिाय लोकांचे
सहकायथ द्दमळू शकत नाही म्हणून लोकांच्या सहकायाथ द्दशिाय लोकशाही यशस्िी होऊ शकत नाही
म्हणूनच म्हटले जाते की जनशक्ती हा लोकशाहीचा आिार आहे. लोकशाही हे लोकांचे, लोकांसाठी
आद्दण लोकांकडून चालिले जाणारे शासन असल्यामळ
ु े लोकशाहीचा जनशक्ती हाच प्रमख
ु आिार
आहे.
४) शािंततेच्या मािाथने पररितथन:
लोकशाहीमध्ये कोणतेही बदल िा पररितथ न शांततेच्या मागाथ नेच होतात. लोकशाहीत पररितथ नासाठी
अर्िा क्ांतीचा मागाथ अिलंबला जात नाही.तसेच लोकशाहीत कोणत्याही प्रश्नांची ि समस्यांची
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सोडिणूक शांततेच्या मागाथ ने के ली जाते. म्हणूनच लोकशाहीत शांततेला अद्दतशय महत्त्ि प्राप्त झालेले
आहे.
५) न्यायमिंडळाचे स्िातिंत्र्य:
लोकशाहीमध्ये न्यायमंडळाला द्दन:पक्षपातीपणे आद्दण द्दनभीडपणे न्याय देता यािा यासाठी
न्यायमंडळाला स्िातंत्र्य देणे अत्यंत आिश्यक असते. म्हणून लोकशाहीत कायदेमंडळाने के लेले
कायदे देशाच्या राज्यघटनेशी सस
ु ंगत आहेत द्दकंिा नाहीत, हे तपासून पाहण्यासाठी तसेच
कायदेमंडळाने के लेल्या कायद्यांची अंमलबजािणी कायथ कारीमंडळ योग्य पद्धतीने करीत आहे द्दकंिा
नाही, हे पाहण्यासाठी न्यायमंडळाला स्िातंत्र्य देणे अत्यंत आिश्यक असते. म्हणनू लोकशाहीत
न्यायमंडळाचे स्िातंत्र्य मान्य के लेले असते.
६) व्यवक्तत्िाची प्रवतष्टा:
लोकशाहीमध्ये व्यक्ती आद्दण व्यक्ती द्दिकास हा घटक कें द्रीभूत घटक मानला जातो. म्हणून
लोकशाहीमध्ये व्यक्तीला सािन न मानता साध्य मानले जाते आद्दण प्रत्येक व्यक्तीचे मूल्य देखील
समान मानले जाते. र्ोडकयात लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यद्दक्तमत्त्िाची प्रद्दतष्टा ि द्दतचे श्रेष्टत्ि
जपले जाते.
७) जनतेचे सािथभौमत्ि:
लोकशाहीत जनता सािथ भौम असते. कारण लोकशाहीत आपले प्रद्दतद्दनिी द्दनिडून देण्याचा अद्दिकार
जनतेला असतो. जनतेने द्दनिडून द्ददलेल्या प्रद्दतद्दनिींमाफथत लोकशाहीमध्ये देशाचा राज्यकारभार
चालिला जातो. म्हणनू च लोकशाहीिादी देशात तेर्ील जनता सािथ भौम असणे आिश्यक मानले जाते.
८) स्िातिंत्र्य, समता, बिंधुता आवण न्याय तत्िास महत्ि:
स्िातंत्र्य, समता, बंितु ा आद्दण न्याय ही लोकशाहीची पायाभूत तत्त्िे आहेत. या तत्िांद्दशिाय
लोकशाहीचा द्दिचार आपण करू शकत नाही. म्हणून नागररकांच्या सिाांगीण द्दिकासासाठी, त्यांना
न्याय द्दमळिून देण्यासाठी आद्दण द्दिद्दििता असणार्या देशात परस्परांमध्ये बंित्ु िाची भािना द्दनमाथ ण
करण्यासाठी लोकशाहीमध्ये या तत्त्िांना महत्त्िाचे स्र्ान आहे. लोकशाहीमध्ये द्दनद्दित मयाथ देत प्रत्येक
नागररकाला स्िातंत्र्य प्राप्त होत असते. त्याचप्रमाणे लोकशाहीत कायद्यासमोर सिथ व्यक्तींना समान
मानले जाते. र्ोडकयात स्िातंत्र्य, समता, बंितु ा आद्दण न्याय हे लोकशाहीचे मूलभूत आिार आहेत.
९) अर्लपसिंख्यािंकािंना महत्ि आवण सिंरक्षण:
लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्ि असले तसेच लोकशाही हे बहुमताचे शासन असले तरीही देशातील
अल्पसंख्यांकांिर बहुमतिाल्यांची हुकूमशाही प्रस्र्ाद्दपत होणार नाही, याची दक्षता लोकशाहीमध्ये
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घेतली जाते. लोकशाहीमध्ये म्हणूनच अल्पसंख्यांकांना संरक्षणाची हमी द्ददली जाते, तसेच त्यांचे
अद्दहत होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते.
१०) राज्यघटनेचे सिथश्रष्टे त्ि :
लोकशाहीमध्ये राज्यघटनेला सिथ श्रेष्ट स्र्ान प्रदान के ले जाते. राज्यघटना सिथ श्रेष्ट असून
राज्यघटनेला द्दिरोि करणारा कायदा लोकशाहीत कोणालाही करता येत नाही. कारण लोकशाहीिादी
देशात राज्यघटनेचे सिथ श्रेष्टत्ि सिथ मान्य के लेले असते. त्यामळ
ु े नागररकांच्या अद्दिकारांचे उल्लंघन
करणारे कायदे कायदेमंडळाला करता येत नाहीत, तसेच राज्यघटनेच्या श्रेष्टत्िामळ
ु े शासन द्दकंिा
जनता एकमेकांच्या अद्दिकारािर अद्दतक्मण करू शकत नाही.
११) प्रभािशाली विरोधीपक्ष:
लोकशाहीत द्दिरोिी पक्ष प्रभािशाली असणे अत्यंत आिश्यक असते. सत्तािार्यांिर द्दनयंत्रण
ठेिण्यासाठी आद्दण सत्तािार्यांकडून होणार्या चक
ु ा जनतेच्या नजरेस आणून देण्यासाठी द्दिरोिी
पक्षांची भूद्दमका महत्त्िपूणथ असते.लोकशाहीमध्ये द्दिरोिी पक्ष प्रभािशाली असण्याबरोबरच द्दिरोिी
पक्षाने के िळ द्दिरोिासाठी द्दिरोि न करता जनतेच्या भल्यासाठी शासनाच्या योग्य द्दनणथ याला पाद्दठंबा
देणेही अपेद्दक्षत असते.
१२) सवहष्णुतेला महत्ि:
लोकशाहीत सद्दहष्टणतु ा महत्त्िपूणथ मानली जाते. लोकशाहीमध्ये इतरांच्या मताचाही आदर के ला जातो.
म्हणून लोकशाहीत मतद्दभन्नता असली तरी सद्दहष्टणतु ाही महत्त्िाची मानली जाते. परमतसद्दहष्टणतु ेचा
लोकशाहीमध्ये आदर के ला जातो. लोकशाही द्दिचार स्िातंत्र्य असल्यामळ
ु े परस्परांची मते जाणनू
घेतली जातात आद्दण परस्परांच्या मतांचा आदरही लोकशाहीमध्ये के ला जातो. तसेच
बहुसंख्यांकांप्रमाणे अल्पसंख्यांकांनाही आपले मत अर्िा द्दिचार व्यक्त करण्याची संिी लोकशाहीत
प्राप्त करून द्ददली जाते.
१३) प्रौढ मताद्दिकार:
लोकशाहीमध्ये जनतेला आपले प्रद्दतद्दनिी द्दनिडून द्यायचे असतात. म्हणनू लोकशाहीमध्ये प्रौढ
नागररकांना मताद्दिकार बहाल के लेला आहे. या मताद्दिकारानस
ु ार पात्र स्त्री-परुु षांना मतदानाच्या
अद्दिकाराद्वारे आपला प्रद्दतद्दनिी द्दनिडण्याचा अद्दिकार असतो. उदा.भारतामध्ये ियाची 18 िषे पूणथ
के लेल्या प्रौढ स्त्री-परुु षांना मताद्दिकार देण्यात आलेला आहे.
१४) नािररकािंचे मूलभूत अवधकार:
लोकशाही असणार्या देशांमध्ये नागररकांच्या व्यद्दक्तमत्त्िाचा सिाांगीण द्दिकास करण्यासाठी
नागररकांना मूलभूत हकक देण्यात आलेले आहेत. भारतीय राज्यघटनेनस
ु ार भारतीय नागररकांना
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सहा प्रकारचे मूलभूत हकक देण्यात आलेले आहेत. या मूलभूत होताना न्यायालयाचे संरक्षण देखील
देण्यात आलेले आहे.
१५) राजकीय पक्ष ि वनिडणुका:
लोकशाही असणार्या देशांमध्ये द्दिद्दश� कालखंडानंतर द्दनिडणक
ु ा पार पाडल्या जातात.या
द्दनिडणक
ु ीमध्ये जनता राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून राजकीय सहभाग नोंदित असते.
द्दनिडणक
ु ीच्या माध्यमातनु जनता आपले प्रद्दतद्दनिी द्दनिडून देत असते तसा अद्दिकार जनतेला
लोकशाहीमध्ये प्राप्त असतो. लोकशाही द्दनिडणक
ु ा द्दजतकया प्रमाणात स्िच्छ आद्दण खेळीमेळीच्या
िातािरणात संपन्न होतील, द्दततकया प्रमाणात त्या देशातील लोकशाही यशस्िी मानली जाते.
लोकशाहीिादी देशात द्दनिडणक
ु ीचे संचलन करण्यासाठी स्िायत्त यंत्रणा उभारली जाते.
अशाप्रकारे लोकशाहीची काही सिथ सािारण िैद्दश�् ये आपणास द्ददसून येतात. या िैद्दश�् यांनस
ु ार
लोकशाही हा एक शासनाचा असा प्रकार आहे की, ज्यामध्ये जनतेकडून प्रद्दतद्दनिींची द्दनिड के ली
जाते आद्दण हे प्रद्दतद्दनिी जनतेला जबाबदार मानले जातात. लोकशाहीमध्ये परस्पर सहकायथ आद्दण
समता यािरही भर द्ददला जातो त्याचप्रमाणे न्याय, स्िातंत्र्य, बंितु ा ही तत्िे ही महत्त्िपूणथ मानली
जातात. लोकशाहीत जनतेचा राजकीय सहभाग महत्त्िपूणथ मानला जातो. जनतेच्या राजकीय
सहभागाद्दशिाय द्दकंिा सहकायाथ द्दशिाय लोकशाही यशस्िी होऊ शकत नाही.
2.2.3 लोकशाहीचे प्रकार:लोकशाहीचे सिथ सािारणपणे पढु ील दोन मख्ु य प्रकार आहेत;
१)

प्रत्यक्ष लोकशाही (Direct Democracy)

२)

अप्रत्यक्ष द्दकंिा प्राद्दतद्दनद्दिक लोकशाही (Indirect or Representative Democracy)
लोकशाहीच्या िरील प्रकाराबरोबरच लोकशाहीचे पढु ील प्रकारही आहेत;

३)

सहभागी लोकशाही

४)

चचाथ त्मक लोकशाही

१) प्रत्यक्ष लोकशाही (Direct Democracy):
प्रत्यक्ष लोकशाहीला खूप मोठा इद्दतहास आहे. प्राचीन ग्रीक नगरराज्यात प्रत्यक्ष लोकशाही अद्दस्तत्िात
होती. प्राचीन ग्रीक आद्दण रोम या नगरराज्यातील नागररक एकत्र येऊन शासनासंबंिीच्या कायाथ द्दिषयी
चचाथ करीत असत आद्दण एकद्दत्रतपणे चचाथ करून द्दनणथ य घेत असत. प्राचीन काळात प्रत्यक्ष
लोकशाहीला 'गणराज्य' या नािाने संबोिले जात होते. प्राचीन ग्रीस ि रोममिील तत्कालीन
नगरराज्यांचे मयाथ द्ददत क्षेत्रफळ, मयाथ द्ददत लोकसंख्या आद्दण मयाथ द्ददत नागररकत्ि यामळ
ु े प्रत्यक्ष
लोकशाही अद्दस्तत्िात होती. तत्कालीन प्रत्यक्ष लोकशाहीमध्ये शासन कारभाराद्दिषयीचे द्दनणथ य
26

लोकशाही

घेण्यासाठी लोक द्दनद्दित के लेल्या द्ददिशी आद्दण ठरद्दिलेल्या द्दठकाणी एकद्दत्रत येत होते आद्दण
द्दिचारद्दिद्दनमय करुन शासन कारभाराची ध्येयिोरणे ठरद्दित होते. ग्रीसमिील तसेच रोमन गणराज्यात
प्रत्यक्ष लोकशाही अद्दस्तत्िात होती. तसेच अर्ेन्स मिील नागररक एकद्दत्रतपणे शासन कारभाराचे
िोरण ठरित होते. प्रत्यक्ष लोकशाहीमध्ये जनता स्ितः सद्दक्यपणे शासन कारभारात सहभाग घेत
होती. तसेच शासन आद्दण जनता यांच्यामध्येही प्रत्यक्षपणे संबंि प्रस्र्ाद्दपत झालेले होते. जनता एकत्र
येऊन सिाांसाठी कायदे बनिीत होती आद्दण िोरण द्दनद्दश्च त करण्याची कायथ करीत होती.
र्ोडकयात ज्या शासनपद्धतीत राज्यातील सिथ नागररक शासन कारभारामध्ये प्रत्यक्षपणे सहभागी
होतात, त्या शासनपद्धतीला प्रत्यक्ष लोकशाही असे म्हणतात. जीन जक रुसो या राजकीय
द्दिचारिंताने प्रत्यक्ष लोकशाहीचे समर्थ न करून प्रत्यक्ष लोकशाही ही एक उत्तम शासनपद्धती
असल्याचे म्हटलेले आहे. रुसो यांच्या मते, व्यक्ती दस
ु र्याचे प्रद्दतद्दनद्दित्ि कदाद्दपही करू शकत नाही,
कारण व्यक्तीचे आचार-द्दिचार, आकांक्षा तसेच प्रश्न प्रद्दतद्दनिींना द्दनद्दश्च तपणे समजू शकत नाहीत.
म्हणूनच रूसो या द्दिचारिंताने प्रत्यक्ष लोकशाहीचे समर्थ न करत प्रत्येक व्यक्तीने शासन कारभारात
प्रत्यक्षपणे सहभाग घेण्याचे समर्थ न के लेले आहे. प्रत्यक्ष लोकशाहीत शासन कारभार प्रद्दतद्दनिीमाफथत
चालिला न जाता जनता स्ितः शासन कारभारात सहभागी होत असते. प्रत्यक्ष लोकशाहीत नागररक
स्ितः द्दनणथ य घेत होते. द्दिद्दिि प्रश्न ि समस्यांिर स्ितः चचाथ करीत होते. प्रत्यक्ष लोकशाहीत जनता
स्ितः राजकीय सहभागात सद्दक्य असल्यामळ
ु े ही एक उत्तम पद्धती मानली जात होती.
२) अप्रत्यक्ष वकिं िा प्रावतवनवधक लोकशाही (Representative Democracy):
प्राचीन काळात मयाथ द्ददत लोकसंख्या, मयाथ द्ददत भौगोद्दलक क्षेत्रफळ आद्दण मयाथ द्ददत नागररकत्ि यामळ
ु े
सिथ लोक एकत्र बसून चचाथ , द्दिचारद्दिद्दनमय करू शकत होते म्हणून या काळात प्रत्यक्ष लोकशाही शकय
होती. परंतु आिद्दु नक काळात िाढलेली लोकसंख्या, िाढलेले भौगोद्दलक क्षेत्रफळ आद्दण
नागररकत्िामध्ये झालेली िाढ यामळ
ु े प्रत्यक्ष लोकशाहीप्रमाणे सिथ लोकांना एकत्र बसून द्दनणथ य घेता
येणे शकय नाही. आिद्दु नक काळात राष्ट् राज्य द्दनमाथ ण झाली. राष्ट् राज्यांचा द्दिस्तीणथ भूप्रदेश, िाढती
लोकसंख्या तसेच कल्याणकारी राज्याचा स्िीकार के ल्यामळ
ु े राज्याचे िाढलेले कायथ क्षेत्र या सिथ
कारणांमळ
ु े प्रत्यक्ष लोकशाही राबिणे जिळ-जिळ अशकयच झाले आहे. म्हणून आिद्दु नक काळात
प्रत्यक्ष लोकशाही शकय नसल्यामळ
ु े प्राद्दतद्दनद्दिक लोकशाहीचा पयाथ य पढु े आलेला आहे. र्ोडकयात
प्रत्यक्ष लोकशाहीची संकल्पना द्दनरुपयोगी ठरल्यामळ
ु े प्रत्यक्ष लोकशाहीची जागा आिद्दु नक काळात
अप्रत्यक्ष द्दकंिा प्राद्दतद्दनद्दिक लोकशाहीने घेतलेली आहे. अप्रत्यक्ष लोकशाहीत जनता आपला
प्रद्दतद्दनिी मतदानाद्वारे द्दनिडून देते. जनतेने द्दनिडून द्ददलेल्या प्रद्दतद्दनिीमाफथत जनता शासनात
सहभागी होत असते, म्हणून या लोकशाहीला प्राद्दतद्दनद्दिक लोकशाही असे म्हणतात.
३) सहभािी लोकशाही (Participatory Democracy):
लोकांच्या सहभागाद्दशिाय लोकशाहीची कल्पनाही करणे शकय नाही. अररस्टोटल या राजकीय
द्दिचारिंताने नागररकत्िाची व्याख्या करताना म्हटले आहे की," जो राज्यकारभारात सहभागी होतो,
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तोच नागररक." ॲररस्टॉटल यांच्या या व्याख्येिरून नागररक होण्यासाठी राज्यकारभारात सहभाग
घेणे महत्त्िाचे आहे, हे स्प� होते. म्हणून या अर्ाथ ने सहभागी लोकशाही नागररकांचा सद्दक्य राजकीय
सहभाग अत्यंत महत्त्िपूणथ ठरतो. र्ोडकयात ज्या लोकशाहीत नागररकांचा प्रत्यक्षपणे जास्तीत जास्त
प्रमाणात राजकीय सहभाग असतो त्या लोकशाहीस सिथ सािारणपणे सहभागी लोकशाही असे
म्हणतात.
"लोकशाही म्हणजे राज्यकारभाराची अशी एक यंत्रणा असते की, ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीचा सहभाग
महत्त्िाचा मानला जातो." लोकशाहीच्या या व्याख्यामिूनही लोकशाहीतील सहभागाचे महत्त्ि
अिोरेद्दखत होते. लोकशाहीमध्ये सरकारला लोकांची के िळ मान्यता असून चालत नाही, तर त्यामध्ये
लोकांचा सहभागही महत्त्िाचा असतो. म्हणून लोकशाहीमध्ये सहभागाची संकल्पना महत्त्िपूणथ मानली
जाते.
लोकशाही व्यिस्र्ेचा द्दिकास होण्यापूिी राजकीय सहभाग हा काही व्यक्तीपरु ता द्दकंिा क्षेत्रापरु ताच
मयाथ द्ददत होता. परंतु काळाबरोबर लोकशाही व्यिस्र्ेचा द्दिकास होत गेला तसे राजकीय सहभागाचे
प्रमाण िाढत गेले. द्दनिडणक
ु ीची पद्धती, राजकीय पक्षपद्धतीचा झालेला द्दिकास तसेच निनिीन
संसूचन माध्यमांमध्ये झालेला द्दिकास यामळ
ु े लोकशाहीतील सहभाग िाढत गेला. सहभागी
लोकशाहीत लोकांचा राजकीय सहभाग हा के िळ मतदानापरु ताच मयाथ द्ददत न राहता सभा-संमेलने,
चचाथ , चळिळी, िाद-द्दििाद, द्दनदशथ ने, मतमतांतरे यासारख्या द्दिद्दिि माध्यमातून िाढत गेला.
लोकशाहीमध्ये राजकीय सहभागाला महत्त्िपूणथ स्र्ान आहे. म्हणून लोकशाही राजकीय सहभागाची
अत्यंत आिश्यकता असते. कारण लोकशाहीतील सहभागामळ
ु े जनतेमध्ये सस्ु प� जाणीि द्दनमाथ ण होत
असतात, तसेच आत्मीयतेची भािनादेखील िाढीस लागते.
लोकशाहीच्या प्रत्येक प्रकारांमध्ये नागररकांचा राजकीय सहभाग महत्त्िपूणथ ठरलेला आहे.
लोकशाहीच्या काही प्रकारात जनतेचा सहभाग कमी प्रमाणात तर काही प्रकारात जनतेचा सहभाग
अद्दिक प्रमाणात असलेला आपणास द्ददसून येतो. प्राचीन काळात प्रत्यक्ष लोकशाहीमध्ये जनतेचा
सहभाग असला तरीही त्या सहभागाचे प्रमाण मात्र एका द्दनद्दित मयाथ देमध्येच होते.
४) चचाथत्मक लोकशाही (Deliberative Democracy):
चचाथ त्मक लोकशाही म्हणजे अशी लोकशाही की, ज्या लोकशाहीमध्ये सािथ जद्दनक द्दहताच्या दृ�ीने
द्दिचारद्दिद्दनमय, चचाथ अर्िा संबंद्दित बाबींिर उहापोह करण्यािर अद्दिक भर द्ददला जातो. र्ोडकयात
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये सािथ जद्दनक द्दहत सािण्यासाठी सािथ जद्दनकररत्या द्दिचारद्दिमशथ , चचाथ
करण्यािर अद्दिकाद्दिक भर द्ददला जातो.
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2.3 प्रावतवनवधक लोकशाहीचे प्रकार:प्रत्यक्ष लोकशाहीला पयाथ य म्हणून प्राद्दतद्दनद्दिक लोकशाही अद्दस्तत्िात आली. प्राद्दतद्दनद्दिक
लोकशाहीचे संसदीय लोकशाही आद्दण अध्यक्षीय लोकशाही असे दोन प्रकार आहेत.
१) सिंसदीय लोकशाही (Parliamentary Democracy):
ज्या लोकशाहीमध्ये जनता मतदानाद्वारे आपले प्रद्दतद्दनिी कायदेमंडळात द्दनिडून देते आद्दण या
प्रद्दतद्दनिींकडून कायथ कारी मंडळाची द्दनिड होत असते त्या लोकशाहीला संसदीय लोकशाही असे
म्हणतात.
संसदीय लोकशाहीत कायथ कारी मंडळाची द्दनिड ही द्दिद्दिमंडळाच्या सदस्यांद्वारे होत असते. कें द्रीय
द्दिद्दिमंडळात ज्या राजकीय पक्षाला स्प� बहुमत असेल त्या पक्षाचे मंद्दत्रमंडळ द्दनमाथ ण होते. त्यामळ
ु े
संसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ यांच्यात परस्पर संबंि प्रस्र्ाद्दपत झालेला
असतो. त्याचप्रमाणे संसदीय लोकशाहीत मंद्दत्रमंडळ आपल्या कायाथ प्रती द्दिद्दिमंडळाला सामूद्दहकररत्या
जबाबदार असते. म्हणून एका मंत्र्याचे यश म्हणजे संपूणथ मंद्दत्रमंडळाचे यश आद्दण एका मंत्र्याचे अपयश
म्हणजे संपूणथ मंद्दत्रमंडळाचे अपयश मानले जाते. र्ोडकयात संसदीय लोकशाहीत द्दनणथ य सामूद्दहकपणे
घेतले जातात. जोपयांत मंद्दत्रमंडळािर द्दिद्दिमंडळाचा द्दिश्वास असतो, तोपयांतच मंद्दत्रमंडळाला अद्दिकार
पदािर राहता येते, अन्यर्ा नाही. संसदीय लोकशाहीत नामिारी आद्दण िास्तद्दिक असे दोन प्रकारचे
कायथ कारी प्रमख
ु असतात. तसेच या लोकशाहीत द्दिद्दिमंडळ मंद्दत्रमंडळाच्या इच्छे नस
ु ार कायथ करीत
असते. संसदीय लोकशाहीचे उदाहरण म्हणजे इंग्लंड, जपान ि भारतातील संसदीय लोकशाही होय.
२) अध्यक्षीय लोकशाही (Precidential Democracy):
ज्या लोकशाहीमध्ये जनता प्रत्यक्षपणे मतदानाद्वारे आपले प्रद्दतद्दनिी कार्य कारी मंडळामध्र्े द्दनिडून
देत असते, त्या लोकशाहीस अध्यक्षीय लोकशाही असे म्हणतात.
अध्यक्षीय लोकशाहीत कायथ कारी मंडळाची द्दनिड ही द्दिद्दिमंडळाच्या सदस्यांकडून होत नसते, तर ती
जनतेकडून मतदानाद्वारे प्रत्यक्षपणे होत असते. म्हणजेच संसदीय लोकशाहीत कायथ कारी मंडळाची
द्दनिड द्दिद्दिमंडळाकडून होत असते तशी ती अध्यक्ष पद्धतीत होत नाही. अध्यक्षीय लोकशाहीत
जनतेकडून अप्रत्यक्षपणे द्दनिडला गेलेला प्रद्दतद्दनिी देशाचे अध्यक्षपद सांभाळत असतो. हा देशाचा
अध्यक्ष म्हणजेच देशाचा िास्तद्दिक शासन प्रमख
ु असतो. अध्यक्षीय लोकशाहीत संसदीय
लोकशाहीप्रमाणे कायथ कारी प्रमख
ु ाचे नामिारी आद्दण िास्तद्दिक असे दोन प्रकार नसून अध्यक्ष हेच
एकमेि िास्तद्दिक शासन प्रमख
ु असतात. अध्यक्षीय लोकशाहीत अध्यक्ष हा कायाथ प्रती द्दिद्दिमंडळाला
जबाबदार नसतो, त्यामळ
ु े अध्यक्षांिर द्दिद्दिमंडळाला अद्दिश्वास व्यक्त करता येत नाही. त्याचप्रमाणे
अध्यक्ष द्दिद्दिमंडळाच्या कायदेद्दिषयक कायाथ त हस्तक्षेप करीत नाहीत. अध्यक्षीय लोकशाहीत अध्यक्ष
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हे आपल्या मजीनस
ु ार द्दिद्दिि पदांिर अद्दिकार्यांची नेमणूक करीत असतात. तसेच या लोकशाहीत
कायथ कारीमंडळातील प्रत्येक मंत्री हा व्यद्दक्तगतररत्या अध्यक्षांना जबाबदार असतो. त्यामळ
ु े अध्यक्ष
मंत्र्यांच्या खात्यात बदल द्दकंिा मंद्दत्रमंडळातून एखाद्याची हाकालपट्टीही करू शकतात. अध्यक्षीय
लोकशाहीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अमेररके तील अध्यक्षीय लोकशाही होय.
2.3.1 सिंसदीय लोकशाहीची िैवश�्ये:प्राद्दतद्दनद्दिक लोकशाहीचा संसदीय लोकशाही अर्िा शासनपद्धती हा एक लोकद्दप्रय प्रकार आहे.
संसदीय शासनपद्धतीचा उदय आद्दण द्दिकास हा इंग्लंडमध्ये झाला. म्हणून इंग्लंडला संसदीय
लोकशाहीचे उगमस्र्ान म्हटले जाते. इंग्लंडनंतर संसदीय शासनपद्धतीचा प्रसार आद्दण प्रचार भारत,
ऑस््ेद्दलया, कनडा, फ्रान्स, जपान अशा जगातील अनेक राष्ट्ांमध्ये झाला. संसदीय लोकशाही
म्हणजे अशी शासनपद्धती की, ज्या शासनपद्धतीमध्ये शासनाची िास्तद्दिक सत्ता कायदेमंडळाला
जबाबदार असलेल्या मंद्दत्रमंडळाच्या हाती असते. तसेच राज्यप्रमख
ु नाममात्र शासक असून तो
जबाबदारीपासून पूणथपणे मक्त
ु असतो. आिद्दु नक काळात संसदीय शासनपद्धती हा लोकशाहीचा प्रकार
सिाथ द्दिक लोकद्दप्रय प्रकार म्हणनू ओळखला जातो. अशा संसदीय शासनपद्धतीची काही प्रमख
ु
िैद्दश�् ये पढु ील प्रमाणे आहेत;
१) मिंविमिंडळ कायाथप्रती विवधमिंडळाला जबाबदार असते:
संसदीय शासनपद्धतीमध्ये मंद्दत्रमंडळ हे आपल्या कायाथ प्रती द्दिद्दिमंडळाला सामूद्दहकरीत्या जबाबदार
असते. त्यामळ
ु े मंत्रीमंडळाचे कायथ सामूद्दहक जबाबदारीच्या तत्िानस
ु ार चालत असते. साहद्दजकच
सामूद्दहक जबाबदारीच्या तत्त्िामळ
ु े 'एकासाठी सिथ आद्दण सिाांसाठी एक' या तत्त्िानस
ु ार एका मंत्र्याचे
यश म्हणजे संपूणथ मंद्दत्रमंडळाचे यश आद्दण एका मंत्र्याचे अपयश म्हणजे संपूणथ मंद्दत्रमंडळाचे अपयश
मानले जाते. संसदीय शासनपद्धतीत द्दिद्दिमंडळाला द्दिश्वासात घेऊन मंद्दत्रमंडळ कायथ रत असते.
द्दिद्दिि खात्याच्या मंत्र्यांना त्यांच्या कायाथ द्दिषयी द्दिद्दिमंडळात जाब द्दिचारण्याचा अद्दिकार
द्दिद्दिमंडळाला आहे. त्यामळ
ु े मंद्दत्रमंडळ जबाबदारीच्या भािनेतून संसदीय शासनपद्धतीत कायथ करीत
असते.
२) शासन प्रमख
ु ाचे दोन प्रकार:
संसदीय शासनपद्धतीमध्ये दोन प्रकारचे कायथ कारी प्रमख
ु असतात. एक नाममात्र द्दकंिा नामिारी
कायथ कारी प्रमख
ु . नाममात्र कायथ कारी प्रमख
ु हे त्या पदािर
ु आद्दण दस
ु रे िास्तद्दिक कायथ कारी प्रमख
िंशपरंपरेने आलेले असो द्दकंिा जनतेद्वारे द्दनिडलेले असो, ते पंतप्रिान ि त्यांच्या नेतत्ृ िाखालील
मंद्दत्रमंडळाच्या इच्छे नस
ु ार कायथ करीत असतात. संसदीय लोकशाहीत नाममात्र कायथ कारी प्रमख
ु ाकडे
सत्ता सोपिलेली असली तरी त्या सत्तेचा िापर मात्र ते मंद्दत्रमंडळाच्या इच्छे नस
ु ार िा सल्ल्यानस
ु ार
करीत असतात. या शासनपद्धतीत पंतप्रिान ि मंद्दत्रमंडळ हेच िास्तद्दिक कायथ कारी प्रमख
ु असल्यामळ
ु े
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शासनद्दिषयक सत्तेचा िापर तेच करीत असतात. र्ोडकयात संसदीय लोकशाहीमध्ये नाममात्र आद्दण
िास्तद्दिक कायथ कारी प्रमख
ु असे कायथ कारी प्रमख
ु ाचे दोन प्रकार अद्दस्तत्िात असतात.
३) मिंविमिंडळाचा कायथकाल अवनवित असतो:
संसदीय लोकशाहीमध्ये मंद्दत्रमंडळाचा कायथ काल सिथ सािारणपणे पाच िषाांचा असला तरी
कायथ काळाची द्दनद्दित शाश्वती नसते. कारण या लोकशाहीमध्ये जोपयांत मंद्दत्रमंडळािर द्दिद्दिमंडळाचा
द्दिश्वास आहे, तोपयांतच ते अद्दिकार पदािर राहू शकतात. म्हणजेच मंद्दत्रमंडळािर या लोकशाहीत
द्दिद्दिमंडळ अद्दिश्वास व्यक्त करू शकत असल्यामळ
ु े मंद्दत्रमंडळाला कायथ काळाची शाश्वती नसते.
द्दिद्दिमंडळाने अद्दिश्वास ठराि बहुमताने मंजूर के ल्यास मंद्दत्रमंडळाला अद्दिकार पदािरून पायउतार
व्हािे लागते. म्हणून संसदीय लोकशाहीत मंद्दत्रमंडळाचा कायथ काल अद्दनद्दित स्िरुपाचा असतो.
४) शािंततेच्या मािाथने पररितथन:
संसदीय लोकशाहीत द्दिद्दश� कालाििीनंतर स्िच्छ िातािरणात द्दनिडणक
ु ा घेतल्या जातात. या
द्दनिडणक
ु ीत जनता मताद्दिकाराद्वारे आपला प्रद्दतद्दनिी द्दनिडून देत असते. आपला प्रद्दतद्दनिी
द्दनिडताना मतदारांिर कोणतेही दडपण नसते. जनतेने द्दनिडून द्ददलेल्या प्रद्दतद्दनिींमिूनच देशाचे
पंतप्रिान ि मंद्दत्रमंडळाची द्दनयक्त
ु ी होते. र्ोडकयात संसदीय लोकशाहीमध्ये लोकमताच्या आिारािर
सरकार शांततेच्या मागाथ ने स्र्ापन होत असते. म्हणून संसदीय लोकशाहीत होणारे पररितथ न
कोणत्याही प्रकारची द्दहस
ं ा, रक्तपाताद्दशिाय म्हणजेच शांततेच्या मागाथ ने होते. द्दनिडून आलेल्या
शासनाला संसदीय लोकशाहीत जनद्दहताचे द्दनणथ य घेऊन कायथ करािी लागतात, अन्यर्ा येणार्या
द्दनिडणक
ु ीत मतदानाद्वारे जनता राजकीय सत्तेत शांततेच्या मागाथ ने पररितथ न करू शकते.
५) कायदेमडिं ळ -कायथकारी मिंडळ यािंच्यातील घवनष्ट सिंबिंध:
संसदीय शासनपद्धतीमध्ये कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळामध्ये घद्दनष्ट संबंि प्रस्र्ाद्दपत झालेले
असतात. कारण मंत्रीमंडळांमिील प्रत्येक सदस्य हा कायदेमंडळाचाही सदस्य असतो. संसदीय
शासनपद्धतीत संसदेमध्ये ज्या पक्षाचे स्प� बहुमत असेल त्या पक्षाच्या नेत्याची द्दनिड पंतप्रिान
म्हणनू के ली जाते आद्दण पंतप्रिान संसदेच्या सदस्यांमिूनच मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांची द्दनयक्त
ु ी कररत
असतात. र्ोडकयात मंद्दत्रमंडळाचे सदस्य हे द्दिद्दिमंडळाचे सदस्य असतात. एखादा मंत्री मंत्रीपदाची
शपर् घेताना द्दिद्दिमंडळाचा सदस्य नसल्यास शपर् घेतल्यापासून सहा मद्दहन्यांच्या आत द्दिद्दिमंडळ
सदस्य होणे आिश्यक असते. र्ोडकयात संसदीय शासनपद्धतीमध्ये कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी
मंडळ द्दिशेषतः मंद्दत्रमंडळ यांच्यामध्ये घद्दनष्ट संबंि प्रस्र्ाद्दपत झालेले असतात.
६) पिंतप्रधानािंचे एकमख
ु ी नेतृत्ि:
संसदीय शासनपद्धतीमध्ये मंद्दत्रमंडळाने पंतप्रिानांचे एकमख
ु ी नेतत्ृ ि मान्य के लेले असते. पंतप्रिान
हे मंद्दत्रमंडळाचे प्रमख
ु असतात. मंद्दत्रमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीच्या अध्यक्षस्र्ानी पंतप्रिान असतात.
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पंतप्रिान मंद्दत्रमंडळातील मंत्र्यांची द्दनयक्त
ु ी आद्दण त्यांचे खातेिाटपही करीत असतात. मंद्दत्रमंडळातील
एखाद्या मंत्र्याचे पंतप्रिानांशी मतभेद द्दनमाथ ण झाल्यास त्या मंत्र्याला मंद्दत्रपदाचा राजीनामा द्यािा
लागतो द्दकंिा पंतप्रिान त्या मंत्र्याला मंद्दत्रमंडळातून काढून टाकतात. र्ोडकयात संसदीय
लोकशाहीमध्ये पंतप्रिान हे पद कें द्रस्र्ानी असून पंतप्रिानांभोिती संपूणथ मंद्दत्रमंडळ द्दफरत असते,
असे म्हणल्यास िािगे ठरणार नाही.
७) राजकीय पक्षािंची भूवमका महत्त्िाची:
संसदीय लोकशाहीत राजकीय पक्षांची भूद्दमका महत्त्िाची मानली जाते. कारण ज्या राजकीय पक्षाचे
संसदेमध्ये जास्त लोकप्रद्दतद्दनिी असतील, त्या राजकीय पक्षाचे सरकार द्दनमाथ ण होत असते आद्दण
इतर राजकीय पक्षाचे लोकप्रद्दतद्दनिी संसदेत द्दिरोिी पक्षाची भूद्दमका पार पाडत असतात. संसदीय
लोकशाहीत राजकीय पक्ष मग तो सत्तािारी असो द्दकंिा द्दिरोिी पक्षातील त्यांचे महत्त्ि अनन्यसािारण
असते. संसदीय लोकशाहीत द्दिरोिी पक्ष सरकारचे दोष दाखिून सरकारने योग्य मागाथ ने राज्यकारभार
करािा यासाठी कायथ तत्पर असतो. द्दिरोिी पक्ष सरकारच्या हुकूमशाही प्रित्त
ृ ीला आळा घालण्याचे
कायथ करीत असतो. र्ोडकयात संसदीय लोकशाहीत राजकीय पक्षांची भूद्दमका खूपच महत्त्िपूणथ असते.
८) जनमताचा आदर:
संसदीय लोकशाहीमध्ये सरकारची स्र्ापना जनमताच्या आिारािर होत असते. सरकारने जनमताची
अिहेलना के ल्यास त्यांना आगामी द्दनिडणक
ु ीत जनमताच्या आिारे जनता पदािरून दूरही करू
शकते. म्हणून संसदीय लोकशाहीत सरकारची द्दनद्दमथती आद्दण पररितथ न या बाबी जनमतािर आिाररत
घडत असल्यामळ
ु े संसदीय लोकशाहीत जनमताचा आदर के ला जातो.
2.3.2 सिंसदीय लोकशाहीचे िुण:संसदीय लोकशाही हा शासन प्रकार आिद्दु नक काळात लोकद्दप्रय ठरण्यापाठीमागे या लोकशाहीत
असणार्या खालील गणु ांचा समािेश आहे;
१) जबाबदार शासनपद्धती:
संसदीय लोकशाही शासनपद्धती ही जबाबदारी शासनपद्धती आहे. कारण या शासनपद्धतीत जोपयांत
कायदेमंडळाचा मंद्दत्रमंडळािर द्दिश्वास आहे, तोपयांतच मंद्दत्रमंडळ अद्दिकार पदािर राहू शकते,
मंद्दत्रमंडळाने कायदेमंडळाचा द्दिश्वास गमािताच मंद्दत्रमंडळाला पदािरून पायउतार व्हािे लागते.
म्हणजेच संसदीय लोकशाही शासनपद्धतीत मंद्दत्रमंडळ हे आपल्या कायाथ प्रती कायदेमंडळाला
सामूद्दहकरीत्या जबाबदार राहत असल्यामळ
ु े अर्िा मंद्दत्रमंडळाला ह्या जबाबदारीची जाणीि
असल्यामळ
ु े मंद्दत्रमंडळ प्रत्येक कायथ द्दिचारपूिथक आद्दण जबाबदारीपूिथक पार पाडत असते. या
जबाबदारीच्या जाद्दणिेतून मंद्दत्रमंडळ हुकूमशाही ित्त
ृ ीने न िागता जनद्दहताच्या दृ�ीने कायथ करीत
असते.
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२) विरोधी विचारािंचा आदर:
संसदीय लोकशाहीमध्ये सत्तािारी हे द्दिरोिी द्दिचारांचा आदर करीत असतात. या लोकशाहीमध्ये
द्दिरोिी पक्षाची भूद्दमका महत्त्िाची असते. कारण द्दिरोिी पक्ष सत्तािारी पक्षािर िेळोिेळी जी टीका
करीत असतो द्दकंिा द्दिरोिी पक्षाकडून ज्या सूचना के ल्या जात असतात, त्यांचा द्दिचार सत्तािारी
करीत असतात. या शासनपद्धतीमध्ये द्दिरोिी पक्षनेत्याला मंद्दत्रपदाचा दजाथ द्ददला जातो. यािरून या
लोकशाहीत द्दिरोिी पक्षाचा िा द्दिचारांचा द्दकती आदर के ला जातो, ही बाब स्प� होते. या
शासनपद्धतीत देश संकटकाळात असताना सत्तािारी पक्ष हा द्दिरोिी पक्षाच्या नेत्यांना ि त्यांच्या
द्दिचारांना द्दिश्वासात घेऊन कायथ करतात. र्ोडकयात संसदीय लोकशाहीमध्ये द्दिरोिी पक्षाचा आद्दण
त्यांच्या द्दिचारांचा आदर के ला जातो.
३) पररवस्र्तीनुसार बदल:
संसदीय शासनपद्धतीमध्ये पररद्दस्र्तीनस
ु ार बदल करता येतो. मंत्र्यांच्या खात्यामध्ये अदलाबदली
करणे द्दकंिा निीन मंत्र्यांना मंद्दत्रमंडळात सामािून घेणे, या शासन पद्धतीत शकय होते. या
शासनपद्धतीत द्दिशेष पररद्दस्र्तीमध्ये मंद्दत्रमंडळाच्या सत्तेमध्ये िाढही करता येते आद्दण पररद्दस्र्ती
पूिथित होताच मंद्दत्रमंडळाला द्ददलेली िाढती सत्ता काढूनही घेता येते. संसदीय लोकशाहीमध्ये
कायथ कारी मंडळाचा द्दकंिा कायथ कारी मंडळातील सदस्यांचा कायथ काल द्दनद्दित नसल्यामळ
ु े िेळेनस
ु ार
आद्दण काळानस
ु ाच्या काळात
ु ार त्यामध्ये पररितथ न करता येते. उदाहरणार्थ इंग्लडं मध्ये दस
ु र्या महायद्ध
चेंबरलेन यांच्याऐिजी द्दिन्स्टन चद्दचथल यांची पंतप्रिान म्हणून द्दनिड करण्यात आलेली होती. संसदीय
लोकशाहीत असणारी ही पररितथ नशीलता अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये शकय नसते, म्हणून संसदीय
लोकशाही या पररितथ नशीलतेमळ
ु े जास्त उपयक्त
ु ठरली आहे.
४) मिंविमिंडळ ि विवधमिंडळात परस्पर सहकायथ:
संसदीय लोकशाहीमध्ये मंद्दत्रमंडळ आद्दण द्दिद्दिमंडळ यांच्यामध्ये घद्दनष्ट स्िरूपाचे संबंि प्रस्र्ाद्दपत
झालेले असतात. द्दिद्दिमंडळ सदस्यांमिूनच मंद्दत्रमंडळाची द्दनद्दमथती या लोकशाहीमध्ये के ली जाते.
त्यामळ
ु े मंद्दत्रमंडळ आद्दण द्दिद्दिमंडळ परस्पर सहकायाथ ने शासनद्दिषयक कायथ करीत असतात. कायदा
द्दनमाथ ण करणे हे जरी द्दििीमंडळाचे कायथ असले तरी कायदा द्दनमाथ ण करण्यासाठी आिश्यक असणारी
माद्दहती द्दकंिा ज्ञान हे पूणथपणे द्दिद्दिमंडळ सदस्यांकडे असतेच असे नाही. म्हणनू द्दिद्दिमंडळ सदस्यांना
मंत्रीमंडळामाफथत कायदा द्दनमाथ ण करण्यासाठी आिश्यक असणारी माद्दहती परु िली जाते, त्यामळ
ु े
कायदा द्दनद्दमथतीचे कायथ उत्तम प्रकारे पार पाडले जाते. तसेच मंद्दत्रमंडळाने घेतलेल्या द्दनणथ यांना
द्दिद्दिमंडळाची मान्यता द्दमळणे या लोकशाहीत आिश्यक असते. र्ोडकयात मंत्रीमंडळाने मंजूर के लेले
शासकीय िोरण, द्दिद्दिि द्दनणथ य, अंदाजपत्रक यांनादेखील द्दिद्दिमंडळाची मान्यता आिश्यक असते.
अशाप्रकारे संसदीय लोकशाहीमध्ये मंद्दत्रमंडळ आद्दण कायदेमंडळ यांच्यामिील परस्पर सहकायाथ मळ
ु े
शासन कारभार व्यिद्दस्र्तपणे चालत असतो. पयाथ याने या दोघांमध्ये संघषथ द्दनमाथ ण होत नाही.
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५) योग्य आवण अनुभिी व्यक्तीचे शासन:
संसदीय लोकशाहीमध्ये मंद्दत्रमंडळािर महत्त्िाची जबाबदारी असते. म्हणून मंद्दत्रमंडळातील मंत्री हे
कायथ क्षम, योग्य, पात्र आद्दण अनभु िी असणे आिश्यक असते. कारण अकायथ क्षम आद्दण अयोग्य
मंत्र्यािर संसदेत आद्दण संसदेबाहेरही टीका होण्याची शकयता जास्त असते. म्हणून संसदीय
लोकशाहीमध्ये अशाच सदस्यांचा मंद्दत्रमंडळामध्ये समािेश करण्यात येतो की जे कायथ क्षम, योग्य,
अनभु िी आद्दण पात्र असतील. मंत्री कायथ क्षम, योग्य, पात्र असल्यास ते त्यांची जबाबदारी योग्य पद्धतीने
पार पाडू शकतात. संसदीय लोकशाहीमध्ये मंत्रीमंडळाचा सदस्य होण्यासाठी कोणतीही शैक्षद्दणक
पात्रता आिश्यक मानली जात नसली, तरी मंत्रीपदािर येणारी व्यक्ती राजकीय तसेच सािथ जद्दनक
जीिनात दीघथ अनभु िी असतात. अशा अनभु िी व्यक्तींचा फायदा संसदीय लोकशाही
शासनपद्धतीमध्ये जनद्दहताचे द्दनणथ य घेताना होत असतो.
अशाप्रकारे संसदीय लोकशाहीमध्ये द्दिद्दिि गणु असल्यामळ
ु े ही शासनपद्धती जास्तीत जास्त
देशांमध्ये स्िीकारण्यात आलेली आहे.
2.3.3 सिंसदीय लोकशाहीमधील दोष अर्िा उणीिा:संसदीय लोकशाही आिद्दु नक काळात लोकद्दप्रय ठरलेली असली तरीदेखील या लोकशाहीमध्ये काही
दोष द्दकंिा उणीिा आढळून येतात त्या पढु ीलप्रमाणे;
१) बहुमत असलेर्लया सत्ताधारी पक्षाची हुकूमशाही:
संसदीय लोकशाहीमध्ये द्दिद्दिमंडळात ज्या पक्षाला स्प� बहुमत असते त्या पक्षाचे सरकार सत्तारूढ
होत असते. या लोकशाहीत बहुमताला महत्त्ि प्राप्त झाल्यामळ
ु े मंद्दत्रमंडळ आपल्या बहुमताच्या जोरािर
आपल्या सोयीचे कायदे आद्दण प्रस्ताि मंजूर करून घेत असते. कायदे करत असताना सत्तािारी पक्ष
बहुमताच्या जोरािर द्दिरोिी पक्षांच्या सूचनांकडे िा प्रस्तािांकडे फारसे लक्ष देताना द्ददसत नाही.
पररणामी संसदीय लोकशाहीत एकप्रकारे बहुमत प्राप्त झालेल्या सत्तािारी पक्षाची हुकूमशाहीच
प्रस्र्ाद्दपत होत असते.
२) अवस्र्र शासनाचा धोका:
संसदीय लोकशाहीमध्ये जोपयांत पंतप्रिान आद्दण त्यांच्या नेतत्ृ िाखालील मंद्दत्रमंडळािर संसदेचा
द्दिश्वास आहे, तोपयांतच ते अद्दिकार पदािर राहू शकतात. द्दिद्दिमंडळाने पंतप्रिानांसह मंद्दत्रमंडळािर
अद्दिश्वास व्यक्त के ल्यास त्याचक्षणी मंद्दत्रमंडळ पंतप्रिानांसह पायउतार होत असते. प्रत्येक िेळी एकाच
राजकीय पक्षाला कायदेमंडळात स्प� बहुमत द्दमळणे शकय नसते. अशािेळी दोन द्दकंिा त्यापेक्षा अद्दिक
राजकीय पक्ष एकत्र येऊन त्यांच्या सहकायाथ ने संयक्त
ु मंद्दत्रमंडळ तयार होत असते. परंतु अशा संयक्त
ु
मंद्दत्रमंडळाचे भद्दितव्य द्दनद्दित नसते. राजकीय पक्ष परस्परांिर कुरघोडीचे राजकारण करत
असल्यामळ
ु े व्यिहाराहात अशा संयक्त
ु मंद्दत्रमंडळाला स्र्ैयथ लाभणे शकय नसते. त्यामळ
ु े संसदीय
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लोकशाहीत असे संयक्त
ु मंद्दत्रमंडळ बनल्यास त्या मंद्दत्रमंडळाचा बराचसा कालाििी परस्परांची
मनिरणी करण्यामध्ये खचथ होतो. पररणामी असे मंद्दत्रमंडळ जनद्दहत ि देशद्दहत साध्य करण्यासाठी
कोणताही दीघथ कालीन द्दनद्दित कायथ क्म िा िोरण ठरिू शकत नाही. र्ोडकयात संसदीय
लोकशाहीमध्ये मंद्दत्रमंडळापढु े अद्दस्र्रतेची टांगती तलिार सदैि असते. त्यामळ
ु े असे अद्दस्र्र शासन
कोणतेही चांगले कायथ करू शकत नाही.
३) मिंविमिंडळाच्या हुकुमशाहीचा धोका:
संसदीय लोकशाहीमध्ये के िळ द्दििीमंडळात बहुमत असलेल्या पक्षाचीच हुकूमशाही नसते तर
सत्तािारी पक्षाबरोबरच मंद्दत्रमंडळाचीदेखील हुकूमशाही द्दनमाथ ण होण्याचा िोका असतो. कारण ज्या
नेत्याचे राजकीय पक्षांमध्ये राजकीय िजन जास्त असते, त्यांचीच द्दनिड मंद्दत्रमंडळामध्ये प्रामख्ु याने
होत असते. पररणामी पक्षातील आद्दण मंद्दत्रमंडळातील असे िजनदार सदस्य पक्षद्दशस्तीच्या नािाखाली
द्दििीमंडळातील इतर सामान्य सदस्यांिर द्दनयंत्रण ठेिीत असतात. द्दिद्दिमंडळाच्या सिथ सािारण
सदस्यांना कायदा द्दनद्दमथतीची प्रद्दक्या त्याच पद्धतीने शासनद्दिषयक कायाथ तील गंतु ागंतु सहजासहजी
उमजत नाही. पररणामी असे द्दिद्दिमंडळ सदस्य मंत्रीमंडळाने तयार के लेल्या प्रस्तािास आढेिेढे न
घेता सरळ-सरळ मान्यता देऊन मोकळे होतात. यामळ
ु े एकप्रकारे मंद्दत्रमंडळाची हुकूमशाही प्रस्र्ाद्दपत
होतांना द्ददसते. र्ोडकयात िजनदार राजकीय नेत्यांचा प्रभाि, पक्ष द्दशस्तीचा दाखिला जाणारा िाक
आद्दण कायदे द्दनद्दमथतीसाठीच्या आिश्यक ज्ञानाचा द्दिद्दिमंडळ सदस्यांकडे असणारा अभाि इ.
कारणांमळ
ु े संसदीय लोकशाहीमध्ये मंद्दत्रमंडळाची हुकूमशाही प्रस्र्ाद्दपत होण्याचा िोका द्दनमाथ ण होतो.
४) सत्ताविभाजन वसद्धािंताच्या विरोधी:
प्रद्दसद्ध राजकीय द्दिचारिंत मोन्टेस्कयू यांनी सत्ताद्दिभाजनाच्या द्दसद्धांतात म्हटलेले आहे की,"
कायदेमंडळ, कायथ कारी मंडळ आद्दण न्यायमंडळ हे शासनाचे तीन अंग परस्परांपासून स्ितंत्र
राद्दहल्यास नागररकांच्या स्िातंत्र्याचे रक्षण होते." सत्ताद्दिभाजनाच्या द्दसद्धांतानस
ु ार संसदीय
लोकशाहीचा द्दिचार के ल्यास या लोकशाहीमध्ये कायदेमंडळ-कायथ कारी मंडळ यांच्यातील परस्पर
घद्दनष्ट संबंिामळ
ु े सत्ता द्दिभाजन द्दसद्धांताला द्दतलांजली द्ददली जाते. िास्तिात कायदे द्दनमाथ ण करणे,
हे कायथ कायदेमंडळाचे असले तरीदेखील संसदीय लोकशाहीमध्ये हे कायथ बहुतांश करून कायथ कारी
मंडळ अर्ाथ त मंद्दत्रमंडळच करतांना द्ददसते. त्यामळ
ु े या लोकशाहीत मंद्दत्रमंडळ सत्तािारी पक्षाच्या
िोरणाला अनस
ु रूनच द्दििीद्दनयमांची द्दनद्दमथती करतांना आढळून येते. र्ोडकयात या शासनपद्धतीत
कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ यांच्यामध्ये सत्ताद्दिभाजनाला स्र्ान नसल्याचे द्ददसून येते. तसेच
न्यायमंडळदेखील कायदेमंडळाने के लेला कायदा द्दकंिा कायथ कारी मंडळाने के लेली कृती संद्दििानबाह्य
असल्यास ती रि करते. म्हणजेच या शासनपद्धतीत न्यायमंडळ, कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ
यांच्या कायाथ त हस्तक्षेप करीत असते. र्ोडकयात संसदीय लोकशाहीमध्ये कायदेमंडळ, कायथ कारी
मंडळ आद्दण न्यायमंडळ परस्परांच्या कायथ क्षेत्रात हस्तक्षेप करतांना द्ददसून येतात, ही बाब
सत्ताद्दिभाजन द्दसद्धांताच्या द्दिरोिी असल्याचे स्प� होते.
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५) ��ाचाराला िाि:
संसदीय लोकशाहीमध्ये ज्या पक्षाला कायदेमंडळात स्प� बहुमत असते, त्या पक्षाचे सरकार स्र्ापन
होते. म्हणून प्रत्येक राजकीय पक्ष कायदेमंडळात स्प� बहुमत प्राप्त करण्यासाठी िडपडत असतो.
परंतु एखाद्यािेळी कायदेमंडळात कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्प� बहुमत प्राप्त नसल्यास
अशािेळी अनेक पक्ष एकत्र येऊन संयक्त
ु मंत्रीमंडळ स्र्ापन करतात. अनेक पक्ष एकत्र येऊन स्र्ापन
झालेले मंद्दत्रमंडळ अद्दस्र्रतेचे झोके घेत असते. म्हणनू अशा अद्दस्र्र मंद्दत्रमंडळाला सहभागी सिथ
राजकीय पक्षांचा कायम पाद्दठंबा राहािा यासाठी राजकीय पक्षांच्या लोकप्रद्दतद्दनिींना द्दिद्दिि आद्दमषं
दाखिली जातात. पररणामी अशा मंद्दत्रमंडळात अकायथ क्षमता आद्दण ��ाचार मोठ् या प्रमाणात
िाढण्याचा िोका उत्पन्न होतो.
६) पक्षीय भािनेतून राष्रवहवतकडे दुलथक्ष:
संसदीय लोकशाहीमध्ये कायदेमडं ळात ज्या राजकीय पक्षाला स्प� बहुमत प्राप्त होत असते तो
राजकीय पक्ष सत्तािारी पक्ष म्हणून कायथ करीत असतो. तर ज्या राजकीय पक्षांना बहुमत प्राप्त होत
नाही, असे राजकीय पक्ष द्दिरोिी पक्ष म्हणून कायदेमंडळात कायथ करीत असतात. सत्तािारी राजकीय
पक्ष बहुमताच्या जोरािर हिे ते ठराि द्दकंिा कायदे मंजूर करुन घेत असतात. ठराि द्दकंिा कायदे मंजूर
करून घेत असतांना सत्तािारी पक्ष द्दिरोिी पक्षांच्या सूचनांकडे दल
ु थ क्ष करतात. म्हणजेच सत्तािारी
पक्ष सत्तेच्या िंदु ीत िािरत असतो. पररणामी द्दिरोिी पक्ष सत्तािारी पक्षाच्या कोणत्याही प्रस्तािाला
द्दिरोिासाठी द्दिरोि करत असतो, िास्तिात तो प्रस्ताि चांगला असो िा िाईट. तसेच द्दिरोिी पक्ष
सतत सत्तािारी पक्षाला टीके च्या िारेिर िरत असतात. त्याचप्रमाणे द्दिरोिी पक्ष सत्तािारी पक्षाच्या
कोणत्याही प्रस्तािाचे िा कायद्याचे मूल्यमापन त्या कायद्याच्या योग्य-अयोग्यतेच्या आिारािर न
करता पक्षीय दृद्द�कोनातून करीत असतात. र्ोडकयात संसदीय लोकशाहीमध्ये सत्तािारी पक्ष हा
सत्तेच्या मस्तीमध्ये दंग असतो, तर द्दिरोिी पक्ष हा के िळ द्दिरोिासाठी द्दिरोि करत सत्तारुढ पक्षाला
बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असतो. पररणामी संसदीय लोकशाहीत सत्तािारी ि द्दिरोिी पक्षाच्या
पक्षीय भूद्दमका ि दृद्द�कोनामळ
ु े राष्ट्द्दहत तसेच जनद्दहताकडे दल
ु थ क्ष होते.
७) वनणथयास विलिंब:
संसदीय लोकशाहीमध्ये शासनाची िास्तद्दिक सत्ता पंतप्रिान ि मंद्दत्रमंडळाच्या हाती असते. पंतप्रिान
हे मंद्दत्रमंडळाचे प्रमख
ु असले तरीही ते स्िेच्छनस
ु ार कोणताही द्दनणथ य एकटे घेऊ शकत नाहीत, तर
त्यासाठी पंतप्रिानांना सहकार्यांशी चचाथ करून द्दनणथ य घ्यािा लागतो. म्हणजेच कोणतेही शासकीय
िोरण ठरित असतांना पंतप्रिानांना मंद्दत्रमंडळातील सिथ सदस्यांच्या सूचना द्दिचारात घ्याव्या
लागतात. तसेच सत्तािारी राजकीय पक्षाच्या प्रमख
ु ाची भूद्दमकाही िोरण ठरितांना द्दिचारात घ्यािी
लागते. पररणामी शासकीय िोरण ठरिण्यात ि द्दनणथ य घेण्यात द्दिलंब होतो.
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८) लोकशाहीची जािा नोकरशाही घेण्याचा धोका:
संसदीय लोकशाहीमध्ये शासनाची िास्तद्दिक सत्ता ही पंतप्रिान ि मंद्दत्रमंडळाच्या हाती असते. परंतु
मंद्दत्रमंडळातील समािेशाबाबत संसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळाची सदस्यता याव्यद्दतररक्त
कोणत्याही प्रकारची द्दिशेष पात्रता ठरिण्यात आलेली नाही. पररणामी मंद्दत्रमंडळात ज्यांचा समािेश
के ला जातो ते मंत्रीपद सांभाळण्यास लायक आद्दण पात्रतािारक असतीलच असे नाही. तसेच
मंद्दत्रमंडळामध्ये खातेिाटप करतांना राजकीय पक्षातील त्या व्यक्तीचे िजन लक्षात घेतले जाते.
म्हणजेच राजकीयदृ�् या िजनदार असणार्यांचा समािेश मंद्दत्रमंडळामध्ये होत असतो. याद्दशिाय ज्या
राजकीय व्यक्तीमळ
ु े मंद्दत्रमंडळाला जास्त काळ द्दस्र्रता लाभेल अशाच व्यक्तींचा समािेश
सिथ सािारणपणे मंद्दत्रमंडळात के ला जातो. मंत्री म्हणून त्यांची द्दनयक्त
ु ी होते, ते आपल्या खात्याबाबत
सजग आद्दण ज्ञानी असतातच असे नाही. पररणामी असे मंत्री महोदय के िळ राजकीय कायाथ त व्यस्त
राहतात, त्यामळ
ु े स्ितःच्या खात्याकडे द्दकंिा प्रशासनाकडे त्यांचे दल
ु थ क्ष होते. पररणामी त्या खात्याचे
िोरण ठरिण्याची सिथ सूत्रे ही प्रशासक िगाथ कडे जातात. अशा प्रशासक िगाथ ला जनतेच्या भािनांची
कदर असतेच असे नाही. म्हणून संसदीय लोकशाहीत अज्ञानी लोकांचा भरणा िाढल्यामळ
ु े
लोकशाहीची जागा नोकरशाही घेण्याचा िोका द्दनमाथ ण होतो.
अशाप्रकारे संसदीय लोकशाहीत िरील काही उणीिा अर्िा दोष आढळून येत असले तरी या दोषांिर
मात करीत जगातील अनेक देशात संसदीय लोकशाही कायथ रत आहे. इंग्लंड, भारत, जपान,
ऑस््ेद्दलया अशा जगातील द्दिद्दिि देशांमध्ये संसदीय लोकशाही सक्षमपणे कायथ रत असलेली द्ददसून
येते.
2.3.4 अध्यक्षीय लोकशाहीची िैवश�्ये:प्राद्दतद्दनद्दिक लोकशाहीचा अध्यक्षीय लोकशाही अर्िा शासनपद्धती हा एक महत्त्िाचा प्रकार आहे.
अध्यक्षीय लोकशाही म्हणजे अशी शासनपद्धती की, 'ज्या शासनपद्धतीमध्ये राष्ट्प्रमख
ु हा शासनाचा
तसेच राष्ट्ाचा प्रमख
ु असून तोच िास्तद्दिक कायथ कारी प्रमख
ु असतो.' अध्यक्षीय लोकशाहीत
कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ स्ितंत्रपणे कायथ करतात. म्हणजेच मोन्टेस्कयूच्या
सत्ताद्दिभाजनाच्या द्दसद्धांतानस
ु ार कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ परस्परांपासून स्ितंत्रपणे कायथ
करीत असतात. त्याचप्रमाणे अध्यक्षीय लोकशाहीत कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळाचा कायथ काल
देखील द्दनद्दित असतो. या लोकशाहीत जनतेकडून द्दनिडून देण्यात आलेला कायथ कारी मंडळाचा प्रमख
ु
म्हणजेच राष्ट्ाध्यक्ष हा कायदेमंडळाला जबाबदार नसतो. तसेच कायदेमंडळाला राष्ट्ाध्यक्षांिर
अद्दिश्वास व्यक्त करता येत नाही. त्याचप्रमाणे या लोकशाहीत राष्ट्पती ि त्यांच्या मंद्दत्रमंडळाला कायदे
मंडळाचे सदस्य प्रश्न िा जाब द्दिचारू शकत नाहीत. सिथ सािारणपणे असे स्िरूप असणार्या अध्यक्षीय
लोकशाहीची काही ठळक िैद्दश�् ये पढु ील प्रमाणे आहेत;
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१) कायथकारी मिंडळाचा वनवित कायथकाल:
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये कायथ कारी मंडळाचा कायथ काल हा द्दनद्दित असतो. अध्यक्षीय लोकशाहीत
राष्ट्ाध्यक्षांची द्दनिड झाल्यानंतर त्यांना त्यांचा द्दनद्दित कायथ काल पूणथ होईपयांत त्या पदािरून
सहजासहजी दूर करता येत नाही. द्दिद्दश� प्रसंगी राष्ट्ाध्यक्षांना पदािरून दूर करण्यासाठी
महाद्दभयोगाच्या कायथ पद्धतीची तरतूद अध्यक्षीय लोकशाहीत असली तरी या प्रद्दक्येचा सहजासहजी
कायदेमंडळ िापर करू शकत नाही. कारण ही महाद्दभयोगाची कायथ पद्धती अद्दतशय कठीण आद्दण
गंतु ागंतु ीची असते. संसदीय लोकशाहीत ज्याप्रमाणे कायदेमंडळ कायथ कारी मंडळािर अद्दिश्वास व्यक्त
करून मंद्दत्रमंडळाला पदािरून पायउतार होण्यास भाग पाडत असते, त्याप्रमाणे अध्यक्षीय
लोकशाहीत कायदेमंडळ राष्ट्ाध्यक्षांिर अद्दिश्वास प्रस्ताि दाखल करून राष्ट्ाध्यक्षांना पदािरून
पायउतार करू शकत नाहीत. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाहीत कायथ कारी मंडळाचा अर्ाथ त
राष्ट्ाध्यक्षांचा कायथ काल द्दनद्दित असतो.
२) राष्राध्यक्ष िास्तविक कायथकारी प्रमख
ु :
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये कायथ कारी मंडळाची कायथ कारी सत्ता ही राष्ट्ाध्यक्षांच्या हातामध्ये
एकिटलेली असते. याचाच अर्थ या लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्ष हेच कायथ कारी मंडळाच्या िास्तद्दिक
सत्तेचा िापर करीत असतात. या लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्ष आपल्या इच्छे नस
ु ार द्दिद्दिि पदांिर
अद्दिकार्यांची नेमणक
ू करीत असतात. अध्यक्षीय लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्षांना त्यांच्या कायाथ मध्ये
सल्ला देण्यासाठी मंद्दत्रमंडळ कायथ रत असले तरी मंद्दत्रमंडळाने द्ददलेला सल्ला राष्ट्ाध्यक्षांना
बंिनकारक नसतो. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाहीत संद्दििानाने द्ददलेल्या सिथ अद्दिकारांचा िापर
राष्ट्ाध्यक्ष करीत असल्यामळ
ु े तेच िास्तद्दिक शासन प्रमख
ु असतात.
३) मिंविमिंडळािर राष्राध्यक्षािंचे िचथस्ि:
अध्यक्षीय लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्षांना त्यांच्या कायथ कारीद्दिषयक कायाथ मध्ये मदत करण्यासाठी आद्दण
सल्ला देण्यासाठी मंद्दत्रमंडळ असते. मंत्रीमंडळाचे कायथ राष्ट्ाध्यक्षांना सल्ला देणे हे जरी असले तरी
मंद्दत्रमंडळाने द्ददलेला सल्ला मात्र राष्ट्ाध्यक्षांना बंिनकारक नसतो. त्याचप्रमाणे या लोकशाहीत
मंद्दत्रमंडळ हे आपल्या कायाथ प्रती राष्ट्ाध्यक्षांना जबाबदार असते. या लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्ष
मंद्दत्रमंडळातील सदस्यांना के व्हाही बाहेरचा रस्ता दाखिू शकतात द्दकंिा िाटेल त्या सदस्याची
मंद्दत्रमंडळात नव्याने नेमणूक करू शकतात. म्हणजेच मंद्दत्रमंडळातील एखाद्या मंत्र्याने अयोग्य कायथ
के ल्यास राष्ट्ाध्यक्ष त्याद्दठकाणी इतर व्यक्तीची मंत्री म्हणून नेमणूक करू शकतात. र्ोडकयात
अध्यक्षीय लोकशाहीत मंद्दत्रमंडळािर पूणथपणे राष्ट्ाध्यक्षांचे िचथ स्ि प्रस्र्ाद्दपत झाल्यामळ
ु े एकप्रकारे
मंद्दत्रमंडळ दबु थ ल बनलेले असते.
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४) सत्ताविभाजन आवण सत्ता सिंतुलन:
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये मोन्टेस्कयू या द्दिचारिंताने प्रद्दतपादन के लेला सत्ताद्दिभाजनाचा द्दसद्धांत
प्रत्यक्षपणे अंमलात आणला जातो. या लोकशाहीमध्ये कायदेमंडळ, कायथ कारी मंडळ आद्दण न्यायमंडळ
हे शासनाचे तीनही अंग परस्परांपासून अद्दिकाद्दिक स्ितंत्र ठेिण्यात आलेले आहेत. या लोकशाहीत
कायदेमंडळ, कायथ कारी मंडळ आद्दण न्यायमंडळाचे कायथ स्ितंत्रपणे सरू
ु असते. मात्र असे असले
तरीही न्यायमंडळ कायदेमंडळाने के लेल्या कायद्यांची आद्दण कायथ कारी मंडळाच्या कृतीची िैिअिैिता तपासत असते. यातून न्यायमंडळ सत्ता संतद्दु लत करण्याचा प्रयत्न करीत असते. र्ोडकयात
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये सत्ता द्दिभाजन आद्दण सत्ता संतल
ु न या दोन्ही बाबी आढळून येतात.
५) कायदेमडिं ळ आवण कायथकारी मिंडळाचे कायथ स्ितिंिपणे चालते:
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ परस्परांपासून स्ितंत्रपणे कायथ करीत
असतात. या लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्ष द्दकंिा मंद्दत्रमंडळातील मंत्री कायदेमडं ळाच्या कामकाजात सहभाग
घेत नाहीत. त्याचप्रमाणे कायदेमंडळाचे सदस्यदेखील राष्ट्ाध्यक्ष द्दकंिा मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांना प्रश्न
द्दिचारू शकत नाहीत. मंद्दत्रमंडळामध्ये राष्ट्ाध्यक्षांनी कायदेमंडळातील सदस्यांचीच द्दनयक्त
ु ी करण्याचे
बंिन या शासनपद्धतीत नसते, म्हणून सिथ सािारणपणे कायदेमंडळाच्या बाहेरील व्यक्तींची मंत्री म्हणून
मंद्दत्रमंडळात िणी लागत असते. कायदेमंडळाद्वारे कायदा द्दनद्दमथतीचे कायथ स्ितंत्रपणे सरू
ु असते.
त्याचप्रमाणे राष्ट्ाध्यक्षांना अनक
ु ू ल ठरणारे द्दििेयक मंजूर करण्याचे कोणतेही बंिन कायदेमडं ळािर
नसते. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाहीत कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ यांच्यामध्ये घद्दनष्ट संबंि
नसतात, तसेच मंद्दत्रमंडळाचे सदस्य हे कायदे मंडळाचे सदस्य नसतात. म्हणजेच या लोकशाहीत
कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ हे परस्परांपासून स्ितंत्र असतात.
अशाप्रकारे अध्यक्षीय लोकशाहीचे काही ठळक िैद्दश�् ये द्ददसून येतात.
2.3.5 अध्यक्षीय लोकशाहीचे िुण:अध्यक्षीय लोकशाहीत खालील गणु द्ददसून येतात;
१) सिंकटकाळात उपयुक्त:
अध्यक्षीय लोकशाही ही शासनपद्धती संकटकाळात अद्दतशय उपयक्त
ु ठरते. कारण या लोकशाहीमध्ये
राष्ट्ाध्यक्ष हे िास्तद्दिक शासनप्रमख
ु असून त्यांच्याच हाती सिथ सत्तेचे कें द्रीकरण झालेले असते.
त्यामळ
ु े राष्ट्ाध्यक्ष त्िररत द्दनणथ य घेऊन त्याची अंमलबजािणी करीत असतात. पयाथ याने ही
शासनपद्धती संकटकाळात उपयक्त
ु ठरताना द्ददसते. तसेच अध्यक्षीय लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्षांनी
द्ददलेले आदेश मंद्दत्रमंडळातील मंत्री द्दकंिा प्रशासक िगथ नाकारू शकत नाही. र्ोडकयात अध्यक्षीय
लोकशाही हा शासन प्रकार सत्तेच्या एककें द्रामळ
ु े आद्दण द्दनणथ यांच्या त्िररत अंमलबजािणीमळ
ु े संकट
काळासाठी अद्दतशय उपयक्त
ु ठरतो.
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२) वस्र्रता:
अध्यक्षीय लोकशाही शासन हे द्दस्र्र असते. कारण या लोकशाहीत कायथ कारी मंडळाचा कायथ काल
द्दनद्दित असतो. या लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्ष हे आपल्या कायाथ प्रती कायदेमंडळाला जबाबदार नसतात.
त्यामळ
ु े कायदे मंडळाचे राष्ट्ाध्यक्षांिर कोणतेही द्दनयंत्रण नसते, तसेच कायदेमंडळाकडून अद्दिश्वास
व्यक्त करण्याची टांगती तलिारही राष्ट्ाध्यक्षांिर नसते. त्यामळ
ु े सहाद्दजकच शासनाला स्र्ैयथ लाभते.
पररणामी शासनाला दीघथ कालीन आद्दण पररणामकारक अशा योजना आद्दण शासकीय िोरण द्दनद्दित
करता येते आद्दण त्याची अंमलबजािणीही करता येते. तसेच या लोकशाहीत स्ितंत्र परराष्ट्ीय
िोरणाची आखणी ि अंमलबजािणी के ली जाते. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाहीत शासन हे द्दस्र्र
असते.
३) राजकीय पक्षाच्या प्रभािापासून मक्त
ु लोकशाही:
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये राष्ट्ाध्यक्षांचा कायथ काल द्दनद्दित असतो. या लोकशाहीत त्यामळ
ु े
राष्ट्ाध्यक्षांना द्दिरोिी राजकीय पक्षांच्या द्दिरोिाची, दबािाची द्दकंिा टीके ची पिाथ नसते. या
लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांिर राष्ट्ाध्यक्षांचा प्रभाि द्ददसून येतो. याउलट संसदीय लोकशाहीमध्ये
मंद्दत्रमंडळाला द्दिरोिी पक्षांचा िाक असतो. तसेच मंद्दत्रमंडळाचा बराचसा िेळही पक्षीय राजकारणात
जातो. मात्र अध्यक्षीय लोकशाहीत अशाप्रकारची भीती राष्ट्ाध्यक्ष द्दकंिा मंद्दत्रमंडळाला नसते.
अशाप्रकारे या लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्ष आद्दण मंद्दत्रमंडळ पक्षीय प्रभािापासून मक्त
ु असल्यामळ
ु े ते
आपले पूणथ लक्ष शासनकायाथ िर कें द्दद्रत करत असते. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाही राजकीय
पक्षांच्या प्रभािापासून मक्त
ु असल्यामळ
ु े कायाथ ची प्रभािीपणे अंमलबजािणी होते.
४) शासनाची कायथक्षमता:
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये राष्ट्ाध्यक्ष हे िास्तद्दिक कायथ कारी प्रमख
ु असतात. तसेच त्यांचा
कायथ कालही द्दनद्दित असतो. राष्ट्ाध्यक्ष कायदेमंडळालाही जबाबदार नसतात. त्यामळ
ु े
कायथ कारीद्दिषयक कायाथ ची पूणथ जबाबदारी राष्ट्ाध्यक्षांची असल्यामळ
ु े ते ती जबाबदारी काळजीपूिथक
पार पाडीत असतात. राष्ट्ाध्यक्षांना मंद्दत्रमंडळातील सदस्यांची द्दनयक्त
ु ी करताना पूणथ स्िातंत्र्य असते,
त्यामळ
ु े कायथ क्षम शासनाच्या उद्दि�पूतीसाठी कायथ क्षम, बद्दु द्धमान, तज्ञ आद्दण पात्रतािारक व्यक्तींची
मंत्री म्हणनू ते द्दनिड करतात. त्याचप्रमाणे या लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्षांच्या नेतत्ृ िाखालील मंद्दत्रमंडळ
हे लोकमताच्या आिारािर राष्ट्ाध्यक्षांना सल्ला देत नाही, तर राष्ट्ीय द्दहत लक्षात घेऊन सल्ला देत
असल्यामळ
ु े या लोकशाहीत राष्ट्ीय द्दहताला प्रािान्य द्ददले जाते. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाहीत
राष्ट्ीय द्दहत डोळ्यासमोर ठेिून शासन कायथ क्षमपणे कायथ रत असते. पयाथ याने असे कायथ क्षम शासन
जनहीत आद्दण राष्ट्द्दहतासाठी उपयक्त
ु ठरते.
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५) सत्ता विभाजनामळ
ु े नािररकािंच्या स्िातिंत्र्याचे रक्षण:
अध्यक्षीय लोकशाहीत मांटेस्कयू यांच्या सत्ताद्दिभाजन द्दसद्धांतानस
ु ार कायदेमंडळ, कायथ कारी मंडळ
आद्दण न्यायमंडळ हे शासनाचे तीनही अंग परस्परांपासून स्ितंत्र असतात. शासनाचे हे तीनही अंग
स्ितंत्रपणे कायथ करीत असतात. पयाथ याने कायदेद्दिषयक, कायथ कारीद्दिषयक आद्दण न्यायद्दिषयक
कायाांचे कें द्रीकरण होत नसल्यामळ
ु े व्यक्तीस्िातंत्र्य अबाद्दित राहते. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाहीत
सत्ताद्दिभाजनाच्या द्दसद्धांतानस
ु ार शासनाचे तीनही अंग परस्परांपासून अलग राहून कायथ करीत
असल्यामळ
ु े नागररकांच्या स्िातंत्र्याचे रक्षण होते. अशाप्रकारे अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये िरील गणु
असल्यामळ
ु े ही शासनपद्धती उपयक्त
ु मानली जाते.
2.3.6 अध्यक्षीय लोकशाहीतील दोष अर्िा उणीिा:अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये आढळून येणार्या उपरोक्त गणु ांमळ
ु े ही लोकशाही उपयक्त
ु असली तरी
त्यामध्ये काही दोष अर्िा उणीिादेखील द्ददसून येतात, उणीिा अर्िा दोष पढु ील प्रमाणे;
१) हुकुमशाहीचा धोका:
अध्यक्षीय लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्ष आद्दण त्यांच्या नेतत्ृ िाखाली कायथ करणारे मंद्दत्रमंडळ हे
कायदेमंडळाला आपल्या कायाथ प्रती जबाबदार नसते. त्यामळ
ु े कायदेमंडळ राष्ट्ाध्यक्ष तसेच
मंद्दत्रमंडळाच्या द्दिरोिात अद्दिश्वासाचा ठराि मंजूर करू शकत नाही. याद्दशिाय राष्ट्ाध्यक्षांना द्दिद्दश�
प्रसंगी द्दिद्दश� कारणांमळ
ु े महाद्दभयोगाच्या कायथ पद्धतीनस
ु ार पदािरून पायउतार करण्याची पद्धती
अत्यंत कठीण ि गंतु ागंतु ीची आहे. पररणामी कायदेमंडळ सहजासहजी राष्ट्ाध्यक्षांच्या द्दिरोिात
महाद्दभयोग मंजूर करू शकत नाही. त्यामळ
ु े अध्यक्षीय लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्ष हुकूमशहाप्रमाणे शासन
कारभार करण्याचा िोका द्दनमाथ ण होतो.
२) बेजबाबदार लोकशाही:
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये राष्ट्ाध्यक्ष आद्दण त्यांचे मंद्दत्रमंडळ आपल्या कायाथ प्रती कायदेमंडळाला
जबाबदार नसते. राष्ट्ाध्यक्षांनी ठरिलेले एखादे िोरण अयशस्िी झाल्यास द्दिद्दिमंडळाने परु स
े े
अद्दिकार द्ददले नाहीत, तसेच आिश्यक त्या कायद्यांना मंजरु ी द्ददली नाही, असा ठपका कायदेमंडळािर
ठेिून राष्ट्ाध्यक्ष आपली जबाबदारी कायदेमंडळािर ढकलतात. तर दस
ु रीकडे राष्ट्ाध्यक्षांनी संबंद्दित
िोरणाची माद्दहती कायदेमंडळाला द्ददली नाही, तसेच संबंद्दित िोरणाबाबत द्दििेयकाचीदेखील मागणी
के ली नाही, असे म्हणून कायदेमंडळ आपली जबाबदारी राष्ट्ाध्यक्षांिर ढकलते. अशाप्रकारे अध्यक्षीय
लोकशाहीत राष्ट्ाध्यक्ष आपली जबाबदारी कायदेमंडळािर ढकलतात तर, कायदेमंडळ आपली
जबाबदारी राष्ट्ाध्यक्षांिर ढकलून मोकळे होते. अशाप्रकारे या लोकशाहीत अपयशाची जबाबदारी
राष्ट्ाध्यक्ष अर्िा कायदेमंडळ स्िीकारण्यास तयार होत नाहीत. पररणामी अध्यक्षीय लोकशाही ही
एक बेजबाबदार लोकशाही ठरते.
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३) सत्ताविभाजनाचे दुष्पररणाम:
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये सत्ताद्दिभाजनाच्या द्दसद्धांतानस
ु ार शासनाचे द्दतन्ही अंग कायथ करीत
असतात. द्दिशेषतः कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ स्ितंत्रपणे कायथ करीत असल्यामळ
ु े
राष्ट्ाध्यक्षांना आपली िोरणे अंमलात आणण्यासाठी आिश्यक असणारी द्दििेयके कायदेमंडळाकडून
मंजूर करून घेता येत नाहीत द्दकंिा ती मंजूर करण्यात अडर्ळे येतात. राष्ट्ाध्यक्ष ज्या राजकीय
पक्षाचे असतील त्या पक्षाला कायदेमंडळात बहुमत नसल्यास राष्ट्ाध्यक्षांना आपल्या िोरणाला
अनक
ु ू ल द्दििेयके मंजूर करून घेता येत नाहीत. द्दििेयकाच्या मंजरु ीअभािी राष्ट्ाध्यक्षांना आपली
शासनद्दिषयक िोरणे अंमलात आणणे कठीण होते. याद्दशिाय कायदेमंडळ आद्दण राष्ट्ाध्यक्ष
यांच्यामध्ये संघषाथ ची द्दस्र्ती द्दनमाथ ण झाल्यास कायदेमंडळाने मंजूर के लेल्या कायद्यांची अर्िा
िोरणांची अंमलबजािणी राष्ट्ाध्यक्ष करीत नाहीत. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये
सत्ताद्दिभाजनाच्या द्दसद्धांतानस
ु ार कायथ होत असल्यामळ
ु े या द्दसद्धांताचे दष्टु पररणाम शासनाच्या
िोरणािर आद्दण कायाथ िर होतात.
४) जनवहताकडे दुलथक्ष:
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये कायथ कारी मंडळ आद्दण कायदेमंडळ स्ितंत्रपणे कायथ करीत असतात.
मंद्दत्रमंडळाचे सदस्य हे कायदेमंडळाचे सदस्य नसतात, पररणामी मंत्री कायदेमंडळाच्या कामकाजात
भाग घेत नाहीत. पयाथ याने जनतेच्या इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, प्रश्न, समस्या काय आहेत, याची माद्दहती
कायथ कारी मंडळाला द्दमळत नाही. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाहीत जनतेची मते राष्ट्ाध्यक्ष आद्दण
मंत्र्यांना समजू शकत नसल्यामळ
ु े जनद्दहताकडे दल
ु थ क्ष होणार्या िोरणांची अंमलबजािणी होण्याचा
िोका अद्दिक असतो. र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाहीत जनद्दहताकडे दल
ु थ क्ष होण्याची भीती असते.
५) सिंकटकाळात वनरुपयोिी:
अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये कायथ कारीद्दिषयक सत्तेची सिथ सूत्रे राष्ट्ाध्यक्षांच्या हाती कें द्दद्रत झालेली
असतात. त्यामळ
ु े कठीणप्रसंगी त्िररत द्दनणथ य घेण्यासाठी ही लोकशाही उपयक्त
ु असल्याचे अनेक
द्दिचारिंतांचे मत आहे. परंतु दस
ु रीकडे द्दिचारिंतांचा असा एक मतप्रिाह आहे की, संकटकाळात
कठीण प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ यांच्यात परस्पर सहकायथ
असणे आिश्यक असते. परंतु सत्ताद्दिभाजनाच्या द्दसद्धांतानस
ु ार अध्यक्षीय लोकशाहीत कायदेमंडळ
आद्दण कायथ कारी मंडळ यांच्यात परस्परसंबंि नसून ते स्ितंत्रपणे कायथ करीत असतात. म्हणून
अध्यक्षीय लोकशाहीत कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ यांच्यात परस्पर सहकायथ नसल्यामळ
ु े
शासन कारभार करतांना अनेक समस्यांना तोंड द्यािे लागते. कायदेमंडळ आद्दण कायथ कारी मंडळ
यांच्यात अद्दिकारांबाबत स्पिाथ असल्यामळ
ु े संकटकालीन पररद्दस्र्तीला सामोरे जाणे कठीण असते.
र्ोडकयात अध्यक्षीय लोकशाही संकटकाळात द्दनरुपयोगी द्दसध्द होत असल्यामळ
ु े तीचा स्िीकार
करणे अडचणीचे ठरते.
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अशाप्रकारे अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये िरील काही दोष अर्िा उणीिा आढळून येत असल्या
तरीदेखील अमेररके सारख्या जगातील शद्दक्तशाली देशामध्ये ही शासनपद्धती सक्षमपणे कायथ रत आहे,
हे मात्र आपणास नाकारता येणार नाही.

2.4 सहभािात्मक लोकशाही (Participatory Democracy)
सहभागी लोकशाही हे एक लोकशाहीचे असे मॉडेल आहे की, ज्यामध्ये जनतेच्या व्यापक राजकीय
सहभागािर भर द्ददला जातो. सहभागी लोकशाहीत नागररक िोरणात्मक द्दनणथ य घेऊ शकतात. कारण
या लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये नागररकात िोरणात्मक द्दनणथ य घेण्याची शक्ती असते. स्र्ाद्दनक आद्दण
राज्य स्तरािर आपणास सहभागी लोकशाही द्ददसून येते.
सहभािात्मक लोकशाही-अर्थ:सिथ च राजकीय व्यिस्र्ेमध्ये राजकीय सहभाग महत्त्िाचा असतो. आज जगातील बहुसंख्य देशांनी
लोकशाही शासनपद्धतीचा स्िीकार के लेला आहे. लोकशाहीची व्याख्या करताना अब्राहम द्दलंकन यांनी
म्हटलेले आहे की, "लोकांनी, लोकांचे, लोकांकररता चालिलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय."
अब्राहम द्दलंकन यांच्या या व्याख्यामिून लोकशाहीतील लोकांच्या राजकीय सहभागाची कल्पना
आपणास येते. जोपयांत राजेशाही पद्धती अद्दस्तत्िात होती, तोपयांत जनतेच्या राजकीय सहभागाचा
प्रश्नच उद्भित नव्हता. परंतु नंतरच्या काळात राजेशाहीची जागा लोकशाहीने घेतली. लोकशाही
व्यिस्र्ेत शासनाची जबाबदारी जनतेप्रती असते. लोकशाहीत चालक, पालक आद्दण मालकदेखील
लोकच असतात. साहद्दजकच दैनंद्ददन जीिनात लोकांचा सहभाग असणारी लोकशाही द्दटकून राहणे
आत्यंद्दतक महत्त्िाची ठरते. लोकांच्या सहभागाद्दशिाय लोकशाहीची कल्पनाही करणे शकय नाही. २०
व्या शतकाच्या उत्तरािाथ त राज्यशास्त्राच्या स्िरूपात फार मोठे बदल झाले. त्यामळ
ु े व्यक्ती आद्दण
व्यद्दक्तगट राज्याने द्दनद्दित के लेल्या चौकटीत कसे िागतात ि त्यांचे राज्य संस्र्ेशी कसे संबंि आहेत,
याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यशास्त्राला महत्त्ि प्राप्त झाले. कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय
व्यिस्र्ेत राजकीय सहभाग हा नागररकांचा असंतोष पसरित असतो. त्याद्दशिाय राजकीय व्यिस्र्ेला
आकार आद्दण द्दस्र्रता प्राप्त होऊ शकत नाही.
प्राचीन ग्रीक नगर राज्यातदेखील लोकशाही अद्दस्तत्िात होती. त्यामळ
ु े तत्कालीन लोकशाहीतदेखील
लोकांचा राजकीय सहभाग होता. परंतु तो राजकीय सहभाग मयाथ द्ददत स्िरूपात होता. कारण
तत्कालीन समाजव्यिस्र्ेतील मद्दहला, गल
ु ाम आद्दण परकीय नागररक यांना नागररकत्िाचा अद्दिकार
प्राप्त नव्हता. त्यामळ
ु े काही ठराद्दिक लोकांनाच सहभाग घेण्याचा अद्दिकार तत्कालीन लोकशाहीत
होता. आिद्दु नक काळात मात्र प्राद्दतद्दनद्दिक लोकशाही स्िीकारल्यामळ
ु े जास्तीत जास्त लोकांचा
सहभाग लोकशाहीमध्ये समाद्दि� करण्यात आलेला आहे. लोकशाहीत सत्ता लोकांच्या हाती असते,
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हे एकदा मान्य के ले की, लोकांचा राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग सरू
ु होतो. मतदान कें द्रािर मतदान
करून प्रद्दतद्दनिी द्दनिडणे, हादेखील लोकांचा राजकीय सहभाग आहे. सभा-संमेलनांमिून भाषण
करणे, सरकार द्दिषयी अनक
ु ू ल द्दकंिा प्रद्दतकूल बोलणे म्हणजे देखील लोकांच्या राजकीय सहभागाचा
एक भाग आहे. अनेकदा तर लोक हेतपु रु स्सरपणे राजकारणात सहभागी होत नाहीत, परंतु हादेखील
लोकांचा नकारात्मक सहभागच आहे. रॉबटथ डहाल यांनी सांद्दगतल्याप्रमाणे सत्तािारी िगाथ द्दशिाय
समाजात इतर तीन प्रकारचे लोक कायथ रत असतात. यातील पद्दहला प्रकार म्हणजे सत्तेसाठी प्रयत्न
करणारे, दस
ु रा प्रकार म्हणजे राजकारणात स्िारस्य असणारे आद्दण द्दतसरा प्रकार म्हणजे राजकारणात
स्िारस्य नसणारे. या तीन प्रकारच्या िगाथ पैकी फक्त पद्दहल्या दोन िगाांचा द्दिचारच सहभागाच्या
कल्पनेत अंतभथ ूत होत नाही, तर काही अभ्यासकांच्या मते, राजकारणात स्िारस्य नसणार्या द्दतसर्या
िगाथ चाही अंतभाथ ि राजकीय सहभागाद्दिषयीच्या संकल्पनेत अद्दभप्रेत असतो. कारण राजकारणात
स्िारस्य नसण्याची द्दिद्दिि कारणे असू शकतात. राजकारणात स्िारस्य नसणार्या लोकांमळ
ु े राजकीय
प्रद्दक्येच्या स्िरूपािर ि फद्दलतािर पररणाम होण्याची शकयता असते, असे अलर्ाम यांनी स्प� के लेले
आहे. तसेच राजकारणात स्िारस्य नसणारे लोक काही शक्तीच्या प्रभािामळ
ु े द्दकंिा प्रलोभनामळ
ु े
मतदानासारख्या माध्यमातून राजकीय सहभाग अनभु ित असतात. म्हणून रॉबटथ डहाल यांनी
सांद्दगतलेल्या तीनही प्रकारच्या लोकांचा अंतभाथ ि हा सहभागी लोकशाहीमध्ये होतो.
सहभागी लोकशाहीमध्ये सहभाग हा के िळ मतदानापरु ताच मयाथ द्ददत न राहता सभा, संमेलने, द्दनदशथ ने,
चळिळी, िादद्दििाद, चचाथ यासारख्या अनेक माध्यमातून व्यक्ती राजकारणात सहभागी होत असतात.
लोकशाही व्यिस्र्ेचा द्दिकास होण्यापूिी राजकीय सहभाग हा काही क्षेत्रापरु ता आद्दण व्यक्तीपरु ताच
मयाथ द्ददत होता. परंतु द्दनिडणक
ु ीची पद्धत, प्राद्दतद्दनद्दिक सभागहृ ाची द्दनद्दमथती, राजकीय पक्ष पद्धतीचा
झालेला द्दिकास आद्दण ितथ मानपत्रासारखी द्दिकद्दसत झालेली संसूचनाची माध्यमे यामळ
ु े
लोकशाहीतील सहभागाची कल्पना अद्दिकच व्यापक होत गेली.
व्यक्ती ज्या राजकीय व्यिस्र्ेचा घटक असतो, त्या व्यिस्र्ेचे स्िरूप ि एकूणच व्यिस्र्ातंगथत
पररद्दस्र्ती याचाही व्यक्तीच्या लोकशाहीतील सहभागािर पररणाम होत असतो. राजकीय संघषाथ त
सहभागी होण्यास द्दकंिा संघषथ करण्यास ज्या व्यिस्र्ेत अनक
ु ू लता असते, त्या व्यिस्र्ेत लोकांमध्ये
राजकीय स्िारस्य अद्दिक असते. तसेच लोकांचा राजकारणात द्दिद्दिि प्रकारचा ि द्दिद्दिि प्रमाणात
सहभागही असतो. म्हणूनच लोकशाही व्यिस्र्ेत राजकीय सहभागाला अद्दिक उत्तेजन द्दमळते. तसेच
लोकशाहीच्या द्दिकासाबरोबरच लोकांचा राजकीय सहभागही सहभागी लोकशाहीत िाढतो. भारतात
स्िातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रौढ मताद्दिकार मान्य करण्यात आला. त्यामळ
ु े मतदानाच्या माध्यमातून लोक
द्दनिडणक
ु ीत मोठ् या प्रमाणात सहभागी होऊ लागले. राजकीय पक्षांच्या संख्येतही िाढ झाली.
घटकराज्य पातळीिर द्दिद्दिमंडळ ि मंद्दत्रमंडळ व्यिस्र्ा द्दिकद्दसत झाली. पंचायत राजच्या
द्दनद्दमथतीनंतर द्दजल्हा पररषद, पंचायत सद्दमती आद्दण ग्रामपंचायत या संस्र्ा राजकीयदृ�् या महत्त्िाच्या
बनल्या. या संस्र्ांच्या माध्यमातून लोकांच्या सहभागाचे प्रमाणात सिथ च पातळीिर मोठ् या प्रमाणात
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िाढले. राज्य तसेच स्र्ाद्दनक पातळीिरील संस्र्ांमध्ये लोकांच्या सहभागामळ
ु े सहभागी लोकशाही
अद्दिक यशस्िी ठरतांना द्ददसते.
लोकशाहीमध्ये सहभाग महत्त्िपूणथ असतो, म्हणून लोकशाहीतील लोकांच्या सहभागाची आिश्यकता
पढु ील मदु द्य
् ांच्या माध्यमातून स्प� होते;
१)

लोकशाहीमध्ये सहभागातून लोकांच्या सस्ु प� जाद्दणिा द्दनमाथ ण होतात. तसेच आत्मीयतेची
भािनाही िाढीस लागते.

२)

लोकांच्या मागण्या अद्दिक सस्ु प� स्िरूपात मांडण्यासाठीदेखील लोकांचा सहभाग महत्त्िाचा
ठरतो. म्हणूनच जनता चळिळी, द्दनदशथ ने, मोचाथ , घेराि, संप इ. द्वारे आपल्या मागण्या
लोकशाहीमध्ये प्रद्दतपादन करीत असते. लोकशाहीतील राज्यकते जनतेच्या या मागण्या जाणून
घेतात आद्दण त्या सोडद्दिण्याच्या दृ�ीने प्रयत्न करतात. र्ोडकयात लोकशाही लोकांच्या
सहभागामळ
ु े सद्दु स्र्र बनते.

३)

सत्तािारी अद्दभजनिगाथ िर द्दनयंत्रण ठेिण्याच्या दृ�ीनेही लोकशाहीत लोकांच्या सहभागाला
अत्यंत महत्त्ि असते.

४)

लोकशाहीमध्ये आिद्दु नकीकरणाच्या प्रद्दक्येला गती देण्यासाठी जनतेचा सहभाग महत्त्िाचा
असतो. जनतेचा सहभाग द्दमळाला नाही तर शासनाने द्दकतीही उदार योजना राबद्दिण्याचा
प्रयत्न के ला तरी त्या यशस्िी होऊ शकत नाहीत. सिाांनी राजकारणात सहभागी असािे, असे
लोकशाहीत अद्दभप्रेत असले तरी प्रत्यक्षात सिाांना सहभाग घेणे शकय होत नाही. तसेच
लोकशाहीतील लोकांचा सहभाग संघद्दटत द्दकंिा असंघद्दटत रूपाचा असू शकतो. म्हणजेच
राजकीय पक्ष द्दकंिा हीतसंबंिी गटाच्या माध्यमातून के लेला सहभाग हा संघद्दटत स्िरूपाचा
सहभाग असतो, तर द्दमत्रांशी ि कंु टुबाशी राजकीय प्रश्नांिर चचाथ करणे, हा लोकांचा संघद्दटत
स्िरूपाचा सहभाग असतो. तसेच सहभागी लोकशाहीमध्ये लोकांचा उस्फुतथ सहभाग आद्दण
लादलेला सहभागही द्ददसून येतो. उस्फुतथ सहभाग हा लोकशाहीसाठी लाभदायक ठरतो, परंतु
लादलेला सहभाग हा स्िेच्छािारी नसून तो लोकशाहीस घातक ठरतो. लोकशाही द्दटकून
राहण्यासाठी आद्दण अद्दिक द्दिकद्दसत होण्यासाठी जनतेने स्िेच्छे ने सहभागी होणे आिश्यक
असते. र्ोडकयात सहभागी लोकशाहीतील लोकांचा सहभाग हा उस्फूतथ पणे आहे की,
बळजबरीने लादला गेलेला आहे, यािर सहभागी लोकशाहीचे भद्दितव्य अिलंबून असते.

2.4.1 सहभािात्मक लोकशाहीचे स्िरूप:सहभागी लोकशाहीमध्ये लोकांच्या जास्तीत-जास्त सहभागािर अद्दिक भर द्ददला जातो. प्राचीन ग्रीक
नगरराज्यांमध्ये अनेक लहान-मोठी नगरराज्य अद्दस्तत्िात होती. या नगरराज्यातील बहुसंख्य जनता
कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे लोकशाहीतील राज्यकारभाराशी संबंद्दित होती. ग्रीक द्दिचारिंत
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अररस्टॉटल यांच्या मते, "ज्या व्यक्तींचा राज्यकारभारात सहभाग असतो, तोच राज्याचा नागररक
होय." र्ोडकयात अररस्टॉटल यांच्या या व्याख्येमिून स्प� होते की, नगरराज्यातील राज्यकारभारात
ज्यांचा सहभाग होता, त्यांनाच राज्याचा नागररक बनण्याची संिी प्राप्त झालेली होती. परंतु असे असले
तरीही तत्कालीन ग्रीक नगरराज्यात गल
ु ाम, द्दस्त्रया आद्दण िीस िषाांच्या आतील मल
ु ा-मल
ु ींना
राज्यकारभारात सहभाग घेता येत नव्हता. म्हणजेच ग्रीक नगरराज्यातील तत्कालीन लोकशाहीत
सिथ च नागररकांचा सहभाग नव्हता, हे यािरून स्प� होते. आिद्दु नक काळातील लोकशाहीमध्ये मात्र
नागररकांच्या सहभागाला अद्दिक महत्त्ि प्राप्त झालेले आहे. त्यामळ
ु े च सहभागी लोकशाहीचे मॉडेल
द्दिकद्दसत झालेले आहे. द्दस्िझरलँड या देशात सहभागी लोकशाही अंतगथ त काही उपक्मांचा अिलंब
के ला जातो. यामध्ये लोकद्दनणथ य, सािथ मत, लोकोपक्म आद्दण प्रत्यािहन अशा उपक्मांचा समािेश
होतो. या द्दिद्दिि उपक्मांचा अिलंब करून लोकशाहीत लोकांचा सहभाग अद्दिकाद्दिक िाढिला
जातो. सहभागी लोकशाहीतील लोकांचा सहभाग अद्दिक िाढिणार्या या उपक्मांद्दिषयी र्ोडकयात
खालीलप्रमाणे जाणून घेऊयात;
१) लोकवनणथय/ (Referendum):
जेव्हा लोकशाहीमध्ये घेतलेला एखादा द्दनणथ य द्दकंिा कायदेमंडळाने के लेला एखादा कायदा जनतेच्या
स्िीकृतीसाठी जनतेसमोर प्रस्ततु के ला जातो, तेव्हा त्यास लोकद्दनणथ य असे म्हणतात. हा लोकद्दनणथ य
सिथ सािारणपणे दोन प्रकारचा असतो. यातील पद्दहला प्रकार म्हणजे अद्दनिायथ लोकद्दनणथ य आद्दण दस
ु रा
प्रकार म्हणजे ऐद्दच्छक लोकद्दनणथ य होय. जेव्हा एखाद्या लोकशाहीिादी राज्यात कायदेमंडळाने के लेल्या
कायद्याची अंमलबजािणी करण्यापूिी तो कायदा जनतेच्या मान्यतेसाठी सादर करणे आिश्यकच
असते, तेव्हा त्या लोकद्दनणथ यास अद्दनिायथ लोकद्दनणथ य असे म्हणतात. तर जेव्हा एखाद्या लोकशाहीिादी
राज्यात कायदेमंडळाने मंजूर के लेल्या कायद्याची अंमलबजािणी होण्यापूिी तो कायदा जनतेच्या
मान्यतेसाठी सादर करणे हे ऐद्दच्छक स्िरूपाचे असते, तेव्हा अशा लोकद्दनणथ यास ऐद्दच्छक लोकद्दनणथ य
असे म्हणतात. एखाद्या द्दििेयकािर लोकद्दनणथ याची मागणी जनतेने के ल्यास ते द्दििेयक
लोकद्दनणथ यासाठी जनतेसमोर ठेिले जाते. लोकद्दनणथ य या उपक्मामळ
ु े जनतेला द्दनषेिाद्दिकार प्राप्त
होतो. उदा. अंिश्रद्धा द्दनमथ ूलन कायदा जनतेच्या स्िीकृतीसाठी जनतेसमोर ठेिणे म्हणजेच
लोकद्दनणथ यास ठेिणे होय. ऐद्दच्छक लोकद्दनणथ यासाठी द्दकमान द्दकती लोकांचा पाद्दठंबा असािा, हे
ठरद्दिले जाते. र्ोडकयात लोकद्दनणथ याद्वारे नको असलेली द्दििेयके रोखली जातात, तसा अद्दिकार
जनतेला आहे. द्दस्ित्झलांडमध्ये लोकद्दनणथ याची मागणी करणार्या प्रस्तािाची द्दकमान तीस हजार
व्यक्तींनी मागणी करणे आिश्यक आहे. र्ोडकयात द्दस्िझरलँड या देशातील राज्यव्यिस्र्ेत जनतेचा
सहभाग लोकद्दनणथ याच्या माध्यमातून द्ददसून येतो. म्हणजेच द्दस्िझरलँडमध्ये कायदा लोकद्दनणथ यासाठी
जनतेसमोर ठेिून जनतेचा सहभाग नोंदिला जातो. द्दस्िझरलँडमध्ये जनतेचा सहभाग िाढिण्यासाठी
लोकद्दनणथ य या उपक्माचा अिलंब के ला जातो.
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२) सािथमत (Plebiscite):
जेव्हा एखाद्या लोकशाहीिादी देशात द्दिद्दश� प्रश्नाद्दिषयी जनमत जाणून घेण्यासाठी तेर्ील
शासनव्यिस्र्ा त्या प्रश्नािर जनमत घेते आद्दण जनता त्या प्रश्नािर आपली अनक
ु ू ल द्दकंिा प्रद्दतकूल
प्रद्दतद्दक्या व्यक्त करत असते, तेव्हा अशा उपक्मास सािथ मत असे म्हणतात. देशातील द्दिद्दश� प्रश्नािर
जनतेचे काय मत आहे, हे सािथ मत या उपक्मातून जनतेच्या सहभागाद्वारे जाणून घेतले जाते. उदा.
नागररकांना मतदान सक्तीचे करािे की करू नये, याद्दिषयी जेव्हा जनतेचे मत जाणनू घेतले जाते, तेव्हा
त्यास सािथ मत असे म्हणता येईल. र्ोडकयात लोकशाहीमध्ये जनतेचा सहभाग िाढिण्यासाठी
सािथ मत या उपक्माचा द्दस्िझलाांड या देशात अिलंब के ला जातो.
३) लोकोपक्रम (Initiative):
जेव्हा एखाद्या लोकशाहीिादी देशात जनता एखादा कायदा पूणथपणे तयार करून कायदेमंडळाच्या
द्दिचारार्थ पाठित असते द्दकंिा कायदेमडं ळाने कशा स्िरूपाचा कायदा करािा यासंदभाथ तील मागणी
कायदेमंडळाकडे जनता करते, तेव्हा अशा उपक्मास लोकोपक्म असे म्हणतात. लोकउपक्माच्या
माध्यमातून जनतेचा लोकशाहीतील सहभाग िाढिला जातो. या उपक्माद्वारे जनतेकडून जनद्दहत
सािणारा चांगला कायदा कायदेमंडळाकडे प्रस्ततु के ला जाऊ शकतो. लोकोपक्माचे रद्दचत आद्दण
अरद्दचत लोकोपक्म असे दोन प्रकार आहेत. रचीत लोकोपक्माच्या माध्यमातून जनता ज्या द्दिषयािर
कायद्याची आिश्यकता आहे, त्या द्दिषयािर द्दििेयक तयार करून कायदेमंडळाकडे पाठिते. जनतेने
पाठिलेले द्दििेयक जर कायदेमंडळाला अमान्य असेल तर जनमत घेतले जाते. जनमतानस
ु ार द्दििेयक
मंजूर करण्यात येते. अरद्दचत लोकोपक्माच्या माध्यमातून जनता अपेद्दक्षत असलेल्या कायदा के िळ
द्दिषयासह कायदेमंडळाकडे पाठिते. परंतु या द्दििेयकाचे पूणथ स्िरूप तयार करण्याची जबाबदारी ही
कायदेमंडळाची असते.
र्ोडकयात लोकोपक्माद्वारे हिी असलेली द्दििेयके जनता मंजूर करून घेत असते. लोकोपक्म हे
लोकशाहीतील स्िीकारात्मक अस्त्र आहे, ज्याद्वारे लोककल्याण सािले जाते.
४) प्रत्यािहन (Recall):
जेव्हा लोकशाहीमध्ये मतदारांनी द्दनिडून द्ददलेला प्रद्दतद्दनिी अकायथ क्षम ि बेजबाबदार असतो, तेव्हा
मतदारांना द्दनिडून द्ददलेल्या प्रद्दतद्दनिी परत बोलद्दिण्याचा जो अद्दिकार असतो, त्यास प्रत्यािहन असे
म्हणतात. र्ोडकयात प्रत्यािहन या उपक्माद्वारे जनतेचा लोकशाहीतील सहभाग िाढिला जातो.
प्रत्यािहन या उपक्माद्वारे जनद्दहत न सािणारे द्दकंिा जनद्दहताद्दिरोिी द्दनणथ य घेणार्या लोकप्रद्दतद्दनिींना
परत बोलद्दिणे शकय होते. परंतु व्यिहारात मात्र प्रत्यािहन या उपक्माचा दरुु पयोग होण्याचीच शकयता
जास्त असते. कारण सामान्य जनतेच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन राजकारणातील महत्त्िाकांक्षी
लोक आपला स्िार्थ सािण्याचा िोका असतो.
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अशाप्रकारे प्रत्यक्ष आद्दण सहभागी लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये लोकद्दनणथ य, लोकोपक्म, सािथ मत आद्दण
प्रत्यािहन या चार महत्त्िाच्या सािनांचा िापर करून जनता अद्दिकाद्दिक सहभाग घेत असते.
2.4.2 सहभािात्मक लोकशाहीची िैवश�्ये:सहभागात्मक लोकशाही या लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये नागररकांचा जास्तीत जास्त सहभाग अपेद्दक्षत
असतो. नागररकांच्या सहभागािर आिाररत सहभागी लोकशाहीची काही िैद्दश�् ये पढु ीलप्रमाणे;
१) कायदेमडिं ळाच्या कायाथत सहभाि:
सहभागी लोकशाहीमध्ये लोकांचा कायदेमंडळाच्या कायाथ त प्रत्यक्ष सहभाग असतो. ऐद्दच्छक आद्दण
अद्दनिायथ लोकद्दनणथ य, लोकोपक्म या उपक्मांच्या माध्यमातून लोकांचा कायदेद्दनद्दमथतीच्या कायाथ त
प्रत्यक्षपणे सहभाग असतो. लोकांकडून एखादा कायदा पूणथ स्िरूपात तयार करून तो
कायदेमंडळाच्या द्दिचारार्थ पाठिला जातो. तसेच कायदेमंडळाने कशाप्रकारचा कायदा द्दनमाथ ण करािा,
याची मागणीदेखील अनेकिेळा लोकांकडून के ली जाते.
२) लोकप्रवतवनधींचे प्रत्यािहन:
सहभागी लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये मतदारांना प्रत्यािहनाचा अद्दिकार असतो. या अद्दिकारानस
ु ार
मतदारांनी द्दनिडून द्ददलेला प्रद्दतद्दनिी अकायथ क्षम तसेच बेजबाबदार असल्यास त्याला मतदार परत
बोलािू शकतात. प्रत्यािहन या उपक्माद्वारे जनद्दहतद्दिरोिी द्दनणथ य द्दकंिा कायदे तसेच लोककल्याण
न सािणारे द्दनणथ य घेतले गेल्यास जनता आपल्या प्रद्दतद्दनिींना परत बोलािू शकते.
३) सिथसाधारणपणे लहान देशािंसाठी उपयुक्त:
सहभागी लोकशाहीचे मॉडेल हे सिथ सािारणपणे कमी लोकसंख्या असलेल्या आद्दण भौगोद्दलक क्षेत्रफळ
कमी असलेल्या देशांसाठी उपयक्त
ु आहे. मात्र याउलट सहभागी लोकशाहीचे हे मॉडेल जास्त
लोकसंख्या आद्दण द्दिशाल भौगोद्दलक क्षेत्रफळ असणार्या देशांना अडचणीचे आहे.
४) राजकीय सहभािाबाबत समानता:
सहभागी लोकशाहीच्या या मॉडेलमध्ये देशातील सिथ नागररकांना राजकीय सहभाग घेण्याचे समान
स्िातंत्र्य िा अद्दिकार आहे. देशातील प्रत्येक नागररक कायदा कसा असािा, या संदभाथ त आपले मत
कायदेमंडळाकडे नोंदिू शकतो द्दकंिा आपली इच्छा लोकोपक्म आद्दण लोकद्दनणथ य या माध्यमातून
समानपणे व्यक्त करू शकतात. तसेच सािथ मत या उपक्माद्वारे द्दिद्दश� प्रश्नािर अनक
ु ू ल द्दकंिा प्रद्दतकूल
प्रद्दतद्दक्या प्रत्येक व्यक्ती व्यक्त करू शकतो. सािथ मताद्वारे शासनाच्या िोरण द्दनद्दमथतीिर जनता आपला
प्रभाि पाडू शकते.
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५) नािररकािंचे सामूवहक सािथभौमत्ि:
सहभागी लोकशाहीमध्ये सिथ नागररक हे सामूद्दहकररत्या सािथ भौम असतात. म्हणजेच सहभागी
लोकशाहीमध्ये सािथ भौम सत्ता ही देशातील सिथ नागररकांच्या सामूद्दहक सािथ भौमत्िात द्दनहीत असते.
2.4.3 सहभािात्मक लोकशाहीचे िुण:सहभागात्मक लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये िरील िैद्दश�् यांिरून पढु ील गणु द्ददसून येतात;
१) जनवहताचे रक्षण:
सहभागात्मक लोकशाहीमध्ये लोकांचा जास्तीत जास्त सहभाग असतो. जनतेचा कायदेद्दनद्दमथतीच्या
कायाथ मध्ये आद्दण िोरण द्दनद्दमथतीच्या कायाथ तही सद्दक्य सहभाग असतो. द्दिद्दिि उपक्मांच्या
माध्यमातून या लोकशाहीत जनद्दहत सािले जाते. पयाथ याने सहभागी लोकशाहीत जनद्दहताचे संरक्षण
होत असल्यामळ
ु े ही लोकशाही लोकद्दहतकारी मानली जाते.
२) लहान देशािंसाठी उपयुक्त:
सहभागात्मक लोकशाही ही कमी लोकसंख्या असणार्या आद्दण कमी भौगोद्दलक क्षेत्रफळ असणार्या
देशांसाठी उपयक्त
ु पद्धती आहे. कारण अशा देशांमध्ये सिथ लोकांना शासनकारभारात सहभागी होणे
शकय होते.
३) लोकािंचा सवक्रय सहभाि:
सहभागात्मक लोकशाहीच्या या मॉडेलमध्ये लोकांचा सद्दक्यपणे अद्दिकाद्दिक सहभाग असतो. कायदे
द्दनद्दमथती आद्दण िोरण द्दनद्दमथती कायाथ त लोकांचा सहभाग असल्यामळ
ु े ही पद्धती उपयक्त
ु ठरते. लोकांचा
सद्दक्य सहभाग असल्यामळ
ु े जनद्दहताकडे या पद्धतीत दल
ु थ क्ष होत नाही.
४) जनतेत जाणीि जािृती:
सहभागात्मक लोकशाहीमध्ये जनतेचा शासनकारभारात अद्दिकाद्दिक सद्दक्य सहभाग असल्यामळ
ु े
जनता सदैि जागतृ आद्दण तत्पर असते. अयोग्य द्दकंिा चक
ु ीचा द्दनणथ य अर्िा कायदा के ला जाणार
नाही, याची दक्षता जनतेकडूनच घेतली जाते. र्ोडकयात या पद्धतीमध्ये जनतेत िाढती जाणीि
जागतृ ी द्ददसून येते.
५) कायदेमडिं ळ सदस्यािंमध्ये जािृतता:
सहभागात्मक लोकशाहीमध्ये जनतेचा सदैि सद्दक्य सहभाग असतो. खिु जनता जागतृ असल्यामळ
ु े
कायदेमंडळ सदस्यही द्दततके च जागतृ असलेले द्ददसून येतात. कारण कोणत्याही चक
ु ीच्या कायद्याला
अर्िा द्दनणथ याला जनतेचा लागलीच द्दिरोि होत असतो. त्यामळ
ु े कोणताही चक
ु ीचा द्दनणथ य अर्िा
कायदा के ला जाणार नाही, याची दक्षता सजग असणारे कायदेमंडळाचे सदस्य घेत असतात.
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६) लोकवहताचा आदर:
सहभागात्मक लोकशाहीमध्ये लोकद्दहताचा आदरपूिथक सन्मान के ला जातो. लोकद्दहत डािलून
कोणताही कायदा अर्िा शासकीय िोरण अंमलात आणले जाऊ शकत नाही. र्ोडकयात
सहभागात्मक लोकशाहीमध्ये लोकद्दहताची अिहेलना न होता याउलट लोकद्दहताचा आदरच के ला
जातो.
2.4.4 सहभािात्मक लोकशाहीचे दोष अर्िा उणीिा:सहभागात्मक लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये िरील गणु द्ददसून येत असले तरी या लोकशाहीमध्ये काही
दोष अर्िा उद्दणिाही आहेत त्या पढु ीलप्रमाणे;
१) छोट् या देशािंसाठीच उपयुक्त:
सहभागात्मक लोकशाहीचे हे मॉडेल के िळ आकाराने छोट् या आद्दण कमी लोकसंख्या असलेल्या
देशांसाठी उपयक्त
ु आहे. आिद्दु नक काळात िाढती लोकसंख्या आद्दण िाढते क्षेत्रफळ पाहता हे मॉडेल
जास्त लोकसंख्या असणार्या आद्दण जास्त भौगोद्दलक क्षेत्रफळ असणार्या देशांसाठी उपयक्त
ु ठरत
नाही.
२) जनतेत योग्य क्षमतेचा अभाि:
सहभागी लोकशाहीमध्ये जनतेचा अद्दिकाद्दिक सहभाग महत्त्िपूणथ ठरतो. मात्र शासनकारभारात
सहभाग घेणारी जनता योग्य क्षमता िारण करणारी असेलच, असे नाही. पयाथ याने क्षमता नसणार्या
लोकांचा सहभाग िाढूनही फारसा उपयोग होत नाही. म्हणून जनतेच्या योग्य क्षमतेच्या अभािी ही
प्रणाली फायदेशीर ठरत नाही.
३) कायदेमडिं ळ सदस्यािंचे दावयत्ि कमी:
सहभागात्मक लोकशाहीमध्ये कायदेद्दनद्दमथतीच्या कायाथ त जनतेचा सक्ीय सहभाग असतो. लोकद्दनणथ य
आद्दण लोकोपक्म या उपक्मांच्या माध्यमातून जनतेचा अद्दिकाद्दिक प्रभाि कायदेद्दनद्दमथतीच्या
कायाथ िर असतो. पररणामी कायदेद्दनद्दमथतीबाबत कायदेमंडळ सदस्यांची जबाबदारी कमी होतांना
द्ददसते. र्ोडकयात कायदेमंडळ सदस्यांची भूद्दमका कमी महत्त्िाची ठरते.
४) स्ितः वनणथय घेण्यात जनता उदासीन:
सहभागी लोकशाहीमध्ये जनतेचा अद्दिकाद्दिक राजकीय सहभाग मान्य के ला तरी सिथ सािारणपणे
जनता ही कोणतेही महत्त्िपूणथ द्दनणथ य घेण्यात उदासीन ठरलेली द्ददसते, हे सत्य आपण नाकारू शकत
नाही. जनतेच्या उदासीनतेमळ
ु े लोकशाहीच्या यशस्िीतेमध्ये खोडा द्दनमाथ ण होतो.
सहभागी लोकशाहीमध्ये िैचाररक प्रद्दतद्दनिीत्ि द्ददसून येत नाही. जनतेमिील उद्दचत योग्यतेच्या
अभािी अशा िैचाररक प्रद्दतद्दनद्दित्िाचा अर्िा इच्छाशक्तीचा अभाि द्ददसून येतो.
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2.5 चचाथत्मक लोकशाही (Deliberative Democracy)
चचाथ त्मक लोकशाही हे लोकशाहीचे द्दिकद्दसत होत असलेले असे मॉडेल आहे की, ज्या लोकशाहीमध्ये
सािथ जद्दनक द्दहताच्या दृ�ीने द्दिचारद्दिद्दनमय, चचाथ अर्िा संबंद्दित बाबींिर उहापोह करण्यािर अद्दिक
भर द्ददला जातो. र्ोडकयात चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये सािथ जद्दनक द्दहत सािण्यासाठी सािथ जद्दनकररत्या
द्दिचारद्दिमशथ , चचाथ करण्यािर अद्दिकाद्दिक भर द्ददला जातो. या लोकशाहीमध्ये व्यक्तीला स्िायत्तता
द्ददलेली असते, एिढेच नव्हे तर व्यक्तीच्या स्िायत्ततेपासूनच या लोकशाहीच्या मॉडेलची सरुु िात होते.
मात्र असे असले तरीदेखील व्यक्तीची स्िायत्तता आद्दण सामाद्दजक संबंि हे या लोकशाहीमध्ये संघषाथ ची
जागा घेत नाहीत. तसेच द्दिद्दश�ांच्या द्दहताचाच द्दिचार न करता सािथ जद्दनक द्दहताचा द्दिचार या
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये अद्दिकाद्दिक प्रमाणात के ला जातो.
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये सहभागी झालेली जनता द्दिचारद्दिमशथ ि चचेच्या माध्यमातून परस्परांशी
संबंद्दित असते. तसेच जनता िादद्दििाद, चचाथ या माध्यमातून परस्परांचे मतं िळिण्यासाठी,
परस्परांिर प्रभाि पाडण्यासाठी प्रयत्न करीत असते. या लोकशाहीमध्ये समर्थ नासाठी जनतेची मते
िळिणे, त्यांचे मतपररितथ न करणे, हा राजकीय सत्तेसाठी एक उत्तम आिार ठरतो. कारण या
लोकशाहीमध्ये व्यक्तीच्या स्िायत्ततेचा आदर के ला जातो. तसेच यामळ
ु े या लोकशाहीत स्िशासनाच्या
क्षमतेलाही महत्त्ि प्राप्त होते. या लोकशाहीमध्ये व्यक्तीच्या जीिनातील महत्त्िपूणथ घटकांिर िैयद्दक्तक
द्दनयंत्रण ठेिण्याचा अद्दिकार व्यक्तींना प्राप्त होतो. तसेच ही लोकशाही या माध्यमातून राजकीय सत्तेला
अद्दिकाद्दिक आद्दण सतत उत्तरदायी बनिते. चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये व्यक्ती द्दनणथ य द्दनिाथ रण प्रद्दक्येत
सतत कायथ रत असतात. सहभागी लोकशाहीपेक्षा हा भाग चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये द्दनद्दित िेगळा ि
िैद्दश�् यपूणथ आहे. कारण सहभागी लोकशाहीमध्ये जनता राजकीय सहभाग येत असली तरी त्यामध्ये
सातत्य िा द्दनरंतरता असतेच, असे नाही. कारण सहभागी लोकशाहीतील व्यक्तींचा सहभाग हा
बर्याचिेळा व्यक्तीच्या इच्छे िर अिलंबून असतो. मात्र चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये व्यक्ती द्दनणथ य द्दनिाथ रण
प्रद्दक्येत द्दनरंतरपणे सद्दक्य असतात. चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये नागररक आद्दण व्यािसाद्दयक
राजकारणी अशी द्दिभागणी होत असते, नव्हे तशी परिानगीच एकप्रकारे या लोकशाहीमध्ये द्ददली जाते.
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये नागररक द्दिद्दिि जनद्दहताशी संबंद्दित सािथ जद्दनक मदु द्य
् ांिर चचाथ ,
द्दिचारद्दिमशथ अर्िा उहापोह करण्यामध्ये सद्दक्यपणे सहभाग घेत असतात.
2.5.1 चचाथत्मक लोकशाहीची िैवश�्ये:१) चचाथ, विचारविवनमयािर भर:
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये चचाथ , द्दिचारद्दिद्दनमय यािर अद्दिकाद्दिक भर द्ददला जातो. जनद्दहताशी
संबद्दं ित सािथ जद्दनक मदु द्य
् ांिर या लोकशाहीमध्ये व्यापक स्िरूपात चचाथ घडिून आणली जाते आद्दण
याद्वारे जनद्दहत सािण्याचा प्रयत्न के ला जातो.
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२) सािथजवनक वहताचा विचार:
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये द्दिद्दश� व्यक्तींच्याच िा समूहच्याच द्दहताचा द्दिचार न करता, जनतेच्या
सामूद्दहक द्दहताचा द्दिचार व्यापक स्िरूपात के ला जातो. त्यामळ
ु े या लोकशाहीमध्ये सामाद्दजक
संबंिात संघषथ द्दनमाथ ण होण्याचा संबंि येत नाही.
३) व्यक्तीची स्िायत्तता:
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये व्यक्तीला स्िायत्तता प्रदान के लेली असते. व्यक्तीला स्िायत्त मानण्यापासूनच
या लोकशाहीची सरुु िात होते. मात्र असे असले तरी व्यक्तीला द्ददलेल्या स्िायत्ततेमळ
ु े सामाद्दजक
संबंिात संघषथ द्दनमाथ ण होत नाही. कारण द्दिद्दश�ांच्या द्दहताऐिजी सािथ जद्दनक द्दहताचा द्दिचार या
लोकशाहीत के ला जातो.
४) मतपररितथनािर भर:
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये चचाथ , द्दिचारद्दिद्दनमय, द्दिमशथ या माध्यमातून व्यक्तीचे मतपररितथ न करण्याचा
आद्दण अद्दिकाद्दिक सािथ जद्दनक द्दहत सािण्याचा प्रयत्न के ला जातो.
५) जनतेप्रती उत्तरदायी:
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये राजकीय सत्तािारी हे जनतेप्रती उत्तरदायी असतात. व्यक्तीच्या जीिनातील
महत्त्िपूणथ घटकांिर या लोकशाहीमध्ये जनतेचे द्दनयंत्रण असते. र्ोडकयात जनतेप्रती
उत्तरदाद्दयत्िाच्या भािनेतून या लोकशाहीत द्दनणथ य घेतले जातात.
६) वनणथय वनधाथरण प्रवक्रयेत जनतेचा सक्रीय सहभाि:
चचाथ त्मक लोकशाहीमध्ये जनता चचाथ , द्दिचारद्दिद्दनमय, द्दिमशथ या माध्यमातून देशाच्या द्दनणथ य द्दनिाथ रण
प्रद्दक्येत अद्दिकाद्दिक प्रमाणात सतत सहभागी होत असते.

2.6 सारािंश
आिद्दु नक राजकीय द्दसद्धांतामध्ये लोकशाहीला महत्त्िाचे स्र्ान प्राप्त झालेले आहे. कारण आिद्दु नक
यगु हे लोकशाहीचे यगु आहे. या यगु ात जगातील द्दिद्दिि देशात लोकशाही शासनपद्धती प्राद्दतद्दनद्दिक,
सहभागी आद्दण चचाथ त्मक अशा द्दिद्दिि प्रकारांमध्ये अंमलात आणली जात आहे. लोकशाहीच्या प्रत्येक
प्रकारांमध्ये जनतेचे द्दहत सािण्याचा अद्दिकाद्दिक प्रयत्न के ला जातो. आिद्दु नक काळात कल्याणकारी
राज्याच्या संकल्पनेचा उदय झाल्यामळ
ु े लोकशाहीिादी देशांमध्ये लोकशाहीला चांगलेच महत्त्ि प्राप्त
झालेले आहे. आिद्दु नक काळात लोकशाही हा के िळ शासनाचा एक प्रकार राद्दहलेला नाही, तर ती एक
जीिनपद्धती तसेच द्दिचारप्रणालीदेखील बनलेली आहे. लोकशाही या शासनाच्या आिद्दु नक प्रकारात
‘जनता’ हा घटक कें द्रद्दबंदू मानला जातो.
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2.7 सरािासाठी प्रश्नसिंच
१- लोकशाही म्हणजे काय ? हे स्प� करून लोकशाहीची तत्िे सद्दिस्तर द्दलहा.
२- संसदीय लोकशाहीची िैद्दश�् ये स्प� करा.
३- संसदीय लोकशाहीचे गणु -दोष सद्दिस्तर द्दलहा.
४- अध्यक्षीय लोकशाहीचे स्िरूप स्प� करा.
५- अध्यक्षीय लोकशाहीचे गणु -दोष सद्दिस्तर द्दलहा.
६- सहभागी लोकशाही म्हणजे काय ? हे स्प� करून सहभागी लोकशाहीची िैद्दश�् ये द्दलहा.
७- सहभागी लोकशाहीचे गणु -दोष सद्दिस्तर द्दलहा.
८- चचाथ त्मक लोकशाहीचे स्िरूप ि िैद्दश�् ये स्प� करा.
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घटक 3

घटक िचना

3

नागरिकत्व

३.० उद्दी�े
३.१ विषय वििेचन
३.१.१ नागरिकत्ि: संकल्पना, व्याख्या आवि विकास
३.१.२ रिपवलिकन नागरिकत्ि
३.१.३ उदािमतिादी नागरिकत्ि
३.१.४ िैविक/ सािव विक नागरिकत्ि
३.१.५ विन्न नागरिकत्ि
३.१.६ नागरिकत्ि आवि जागवतकीकिि
३.२ सािांश
३.३ सिािासाठी प्रश्न
३.४ अविक िाचनासाठी पस्ु तके

३.० उद्दीष्टे
१.

नागरिकत्ि या संकल्पनेचा विकास कसा झािा हे समजून घेिे.

२.

नागरिकत्िाच्या विविि प्रकािांचा अभ्यास कििे आवि त्या अनषु ंगाने येिाऱ्या विविि
व्याख्यांचा उहापोह कििे.

३.

जागवतकििाचा नागरिकत्िािि कसा परििाम होतो याचे विश्लेषि कििे.

३.१ विषय वििेचन
नागरिकत्ि या शलदाचा अर्व समजून घेताना त्याच्या व्यत्ु पत्तीकडे विशेष िक्ष द्यायिा हिे. िॅविनमिीि
'वसव्हीस' (civis) आवि ग्रीकमिीि 'पॉवििेस' (polites) या शलदांमिून नागरिकत्ि (citizenship)
हा शलद तयाि झािा.
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नागरिकत्िाच्या संकल्पनेत तीन महत्िाचे घिक आहेत, ते पढु ीिप्रमािे;
१.

नागरिकत्ि म्हिजे नागरिकाचे कायदेशीि अविष्टान असते. नागरिकािा वमळिािे नागिी,
िाजकीय आवि सामावजक हक्क हा त्याचा पाया असतो. यामळ
ु े कायद्याच्या चौकिीत
नागरिकाचा स्ितंि िािि शक्य होतो.

२.

िाज्यसंस्र्ेत वकं िा इति सािव जवनक आवि नागिी संस्र्ांमध्ये सविय सहिाग असिे.

३.

नागरिकत्ि म्हिजे एका विवश� िाजकीय समाजाचे सिासदत्ि असिे होय. आिवु नक
िाज्यसंस्र्ा आवि िाष्ट्र-िाज्यांचा उदयामळ
ु े नागरिकत्ि ही संकल्पना प्रादेवशक सिासदत्िाशी
जोडिी गेिी. इर्े असे नमूद किािे िागेि की िाष्ट्र-िाज्यांना प्रादेवशक, िांवशक, सांस्कृवतक
वकं िा िावषक आिािांिि या सिासत्िाचे वनयंिि किता येते.

४.

नागरिकत्ि ही मळ
ु ात नैसवगव क हक्कांिि आिाििेिी संकल्पना आहे. पिंतु नागरिकत्िाच्या
आिवु नक व्याख्येत हक्काविवष्टत चौकिींसोबतच कतव व्ये, जबाबदाऱ्या आवि समाजवहतासाठी
िादिेल्या काही बंिनांचादेखीि समािेश किता येतो.

३.१.१ नागरिकत्िाचा संकल्पनात्मक विकास
आजच्या काळात अवस्तत्िात असिेिी नागरिकत्िाची संकल्पना एका विवश� विकासात्मक प्रवियेतून
उदयास आिेिी आहे. या विकासात्मक प्रवियेचे चाि िप्पे आढळून येतात. ते पढु ीिप्रमािे:
१.

प्राचीन काळातीि ग्रीक नगििाज्ये ि िोमन साम्राज्याच्या शासनव्यिस्र्ांमध्ये नागरिकत्िाची
संकल्पना उदयास आिी.

२.

उत्ति-मध्ययगु ीन आवि आिवु नक काळात फ्रेंच आवि अमेरिकन िाज्यिांती दिम्यान
नागरिकत्िाची संकल्पना अविक दृढ झािी.

३.

एकोविसाव्या शतकात विस्ताि पाििेिी िांडििी अर्व व्यिस्र्ा आवि त्यािा पूिक अशी
उदािमतिादी िाज्यव्यिस्र्ा वनमाव ि झािी. या काळात नागरिकत्िािोितीच्या हक्काविवष्टत
चौकिीिा आिखी बळ वमळािे.

४.

विसाव्या शतकाच्या उत्तिािाव त पढु े आिेिे बहुसांस्कृवतक ि सामदु ावयक अविकाि आवि
जागवतकीकििाचा प्रिािांतून वनमाव ि झािेल्या प्रश्नांमळ
ु े नागरिकत्िाच्या संकल्पनेत आवि
व्याख्येत आिखी िि पडिी.

ििीि नमूद के िेल्या कािखंडात नागरिकत्िाचे दोन मख्ु य प्रकाि वदसतात.
१.

सािव जवनक वहत, नागिी सहिाग आवि नागिी गिु ित्ता (civic virtue) या तत्िांिि बेतिेिे
नागिी प्रजासत्ताक.

२.

िैयविक आवि खाजगी हक्कांिि आिाििेिे उदािमतिादी नागरिकत्ि.
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३.१.२ गणिाज्यात्मक (रिपवलिकन) नागरिकत्ि
गििाज्यात्मक नागरिकत्ि (रिपवलिकन नागरिकत्ि) ही संकल्पना या समजून घेण्यापूिी मळ
ु ात
गििाज्य (रिपवलिक) म्हिजे काय हे जािून घेिे आिश्यक आहे. गििाज्य शलदाचा उगम 'िेस
पवलिका ' (res publica) या िॅविन शलदातून झािा ज्याचा अर्व 'सािव जवनक परिघात असिेिी गो�'
असा आहे. यामध्ये शासन हे एक सािव जवनक कतव व्य आहे असे मानिे जाते, म्हिजेच नागरिकांनी
शासनव्यिस्र्ेत सविय सहिाग नोंदिािा अशी अपेक्षा के िी जाते. यामध्ये गििाज्याचा जे नागरिक
िाग आहेत, त्यांच्यासाठी काही एक ठिाविक 'नागिी गिु ित्ता' (Civic Virtue) िागू आहे असे मानिे
जाते. सािव जवनक क्षेिात नागरिकांनी सहिागी होिे म्हिजेच नागरिक असण्याचे कतव व्य वनिाििे होय.
यािाच नागिी गिु ित्ता (Civic Virtue) असे संबोििे जाते. ही नागिी गिु ित्ता नागरिकांनी स्ितःमध्ये
विकवसत किायिा हिी असे मानिे जाते. त्याकरिता िोमन िोकांनी प्रवशक्षि, देशििी, कतव व्यांचे
पािन आवि कायद्याप्रती समपव ि या अत्यािश्यक बाबी मानल्या होत्या.
गििाज्यात्मक नागरिकत्िाची संकल्पना अर्ेन्स या ग्रीक नगि-िाज्यात उदयास आिी. यामध्ये
नागरिकांनी शासनव्यिस्र्ा , प्रशासकीय काये आवि न्यायव्यिस्र्ेमध्ये सविय सहिाग नोंदििे
अवनिायव होते. ऍरिस्िोििने ग्रीक नागरिकांचे ििव न किताना 'all who share in the civic life of
ruling and being ruled in turn' असे म्हििे आहे. सविय िाजकीय सहिाग आवि सविय नागिी
जीिन ही गििाज्यात्मक नागरिकत्िाची िैवश�ये होती. पिंतु या प्रारूपाच्या मयाव दाही समजून घ्यायिा
हव्यात. पवहिे म्हिजे अर्ेन्स आवि स्पािाव ही ग्रीक नगि-िाज्ये अवतशय िहान होती आवि तेर्ीि
िोकसंख्याही मयाव वदत होती. दस
ु िे म्हिजे तेर्ीि समाजात कमीतकमी विन्नत्ि होते. वतसिे म्हिजे,
तेर्ीि िाजकीय व्यिस्र्ा या सोप्या ि सिु सिु ीत होत्या, ज्या बहुतांशपिे पिस्पिांशी असिेिी
ओळख आवि वििासािि अििंबून होत्या. मनष्ट्ु याच्या िैयविक वकं िा कौिुंवबक जीिनापेक्षा त्याचे
िाजकीय ि सािव जवनक आयष्ट्ु य अविक महत्िाचे मानिे जात असे. हेही ध्यानात घ्यायिा हिे, की या
नगि िाज्यात नागरिक नसिाऱ्या व्यिींना शासनप्रवियेत सहिागी व्हायची पििानगी नव्हती. त्यामळ
ु े
सहिाग हा एकप्रकािचा विशेषाविकाि होता, जो मयाव वदत व्यिींपिु ताच मयाव वदत होता. यात के िळ
'स्ितंि आवि मूळवनिासी परुु ष' होते. बाकी विया, िहान मि
ु े , गि
ु ाम आवि पिकीयांना
नागरिकत्िातून िगळण्यात आिे होते. त्यामळ
ु े एका मयाव वदत समूहािाच 'नागरिक' म्हिून ओळखिे
जात असे. इति अनेक समदु ाय त्यापासून िंवचत होते.
त्यानंति िोमन कािखंडामध्ये ग्रीकांच्या नागरिकत्िाच्या संकल्पनेत मोठे बदि घडून आिे. िोमन
साम्राज्यापढु े विशाि जनसमदु ायािा तसेच प्रदेशांना सामािून घेण्याचे आव्हान होते. यामिूनच
नागरिकत्िािा िैिावनक आिाि देण्याची गिज वनमाव ि झािी. याद्वािे िोमन साम्राज्य अविकाविक
िोकांना त्यांच्यात सामािून घेऊ शकिे, तसेच त्या सिाांना सामान कायद्यांद्वािे संिक्षिही देण्यात
आिे. पिंतु यातही ग्रीक-प्रारूपािा अनस
ु रून वियांना आवि समाजातीि वनम्न िगाांना (विशेषतः
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ग्रामीि िोकसंख्येिा) नागरिकत्ि नाकाििे गेिे होते. पिंतु कायदे बनवििे आवि कायद्यांची
अंमिबजाििी कििे याबाबतीतीि व्यिस्र्ा माि ग्रीकांपेक्षा खूप वनिाळी होती. िोमन कािखंडात
नागरिकत्ि ही कायद्यािि आिारित अशी ओळख वनमाव ि झाल्याने सिव नागरिकांना कायद्याचे सामान
संिक्षि बहाि के िे गेिे, तसेच काही अविकािही प्रदान के िे गेिे. या प्रारूपाची दोन िैवश�ये नमूद
किता येतीि. पवहिे म्हिजे, यात िोमन तसेच िोमन नसिेल्या व्यिींनाही नागरिकत्ि बहाि के िे
जात असे. दस
ु िे म्हिजे, नागरिकत्िात उतिंड वनमाव ि करून 'दय्ु यम नागरिकत्िा'ची (civitas sine
suffragio) तितूद किण्यात आिी. या दय्ु यम नागरिकांना कायदेशीि हक्क होते, पिंतु िाजकीय हक्क
माि नव्हते.
अशाप्रकािे ग्रीक आवि िोमन कािखंडात गििाज्यीय नागरिकत्िाची दोन िैवश�ये विकवसत झािीपवहिे म्हिजे सािव जवनक/िाजकीय क्षेिात नागरिकांचा सविय सहिाग अत्यािश्यक असतो. दस
ु िे
म्हिजे, नागरिकत्िािा कायदेशीि आिाि असिे गिजेचे असते.
पिंतु गििाज्यात्मक नागरिकत्िाचा पाया असिेिी 'गििाज्यिाद' ही संकल्पना सतिाव्या आवि
अठिाव्या शतकात विकवसत झािी. या विकासातूनच गििाज्यात्मक नागरिकत्िाच्या संकल्पनेचाही
हळूहळू विकास होत गेिा. गििाज्यिादाचे दोन प्रकाि आहेत- नि-अर्ेवनयन गििाज्यिाद (neoAthenian republicanism) आवि नि-िोमन गििाज्यिाद (neo-Roman republicanism).
नि- अर्ेवनयन प्रारूपानस
ु ाि संस्र्ात्मक पातळीििीि सहिाग आवि िोकशाहीिादी सहिाग यांना
महत्ि वदिे जाते. यासाठी नागिी गिु ित्ता आवि नागरिकत्ि ि देशप्रेम महत्िाचे ठिते. िाज्यसंस्र्ेचे
स्िातंत्र्य अबावित ठेिण्यासाठी हे घिक महत्िाचे मानिे जाते. नि- िोमन प्रारूपानस
ु ाि व्यिीच्या
स्िातंत्र्याचे जतन ि संििव न महत्िाचे मानिे जाते. वनकोिो मॅवकयािेिी आवि जेम्स मॅवडसन हे
विचाििंत नि-िोमन नागरिकत्िाच्या संकल्पनेचे जनक मानिे जातात.त्यांच्या मते, पािंपरिक नगि
िाज्ये ही जमािाच्या शासनास, हुकूमशाही िाजििीस आवि अंतगव त किहांना सहज बळी पडू शकतीि
अशी होती. त्यामळ
ु े गििाज्यात्मक मांडिीत स्िातंत्र्याचे संिक्षि किण्यासाठी व्यविगत स्िातंत्र्यािि
िि देिाऱ्या संस्र्ात्मक व्यिस्र्ेची वनवमव ती झािी. या व्यिस्र्ेची काही ठळक िैवश�् ये आढळतात,
ती म्हिजे, कायद्याचे िाज्य, न्यायाियीन पनु िाििोकन आवि प्रावतवनविक शासन. मॉन्िेस्क्यू या
फ्रेंच तत्िज्ञाने संस्र्ात्मक िचनेिि विशेष िि देत सत्तावििाजनाचा वसद्ांत प्रवसद् के िा. मॉन्िेस्क्यू
यांच्या मते शासनाची तीन प्रमख
ु काये- म्हिजेच कायदा बनििे, त्याची अंमिबजाििी कििे आवि
न्यायदान कििे हे कुठल्याही एका व्यिीच्या वकं िा सत्ताकें द्राच्या हातात नसािीत. असे घडल्यास,
ती सत्ता वकं िा व्यिी जि
ु मी होण्याचा संिि असतो. म्हिूनच संवििावनक िाज्यव्यिस्र्ेत
सत्तावििाजनाच्या वसद्ांतािा विशेष महत्ि वदिे गेिे आहे.
फ्रेंच विचाििंत ज्यां-जाक रूसो यांनी 'सामावजक किाि' (१७६२) या आपल्या ग्रंर्ात सामूवहक ईहेची
संकल्पना मांडिी. रुसो यांच्या मते, स्िवहत आवि व्यिीइच्छे पिीकडे जाऊन व्यापक अशा सामूवहक
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इहेचे पािन कििे हे प्रत्येक नागरिकाचे कतव व्य आहे. कुठल्याही िाज्यव्यिस्र्ेत कायद्याचे कािेकोि
पािन होिे अत्यंत आिश्यक बाब असते. कायद्याची आज्ञा पाळल्यानेच सामावजक ऐक्य ि न्याय
प्रस्र्ावपत होते. अर्ाव त, इर्े सामावजक ऐक्य, न्याय ि स्र्ैयव हे एका प्रकािचे सामूवहक वहत (common
good) आहेत आवि रूसोच्या सामूवहक इहेच्या विचािाप्रमािे ते साििे गेिे पावहजे. स्िवहताचा त्याग
करून सामूवहक वहताचा विचाि कििे यातून िोकांमिीि नागरिकतेची िािना ि सहिाग या
गििाज्यात्म्क िैवश�् ये वसद्े होतात.
१७८९च्या फ्रेंच िाजिांतीत िाजेशाहीविरुद्च्या बंडात दोन प्रमख
ु मागण्या आढळतात. त्यात
िाजकीय व्यिस्र्ेत नागरिकांना समान िागिूक आवि सविय सहिागाची हमी यांचा समािेश होतो.
घिनात्मक प्रवियेने अवस्तत्िात आिेिा 'मानिी हक्काचा जाहीिनामा' हा उदािमतिादी आवि
गििाज्यात्मकिादी चौकिींमध्ये समन्िय घडिून आितो. यातून एक गो� स्प� होते की फ्रेंच
िाज्यिांतीिि नागिी गििाज्यिादी (civic republicanism) व्यिस्र्ेचा प्रिाि होता. र्ोडक्यात,
फ्रेंच िाज्यिांतीत वनिंकुश ि अवनयंवित सत्तेविरुद् स्िातंत्र्य, स्िायत्तता, समतेच्या आवि
िोकसहिाग या तत्िांिि आिाििेिी संवििानात्मक िाज्यव्यिस्र्ेचा विकास झािा.
नागरिकांचा सािव जवनक उपिम ि संस्र्ांमििा सहिाग हा व्यिी आवि समाज या दोहोंसाठी
फायदेशीि ठितो.
टीकात्मक वििेचन
काही विचाििंतांनी उदािमतिादी नागरिकत्िाच्या संकल्पनेतीि उवििा आवि ििु ी अिोिेवखत कित
रिपवलिकन तत्िांना िरून एका नव्या संकल्पनात्मक िचनेची म्हिजेच नि-रिपवलिकनिादाची
वनवमव ती के िी. पिंतु ग्रीको-िोमन संस्कृतीत उदयास आिेिे रिपवलिकन नागरिकत्ि हे आजच्या
अव्यिहायव आहे. मायकि िॉल्झि (१९८९) यांनी त्याची दोन मख्ु य काििे सांवगतिी आहेत.
िाज्यसंस्र्ा ि िाजकीय प्रवियेचे आजचे परिमाि आवि जवििता वकत्येक पिीने िाढिेिी आहे.
अशात रिपवलिकनिादात अविप्रेत असेििा सविय नागिी सहिाग घडिून आििे जिळजिळ
अशक्य आहे. अिीकडच्या काळात नागरिक वबगि-िाजकीय वकं िा िाजकीय कक्षेबाहेिीि सामावजक,
आवर्व क वकं िा कौिुंवबक कामांना प्रािान्य देऊ शकतात. आिवु नक िाष्ट्र-िाज्यांमध्ये अविक विवििता
(heterogeneity) असते आवि त्यामळ
ु े वतर्े नागरिकांमध्ये 'नैवतक ऐक्य' आवि पिस्पिांििीि
वििास वनमाव ि होऊ शकत नाहीत. िोकांमिीि नैवतक ऐक्य आवि एकमेकांििीि वििास हा
रिपवलिकन व्यिस्र्ेचा गािा आहे.
३.१.३ उदािमतिादी नागरिकत्ि
एकोिीसाव्या शतकात उदािमतिादी विचाििािेसोबतच िांडििी वहतसंबंिांचा प्रिाि िाढिा. याच
व्यिस्र्ेत पढु े नागरिकत्िाच्या रिपवलिकन वसद्ांताचा पाडाि करून उदािमतिादी नागरिकत्ि रुपास
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आिे. यात सामावजक किािाचा वसद्ांत मांडिािे विचाििंत र्ॉमस हॉलज आवि जॉन िॉक यांचे
महत्िाचे योगदान आहे.
र्ॉमस हॉलज यांचे योगदान हे महत्िाचे पि अप्रत्यक्ष स्िरूपाचे आहे. हॉलज यांच्या मांडिीत व्यिी
(individual) आवि शासनव्यिस्र्ेचा र्ेि संबंि िाििेिा वदसतो. त्याआिीच्या विचाििंतांनी
शासनव्यिहािात समूह, संस्र्ा ि ितनिाड् यांना (estate) महत्िाचे स्र्ान देऊ के िे होते. हॉलज यांनी
ही पिंपिा मोडीत काढत व्यिीिा महत्िाचे स्र्ान वदिे. याव्यवतरिि, र्ॉमस हॉलज यांनी आपल्या
मांडिीत स्िातंत्र्य ि समानतेची चचाव के िेिी आहे. त्यांच्या मते स्िातंत्र्य हा मनष्ट्ु याचा नैसवगव क हक्क
आहे. त्याचबिोबि त्यांनी नैसवगव क समतेचा विचाि मांडिा आहे. हॉलज यांच्या मते, शािीरिक आवि
बौद्व् िक पातळींिि विषमता असिी तिी व्यिींमध्ये समानता असते. उदािमतिादी िाजकाििातीि
काही मूििूत घिक म्हिजेच व्यवििाद (individualism), िैयविक हक्क (individual rights)
आवि समानता (equality) यांची मीमांसा के िी आहे. ििीि नमूद के िेल्या मूििूत घिक
जपण्यासाठी हॉलज 'सािव िौम' (sovereign) शासनव्यिस्र्ेचा पिु स्काि कितात.
सन १६८९ मध्ये 'Two्Treatises्of्the्Civil्Government’्या आपल्या ग्रंर्ाद्वािे जॉन िॉक
यांनी उदािमतिादी संिचनेच्या गाभ्याशी असिेिे 'जीिन, स्िातंत्र्य आवि मािमत्तेचे' संिक्षि हे सूि
मांडिे. या सूिाचा विस्तारित अर्व असा की 'आपि आपिे ि इतिांच्या (व्यिींच्या) जीविताचे िक्षि
किािे आवि कोिीही इतिांचे स्िातंत्र्य आवि मािमत्ता वहिािून घेण्याचा प्रयत्न करु नये'. िॉक यांनी
इर्े हॉलज यांनी घािून वदिेल्या नैसवगव क हककांच्या चौकिीचा आिाि घेतिा आहे. पिंतु या हक्कांची
चौकि झगु ािल्यास दंड वकं िा वशक्षा कििािी यंििा एका विवश� सामावजक किािाद्वािे स्र्ापन झािी
असे िॉक यांचे मत आहे. याच यंििेचे पढु े िाज्यसंस्र्ेत रुपांति झािे. जॉन िॉक यांच्या मांडिीत
व्यिीचे स्िातंत्र्य ि स्िवहत या दोन संकल्पना प्रकषाव ने पढु े येतात.
हॉलज आवि िॉक यांच्या सैद्ांवतक मांडिीत िाज्यसंस्र्ा, अविकाि आवि समानता या संकल्पना
अविक विकवसत झाल्या. नैसवगव क अविकािांच्या या तिबंदीिि पढु े उदािमतिादी मूल्यांिि आिारित
शासनव्यिस्र्ा आवि त्यािा पूिक अशी नागरिकत्िाची व्याख्या विकवसत झािी. िांडििी
अर्व व्यिस्र्ेत उदािमतिादी नागरिकत्ि ही संकल्पना अविक रुजिी. उदािमतिादाच्या नैवतक आवि
सैद्ांवतक जावििा या प्रबोिन काळात जन्मािा आल्या. बवु द्प्रामाण्यिाद, वििेकवनष्टा अशा
तत्िांबिोबिच व्यवििादाचा (individualism) विचाि रुजू िागिा. 'व्यवििाद' वकं िा 'व्यिीचे
अविकाि' ही िांडििशाहीतिी मध्यिती अशी संकल्पना आहे. उदािमतिादी समाजात व्यिी स्ितंि
आवि स्िायत्त िाहिे पसंत किते. हे स्िातंत्र्य आवि स्िायत्तता प्रामख्ु याने समाजाच्या हस्तक्षेपाविरुद्
मावगतिेिे संिक्षि असते. 'वकमान शासन' या िोििात्मक तत्िानस
ु ाि चाििाऱ्या उदािमतिादी
शासनप्रिािीत बाजािपेठेत वकं िा व्यविगत जीिनात िाज्यसंस्र्ेचा कमीतकमी हस्तक्षेप असतो.
उदािमतिादी शासनव्यिस्र्ेत नागरिकांिि फािशी कतव व्ये िादिेिी नसतात. माि या आिीची
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प्रचवित पद्तीत, म्हिजेच रिपवलिकन नागरिकत्ि नागरिकांच्या जबाबदाऱ्या आवि कतव व्यांबाबत
आग्रही िूवमका घेते. ति
ु नेने उदािमतिादी व्यिस्र्ेत ही सिासदत्िाची िािना कमी वदसते.
िांडििशाही आपल्या सिोच्च वशखिािि असताना नागरिकांचे अविकाि िवृ द्ंगत झािे होते. या
अविकािांद्वािे नागरिकांना आपल्या खासगी वहताचे संिक्षि ि प्रचाि किण्यािा अनन्यसािािि महत्ि
प्राप्त झािे. या विस्ततृ अविकािक्षेिात नागरिकांना सिकािी हस्तक्षेपाविरुद्देखीि काही विशेष
अविकाि प्राप्त झािे. अविकािांसोबतच समानता प्रस्र्ावपत किण्याचे प्रयत्न सरुु होते.
नागरिकत्िाच्या उदािमतिादी प्रारूपात 'कायद्यापढु ीि समानता' (कायद्याअंतगव त समान िागिूक) हे
महत्िाचे घिक आहे. उदािमतिादी शासन कोित्याही समूहािा कायदेशीि विशेषाविकाि देत नाही.
मि
ु आवि समान नागरिक घडिण्याच्या दृ�ीने िंश, िगव , जात, विंगिाि, िमव इत्यावद अवस्मतांिि
आिाििेिे विन्नत्ि हे अप्रस्तूत ठिििे गेिे आवि त्यामळ
ु े नागरिकत्ि ही एक सिव समािेशक संकल्पना
म्हिनू पढु े आिी. वकं बहुना, इति सामावजक, सांस्कृवतक, ि आवर्व क जावििांमिून घडिेल्या
अवस्मतांना ि त्यातून वनमाव ि झािेिी विषमता आवि मागासिेपि सोयीस्कििीत्या दि
ु व वक्षत करून
समान नागरिकत्ि हेच एक प्रमख
ु अवस्मतादशव क म्हिून पढु े येते. सामावजक, सांस्कृवतक, ि आवर्व क
अवस्मतांच्या श्रेिीबद्दतेमळ
ु े सामान कायदेशीि दजाव असूनही िंवचत समूहांना िाजकीय-सामावजक
जीिनात सामान प्रवतवनवित्ि ि सहिागाच्या संिी प्राप्त होत नाहीत. आवि म्हिनू च उदािमतिादी
चौकि ही औपचारिक स्िरूपाच्या कायदेशीि समानतेचे (formal equality) मूििूत समानतेत
(substantive equality) रूपांति किण्यास असमर्व ठिते.
सामाविक नागरिकत्ि
दस
ु ानंतिच्या काळात उदािमतिादी विचाििािेत काही आमूिाग्र बदि झािे. या काळात
ु ऱ्या महायद्
अविजात उदािमतिादी विचािांना आिवु नक उदािमतिादी विचािांनी आव्हान वदिे होते. अशा
परिवस्र्तीत उदािमतिादी नागरिकत्िाच्या समजतु ीदेखीि बदित होत्या. टी.एच.मार्शि या विविश
समाजशािज्ञाने आपल्या सैद्ांवतक मांडिीत हे बदि अचूक विपिे आहेत. अठिाव्या आवि
एकोविसाव्या शतकात नागिी आवि िाजकीय अविकािांना अविष्टान िाििे. उदािमतिादी
तत्िज्ञानाप्रमािे नागिी अविकािांचा िापि कित सामावजक आवि आवर्व क असिु वक्षतता दूि के िी
जाऊ शकते. त्यामळ
ु े िाज्यसंस्र्ेकडून सामावजक-आवर्व क सिु क्षांची अपेक्षा के िी जाऊ शकत नाही.
माशव ि यांनी या प्रचवित िाििेपासून फािकत घेत िेगळी िूवमका मंडिी. नागिी हक्कांना सामावजक
हक्कांची जोड असािी असे प्रवतपादन माशव ि कितात. यातूनच सामावजक नागरिकत्ि या संकल्पनेचा
उदय झािा. सामावजक नागरिकत्िाची परिपूती किण्यासाठी सामावजक सिु क्षा पिु िण्याकडे कि
असिेल्या िाज्यसंस्र्ेची म्हिजेच 'कल्यािकािी िाज्य' वह संकल्पना विकवसत झािी. सामावजक
कल्याि हे सामावजक अविकािाच्या कक्षेत आिे. आवि सामावजक ि आवर्व क स्िरूपाच्या काही
मूििूत िस्तू आवि सेिा पिु िण्याची जबाबदािी शासनािि िाकण्यात आिी.
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िॉन िॉल्स या िाजकीय विचाििंताने उदािमतिादी नागरिकत्िाच्या सैद्ांवतक मांडिीत मोिाचे
योगदान वदिे आहे. िॉल्स हे सामावजक िस्तू आवि सेिांच्या पनु विव तिि याबाबत आग्रही िूवमका
मांडतात. त्यांच्या मते िस्तू आवि सेिांच्या असमान िािपामळ
ु े प्रचंड विषमता वनमाव ि झािी आहेत.
आवि म्हिूनच पनु विव तििाच्या प्रवियेतून समाजातीि िंवचत ि मागास समूहांचा विकास झािा
पावहजे. पनु विव तििाची ही प्रविया पाि पाडण्यासाठी एका तिस्र् व्यिस्र्ेची म्हिजेच िाज्यसंस्र्ेची
गिज िागेि. िॉल्स यांच्या मते, सामावजक-आवर्व क हक्काचे सामान िािप/ वितिि आवि सामावजक
सबिीकिि हे तत्ि कुठल्याही नागरिकत्िाच्या संकल्पनेचा मूळ आिाि आहेत.
स्िातंत्र्यिादी वसद्ांत
मागाव ििे र्ॅचि यांच्या कायव कािात वििनमध्ये उदािमतिादी नागरिकत्िाच्या सामावजक व्याख्येिा छे द
देत स्िातंत्र्यिादी नागरिकत्िाचा संकल्पनेचा विकास झािा. हुजिु पक्षाच्या िाजििीत सामावजक
हक्क आवि कल्यािकािी िोििांना बाजूिा साििे गेिे. िॉबटश नॉविक हे या नि-अविजात
उदािमतिादी प्रारूपाचे मख्ु य पिु स्कते होते.
आपिी मूल्ये/मूल्यव्यिस्र्ा जपिे वकं िा गिजा िागििे या मानिाच्या नैसवगव क प्रेििा आहेत. या
प्रेििांची पूतवता व्यिीच्या खाजगी परिघात, नागिी समाजातीि सहयोगाने वकं िा बाजाि विवनमायाद्वािे
पूिव होऊ शकते. या वनवमत्ताने इर्े पन्ु हा एकदा अविजात उदािमतिादी विचािांिि िि देण्यात आिा.
त्यांतीि व्यवििाद (individualism) आवि मािमत्ता हक्क (िॉकच्या मांडिीतिा) प्रकषाव ने
अिोिेवखत होतात. स्िातंत्र्यिादी मांडिीनस
ु ाि मािमत्तेचे िक्षि हे िाज्यसंस्र्ेचे प्रार्वमक कतव व्य
आहे.
नि-गणिाज्यात््क (नि-रिपवलिकनिाद): विसाव्या शतकाच्या उत्तिािाव त उदािमतिादी
नागरिकत्िाच्या मयाव दा स्प� झाल्या. पढु े उदािमतिादी शासनप्रिािीच्या सैद्ांवतक समीक्षेतून निगििाज्यिाद उदयास आिा. काही िीकाकािांच्या मते, उदािमतिादी नागरिकत्िाच्या शासनप्रिािीत
नागरिक िाजकीय प्रवियेपासून दिू जातात. नागरिकांमध्ये एक प्रकािचे िाजकीय औदावसन्य आवि
वनवष्ट्ियता वनमाव ि होते. शानतेि मफ
ु यांनी 'डायमेन्शन्स ऑफ िॅवडकि डेमोिसी' (१९९२) या
आपल्या पस्ु तकात िाजकीय वनवष्ट्ियतेचे वििेचन के िे आहे. मफ
ु यांच्या मते, अशा प्रकािच्या
वनवष्ट्ियतेचा वबमोड किण्यासाठी नागरिकांना िोकशाही प्रवियेत सहिाग अविक दृढ के िा पावहजे.
यातून नागरिकांचे सक्षमीकिि होईि, मतिेद व्यि कििे शक्य होईि ि आपल्या सामावयक समस्या
शासनापढु े मांडून िाजकीय वनिव य प्रवियेत सहिाग नोंदिता येईि. मफ
ु यांच्या मांडिीत
उदािमतिादी विचािप्रिािीतीि िोकशाही व्यिस्र्ा ि रिपवलिकन तत्िांचा मेळ घािण्याचा प्रयत्न
झािा आहे.
मायकि िॉल्झि यांनी मफ
ु यांच्या मांडिीतीि नागरिकांच्या सविय सहिागाबद्दि काहीसे िेगळे मत
नोंदििे आहे. िॉल्झि यांच्या मते, सविय नागरिकत्ि के िळ िाजकीय प्रवियेतीि सहिागापिु ते
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सीवमत नसून त्यात नागिी समाजातीि स्ियंसेिी संस्र्ा, दबािगि यांमििा सहिागसद्
ु ा वततकाच
महत्िाचा आहे. अशाप्रकािच्या सहिागातून पिस्पिांच्या सहकायाव ने काही एक प्रकािची नागिी
गिु ित्ता (civic virtues) वनमाव ि होऊ शकते.
३.१.४ िैविक/ सािशविक नागरिकत्ि
इंवलिश समाजशािज्ञ िी .एच. माशव ि यांनी िैविक नागरिकत्िाची संकल्पनात्मक मांडिी की के िी.
माशव िने यांनी के िेल्या व्याख्येप्रमािे नागरिकत्ि हे 'एखाद्या िाजकीय समदु ायाचे / समाजाचे पूिव आवि
सामान सदस्यत्ि' होय. माशव ि यांनी 'वसविझनवशप अँड सोशि क्िास' (१९५०) या आपल्या
शोिवनबंिात नागरिकत्िाच्या तीन प्रमख
ु घिकांचे विश्लेषि के िेिे आहे, ते पढु ीिप्रमािे:
नागिी हक्क : नागिी हक्क हे मळ
ु ात नकािात्मक हक्कांच्या परिघात मोडतात. व्यविगत वकं िा
सामावजक जीिनात कमीतकमी सिकािी हस्तक्षेप असािा या नकािात्मक हक्कांच्या तत्िािि नागिी
हक्कांचा विकास झािा आहे. यात प्रामख्ु याने समानतेचा हक्क आवि अनेक प्रकािच्या इति
स्िातंत्र्याचा जसे - अविव्यिी, संचाि ि सद्सदवििेकबद्
ु ी, मािमत्ता इत्यादी- समािेश होतो.
िािकीय हक्क: या हक्कांद्वािे िाजकीय सहिाग सवु नशवचत किता येतो. त्यात प्रामख्ु याने मताविकाि,
वनिडिक
ु ीद्वािे स्पिाव त्मक िाजकाििात प्रत्यक्ष सहिाग नोंदििे आवि सािव जवनक क्षेिात अविकािपद
(public office) िषु ििे यांचा समािेश होतो.
सामाविक हक्क: सामावजक हक्कांचे मूळ उवद्� हे व्यिीिा वकमान सामावजक दजाव आवि प्रवतष्टा
वमळिून देण्याचे आहे. या उवद्द�ांची पूतवता िाज्यसंस्र्ा सामावजक हमीचे कायव िम िाबिून कित असते.
अशा व्यिस्र्ेिा कल्यािकािी िाज्यव्यिस्र्ा असे नाि देण्यात आिे आहेत.
माशव ि यांनी मांडिेल्या हक्कांची ियी ही मळ
ु ात एका उत्िांतीचा िाग आहे. अठिाव्या शतकात
हळूहळू हक्कांचा चौकि विस्ताित कित होती. त्यात समान नागिी हक्क, िाषि आवि अविव्यिीचे
स्िातंत्र्य, मािमत्तेशी वनगवडत हक्क आवि न्याय हक्कांचा विकास झािा. र्ोडक्यात, समानता आवि
स्िातंत्र्याच्या हक्कांना आता कायदेशीि संिक्षि प्राप्त झािे होते. कायद्याच्या िाज्यात पढु े
एकोविसाव्या शतकात मताविकािाची कक्षा िाढल्याने खऱ्या अर्ाव ने िाजकीय हक्कांचे सािव विकीकिि
झािे. याच काळात इंलिंडमध्ये प्रावतवनविक िोकशाहीची रुजिात झािी. पढु े विसाव्या शतकात
सामावजक नागरिकत्िाचा उदय होऊन िोििात्मक बदि घडिे. या बदिांमध्ये आिी अवस्तत्िात
असिेल्या हक्कांमध्ये िौवतक संसािने ि सामावजक सेिांचा समािेश होता. नागिी हक्कांप्रमािेच
िाज्यसंस्र्ेने सामावजक हक्कांचीदेखीि तजिीज किायची आहे. िाज्यसंस्र्ेचे हे प्रारूप पढु े
कल्यािकािी िाज्य म्हिून यिु ोपात आवि इति खंडांमध्ये रुजिे. यिु ोपातीि काही िाष्ट्रांनी
आिोलयसेिा, वशक्षि, गहृ वनमाव ि, आवि सामावजक विमा यांचे िोििात्मक पातळीिि सािव विकीकिि
के िे. एकूिच, माशव ि यांनी उदािमतिादी प्रिाहापासून फािकत घेत, सामावजक-आवर्व क सहाय्य
कििे हे के िळ दयाित्त
ृ ीतून आिेिे दान नसून िाज्यसंस्र्ेचे आद्य कतव व्य आहे अशी महत्िाची मांडिी
के िी.
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माशव ि यांच्या वििेचनात दोन महत्िाचे घिक आढळतात:
१. िाजकीय समाजात अवस्तत्िात असिेल्या श्रेिीबद् विषमतेचा प्रवतकाि कििे
२. िंवचत ि दि
ु व वक्षत समूहांना पूिव नागरिकत्ि बहाि कििे
सािव विक नागरिकत्िाच्या दोन तत्िांिि प्रामख्ु याने िीका होते:
१.

सािव विक नागरिकत्िाच्या सैद्ांवतक मांडिीत वनिपेक्ष (तिस्र्) िाज्यसंस्र्ा हा एक महत्िाचा
घिक आहे. हे वनिपेक्ष शासन 'कायद्यापढु े समान िागिूक' आवि 'कायद्याचे समान संिक्षि' या
दोन घिनात्मक तितदु ींमाफवत समानता प्रस्र्ावपत किण्याचा प्रयत्न किते. इर्े समानतेचे मूळ
उवद्� समान िाष्ट्रीय संस्कृतीतून एकसंि समाजाची वनवमव ती कििे हा आहे. अर्ाव तच, अशा
व्यिस्र्ेत सांस्कृवतक, जातीय, विंगिािात्मक, िांवशक अवस्मतांना आवि त्यामळ
ु े वनमाव ि
झािेल्या सामावजक मागासिेपिाििच्या चचेिा स्र्ान वदिे जात नाही. सामावजक,
सांस्कृवतक आवि आवर्व क बाबींमळ
ु े विषमता असूनदेखीि सिाांना एकाच न्यायाने िागिण्याचा
आग्रह इर्े प्रकषाव ने वदसतो.

२.

१९८०च्या शेििाकडे सािव विक नागरिकत्िािि बहुसंख्यांकिादी असल्याची िीका झािी.
समाजाचे एकिीकिि किण्यासाठी अििंवबिेल्या िोििांमध्ये बहुसंख्य समाजाच्या िाििांना
अविक िाि वदिा जातो. यामळ
ु े एकिीकििाचे मूळ उवद्� साििे जात नाही.

३.१.५ विन्न नागरिकत्ि (Differentiated Citizenship)
उदािमतिादी नागरिकत्िाच्या संकल्पनेत समाजातीि सांस्कृवतक फिकांकडे ि विविितेकडे फािसे
िक्ष वदिे जात नाही. याचे प्रमख
ु कािि म्हिजे उदािमतिादी विचाििंत हे नागरिकत्िाची व्याख्या
किताना िाष्ट्रीय अवस्मता, िाषा, िंश आवि सांस्कृवतक इवतहास यांकडे अविक िक्ष पिु ित होते
आवि त्यानस
ु ाि मांडिी के िी जात होती. ज्या फिकांची मख्ु यतः चचाव के िी जात होती ते के िळ
िगाव िि आिाििेिे होते. ज्या समाजांमध्ये िावमव क, िांवशक. िावषक वकं िा सांस्कृवतक विवििता आहे,
वतर्े नागरिकत्िाची उदािमतिादी व्याख्या वनवितच तोकडी पडते. उदािमतिादी नागरिकत्िाचे
प्रारूप सामावयक िाष्ट्रीय अवस्मतेचा विकास करू पाहते. यामध्ये एक प्रबळ अवस्मता असते जी इति
अवस्मतांना िेगिेगळ्या मागाांनी सामािून घेते. हे मागव वकं िा िोििे ही अर्ाव तच प्रबळ सांस्कृवतक
अवस्मतेच्या प्रिािाखािीच ठिििी जातात. त्यामळ
ु े सध्याच्या काळात विन्न नागरिकत्िाचे प्रारूप
विकवसत के िे जात आहे ज्याद्वािे िेगळ्या (मख्ु यतः अल्पसंख्यांक) िाजकीय, िांवशक आवि िावषक
अवस्मतांना सामािून घेतिे जाऊ शकते.
विन्न नागरिकत्िाची व्याख्या "िाष्ट्रातीि अल्पसंख्यांक गि आवि िांवशक समदु ायांना गिांिि
आिारित विशेष कायदेशीि वकं िा संिैिावनक हक्क बहाि कििे" अशी किता येईि. आयरिस मॅरियन
यंग यांनी विन्न नागरिकत्िाची संकल्पना रूढ के िी, जी प्रामख्ु याने स्िीकृवत आवि गिांतीि फिकांना
सामािून घेिे यािि आिाििूत आहे. यामध्ये मािसांना समाजात स्ितंि व्यिी म्हिून सामािून घेिे,
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त्याचप्रमािे त्या त्या विवश� गिांतीि सदस्य म्हिूनही स्िीकृत कििे अपेवक्षत असते. या
संकल्पनेनस
ु ाि जेव्हा अशा व्यिींना हक्क बहाि के िे जातात, त्यािेळेस ते त्यांच्या विवश� गिामिीि
सदस्यत्िाििही काही प्रमािात आिाििेिे असािेत असे मानिे जाते. यंग यांच्या मते जि
अल्पसंख्यांक गिांना वनिव यप्रवियेत पूिवपिे सहिागी करून घ्यायचे असेि, ति त्यांच्यासाठी विशेष
तितदु ी कििे आिश्यक आहे.
'अल्पसंख्यांक गि हे नेहमीच शोवषत असतात' या आयरिस यंग यांच्या प्रवतपादनात काही मूििूत
समस्या आहेत. यामध्ये अल्पसंख्यांक गिांतीि बिु सििेल्या आवि प्रवतगामी पद्तींचे वििेचन के िेिे
नाही. नंति काही िषाांनी विि वकमविका यांनी विन्न नागरिकत्िाच्या चचेत आिखी िि घातिी आवि
अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांची उदािमतिादी मांडिी के िी. वकमविका यांच्या मते अल्पसंख्यांकांचे
हक्क हे मानिी हक्कांच्या सोबतीने येतात. त्यामळ
ु े इति उदािमतिादी तत्िे आवि मूल्ये जसे
स्िातंत्र्य, िोकशाही आवि न्याय यांच्या कक्षेत या हक्कांचे विश्लेषि कििे आिश्यक असते.
यापद्तीने वकमविका विन्न नागरिकत्िाच्या संकल्पनेचा विस्ताि कितात, ज्यामध्ये िोकशाहीिादी
नागरिकत्िाच्या परिघात देशातीि अल्पसंख्यांक गिांच्या आवि िांवशक गिांच्या मागण्याही सामािून
घेण्यात याव्यात, असे वििेचन के िे गेिे.
वकमविका यासाठी दोन तितदु ी सचु ितातअ)

सिव नागरिकांच्या समान हक्कांचे संिक्षि कििे- यामध्ये िमाव चे स्िातंत्र्य, संघिनेचे स्िातंत्र्य,
अविव्यिी स्िातंत्र्य आवि संचाि स्िातंत्र्य यांचा समािेश होतो. गिांतीि विन्नतेचे संिक्षि
किण्यासाठी ते महत्िाचे ठितात.

ब)

सांस्कृवतक विवििता सामािून घेिे- त्यासाठी विशेष कायदेशीि आवि संिैिावनक तितदु ी
कििे वकं िा विवश� समदु ायांना ि गिांना विन्नतेच्या आिािािि विवश� हक्क बहाि कििे.

वकमविका त्यापढु े जाऊन अल्पसंख्यांक तसेच स्र्िांतरित समदु ायांसाठी विशेष हक्कांची विस्ततृ
मांडिी कितात १.

स्ि-र्ासनाचे हक्क (Self Government Rights) : बहूिाष्ट्रीय देशांनी वनिवनिाळ्या
सांस्कृवतक गिांच्या स्ितःचे शासन स्र्ावपत किण्याच्या मागण्या समजून घ्यायिा हव्यात.
असे हक्क वदल्यामळ
ु े या गिांना िाजकीय स्िायत्तता वकं िा िेगळे प्रादेवशक कायव क्षेि बहाि
किता येते. त्यामळ
ु े मोठ् या िाज्यात सावमिीत होण्यापूिीचे त्यांचे अविकाि कायम िाहतात.

२)

बहु-िांवर्क हक्क (Poly-ethnic rights) : बहु-िांवशक हक्क हे विवश� समदु ायािा वदिेिे
अविकाि असतात. यामागे असा उद्देश असतो की या िांवशक समदु ायांना देशांतगव त संिक्षि
वमळािे, त्यांच्या विवश� संस्कृतीचे जतन ि िक्षि व्हािे. या गिांना त्यांचे विन्नत्ि ि त्यांची
िेगळी संस्कृती जोपासण्याचा अविकाि असािा, असे यात अनस्ु यूत आहे. त्यांच्यािि
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सिकािचा अर्िा प्रस्र्ावपत संस्कृतीचा कोिताही दबाि असू नये. स्ि-शासनाच्या हक्कांपेक्षा
बहु-िांवशक हक्क वनिाळे आहेत, कािि यात िहान गिांचे बहुसंख्य समाजात वििीनीकिि हे
अपेवक्षत आहे.
३.

विर्ेष प्रवतवनवित्िाचे हक्क (Special representation rights) : िोकशाही नेहमीच
समाजातीि विविितेिा सयु ोलय न्याय देऊ शके िच, असे नाही. विशेष प्रवतवनवित्िाच्या
हक्कांचे उवद्द� हे िाज्यसंस्र्ेचे प्रारूप अविकाविक िोकशाहीिादी व्हािे हे आहे.
विविमंडळामध्ये अविकाविक सांस्कृवतक ि िांवशक गिांचे प्रवतवनवित्ि असायिा हिे, हेही
याअंतगव त म्हििे आहे. यामध्ये विविि िांवशक समदु ायांसोबतच मवहिा, वदव्यांग आवि गिीब
व्यिींचाही समािेश के िा गेिा आहे. या सिव िोकांचे शोषि र्ांबििे आवि त्यांना स्ियंवनिव याचा अविकाि प्राप्त करून देिे आिश्यक आहे, हे इर्े अिोिेवखत होते.

विन्न नागरिकत्िािि प्रामख्ु याने दोन प्रकािे िीका झािेिी आहे. पवहिे म्हिजे, विन्न नागरिकत्िाच्या
अंतगव त जी बहुसांस्कृवतक िोििे स्िीकाििी जातात त्यामळ
ु े िेदिािमि
ु सािव विकीकििािा आव्हान
वदिे जाते. ते एका बाजूिा न्याय्य िाििे, तिी मळ
ु ात तो नागरिकत्िाच्या संकल्पनेचा गािा आहे हे
विसरून चाित नाही. त्यामळ
ु े नागरिकत्िामाफवत जी वििीनीकििाची प्रविया अपेवक्षत आहे, तो उद्देश
साध्य के िा जाऊ शकत नाही. त्यामळ
ु े अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संिक्षि किताना एकूि
नागरिकांमध्ये जी ऐक्याची िािना िविव त व्हायिा हिी, ती होऊ शके िच असे नाही. दस
ु ऱ्या प्रकािची
िीका ही समदु ायांच्या हक्कांना गिजेपेक्षा जास्त महत्ि देण्यािि आहे. असे किताना कदावचत
व्यिीच्या हक्कांची पायमल्िी होऊ शकते. व्यिीिा िीका किण्याचा वकं िा निवनवमव ती किण्याचा
अविकाि उित नाही. समदु ायांना हक्क देताना समदु ायाअंतगव त असिाऱ्या िेदिाि ि जाचक
सामावजक उतिंडीची चचाव होईिच असे नाही. संस्कृतीचे संिक्षि किताना असेही होऊ शकते वक
कुठल्याही बाह्य संिक्षिािि/बंिनांिि आक्षेप घेतिा जाईि आवि समदु ायांच्या अंतगव त बाबींमध्ये
हस्तक्षेप करू नये, अशीही मागिी के िी जाईि- जी नेहमीच िाष्ट्रासाठी वहतकािक वकं िा समदु ायांतीि
प्रत्येक सदस्यासाठी न्याय्य असेिच असे नाही.
३.१.६ नागरिकत्ि आवण िागवतकीकिण
नागरिकत्िाची व्याख्या सामान्यत: 'एखाद्या प्रदेशातीि नागरिकाचे असे कायदेशीि स्र्ान ज्यामळ
ु े
एकसमान ओळख वनमाव ि व्हाियास मदत होते' अशी किता येईि. जागवतकीकििामळ
ु े
नागरिकत्िाच्या या प्रादेवशक बद्तेिा मोठे आव्हान वदिे आहे. त्यामळ
ु े अर्ाव तच नागरिकत्ि या
संकल्पनेतही अनेक बदि घडून आिे आहेत.
जागवतवककििामळ
ु े अनेक देश आवि विविि देशांतीि िोक यांच्यातीि अंति कमी झािे आहे, संपकव
िाढिा आहे आवि त्याचबिोबि पिस्पिांििीि अििंवबत्िही िाढिे आहे. यामध्ये दोन प्रमख
ु गो�ींचा
उल्िेख किता येईि. पवहिी म्हिजे जागवतवककििाच्या िेि्यात आंतििाष्ट्रीय सीमा खल्ु या
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झाल्यामळ
ु े िस्तू, सेिा, संपत्ती, मािसे आवि कल्पना यांचे मि
ु दळििळि शक्य झािे. दस
ु िे म्हिजे,
या मि
ु व्यापाि आवि दळििळिासाठी िाष्ट्रीय आवि आंतििाष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांिि विशेष
संस्र्ात्मक बदि के िे गेिे.
जावगवतकीकििाची मख्ु य िैवश�् ये म्हिजे आंतििाष्ट्रीय व्यापाि तसेच आिवु नक व्यापािी संस्र्ांनी
घेतिेिे जागवतक स्िरूप, तंिज्ञानातीि प्रगती, मावहती आवि संप्रेषिाच्या क्षेिात झािेिी िांती इ.
आहेत. त्यासोबतीने अनेक िाजकीय तसेच िैचारिक घिकांचाही समािेश किता येतो, जसेसमाजिादी िाज्यसंस्र्ाचा पाडाि आवि त्यामळ
ु े झािेिा पाविमात्य उदािमतिादी िाजकीय मूल्ये
तसेच उदािमतिादी िोकशाहीचा प्रसाि, विविि देशांत झािेिा इस्िामी कट्टििादाचा उदय आवि
त्याने घेतिेिे जागवतक स्िरूप इत्यादी. इति िाजकीय तसेच पयाव िििवनगडीत समस्या उदाहििार्व
दहशतिाद, आम्ि पाऊस, ओझोन िायचु ा पातळ होत चाििेिा र्ि आवि जागवतक तापमानिाढ
यांचीही चचाव होिे येर्े आिश्यक आहे. त्यामळ
ु े जागवतवककिि म्हिजे अवर्व क, िाजकीय, सांस्कृवतक,
िैज्ञावनक आवि पयाव िििीय बदिांची एक जिीि प्रविया आहे असे म्हिता येईि. परििामस्िरूप,
पिस्पिांििीि अििंवबत्ि अविक िाढिेिे आहे, िेगिेगळ्या िोकसमहु ांमििा संिाद िाढिा आहे
आवि िाष्ट्रांच्या सीमा जिळ आल्या आहेत.
मानिी हक्कांसंदिाव त काही जागवतक संज्ञा, संकल्पना आवि वनयम आकािास येत आहेत. हे किण्यात
अनेक आंतििाष्ट्रीय संस्र्ा आवि संघिना यांचा हातिाि आहे, जसे संयि
ु िाष्ट्र संघिना, यनु ेस्को,
आंतििाष्ट्रीय कामगाि संघिना, यिु ोपीय यवु नअन (EU), यूिोपीय काउवन्सि (EC). वजवनव्हा किाि,
यिु ोपीय मानिी हक्क संघिना इत्यादी. आंतििाष्ट्रीय पातळीिि मानिी हक्कांसंदिाव त झािेल्या
संवहतीकििामळ
ु े आवि जागवतक नागिी हक्क संघिनांच्या उदयामळ
ु े देशपातळीिि नागरिकत्िाच्या
संकल्पनेत अनेक मि
ु िूत बदि घडून येत आहेत.
जॉन उिी यांनी आपल्या 'लिोबिायझेशन अँड वसिीझनशीप' (१९९९) या पस्ु तकात आत्ताच्या जगात
उदयास येिाऱ्यानागरिकत्िाच्या विविि प्रकािांच्या अनषु ंगाने ‘उत्ति-िाष्ट्रीय’्(Post-national)
नागरिकत्ि या संकल्पनेची चचाव के िी आहे. यामध्ये खािीि बाबींचा समािेश होतो•्

सांस्कृवतक नागरिकत्ि- यामध्ये िेगिेगळ्या समदु ायांचा (जसे िांवशक, िैंवगक,
विंगिािात्मक, वनिवनिाळ्या ियोगिांतीि िोक) समाजात सहिागी व्हायचा हक्क समावि�
होतो. (रिचडव सन १९९८)

•्

अल्पसंख्याक नागरिकत्ि- म्हिजे िोकांचा दस
ु ऱ्या एखाद्या समाजात समान हक्क आवि
कतव व्ये वमळिण्याचा अविकाि आवि त्यांसवहत त्या समाजात िाहण्याचा अविकाि यांचा
समािेश होतो. (यिु ाि-डेवव्हस १९९७)

•्

परिवस्ितीकीय नागरिकत्ि- यामध्ये पथ्ृ िीचे िवहिासी म्हिून मािसांना वमळायिा हिेत अशा
हक्क,अविकाि ि कतव व्यांचा समािेश होतो. (िॅन स्िीनबगव न १९९४)
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•्

कॉस्मोपॉविटन नागरिकत्ि- यात िोक जगातीि इति िागांतीि नागरिक, समदु ाय आवि
संस्कृतींप्रवत कसा दृव�कोन विकवसत कितात याचा समािेश होतो. (हेल्ड १९९५)

•्

ग्राहक नागरिकत्ि- यामध्ये सािव जवनक आवि खाजगी क्षेिातीि ग्राहकांचे हक्क म्हिजेच
ग्राहकांना िस्तू , सेिा आवि मावहती यांचा योलय पिु िठा होण्याचा अविकाि आहे, हे अिोिेवखत
के िे जाते. (स्िीिनसन १९९७)

•्

गमनर्ीि नागरिकत्ि -दस
ु ऱ्या प्रदेशांना आवि संस्कृतींना िेि देिाऱ्यांचे अविकाि आवि
कतव व्ये यामध्ये अविप्रेत आहेत. (उिी १९९०)

•्

देर्ांतरित नागरिकत्ि- यात देशांतरित समूहांचे अविकाि आवि कतव व्ये यांचा समािेश होतो.

•्

सायबि नागरिकत्ि- यात 'नेविझन्स'च्या अविकाि आवि कतव व्यांचा समािेश होतो.

या नागरिकत्िाच्या काही निीन संकल्पना आहेत. यांमध्ये माशव िच्या नागरिकत्ि-ियीच्या
(citizenship trilogy) मयाव दा िक्षात येतात, ज्यामध्ये के िळ िाष्ट्र-िाज्यातीि सदस्यत्ि हे
नागरिकत्िाच्या कें द्रस्र्ानी गहृ ीत िििेिे आहे.
एखाद्या प्रदेशातीि सदस्यत्ि आवि अवस्मता या िोिती वफििाऱ्या नागरिकत्िाच्या पािंपरिक
व्याख्यांना जागवतकीकििाच्या उदयानंति आव्हान वदिे गेिे आहे. अनेक देशांमध्ये दहु ेिी
नागरिकत्िाची सोय आहे, तसेच नागरिक नसिाऱ्यांनाही ठिाविक हक्क वदिे जातात. यामळ
ु े
कुठल्याही देशाचे नागरिकत्ि वमळििे पूिीच्या ति
ु नेने सोपे झािे आहे.
िागवतक नागरिकत्ि: एकविसाव्या शतकात िाढिेिी संपकवसािने आवि बहुिाष्ट्रीय चळिळी यामळ
ु े
जागवतक नागरिकत्ि या संकल्पनेचा उदय झािा. या संकल्पनेत असे मानिे जाते की सिव व्यिींना
या जगाचे नागरिक होण्याच्या नात्याने काही ठिाविक अविकाि आवि कतव व्ये वमळतात.
पािंपरिकदृ�् या नागरिकत्िाच्या मळ
ु ाशी एखाद्या िाष्ट्र-िाज्यातीि िाजकीय समदु ाय असतो असे
मानिे जाते. याच पािंपरिक दृव�कोनािा जागवतक नागरिकत्िाची संकल्पना आव्हान देते. एखाद्या
प्रदेशात बद् असिेल्या नागरिकत्िािा ती जागवतक आयाम वमळिून देते.
यावस्मन सोयसाि (१९९४) यांच्या मते जागवतक नागरिकत्िाचा पाया 'जागवतक व्यवित्िा'
(Universal Personhood) मध्ये आहे. जागवतक व्यवित्ि हे नागरिकत्िािा आवि िाष्ट्रामध्ये
नागरिक म्हिून सामीि होण्यािा कोित्याही कायदेशीि बाबींपासून िेगळे काढते. उदाहििार्व ,
यिु ोपीय देशांमिीि 'पाहुिे कामगाि' (गेस्ि िकवि) हा प्रिगव यिु ोपात वकत्येक िषे िास्तव्य कित आहे.
त्यांना नागरिकत्ि बहाि के िे गेिेिे नाही. ते वतर्े िास्तव्य करू शकतात, कािि त्या त्या देशाने
त्यांना काही कायदेशीि तसेच सामावजक हक्क वदिेिे आहेत.
यािरून असा वनष्ट्कषव काढता येतो की जागवतकीकििाच्या काळात नागरिकत्िाच्या प्रमाि व्याख्येत
बदि झािा आहे. या व्याख्येनस
ु ाि नागरिकत्ि हे देशाच्या सीमेअंतगव त आवि देशाने वदिेल्या
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हक्कांनस
ु ाि ठिवििे जात असे. आत्ताच्या काळात आंतििाष्ट्रीय संस्र्ा वकं िा प्रादेवशक संघिना आवि
संस्र्ा एकि वमळून मानिी हक्कांची व्याख्या ठिित आहेत. िविष्ट्यात या जागवतक समीकििांमळ
ु े
सािव िौमत्िाच्या आवि िाष्ट्र-िाज्यांच्या प्रादेवशकतेच्या संकल्पनांतही बिेच मोठे बदि होिाि आहेत.

३.२ सािांर्
अशाप्रकािे नागरिकत्िाची संकल्पना कािपित्िे विकवसत होत गेिी असे म्हिता येईि. या
संकल्पनेिि त्या त्या काळातीि सामावजक, िाजकीय, आवर्व क आवि सांस्कृवतक घिनांचा आवि
िेगिेगळ्या विचाििािांच्या प्रिाि पडत गेिा. अनेक विचाििंतांनी त्यानस
ु ाि नागरिकत्ि या संकल्पनेचे
वनिवनिाळ्या प्रकािे वििेचन के िे. या प्रकििात आपि या उत्िांतीचा आवि वििेचनांचा आढािा
घेण्याचा प्रयत्न के िा आहे.
नागरिकत्िासंदिाव तीि समकािीन चचाांमध्ये सांस्कृवतक आवि िावमव क प्रिाहांचा प्रिाि वदसतो.
अिीकडच्या काळात नागरिकत्िाची संकल्पना व्यविवनष्ट चौकिीबाहेि पडून िगीय, िांवशक,
विंगिािात्मक अवस्मता जोपासते आहे. १९८० पासून जागवतकीकिि आवि बहुसांस्कृवतकिाद या
विचाििािा अविक प्रबळ होत गेल्या आवि त्यातूनच नागरिकत्िाच्या प्रचवित व्याख्या बदित गेिी.
आजघडीिा िाढत्या आंतदेशीय स्र्िांतिामळ
ु े नागरिकत्िाच्या परिघात बहुसांस्कृवतकिाद, विवििता
आवि विन्नत्ि यांबद्दिची चचाव महत्िाची मानिी जाते.

३.३ सिािासाठी प्रश्न
१.

नागरिकत्िाचा संकल्पनात्मक विकास स्प� किा.

२.

गििाज्यात्मक नागरिकत्ि म्हिजे काय?

३.

उदािमतिादी नागरिकत्िाच्या संकल्पनेतीि समस्या विशद किा.

४.

िी. एच. माशव ि यांच्या नागरिकत्िाच्या संकल्पनेचे वििेचन किा.

५.

जागवतकीकििाच्या काळात नागरिकत्िाच्या संकल्पनेत कोिते बदि झािे आहेत? िीप
विहा.
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घटक 4

4

आधनु िकता व उत्तर आधनु िकतावाद
(अर्थ, व्याख्या, संकल्पिा, संरचिा मूल्यमापि)
घटक रचिा
४.१ प्रस्तावना
४.२ इततहासातील आधतु नकता
४.३ आधतु नकतेच्या तवकासातील प्रमख
ु तत्वे
४.४ आधतु नकीकरणाचे स्वरूप

४.१ प्रस्ताविा
मानवी जीवनाचा इततहास हा पररवतत नवादी तदसतो. कोणत्याही काळात मानव जात एका तवति�
तस्ितीमध्ये कायमस्वरूपी रातहली नाही. मानवाने सतत उत््ाांती के ली आहे. उदाहरणाित आपली
जीवनिैली, राहणीमान, खानपान हे प्राचीन काळापेक्षा सख
ु ासीन,प्रगत तदसते. म्हणजेच त्यामध्ये
आधतु नकतेची छाप आहे.
त्याचप्रमाणे राजकीय तवचार हेसद्द
ु ा काळानस
ु ार बदलत गेले तवकतसत होत गेले. मग ते पाश्चात्त्य असो
तकां वा भारतीय राजकीय तवचार असो. सध्याचे यगु हे पररवतत नाची यगु आहे. प्रत्येक क्षेत्रात
आधतु नकता, नातवन्य जोपासण्याची वत्त
ृ ी तवकतसत होत आहे. जीवनाचे प्रत्येक क्षेत्र मग ते सामातजक,
राजकीय, आतित क, साांस्कृततक अिवा औद्योतगक असेल या सवत क्षेत्रात गतीने पररवतत न होत आहे.
आधतु नकीकरणाच्या या प्रत्येतून सवत च राज्ये जात आहेत. हे सत्य आहे की आधतु नकीकरणाची ही
महत्त्वपूणत आतण व्यापक प्रत्या सवत देिात समान रूपाने होत नाही. काही देिात ही प्रत्या तीव्र
गतीने होत असलेली तदसते. तर काही देिात ततची गततमांद असलेली तदसते. आधतु नकीकरणाच्या या
सांकल्पनेला सामातजक तकां वा राष्ट्रीय जीवनाच्या एका तवति� घटकािी अिवा तविेष भागािी सीतमत
करता येऊ िकत नाही. सवत च घटकाांना आधतु नकीकरणाची प्रत्या प्रभातवत करीत असते. अतधकाांि
तवकासासाठी आधतु नकीकरणाचा एकच अित घेतला जातो. परांतु या दोन्ही सांकल्पनाांना सारखेच
समजणे योग्य नाही. याचे कारण असे की, तवकास राष्ट्रीय जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रातील सांबांतधत
असू िकतो जसे सामातजक तवकास, आतित क तवकास, साांस्कृततक तवकास वगैर.े परांतु औद्योतगकरण
सांपूणत सामातजक बदलाच्या घटकािी सांबांतधत आहे.
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प्रत्येकाची तवचारधारा वेगळी असू िकते. आधतु नकतेला काही लोकाांनी पाश्चात्याांकडून
आलेली व्यवस्िा मानले. तर काहींनी मानवाच्या सवाांगीण तवकासाकररता आवश्यक असलेली
तस्िती मानले.

४.२ इनतहासातील आधुनिकता
प्राचीन काळी मनष्ट्ु य दगडाांच्या सातनध्यात त्याच्या उपयोगातून मानवी जीवन व्यतीत करीत होता.
परांतु मानवाला प्रारांभी पासूनच प्रगतीची आस असल्याने अश्मयगु ापासून ते आधतु नक यगु ापयांत
मानवजातीचा गततिील ऐततहातसक प्रवास झालेला तदसतो. मध्ययगु ीन काळातीलऔद्योतगक ्ाांती
च्या माध्यमातून तवतवध क्षेत्रातील आधतु नक तवचार व आचार रूढ होऊ लागला. ज्ञानोपासना यास
यरु ोपमध्ये प्रोत्साहन तमळाले. वैज्ञातनक क्षेत्रात अनेक नवनवीन तवचार - सांकल्पना पढु े आल्या.
समाजिा�ा मध्ये उदारमतवादी तवचार हा आधतु नक तवचाराचा आधार मानला गेला. सामातजक
कराराचा तसद्दाांत माांडणाऱ्या िामस हाॅब्ज,जीन जन रूसो व जाॅन लॉक या तवचारवांताांनी जो
सामातजक कराराचा तसद्दाांत माांडला त्यातून नवीन समाज व्यवस्िेचा तवचार रुढ झाला. अठराव्या
ितकातील वैज्ञातनक ्ाांतीने लोकाांच्या तवचार करण्याच्या पद्दतींमध्ये बदल घडवून आला या
वैज्ञातनक ्ाांती लाच आधतु नकतेची जननी समजले जाते. या आधतु नक तवचारातूनच सावकारी
जमीनदारी घराणेिाही सामांत िाही अस्ताला जाऊन पयात यी व्यवस्िा तवकतसत होऊ लागल्या. अतन�
चालीरीती परांपरा याांना बाजूला ठेवून वास्तववादी, सधु ारणावादी व वैज्ञातनकतेच्या कसोटीला घासून
नवतवचाराला चालना तमळाली. त्यातूनच पढु े िहरीकरणाने वेग धरला.
हे जसे मानवी जीवनाच्या तवतवध क्षेत्रात आधतु नकतेचा उदय झाला. तसा राजकीय क्षेत्रातही पारांपाररक
राजकीय व्यवस्िे ऐवजी नव व्यवस्िा तनतमत तीचा तवचार पढु े आला. त्यातूनच स्वातांत्र्य, समता व न्याय
या सांकल्पनासह लोकिाहीकरणला गती तमळाली.

४.३ आधुनिकतेच्या नवकासातील प्रमख
ु तत्वे
१)

भाांडवलिाही वत्त
ृ ी बळावल्या- मध्ययगु ीन कालखांडामध्ये जमीनदारी व्यवस्िा सावकारी
व्यवस्िा तवकतसत झाली होती अलीकडच्या काळात औद्योतगक ्ाांतीनांतर मोठ् या प्रमाणात
तवतवध उद्योगाांचा तवकास झाला त्या अनषु ांगाने भाांडवलदाराांनी आपला पैसा या अतधक नफा
तमळवणाऱ्या तवतवध कां पन्याांमध्ये घातला त्या माध्यमातून अतधकातधक नफा तमळवण्याची वत्त
ृ ी
वाढत गेली दस
ु ऱ्या बाजूला गररबाांचे िोषणही वाढले अिाप्रकारे उद्योग आतण बाजार व्यवस्िेने
आधतु नकतेच्या तवचारास चालना तमळाली.
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२)

भाांडवलिाहीतून समाजवाद - वरील मदु द्य
ु ार भाांडवलिाहीच्या तवकासातून श्रतमक वगात चे
् ानस
िोषण वाढू लागले. भाांडवलिाहीला पयात यी व्यवस्िा िोधण्याचे काम काही तवचारवांत करीत
असतानाच "जास्तीत जास्त लोकाांचे जास्तीत जास्त कल्याण "या भूतमके तून समाजवादी
तवचार या पयात यी व्यवस्िेचा जन्म झाला. समाजवादाने पररवतत नवादी तवचाराच्या माध्यमातून
व्यवस्िेला तदिा देण्याचे प्रयत्न के ले.

३)

व्यक्तीवादी तवचाराचा वाढता प्रभाव- मध्ययगु ीन कालखांडात यरु ोपीय व्यवस्िेमध्ये ज्या तवतवध
पररवतत नवादी ्ाांती झाल्या त्यातून व्यतक्तवादी तवचार बळावू लागला. बहुताांि मानव जातीने
समाजाने समाजाचे श्रेष्टदान वगात कडून िोषण झाले आहे या दबलेल्या समाजाने तवतवध हक्का
कररता सांघषत व कृषी के ला.

४)

तवसाव्या ितकातील ठळक घटना- उदारमतवादी तवचार अतधक तवस्तारल्याने समाजवादी
तवचार मागे पडला. सवत त्र लोकिाही तसेच राष्ट्र- राज्य व्यवस्िा आकारास येऊ लागल्या.
यातूनच आधतु नकीकरणाची तवचारधारा बळावली. तविेष म्हणजे तवसाव्या ितकाच्या
उत्तराधात त उदारमतवाद खाजगीकरण व जागततकीकरण या तवचाराने जग प्रभातवत झाले.
पररणामी रतियाचे (१९९१) चे तवघटन ही महत्त्वपूणत घटना घडली. परांतु जमत नीचे एकीकरण
(१९८९) या सकारात्मकतेकडे दल
ु त क्ष करून चालणार नाही.

आधनु िकता म्हणजे काय?
तज्ञाांच्या मतानस
ु ार कोणत्या तवति� काळाला आधतु नक काळ म्हणायचे तकां वा कोणत्या तवति�
काळाला पारांपररक कालखांड मानायचे याब�ल एकमत नाही. तरीसद्द
ु ा भारतीय सांस्कृतीतील जी चार
यगु े साांतगतली जातात. त्याचाही तनतश्चत कालखांड नाही. तसेच यरु ोपातील सधु ारणावादी यगु ाचा प्रारांभ
याब�लही तनतश्चत असे वषत मानता येत नाही. तरीसद्द
ु ा यापूवीचा कालखांड हा आधतु नकतेच्या तवपरीत
व सध्याचा कालखांड आधतु नकतेच्या सांकल्पनेिी तमळताजळ
ु ता अिा पद्दतीची लवतचकता आधतु नक
ते बाबत असते काही तवचारवांताांनी आधतु नकतेची व्याख्या के ली आहे .त्याचा अभ्यास के ल्यानांतर
आधतु नकतेचा अित समजण्यास मदत होते.
१)

आय. आर. सीनाय - याांच्या मते,"आधतु नकीकरण म्हणजे परांपरा वादाच्या स्िानावर नवीन
व्यवस्िा आतण समाजाचा तवकास करणारी प्रत्या होय".

२)

रॉबटत ढाल या तवचारवांताांच्या मते, आधतु नककरण ही सांपूणत सामातजक पररवतत नािी सांबांतधत
आहे. यामध्ये आतित क,औद्योतगक, िैक्षतणक व राजकीय तवकास या सांबांतधत बदल अपेतक्षत
आहेत."
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आधतु नकीकरणाच्या सांदभात त वरती तदलेल्या तवश्लेषण तकां वा व्याख्यानानांतर साधारणतः असे
समोर येते की या सांदभात त अभ्यासकाांमध्ये एकमत आढळत नाही सवत तज्ञाांनी वेगळ्या पद्दतीने
आधतु नकीकरणाचा अित लावण्याचा प्रयत्न के ला आहे.
सारांश
३)

एस. पी. वमात हे तवचारवांत म्हणतात की," आधतु नकीकरणाची व्याख्या करणे कठीण आहे.
असहमती असलीतरी तवद्वानाांनी आधतु नकीकरणावर सहमती दित तवली आहे. िोडक्यात
आधतु नक कारण म्हणजे समाजातील परीवतत नाची सांकल्पना होय. परांतु प्रत्येक बदलाला
आधतु नकीकरण म्हणता येत नाही. कारण काही बदल असेही असू िकतात की, जे समाजाला
मागे टाकतात/ ढकलतात. आधतु नकता ही िेवटी समाज पररवतत नाची प्रत्या आहे. त्यामधून
समाजाला प्रगतीकडे घेऊन जाणे अपेतक्षत असते.

४.४ आधुनिकीकरणाचे स्वरूप
१)

तववेकवाद-- व्यक्ती जीवना प्रतत तकतिील दृत�कोनाची तनतमत ती करतात. तवचारात व सांबांधात
कोणत्याही धातमत क ग्रांिाला, रूढी परांपरेला आधार नसतो. तर तववेकिीलता हा प्रमख
ु आधार
असतो. तववेकिील व वैज्ञातनक दृ�ीकोनातनु तवचार व तनणत य घेतले जातात. लोकाांमध्ये
धमत तनरपेक्ष ते प्रतत भावना वाढीस लागत आहे.

२)

राज्याच्या भूतमकाांचा तवस्तार--भाांडवलिाहीच्या माध्यमातून तयार झालेल्या प्रश्नानस
ु ार
कल्याणकारी राज्याचा तसद्दाांत स्वीकारणे गरजेचे बनले. पररणामी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नाांची
सोडवणूक करण्याच्या तनतमत्ताने राज्याला तवतवध कायत स्वतः करणे ्मप्राप्त ठरले . त्यातूनच
राज्याांच्या भूतमका तवस्तारल्या.

३)

नवसमाज अतवष्ट्कार - जन्ु या चालीरीती परांपरा यावर आधारलेला समाज कालाांतराने
पररवतत नाची आस धरू लागला. समाजाचा आधार हा तवतवध प्रकारच्या परांपरा असतात त्या
अनषु ांगाने जीवन व्यतीत करण्याचा प्रयत्न होत असतो. आधतु नकीकरणाच्या सांदभात त
औद्योतगक तवकास िहरीकरण याच बरोबर समाज व्यवस्िा जीवन जगण्याच्या पद्दती बदलत
गेल्या. व्यक्ती व्यक्ती मधील भेदभाव या न व समाजामध्ये कमी होताना तदसतो.

४)

तवतवध तसद्दाांत याांची सरतमसळ - आधतु नकीकरणाला कोणताही एक आधार नसतो. यामध्ये
अनेक सांकल्पना, तसद्दाांत याांचा सांचार असतो. साधारणता यामध्ये िहरीकरण, औद्योगीकरण,
तिक्षण सां्मण सांचार साधनाांची गततिीलता, बदलती अित व्यवस्िा, उद्योग क्षेत्राचा तवकास
याबरोबरच धमत तनरपेक्षता या सांकल्पनाही आधतु नकीकरणाच्या आधार बनलेल्या तदसतात.
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५)

वसाहती ऐवजी राष्ट्र - राज्याचा तवस्तार- प्रतसद्द तवचारवांत एडवडत सील्स च्या तवचारानस
ु ार
"समकालीन राष्ट्राांची पाश्चात्त्य पासून मक्त
ु ीची इच्छा म्हणजेच आधतु नकीकरण होय."
दस
ु ाच्या समाप्तीनांतर अनेक वसाहती येतील स्वातांत्र्य आांदोलने तनणात यक टप्पप्पयावर
ु ऱ्या महायद्द
ती होती या राष्ट्रातील नागररकाांच्या आांदोलनाच्या तीव्रतेनस
ु ार त्याांना यि तमळाले वसाहतींचे
राष्ट्र राज्यात रूपाांतर झाले.

६)

नवोतदत देिातील पररवतत नवाद - नवस्वतांत्र झालेल्या देिातील नागररकाांमध्ये उत्साहाचे
चैतन्याचे वातावरण होते. वषात नवु षत गल
ु ामतगरी व पारतांत्र्याच्या कालखांडात अनेक बाबींची
झालेली पीछे हाट यातून अनेक पररवतत नवादी तवचार, सांकल्पनाांच्या आधारे आधतु नक
जीवनिैली,आधतु नक सांस्कृती,पारांपाररक ऐवजी तवज्ञानवाद तसेच लोकिाही घटनावाद या
माध्यमातून पररवतत न घडताना तदसते.

आधनु िकीकरणाचे नवनिन्ि घटक :१)

राजकीय घटक - पूवी तकां वा मध्ययगु ीन काळात तवतवध राज्याांमध्ये राजा व राजेिाही असाच
प्रकार सवत त्र आढळत होता. राजाच्या आज्ञाांचे पालन हे जनतेला करावेच लागत असे. या
व्यवस्िेमध्ये जनतेला राज्याच्या राज्यकारभारात सहभागी होण्याची सांधी तमळत नसे . परांतु
आधतु नक राजकीय प्रवाहामध्ये म्हणजेच लोकिाही िासन व्यवस्िेमध्ये जनतेच्या
सहभागातिवाय राजकीय व्यवस्िा कायात तन्वत होऊ िकत नाही . िोडक्यात आधतु नकतेची ही
राजकीय बाजू पररवतत नाची व प्रिासनातील सहभाग वाढवणारी आहे.

२)

आतित क घटक - तवत्त हा तवषय मानवाच्या जीवनाची इतर कोणत्याही घटकापेक्षा अतधक
जवळून सांबांतधत आहे. आतित क तवकास यालाच आधतु नकीकरण असेही मानले गेले आहे.
आतित क क्षेत्राच्या आधतु नकीकरणाला मध्ययगु ीन काळापासून सरू
ु झालेल्या औद्योतगक
्ाांतीची नाते जोडले गेले आहे. उत्पादनाच्या साधनाांमध्ये बदल होत गेला. मानवी श्रमाच्या
तठकाणी याांतत्रक उपयोग वाढला. आतित क तवकासाच्या क्षेत्रात तविेष करून औद्योगीकरण आतण
सेवा व्यवसायात महत्त्वपूणत बदल घडून आले. िोडक्यात सावत तत्रक आतित क तवकास हेच
आधतु नकीकरणाचे मख्ु य उ�ेि आहे.

३)

सामातजक घटक- ग्रीक राजकीय तवचारवांत अररस्टोटल मते,"मनष्ट्ु य हा राजकीय
प्राण्याांबरोबरच सामातजक प्राणी आहे." माणसाचा तवकास हा समाजा मध्येच होऊ िकतो.
समाजातील वेगवेगळ्या तवषयाांचा तवकास झाल्यातिवाय आधतु नकीकरण ही प्रत्या पूणत होऊ
िकत नाही. यामध्ये आरोग्य, तिक्षण, धमत , सांस्कृती,भाषा वगैरे तवतभन्न बाजू सामातजक
घटकात समातव� आहेत. आधतु नकीकरणामळ
ृ ी मध्ये बदल अपेतक्षत
ु े व्यक्तीचे वतत न व मनोवत्त
आहे. याचा अित सामातजक मनोवैज्ञातनक दृत�कोनातून तवकतसत समाज आधतु नकीकरणाला
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सामोरे जाऊ िकतो. जोपयांत समाजातील सामातजक भेद व सामातजक तवषमता पूणत न� होऊ
िकत नाही तोपयांत पररवतत नात द्वारे आधतु नकीकरण सांभव नाही. िोडक्यात समाजाचा
बौतद्दक स्तर उांचावणे म्हणजेच आधतु नकीकरणाची सामातजक बाजू होय.
वरील सवत घटक व उपघटकयाांचा अध्ययन के ल्यानांतर असे तदसते की, आधतु नकीकरण ही तनरांतर
चालणारी प्रत्या आहे. मानवाला तस्िरता अतभप्रेत नाही. बदलत्या काळानस
ु ार बदल हा अपेतक्षत
असतो. त्याप्रमाणे तवतवध अांगाांनी समाजामध्ये आधतु नकतेची सांकल्पना तवकतसत होत असते. या
प्रत्येमध्ये प्रत्येक व्यक्ती सहभागी होणे अपेतक्षत आहे. यालाच आपण व्यक्ती तकां वा समाज हा
समाजाच्या मख्ु य प्रवाहाच्या माध्यमातून आधतु नकीकरणाच्या वाटचालीच्या तदिेने आहे असे मानले
जाते.

❖❖❖
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