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१  
नव-उ��ातंीवाद आिण सा�ंकृितक पया�वरण 

NEO-EVOLUTIONISM AND CULTURAL 
ECOLOGY 

�ा. सिचन सानगर े 

घटक रचना  
१.०    उ�ी�े 
१.१   नव उ��ांतीवाद  
 १.१.१  ��तावना  
 १.१.२  �ही. गॉड�न िच�डे 
 १.१.३ ले�ली �हाइट 
 १.१.४  �यिुलयन �टीवड� 
 १.१.५  िन�कष�  
१.२  सां�कृितक पया�वरण 
 १.२.१  ��तावना  
 १.२.२  सां�कृितक पया�वरणीय �ि�कोनाचा उदय 
 १.२.३  सां�कृितक �कार आिण सां�कृितक कोअर 
 १.२.४  िन�कष�  
 

१.० उ�ी� े: OBJECTIVES: 

 ऐितहािसक ��ीकोनातून मानववंशशा�ीय िवचारां�या नव उ��ांतीवादाचे परी�ण 
करणे .  

 सं�कृती�या उ�प�ीशी संबिंधत प�तीशा�ीय  �ि�कोन �प� करणे.  

१.१  नव उ��ातंीवाद   NEO-EVOLUTIONISM: 

 

१.१.१ ��तावना :  

सामािजक-िस�ांत �हणून नव-उ��ांितवाद चा�स� डािव�न�या उ��ांती�या 
िस�ांतावर आधा�रत िच�ण क�न सामािजक उ��ांतीवादा�या मागील िस�ांता�या काही 
िस�ांतांना बाजूला क�न  समाजां�या उ��ांतीचे �प�ीकरण दे�याचा �य�न करतो. 
अमे�रकन मानववशंशा�� ले�ली ए �हाईट आिण �यिुलयन एच. �टीवड� आिण इतरां�या 
योगदानाचे नव-उ��ांतीवादी मानववशंिव�ानाचा िवचार १९६० �या दशकात उदयास 
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आला. दसु� या महाय�ुानतंर�या काळात या िवचाराचा �यापक िवकास झाला – १९६० 
�या दशकात मानववंशशा� तसेच समाजशा�ात �याचा समावेश झाला. 

िवसा�या शतका�या म�यभागी नव-िवकासवादी मानववंशशा�ञीय िस�ांत 
िवकिसत कर�याची आव�यकता भासू लागली, �यामळेु सां�कृितक असमानता, समानता 
आिण सं�कृती प�रवत�ना�या  �ि�येच े चांग�या �कार े�प�ीकरण द�ेयात आले.  

१९ �या शतकातील सां�कृितक उ��ांतीवादाने �या�या उ��ांती �ि�ये�या 
सामा�य त�वांचे वण�न क�न सं�कृतीचा िवकास कसा होतो ह ेसांग�याचा �य�न केला. 
ऐितहािसक िविश�तेने �याला िवसा�या शतका�या स�ुवाती�या काळात अव�ैािनक �हणून 
नाकारल.े नव-उ��ांतीवादी िवचारवंतांनी उ��ांतीवादी क�पना परत आण�या आिण 
�यांचा िवकास केला, याचा प�रणाम असा झाला क� ते समकालीन मानववंशशा� 
�वीकारले गेल.े नव-उ��ांतीवाद पारपंा�रक सामािजक उ��ांतीवादा�या अनेक क�पनांचा 
�याग के�या आहते. 

     नव-उ��ांितवाद हा २० �या शतकातील समाजा�या उ��ांतीब�लचा ��ीकोन 
आहे. समकालीन नव-उ��ांतीवादी िवचारांच ेदोन म�ुय �वाह आहेत: 

१.  �ही. गॉड�न िच�डे (१८८२-१९५७) आिण ले�ली �हाइट (१९००-१९५७) च े
साव�ि�क उ��ांतीवाद 

२.  �यिुलयन �टीवड� (१९०२-१९७२) चा बह�-रखेीय िवकासवाद. 

१.१.२  �ही. गॉड�न िच�ड े : V. Gordon Childe: 

�ही. गॉड�न िच�डे हे एक �िशि�त परुात�वशा�� होत.े �यांनी सं�कृतीक 
उ��ांतीच े�प�ीकरण अ�न उ�पादनाचा शोध, शहरीकरण आिण औ�ोिगक�करण या तीन 
�मखु घटनां�या संदभा�त केल.े 

या �मखु घटनां�या �भावाखाली झाले�या सं�मणांच े िव�ेषण क�न �यांनी 
उ��ांती �ि�येचा एकंदर �ि�कोन आिण �याचे सामा�य घटक मांडल ेआहेत. 

सं�कृती परुात�व कालावधी सां�कृितक िवकासाची पातळी 

ट�पा १  अ�म पूव� यगु (पॅलेओिलिथक )  पशू  अव�था (सेवेजरी) 

ट�पा २  िनयोिलिथक  रानटी अव�था (बब�रीझम )   

ट�पा ३  तां� यगु  संकलक कृषी अव�था (हायर बब�रीझम) 

ट�पा ४  कां�य यगु  वसाहतकाल ( मानवी वसाहत िनिम�ती) 

 

ची�डे यां�या  उ��ांितवाद  १९  �या शतकातील उ��ांितवा�ांपे�ा िभ�न आह.े 
�यां�या मते, मानवजाती�या जीवनशैलीत ती� बदल सं�कृती�या ट��यात िदसू लागले 
�याम�ये मानवीय पया�वरणािवषयी आ�मक व�ृी िवकिसत झाली. �थम, रिहवासी िकंवा 
गहुचेे रिहवासी घरांचे रिहवासी झाल,े िशकारी आिण अ�न संकलन करणार े  शेतीचा 
अवलंब क�न अ�न उ�पादक बनले. लेखनामळेु �यांची परपंरा जप�यास स�म बनल े
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आिण गिणता�या गो�ी मोज�यासाठी अि�त�वात आ�या. शहरां�या िवकासामळेु �यांच े
शहरीकरण झाल ेआिण तांि�क �गतीमळेु िटकाऊ भांडी व अवजार ेतयार कर�यास स�म 
झाले. अशा�कार,े िच�डे�या मते सां�कृितक िवकासा�या ��येक ट��यावर मानवाने 
नैसिग�क ससंाधनांचे शोषण कर�यासाठी �यांची तांि�क कौश�ये िवकिसत केली. 
स�ुवाती�या काळात कमी �गत तांि�क कौश�यामळेु �यांना पया�वरणाकडे कमी आ�मक 
केले होते परतं ु�ान व�ृदी होताच ते अिधकािधक आ�मक होत गेल.े 

गॉड�न िच�डे यांनी डािव�न यांचे सू� सां�कृितक उ��ांतीवर लागू कर�याचा �य�न 
केला. ते �हणाल,े “िभ�नता हा अिव�कार �हणून, अनवुिंशकता, िशकणे आिण  �सरण 
यासाठी, अनकूुलन  आिण िनवड ही सां�कृितक प�रवत�ना�या साव�ि�क काय�ांसाठी 
�प�ीकरण मािगतल.े 

िच�डे यांनी नव उ��ांतीची  योजना मया�दाने प�रपूण� आहे, �या खालील�माणे 
आहेत: सव��थम, �याने ज�ुया िशकारी आिण आज�या िशकारी अ�न संकलक यांम�ये 
म�ये फरक केला नाही, तरीही िशकार कर�यासाठी वापर�या जाणा� या तं��ानाचा �याचा  
ताबा, �कार आिण वापर  यां�यात मह�वपूण� फरक आह.े दसुर े �हणज,े सां�कृितक 
उ��ांती�या �प�ीकरण �हणून परुात�व साम�ीवर  खूप जोर दे�यात आला. ितसर ेअस े
िक, शा�ीय उ��ांितवा�ांनी मांडलेला यिु�वाद,  मातसृ�ा, ल�िगक सा�यवाद इ�याद��या 
साव�भौम�वा�या क�पनलेा �यांनी �प�पणे नकार िदला. 

िच�डे यां�या काया�ची िविश� मया�दा  आहते, �थम तो सां�कृितक उ��ांती �प� 
कर�यासाठी परुात�व साम�ीवर खूप अवलंबून होता आिण दसुर े �हणजे �याने म�य पूव� 
आिण यरुोप�या बाहेर�या स�यते�या अन�ुमात कोणतीही रस घतेला नाही. ितसर े�हणजे 
, �यांनी मातसृ�ा, ल�िगक अिभ�य�� इ�याद��या साव�ि�क अि�त�वात असले�या 
सं�थांचा िवचार केला नाही, परतं ुअशा टीका असूनही त ेपरुात�व अन�ुमां�या बाबतीत 
सां�कृितक उ��ांतीची साव�ि�क योजना सादर कर�यात यश�वी झाले. कमतरता  
असूनही, सां�कृितक उ��ांती�या अ�यासाम�ये तं��ान िनधा�रवाद िस�ांत मांड�याचे 
�ेय िच�डे यांना जाते. 

तमुची �गती तपासा 

१. �ही. गॉड�न िच�ड े ब�ल थोड�यात िलहा? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

१.१.३   ल�ेली ए. �हाईट Leslie White: सा�ंकृितक उ��ातंीचा िस�ांत:  

ले�ली �हाईटने सां�कृितक उ��ांतीचा िस�ांत िवकिसत केला; �यावेळी 
मानववंशशा��ांनी �याकडे दलु�� केले होते. मॉग�न�या �ितमानाने  आिण �या�या 
उ��ांतीवादी िस�ांता�या तका�ने �हाईट �भािवत झाल े होते., �यामळेु १९२०  �या 
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दशकात स�ु झाले�या उ��ांतीचा िवषय पनुस�चियत कर�यास �व�ृ केले. १९ �या 
शतकातील उ��ांतीवादी सािह�याचा काळजीपूव�क अ�यास के�यावर, �हाईटने असा 
िन�कष� काढला क� िस�ांतानसुार उ��ांितवाद चूक न�हता आिण सां�कृितक उ��ांती 
जैिवक उ��ांतीइतक�च खरा आिण परुा�याने िस� कर�यासारखा आह.े �हाईटने 
सां�कृितक उ��ांतीचा मूलभूत िनयम  िवकिसत केला आह.े दर वष� दरडोई ऊज�ची मा�ा 
वाढ�यान ेसं�कृती िवकिसत होते. �हाईटचा असा दावा आह ेक� औ�ोिगक सं�कृती आिण 
गुंतागुंतीचा समाज अिधक �गत आहेत कारण �यां�यात गैर-औ�ोिगक आिण सा�या 
समाज समूहांपे�ा अिधक उजा�  - "थम�डायनािम�स" वापर�याची �मता आह.े दसु�या 
श�दांत, अिधक �गत तं��ान मन�ुयास अिधक ऊजा� (मन�ुय, �ाणी, सौर आिण इतर) वर 
िनयं�ण दतेे आिण प�रणामी सं�कृती िव�तारतात आिण बदलतात. �हाईट यांनी 
समाजातील ��येक सद�या�ार ेवापरले�या  आिण वापर�या जाणा� या उजा��या �माणात 
संबिंधत िवकिसत सं�था �हणून �यांकडे पिहले. ही उजा�  �यां�या अि�त�वासाठी 
ससंाधना�या िनिम�तीकडे िनद�िशत आह.े 

सां�कृितक उ��ांतीचे �प�ीकरण दतेाना �हाईटचा असा िव�ास होता क� 
सं�कृतीचे �वतःचे सामा�य कायद ेआहेत. मानववंशशा��ांचे काय� ती त�वे शोधून काढण े
आिण सं�कृती�या िविश� घटनेचे �प�ीकरण दणेे आहे. �यांनी याला सं�कृतीिव�ान 
�ि�कोन �हणून संबोधल,े जे सं�कृतीचे सव�साधारण नमनुे समजून घेऊन सां�कृितक 
घटनचेी �या�या आिण भिव�यवाणी कर�याचा ते �य�न करतात. 

�हाईटने असे गिृहत धरले क� िजतक� जा�त ऊजा�, िततक� जा�त सामािजक 
सां�कृितक �णाली िवकिसत झाली. �हाईट यांनी  3 सां�कृितक उप-�णा�या मांड�या: 1) 
तांि�क, 2) समाजशा�ीय आिण 3) वैचा�रक. जीवन जग�यासाठी समाज �या �कार े
तं��ानाचा वापर करतो �याचा सामािजक आिण वचैा�रक �णाल�वर �भाव पडतो. तं��ान 
आिण �यामळेु  सं�कृती िवकिसत होते कारण अिधक ऊजा�  वापरली जात.े �हाईट�या 
सां�कृितक उ��ांती�या गहृीत  क�पनेन ेतं��ान आिण उजा�  उ�पादनातील फरक �प� 
केले. उदा. पिह�या ट��यात, छोट्या �माणावर िशकार करण ेआिण सकंलन  करणा� या 
समूहांना  गुंतागुंती�या सामािजक सां�कृितक �णाली िवकिसत केली न�हती कारण ते 
�ाम�ुयाने उ�पादनासाठी मानवी उजा�वर अवलंबून होते. मया�िदत उजा� �ोतांमळेु �यांच े
समाज साधे आिण अिवकिसत होते. तथािप, दसु�या ट��यानतंर, सामािजक सां�कृितक 
�णाल�म�ये नाटक�य बदल झाला, वन�पती आिण �ा�यां�या पाळीव �ा�यांतून  ऊजा� 
�ा� झाली. ितसरा ट�पा �हणजे तांि�क बदल �हणजे कृषी �ांती�या प�रणामी शहर,े 
गुंतागुंतीची रा�ये, शि�शाली राजक�य आिण धािम�क उ�च�ू व नवीन िवचारधारा 
अि�त�वात आ�या. �हाईट�या मत,े कृषी सं�थांमधील बदल औ�ोिगक �ांती�या चौ�या 
ट��यापय�त हळूहळू अनेक हजार वष� घेत होते. परतं ुऔ�ोिगक �ांतीला �यापक जागितक 
प�रवत�न घडव�यासाठी पाचशे वषा�प�ेा कमी वळे लागला आह,े �याम�ये पाच�या 
ट��यासह अणऊुज�चा वापर केला जातो. �हाईट िविश� समाजांऐवजी जागितक पातळीवर 
सामािजक-सां�कृितक बदलांवर ल� क� ि�त केले  तर, �यां�या  �ि�कोनास सामा�य 
उ��ांती अस े �हटले गेल.े �यांच े म�ुय योगदान ह े होते क� �यांनी सं�कृती�या 
उ��ांतीसाठी वै�ािनक अंत���ी �दान केली.  
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टेलर आिण मॉग�न यां�या क�पना �या कारणासाठी हो�या �या �हाईट�या 
अिभमखुतेवर टीका झाली आह.े मानवी स�ंकृती�या उ��ांतीत काय घडले �याचे वण�न 
कर�या�या �ि�येत, �हाईटने असा िवचार केला क� सां�कृितक उ��ांती काटेकोरपणे 
सं�कृतीत�या तांि�क प�रि�थतीनसुार िनि�त केली जाते. दसु� या श�दांत, �यांनी 
सां�कृितक उ��ांतीवर पया�वरणीय, ऐितहािसक िकंवा मानिसक �भावाची श�यता 
�प�पणे नाकारली. अशा यिु�वादाची सम�या अशी आहे क� �यात काही सं�कृती का 
िवकिसत होतात ह े �प� कर�याची �मता नसते, तर इतर एकतर उ��ांत होत नाहीत 
िकंवा िवल�ु होतात. या�यित�र�, �हाइटचा उजा�  �हणचा िस�ांत केवळ काही सं�कृत�च 
उ�च उजा�  काबीज कर�यास  का स�म आहते? या ��ाच ेउ�र देत नाही. 

तमुची �गती तपासा 

१. ल�ेली ए. �हाईट ब�ल थोड�यात िलहा? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१.१.४  जिुलयन �टुअड� Julian Steward: बह�-रखेीय उ��ािंतवाद:  

बह�-रखेीय िवकास ही एक गहृीतकांवर आधा�रत  प�त आह े जी सां�कृितक 
बदलांम�ये मह�वपूण� िनयिमतता िकंवा समांतरता  घडतात आिण सां�कृितक िनयमां�या  
िन��चीतीशी  संबंिधत आह.े �यिुलयन �टीवड�ने बह�-रखेीय िवकासवाद ��तािवत केला 
आहे. १९५५  म�ये �कािशत झाले�या “�योरी ऑफ क�चर च�ज” या नव-उ��ांती�या 
िस�ांताचे �यांनी तपशीलवार वण�न केल.े �यांनी �वतःला साव�ि�क उ��ांतीवादी  �हणून 
संबोधले कारण �यांनी मानवी  उ��ांतीचे सामा�य  ट�पे लागू केले िविश� िकंवा  िविश� 
सं�कृतीचे नाही.  

 आधिुनक मानववंशशा� आिण िवरोधी-सां�कृितक तलुना�मक अ�यासा�या 
�गतीमळेु  उपल�ध असले�या सां�कृितक आिण सामािजक िविवधते�या वाढ�या 
परुा�यांसह उ��ांती िस�ांताचा समेट कर�यासाठी �टीवड�न े आपला बह�-रखेीय 
िवकासवाद िस�ांत ��तािवत केला. जगातील िनरिनरा�या सं�कृती �े�ा�या प�तशीर  
अ�यासा�या जोरावर �यांनी �थमच उ��ांितवा�ांना िव�ततृ �तीकांचा अ�यास करणारी 
िवचारधारा  िदली. 

�टीवड�न े सां�कृितक उ��ांतीची �या�या "सां�कृितक िनयिमतता िकंवा 
काय�ांचा शोध" �हणून केली आिण तीन िभ�न माग�  जोडले आहेत �यात उ��ांती�मक 
साम�ी  हाताळला जाऊ शकतो. 

१) अरिेखय उ��ातंी  ही १९ �या शतकातील शा�ीय उ��ांितवा�ांनी मांडलेली रचना 
आहे जी सं�कृत�ऐवजी िविश� सं�कृतीशी संबंिधत आह.े �टीवड��या मते, अरिेखय  
उ��ांितवादी ते आहेत जे सां�कृितक उ��ांतीचा उ�लेख तीन ट��यांत करतात – पश�ुव, 
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रानटीपणा आिण स�यता. टायलर, मॉग�न आिण इतर िस�ांतवादी होते �यांनी सां�कृितक 
उ��ांती�या या योजनेस समथ�न दश�िवल.े �टीवड�चे �हणण ेआह ेक� वैयि�क सं�कृती�या 
इितहासाशी संबिंधत नवीन अनभुवज�य  वांिशक व परुात�व संशोधन अलीकडील काळात 
उदयास आले आहे. िविश� �करणांम�ये मह�वपूण� �ितमाने आिण बदलाची �ि�या �हणून 
हे सशंोधन संबिंधत आह.े  

२) साव�ि�क उ��ातंी : अरिेखय  उ��ांती�या पनुिन�िम�तीचा संदभ� द�ेयासाठी साव�ि�क 
उ��ांती  एक अिनयंि�त सं�ा आह.े १९ �या शतकातील उ��ांतीचा वारसा �हणून �ही. 
गॉड�न िच�डे आिण ले�ली �हाइट यांच े�ितिनिध�व �यिुलयन �टीवड� (१९५५) करतात. 
या िस�ांतकारांनी पूण�पणे मानवजाती�या  सं�कृतीशी  या ट��यांचा संबधं ठेवून 
सां�कृितक ट��यां�या  उ��ांतीवादी संक�पनवेर जोर िदला. िविश� सां�कृितक परपंरा 
आिण िविश� वातावरणाचा उपउ�पादक �हणून उदयास आले�या सं�कृती �े� आिण उप-
�े�ाचे �थािनक बदल अ�ासिंगक �हणून वगळल ेआहते. 

३) बह�-रखेीय उ��ातंी  अनके िवकास अन�ुमांवर जोर देत.े �याच ेवेगळे वैिश�्य �हणज े
ते साव�ि�क ऐवजी मया� िदत घटने�या समांतर िवकास  शोधते. �टीवड� यांचा असा िव�ास 
नाही क� सं�कृती िवकासा�या एकाच रांगते आहे. �याच ेसामा�यीकरण िविश� सं�कृत��या 
सखोल अ�यासावर आधा�रत आहे. �या�यासाठी, बह�-रखेीय उ��ांती  ही सं�कृती 
बदलांम�ये िनयिमतता येत े या गिृहतकावर आधा�रत आहे. जे कोण�याही सं�कृती�या 
कायम िनयमा�या  ऐितहािसक पनुर�चनांशी संबिंधत आहे. 

�टीवड� यांचा उ��ांतीवादी िस�ांत, सां�कृितक पया�वरणशा�, लोकांना उपल�ध 
असले�या पया�वरणीय संसाधन,े �यांची सामािजक �यव�था िनि�त करतात या क�पनेवर 
आधा�रत आहे. सां�कृितक-पया�वरणीय तपासणीसाठी �यांनी तीन मूलभूत ट��यांची  
�परषेा दश�िवली. �थम - िनवा�ह रणनीती आिण नैसिग�क संसाधनांमधील संबधंांच े
िव�ेषण. ि�तीय- वत�न नम�ुयां�या िव�ेषणाम�ये िविश� उपजीिवकेचे धोरण समािव� 
केले गलेे. ितस�या  वत�न नम�ुयां�ार ेसमाजातील इतर घटक कसे िनधा� �रत केल ेजातात 
आिण �यावर �भाव पाडला जातो याचे िव�ेषण �यांनी केले.  

सां�कृितक पया�वरणाची म�ुय िचतंा ही आहे क� नसैिग�क पया�वरणाशी  असले�या 
सां�कृितक �पांतरांमळेु उ��ांितक प�रवत�नाची सामािजक �पांतर होते क� नाही ह े
ठरवण.े सां�कृितक उ��ांती�या एका साव�ि�क मागा�वर �टीवड�चा िव�ास नसला तरी 
�यांनी असे मत मांडले क� िविवध समाज  �वतं�पणे समांतर वैिश�्ये िवकिसत क� 
शकतात. �टीवड��या उ��ांती िस�ांताला बह�-रखेीय उ��ांती �हणतात कारण सां�कृितक 
जिटलते�या िदशेन े�गती कर�याच ेिविवध माग� आहते या क�पनवेर हा िस�ांत आधा�रत 
आहे. दसु�या श�दांत, �टीवड�न े सव� समाजांवर लागू असले�या साव�ि�क उ��ांती�या 
ट��यांचा  िवचार केला नाही. 
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तमुची �गती तपासा 

१. जिुलयन �टुअड��या बह�-रखेीय उ��ािंतवादाची चचा�  करा? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

१.१.५  िन�कष� : Conclusion: 

 नव उ��ांतीवादी िस�ांत  परुात�व, जीवा�मशा� आिण इितहासलेखन, 
नवउ��ांतीवाद यासार�या �े�ातील अनभुवां�या परुा�यावर आधा�रत आहते. नव 
उ��ांतीवादी हा एक घटक  आिण फ� वण�ना�मक �ि�कोन मनाला जातो.  �यामळेु 
मू�यां�या निैतक िकंवा सां�कृितक �यव�थेचे कोणतेही संदभ� काढून टाकल ेजातात. १९ 
�या शतकातील सामािजक उ��ांतीवादान े साम�ीचा अथ� लावताना मू�यिनधा�रण आिण 
गिृहतकांचा उपयोग केला, तर नव उ��ांतीवादी सां�कृितक उ��ांती�या �ि�यचेे िव�ेषण 
कर�यासाठी मोजमाप करणा� या मािहतीवर अवलंबून आहे. �हाईट आिण �टीवड��या 
अंितम काय�काळानंतर नव-िवकासवादी �ि�कोन �वीकारले, नाकारल,े आ�हान िदल ेआिण 
सधुा�रत केल,े तरीही दीघ�कालीन सां�कृितक आिण सामािजक बदलांम�य ेरस असणा� या 
लोकांम�ये ते चतेानावादी  वादिववाद  िनमा�ण करीत आहते.  

तमुची �गती तपासा 

१. नव उ��ातंीवादाची चचा� करा? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१.२ सां�कृितक पया�वरण : CULTURAL ECOLOGY: 

 

१.२.१ ��तावना  

सां�कृितक पया�वरणशा� एक सै�ांितक ��ीकोन आहे जो एखा�ा िविश� 
वातावरणात एखा�ा सं�कृतीचे �पांतर घडवून आण�यासाठी आिण �या वातावरणात 
होणा�या  बदलांमळेु �या िविश� सं�कृतीत कसा बदल घडून येतो ह े�प� कर�याचा �य�न 
करतो. हा एक �थम स�ैांितक �ि�कोन आहे जो सं�कृत�मधील समानता आिण फरक 
यांच े काय�कारण �प�ीकरण �दान करतो कारण तो  संपूण� पया�वरण, उपल�ध नसैिग�क 
ससंाधन,े लोकस�ंया आिण घनता, भौितक सं�कृती िकंवा तं��ान मूलभूत अि�त�वाशी 
िकंवा जग�याशी कस े संबिंधत आहे यावर ल� क� ि�त करतो. पारपंा�रक िव�ास आिण 
वत�न �णाली लोकांना �यां�या पया�वरणाशी जळुवून घे�यास कशी परवानगी दतेे याचा 
अ�यास देखील करते. सां�कृितक पया�वरणशा� एक मानववंशशा�ीय उपशाखा �हणून 
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तयार केली गेली आहे जी सं�कृतीचे अनकूुल काय� करत.े सां�कृितक पया�वरणीय 
�ि�कोनाच ेघटक नवृंशिव�ान (मानवशा�), मानवी वत�णूक पया�वरणीय िव�ान, राजक�य 
पया�वरणशा� आिण पा�रि�थितिक ��ीकोन बाबत  �ितिबिंबत होतात. 

सां�कृितक पया�वरणशा��ांचे म�ुय काय� �हणजे आप�या समाजातील आिण 
िविश� सं�कृत��या मा�यमातून मन�ुय मोठ्या वातावरणाशी कसा संवाद साधतात याचा 
अ�यास करण.े माणूस िशकल�ेया वाग�यातून �हट�या जाणा�या  गो��म�ये �य�त असतो 
�यास समाजातील लोकांना िशकलेले कौश�य, तं��ान आिण इतर सां�कृितक �ितसाद 
�हणून संबोधले जाऊ शकते. 

१.२.२ सा�ंकृितक पया�वरण ��ीकोनाची उ�प�ी / उदय : Emergence of 

Cultural Ecology Approach 

अमे�रकन मानववशंशा�� �यिुलयन �टीवड� यांनी १९३० आिण १९४० �या 
दशकात �थम सां�कृितक पया�वरणीय �ि�कोन िवकिसत केला आिण तो मानववशंशा� 
आिण परुात�वशा�ातील �भावशाली घटक बनला. हा अशा ��ी कोनाचे �ितिनिध�व 
करतो जो  समाजशा�ीय मानवी पया�वरणा�या ��ीकोनाप�ेा वेगळा आह.े �टीवड�न े �ेट 
बेिसन�या रखरखीत भागात मूळ अमे�रकन लोकां�या भौितक��्या स�या  सं�कृतीचा 
अ�यास केला. �यांनी सं�कृतीचे अनकूुलीकरण काय�, �याला �यांनी सां�कृितक 
पया�वरणशा� �हटले आहे यावर जोर िदला आिण पया�वरणाशी जळुवून घेत�यान े 
सं�कृतीत कसा बदल होतो हे �यांनी अ�यासल.े गैर जैिवक  अनकूुलन �हणून सं�कृतीची 
संक�पना �हणज ेयांि�क पया�वरणीय िनधा�रवाद याचा अथ� असा होत नाही. सं�कृती ही 
एक सज�नशील �ि�या आहे जी पया�वरणा�ार े�भािवत आिण उ�ेिजत केली जाते, परतं ु
िनि�त केली जात नाही. या क�पना �यां�या  "�योरी ऑफ क�चर च�ज: द मॅथोडोलॉजी 
ऑफ म�टीलाइनर इ�हो�यूशन" (१९५५) या प�ुतकात �ितिबिंबत झा�या आहते. 

�टीवड�न े�या�या �ि�कोनाच ेवण�न कर�यासाठी "सां�कृितक पा�रि�थितक�" िह 
सं�ा तयार केली आिण मानववशंशा�ातील पया�वरणीय अ�यासाच ेजनक �हणून �यांना 
ओळखले जाते.  सां�कृितक पया�वरणास �यां�या बह� �तरीय  उ��ांती�या िस�ांताचा 
अिवभा�य भाग समजला जातो. बह� �तरीय उ��ांती हे  सां�कृितक बदलांमधील 
िनयिमतपणाचा शोध घेतात. ह ेबदल का होतात, ह े�प�ीकरण �हणून सां�कृितक �ितमान े
समजून घतेा येतात.  समाजातील भाग आिण मोठ्या वातावरणामधील पर�परसंवादाचे 
नमनुे ऐितहािसक बदलां�या नम�ुयांशी सबंंिधत आहते. या संदभा�त, िविश� घटकांसह 
सां�कृितक परपंरांचा अ�यास केला जाऊ शकतो. सं�कृत�मधील समानता आिण फरक 
अथ�पूण� आहेत आिण अथ�पूण� मागा� ने बदलतात. काळानसुार ��येक समाजाचा �वतःचा 
ऐितहािसक माग� असतो. �टीवड� �यानसुार िवरोधी सं�कृती (�ॉस-क�चरल) अ�यासाला 
आधार देत.े 

सं�कृती आिण पया�वरणामधील पर�परसंवादाचा अ�यास कर�यासाठी चार 
�ि�कोन एक� करणार े�टीवड� पिहले होते: १) अथ��यव�थेशी भौगोिलक संबधं न ठेवता 
सं�कृती जेथे अि�त�वात आह े�या वातावरणा�या संदभा�त �प� केली; २) सं�कृती आिण 
पया�वरण यां�यातील संबधं एक �ि�या मानली जाते (आिण केवळ एक सहसंबधं नाही); 
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३) सं�कृती-�े�-आकारा�या �देशांऐवजी छोट्या-छोट्या वातावरणाचा िवचार केला जात 
होता; आिण ४) पया�वरणीय आिण बह� �तरीय  सां�कृितक उ��ांती दर�यानचा संबधं. 

“बेिसन-पठार आिदवासी समाज-राजक�य समूह” (१९३८) या �टीवड��या 
��यात पया�वरणीय काया� ने �टे बेिसनमधील मूळ लोकां�या जीवनाचा अ�यास केला. �या 
काया�चे  �टीवड�न े खालील बाब�च े  वण�न केलेः सामा�य वातावरण, मह�वाची ससंाधने 
आिण �या �ोतांचा उपयोग. �याच काया�म�ये �यांनी सामािजक-राजक�य प�त�वर चचा� 
केली आिण तं��ान, पया�वरण आिण ससंाधनां�या िवतरणाशी �यांचा संबंध ��थािपत 
केला. 

�टीवड�न े काही पारपंा�रक माग� नाकारणार े  यिु�वाद केले जे खालील�माणे 
आहेत: 1) समान पया�वरणात  सं�कृत�म�ये समान अनकूुलता असू शकतात; २) सव� 
अनकूुलन  कमी काळासाठी  असते आिण सतत बदल�या पया�वरणाशी  जळुवून घेत 
असते; आिण ३ ) सं�कृतीत होणार ेबदल िव�मान सं�कृतीचा िव�तार क� शकतात िकंवा 
प�रणामी सपंूण�  नवी सं�कृती होऊ  शकतात. 

अशाच सां�कृितक िवकासावर प�रणाम करणार ेघटक समज�यासाठी, सं�कृत�ची 
तलुना कर�यासाठी अनके मानववंशशा��ांनी �टीवड�चा ��ीकोन वापरला; दसु� या 
श�दांत, समान अनकूुलन. सां�कृितक पया�वरणाचा मूलभूत आधार �हणजे सं�कृती, 
अवैय��कता, अनकूुलता. हा �ि�कोन असे  गिृहत धरतो क� सं�कृती अलौिकक  
(सपुरॉग�िनक) आह,े ही संक�पना �टीवड�न ेअ��ेड �ोएबर कडून घेतली आह.े 

तमुची �गती तपासा 

१. सा�ंकृितक पया�वरण ��ीकोनाची उ�प�ी / उदय ची चचा� करा? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

१.२.३  सां�कृितक �कार आिण सा�ंकृितक गाभा Cultural Type and 

Cultural Core 

सां�कृितक पया�वरणाला िविश� वातावरणात ऐितहािसक��्या सधुा�रत केले�या 
एका अनो�या सं�कृतीने अनकूुलन मानले जाऊ शकते. या �या�ये�या संदभा�त, �टीवड�ने 
सां�कृितक बदलां�या सज�नशील �ि�येची �परषेा िदली. �टीवड�न े  आवत� िवषयांवर 
ल� क� ि�त केल े जे मया�िदत प�रि�थती आिण िभ�न प�रि�थती�ार े समज�या जाऊ 
शकतात. ह े सां�कृितक �कार ओळख�यास आिण वग�कृत कर�यात मदत करते. 
सां�कृितक �कार  िवरोधी सं�कृती ला (�ॉस-क�चरल) समांतर आिण िनयिमतते�या 
अ�यासासाठी तयार  केलेल ेएक आदश� साधन आह.े या िव�ेषणा�मक उपकरणाचे बरचे 
फायद े आहेत. हे सशंोधकास िभ�न िभ�न इितहास असल�ेया सं�कृत�म�ये िनयिमतता 
एकि�त कर�यास परवानगी देत.े या �कारचे वग�करण सं�कृती�या िनवडले�या 
वैिश�्यांवर आधा�रत आह े जे पर�परसंबिंधत आहते आिण काय�कारणपणे पर�पर 
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अवलंबून आहते. ही वैिश�्ये �या�या �वत: �या संदभा��या चौकटीम�ये िविश� संशोधन 
सम�ये�ार ेिनधा� �रत केली जातात. 

�टीवड�  नमूद करतात क� आिथ�क नमनु े मह�वपूण� आहेत कारण ते इतर 
सामािजक, सां�कृितक आिण राजक�य संरचनांशी अिधक सबंिंधत आहेत. हा सां�कृितक 
गाभा आहे. �टीवड�न े अशी मांडणी केली क� �थम सां�कृितक गाभाच े परी�ण क�न 
�पांतर समजून घेणे आव�यक आहे, जे सां�कृितक जग�याची �मता िनि�त करणार ेएक 
मह�वपूण� सां�कृितक घटक मानले गेल.े सां�कृितक गाभा अशा समाजाची विैश�्य े�हणून 
प�रभािषत केली जाऊ शकतात जी िनवा�ह ि�याकलाप  आिण आिथ�क �यव�थेशी सवा�त 
संबिंधत असतात. यात �ान, तं��ान, �म  आिण कौटंुिबक सं�था यांचा समावशे आह,े 
�या सवा�चा वापर पया�वरणापासून ससंाधन ेगोळा कर�यासाठी केला गेला. 

सं�कृती पर�परांशी संबिंधत भागांनी बनलेले असतात. इतर वैिश�्यांप�ेा कोणते 
गणुधम� अिधक �भावशाली आहते यावर अवलंबून, पर�परावलंबन देखील िभ�न असले. 
सां�कृितक गाभा  िनवा�ह उप�म आिण आिथ�क संबधंां�या आसपास एकि�त आहे. द�ुयम 
वैिश�्य े ऐितहािसक आकि�मक प�रि�थतीशी अिधक संबिंधत आहेत आिण पया�वरणाशी 
कमी संबिंधत आहेत. अनेक तांि�क नवक�पना घडतात. या तांि�क नवक�पना 
�वीकार�या िकंवा नाकारले जातील ह े पया�वरणीय मया�दा आिण सां�कृितक 
आव�यकतांवर अवलंबून आह.े लोकस�ंया दबाव, �म अंतग�त िवभागणी, �ादिेशक 
िवशेषीकरण, पया�वरणीय तणाव, आिथ�क बचत, अशा सां�कृितक प�रि�थती िनमा�ण 
करतात �याम�ये तांि�क नवक�पना आकष�क बनते, �यामळेु इतर सां�कृितक बदल 
घडतात. या सामािजक अनकुुलानाचा  नातेसंबंध, राजकारण आिण सामािजक संबंधांवर 
खोलवर  प�रणाम होतो. 

�टीवड�न े सां�कृितक पया�वरणा�या ��ीकोनाचा प�रचय के�यापासून 
मानववंशशा��ांनी सामािजक आिण राजक�य अथ��यव�थेसार�या अिधक अमूत� 
सामािजक सकं�पनांचा समावशे कर�यासाठी सां�कृितक पया�वरणाची �या�या िव�ततृ 
केली आह.े संक�पना आिण श�� आिण ससंाधनां�या अन�ुयोगां�या अ�यासावर ते लागू 
कर�यासाठी ते पढेु गेले आहते. आधिुनक परुात�व तं� आिण िस�ांतांम�येही िस�ांताने 
भरीव योगदान िदल े आहे. असे एक तं� �हणजे ‘�ि�या�मक परुात�व’ जे �ाचीन 
सं�कृत�नी �यां�या पया�वरणास अनकूुल असले�या तं��ानाचे �पांतर कर�या�या प�तीच े
द�तऐवजीकरण कर�यावर भर िदला आहे. या सं�कृत�नी ससंाधनांचा कसा उपयोग केला 
�यामळेु �यां�या सभोवताल�या भौितक आिण जिैवक वैिश�्यांम�ये बदल कसा झाला याचा 
अ�यास �यांनी केला. 

पया�वरणीय िनणा�यकतेवर अवाजवी भर िद�यामळेु सां�कृितक पया�वरणीय 
िस�ांतावर �ाम�ुयाने टीका केली जात आह.े िव�ान ह े सामािजक आिण सां�कृितक 
�ि�येचे सभंा�य धोकादायक अधोरिेखत �हणून मानतात कारण ते पया�वरणाला मह�व देत े
आिण सामािजक आिण वयैि�क सं�थांचे  मह�व आिण साम�या�कडे दलु�� करतात. टीका 
असूनही, सां�कृितक पया�वरणीय �ि�कोनाचे मू�य आिण �याचा सामािजक िव�ानांवर 
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होणारा प�रणाम नाकारला जाऊ शकत नाही आिण आजही खूप �भावीपणे हा िस�ांत 
वापरला जात आह.े 

तमुची �गती तपासा 

१. सा�ंकृितक �काराची चचा� करा? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

१.२.४  िन�कष� : Conclusion:  

�टीवड�न ेअसे िनरी�ण केले  क� मानवाचे पया�वरणीय, जिैवक आिण सां�कृितक 
घटक एकमेकांपे�ा वगेळे आहेत परतं ु त े एकमेकांशी गुंफलेले आहते. त े �हणाल े क� 
सां�कृितक पैलू तं��ानाशी िनगिडत आह.े यामळेु मानव आिण �यांची सं�कृती मह�वा�या 
आिण उव��रत पया�वरणापासून िवभ� झाली. �टीवड� मानवी पया�वरणा�या जैिवक आिण 
सां�कृितक पैलूंमधील फरक ओळख�यास यो�य होते, परतं ु इतर उव��रत पया�वरणापे�ा 
मानवांना वेगळे पाहणे चकु�चे होत.े 

१.३ सारांश:  SUMMARY :  

अमे�रकन मानववशंशा�� ले�ली ए �हाईट आिण �यिुलयन एच. �टीवड� आिण 
इतरां�या काया� तून  नव-उ��ांतीवादी मानववशंिव�ानाचा िवचार १९४०  �या दशकात 
उदयास आला. 

�ही. गॉड�न िच�डे हे एक �िशि�त परुात�वशा�� होते आिण �यांनी सं�कृती�या 
उ��ांतीचे वण�न अ�न उ�पादनाचा शोध, शहरीकरण आिण औ�ोिगक�करण या तीन �मखु 
घटनां�या संदभा�त केले. 

ले�ली �हाइट असा दावा करतात क� औ�ोिगक सं�कृती आिण गुंतागुतंीचा 
समाज  अिधक �गत आहेत कारण �यां�यात गरै-औ�ोिगक आिण सा�या सामाजांप�ेा 
पे�ा अिधक उजा�  - "थम�डायनािम�स" वापर�याची �मता आहे. 

बह�-रखेीय उ��ांती ही �यिुलयन �टी�हड� यां�या अनषंुगान े सां�कृितक 
बदलांम�ये मह�वपूण� िनयिमतता िकंवा समांतर घडतात या धारणावर आधा�रत आह ेआिण 
सां�कृितक काय�ां�या िनधा�रणाशी संबिंधत आहे. 

सां�कृितक पया�वरणशा� एक सै�ांितक ��ीकोन आहे जो एखा�ा िविश� 
वातावरणात एखा�ा सं�कृतीचे �पांतर घडवून आण�यासाठी आिण �या वातावरणात 
होणा�या  बदलांमळेु �या िविश� सं�कृतीत कसा बदल घडून येतो ह े�प� कर�याचा �य�न 
करतो. 

�टीवड�न े सामािजक-राजक�य प�त�वर चचा� केली आिण तं��ान, पया�वरण 
आिण संसाधनां�या िवतरणाशी �यांचा संबधं �थािपत केला. 
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सां�कृितक �कार ह े िवरोधी सं�कृती �या  (�ॉस-क�चरल)  समांतर आिण 
िनयिमतते�या अ�यासासाठी आरिेखत   केलेल ेएक आदश� अनमुािनत  साधन आह.े 

सां�कृितक गाभा  �हणजे िनवा�ह उप�म ( मानवी उदरिनवा�ह ) आिण आिथ�क 
�यव�थेशी संबिंधत असले�या समाजा�या विैश�्यांचे बा� �व�प आहे. संकृती आिण 
पया�वरण संसाधन यां�या आतंरसंबंधांचा  यात अ�यास केला जातो. 

१.४ ��: QUESTIONS :  

१ . मानववंशशा�ातील �ि�कोन �हणून  नव उ��ांितवाद उदय आिण िवकासाब�ल चचा� 
करा. 

२. नव उ��ांितवाद िस�ांतासाठी गॉड�न िच�ड,े �यिुलयन �टीवड� आिण ले�ली �हाईट 
यां�या योगदानाच ेपरी�ण करा. 

३. सां�कृितक पया�वरणीय �ि�कोनाच े मह�वाच े यिु�वाद तपासून पहा आिण आज�या 
�या�या �ासिंगकतेवर चचा� करा. 

४. सां�कृितक �कार आिण सां�कृितक गाभा  संदभा�त सां�कृितक पया�वरणा�या 
िस�ांताचे मू�यांकन करा. 
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२  
 

सा�ंकृितक भौितकवाद 
मा�स�वादी मानवशा� 

CULTURAL MATERIALISM 
MARXIST ANTHROPOLOGY 

�ा. सिचन सानगर े
 

घटक  रचना  
२.०     उ�ी�े 

२.१ सां�कृितक भौितकवाद  

२.१.१  प�रचय 

२.१.२  सां�कृितक भौितकवाद 

२.१.३  मूलभूत गिृहतक 

२.१.४  सामािजक �यव�थांचे �तर 

२.१.५  पायाभूत  संरचना आिण उ�चतर संरचना   

२.१.६  िन�कष� 

२.२  मा�स�वादी मानवशा�  

२.२.१  प�रचय 

२.२.२  िन�कष� 

 

२.० उ�ी� े
 

 मानववंश िस�ांतावरील मा�स�वादी �भावाचे परी�ण करण े

 सामािजक रचनेवर प�रणाम करणा�या घटकांचा अ�यास कर�यासाठी 
मानववंशशा�ीय �ि�कोन लागू करणे 

 

२.१ सां�कृितक भौितकवाद  CULTURAL MATERIALISM 

 
२.१.१ प�रचय 

सां�कृितक मानववंशशा��, मा�ह�न हॅ�रस (१९२७-२००१) सां�कृितक 
भौितकवादी त�वां�या सवा�त �यव�थाब�  िवधानासाठी उ�रदायी  आहते. सां�कृितक 
भौितकवाद िह  समाजाचा एक िस�टम िथअरी  ( �यव�था िस�ांत ) आहे जो �यां�या 
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उ�प�ी, देखभाल आिण बदलांचा िहशेब द�ेयाचा �य�न करतो. हॅ�रसने सां�कृितक 
पया�वरणाच े �प�ीकरण  केल े  आिण आप�या �ि�कोनाला “सां�कृितक भौितकवाद” 
�हटल.े मानवी समाजाचे िव�ेषण कर�यासाठी सां�कृितक भौितकवाद हा 
मानववंशशा�ातील एक �मखु ��ीकोन आह.े यात मा�स�वाद, सां�कृितक उ��ांती आिण 
सां�कृितक पया�वरणामधील क�पनांचा समावेश आहे. 

 

भौितकवाद असा दावा करतो क� भौितक जगाचा  मानवी वत�नावर प�रणाम होतो 
आिण �यावर िनब�ध येतात. भौितकवादी मानतात क� मानवी वत�न हा िनसगा�चा एक भाग 
आहे आिण �हणूनच, ते नसैिग�क िव�ाना�या प�त�चा वापर क�न समजू शकते. भौितक 
वा�तव हे भौितक वा�तवप�ेा मानिसक वा�तवाप�ेा मह�वाचे आहे असे समजू शकत 
नाही. तथािप, जे�हा ते मानवी समाजांचे �प�ीकरण देतात ते�हा भौितकवादी मना�या 
जगापे�ा भौितक जगाला �ाधा�य दतेात. काल� मा�स� आिण �ेड�रक एगं�ेस भौितकवाद 
या िस�ांता�या अ�भागी आहते. त े भौितकवादी ��ीकोनावर आधा�रत समाजांच े
उ��ांतीवादी �ितमान  सादर करतात. �यांचा असा यिु�वाद होता क� आिदवासीवाद ते 
सरजंामशाही ते भांडवलशाही ते सा�यवाद या अनेक ट��यात सामािजक समूह  जातात. 
२०  �या शतका�या उ�राधा�त या काया�कडे मानववशंशा�ाकडे मया�िदत ल� गेल.े 
तथािप, १९२०  �या दशकापासून मानववंशशा�� समाजातील घडामोड�चे िव�ेषण 
कर�यासाठी आिण भांडवलशाही समाजातील काही मूळ सम�या समजून घे�यासाठी 
भौितकवादी �प�ीकरणांवर अवलंबून आहेत. 

 

२.१.२ सा�ंकृितक भौितकवाद  Cultural Materialism 
सां�कृितक भौितकवाद असा दावा करतो क� मानवी समदुाय काया��ार े िनसगा�शी 

जोडलेले असतात आिण सामािजक सघंटना�ार े काय� रचना केलेले असते. सव� मानवी 
समाजात, हा उ�ोगाचा आधार आह.े अशा�कार,े सामािजक शा�ाच े काय� िविश� 
सामािजक कृती आिण जागितक �वाह  यां�यातील सखोल अंतिन�िहत सहसंबधं  समजण े
आहे. याम�ये उ�ोग, वािण�य, उ�पादन, िविनमय आिण िवतरण या�ार ेसामािजक रचना 
�थापन केली जाते. हे यामधून कोण�याही सं�कृती�या वैचा�रक श�यतांना ज�म देते. 
िविश� वातावरणात तं��ान आिण सामािजक सं�था यां�यात होणारा संवाद सामािजक-
आिथ�क वगा�साठी आधार �दान करतो. ��येक समाज आिण �य���या गरजा पूण� के�या 
पािहजेत आिण यामळेु �वतःचा वचैा�रक आधार िनमा�ण होतो. उदाहरणाथ�, भांडवलशाही 
समाजा�या िवकासासह, िव�ान �या�या आिथ�क गरजा पूण� कर�यासाठी िवकिसत होते. 
अशा �कार ेिव�ान आिण आधिुनक औ�ोिगक भांडवलशाही एकमेकांशी जोडलेले आहेत. 
कोण�याही वगा�तील समाजातील म�ुय िवचारधारे ह े स�ाधारी वगा��या आहेत या 
व�तिु�थतीचे ह ेसमथ�न आह.े समाजाची मू�ये आिण िव�ास �णाली समाजातील भौितक 
श��वर िनयं�ण ठेवणा� या वगा��ार े प�रभािषत केली जातात. �बळ िवचारसरणी 
समाजातील �बळ भौितक सबंंध �ितिबंिबत करते. �या ��ीन ेसां�कृितक पया�वरणशा�, 
सां�कृितक भौितकवाद मा�स�वादाशी समान धागदेोरे आदान�दान करतात. 
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२.१.३   मूलभूत गहृीतक  Basic Assumptions 
सां�कृितक भौितकवाद हा समाजांब�ल�या दोन म�ुय धारणांवर आधा�रत आह.े 

�थम, समाजातील िविवध भाग बदलतात, इतर भाग देखील बदलले पािहजते. याचा अथ� 
असा आहे क� एखा�ा कुटंुबासार�या सं�थेकडे समाजातील धािम�क, आिथ�क िकंवा 
राजक�य सं�थांकडून अिल�पणे पािहल ेजाऊ शकत नाही. जे�हा एक भाग बदलतो ते�हा 
�याचा �भाव �यव�थे�या  इतर भागांवर होतो. ह ेसमाजाला पर�परसंबंिधत भागाची एक 
�णाली �हणून पाहते आिण हे बह�तेक समाजशा�ीय िस�ांतां�या मळुाशी आह.े �यव�था  
िस�ांतां�या बाबतीत इतर िस�ांत िभ�न असू शकतात. सां�कृितक भौितकवादाची दसुरी 
धारणा अशी आह ेक� पया�वरण हा सामािजक-सां�कृितक �यव�थेचा पाया मानला जातो. 

 

२.१.४  सामािजक �यव�थांचे  �तर  Levels of Social Systems 

सां�कृितक भौितकशा�� सामािजक �णालीच े तीन �तर ओळखतात जे 
साव�ि�क नमनुा बनतात: १) पायाभूत सिुवधा, २) संरचना आिण ३) अिधरचना . पायाभूत 
सिुवधा हा इतर सव� �तरांचा पाया आह े आिण मूलभूत गरजा कशा पूण� के�या जातात 
आिण �थािनक वातावरणाशी कसा संवाद साधतो यासह हे समािव� आह.े रचना �हणजे 
एखा�ा समाजाची आिथ�क, सामािजक आिण राजक�य सं�था. दसुरीकडे अिधरचना 
�हणजे िवचारधारा आिण �तीका�मकता होय. मारि�हन ह�ॅरस यां�यासार�या सां�कृितक 
भौितकवा�ांच े�हणण ेआह ेक� येथे सं�कृती आिण पया�वरण यां�यात पर�पर संवाद घडत 
अस�यान ेपायाभूत सिुवधा ही सवा�त मह�वाची बाब आहे. सव� तीन �तर पर�परसंबिंधत 
आिण पर�परावलंिबत आहेत जेणेक�न पायाभूत सिुवधांमधील बदलांचा प�रणाम रचना 
आिण अिधरचना म�ये होईल. हे बदल कदािचत �व�रत नसावते. हे पया�वरणीय 
िनधा�रणवाद अस�याचे िदसून यतेे, सां�कृितक भौितकवाद ह ेपायाभूत सिुवधांम�ये �थम 
बदल के�यािशवाय संरचना आिण अिधरचना  यांम�ये बदल होऊ शकत नाही ह े �प� 
करत नाहीत. तथािप, �यांच े�हणणे आहे क� जर �या संरचनांम�ये बदल िव�मान पायाभूत 
सिुवधांशी ससुंगत नसेल तर स�ंकृतीत बदल�याची श�यता नाही. 

 

२.१.५  पाया,  सरंचना आिण उ�चतर सरंचना ( अिधरचना ) Base Structure and 

Super Structure 
तं��ानाचा भौितक आधार, पया�वरण, लोकस�ंया दबाव आिण वैचा�रक 

अिधरचना  यां�याम�ये एक जिटल संबधं आहे. वरील सव� गो�ी सामािजक प�रवत�नाचा 
अ�यास करताना मह�वपूण� घटक मान�या पािहजेत. सामािजक चेतना, जरी समाजा�या 
वा�तिवक भौितक संबंधांची िनिम�ती होते, ते�हा �या प�रणामांवर �या सामािजक संबधंांवर 
प�रणाम होतो. ह ेअिभ�ाय समाजा�या ऐितहािसक गतीश�� समजून घेताना क� �ीय आह.े 
सामािजक चेतना ही सामािजक सबंंधांचे सामूिहक �ितिबंब बनत.े सामािजक चेतना 
लोकांम�ये जाग�कता आणते आिण �यांना पया�वरण आिण समाज यावर काय� कर�यास 
�व�ृ करत.े सामािजक चेतनाचे �व�प िविश� सामािजक अि�त�वाचे �ितिबिंबत करतात. 
तथािप, ही सामािजक संपूण� ि�थर िकंवा िनि��य संबंध नाही. ��येक समदुायाचे एक वेगळे 
वैचा�रक अंध��ा असते जे �या समाजाचे आिथ�क संबधं बदलत असताना बदलत जात.े 
समाजातील सव� भाग पर�पर संबधं सामाियक करतात. सव� पर�परसंवादी भागांपकै� 
अथ�शा� ह ेसवा�त मह�वाचे आह.े सरळ श�दांत सांगायचे तर, सव� पर�परसंवादी भाग जस े
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क�: धािम�क अिभ�य��, सामा�यत: आयोिजत भावना, िवचार कर�याचे माग�, िव���ी 
आिण मालम�ा संबधंांचे िभ�न �कार अथ�शा�ातून �थािपत केले जातात. अशा �कार,े 
अि�त�वाची सामािजक प�रि�थती �ितिबंिबत होत ेती समाजा�या िवचारधार�ेार ेहोते.  

 
समदुायाचे सद�य िनसगा�कडून जग�यासाठी आव�यक असले�या गो�ी घे�यास 

स�म आहते. हे उ�पादनां�या मा�यमां�ार े श�य आह,े �यात तं��ान, पया�वरण 
(इ��ा���चर �हणून देखील संबोधले जात)े आिण काय� संबधं (संरचने�या �पात 
संदिभ�त) यांचा समावशे आहे. रचना आिण पायाभूत सिुवधा यां�यातील पर�परसंवादामळेु, 
अिधसूचनां�या िविवध भागांसाठी जे श�य आहे ते िनमा�ण करते. अिधरचनेम�ये केवळ 
िवचारसरणीच नाही तर लोकां�या सामािजक मानसशा�ाचा दखेील समावेश आह.े मूलभूत 
संरचना रचना आिण अिधरचनेला  आकार दतेे आिण मया�िदत करते. संरचना आिण 
अिधरचना या दोह�साठी जे श�य आहे �या�या मया�दा देखील पायाभूत सिुवधां�ार े
िनधा��रत के�या जातात. 
 

सामािजक सं�कृती (रचना) आिण पया�वरणामधील तं��ानाचा वापर (पायाभूत 
सिुवधा) दर�यानचा संवाद एकूण सं�कृतीब�ल अनके तपशील समजून घे�यासाठी 
वापरला जाऊ शकतो. हे आ�हाला टोळी-�तरीय समजापासून आिदवासी-�तरीय समाज, 
आिदवासी ते म�ुय आिण म�ुयसमाजापासून  रा�य-�तरीय समाजातील उ��ांतीब�ल 
अिधक मािहती देत.े या�यित�र�, हे आ�हाला कामगारां�या वाढीव भागासह कामगारां�या 
संघटनेत होणा� या बदलांची आिण शेवटी लोकां�ार े वापर�या जाणा� या तं��ानामधील 
बदलांची मािहती दतेे. कामगारां�या सघंटनेत बदल झा�यामळेु मालम�े�या सहसंबधंात  
समान बदल घडतात. तं��ान आिण सामािजक सं�था जिटल झा�यामुळे, समाजा�या  
मालम�ेवर अिधक �ितबंधा�मक िनयं�णापय�त िविवध ट��यांमधून जातात. काही 
काळानंतर, रा�य समाजासह, आिथ�क वगा�तील मालम�नेसुार  सद�यतेवर  �वेश 
कर�यावर िनब�ध िवकिसत होतात. 

 

 ित�ही प�दती; मा�स�वाद, सां�कृितक पया�वरणशा� आिण सां�कृितक 
भौितकवाद सामािजक �यव�था ही लोकांमधील गितशील संवाद आहे तसेच लोक आिण 
िनसग� यां�यात गितशील संवाद आह े या�याशी सहमत आहते. समाजाचा पाया मानवी 
िनवा�हासाठी उ�पादन आह.े लोकांना जग�यासाठी जे आव�यक आह ेते तयार करताना, 
लोक �यां�या संबिंधत क�पनांचा सचं देखील तयार करतात. लोक �यां�या �वत: �या 
िवचारसरणी तयार करतात. उ�पादक श�� लोकांम�ये  सात�याने प�रवत�न करत 
असतात, परतं ु�याच वळेी लोक नेहमीच या उ�पादक श��शी सबंंिधत �यांचे नाते बदलत 
असतात. दसु�या  श�दांत, लोक सतत पया�वरण  बदलतात आिण अशा �कार े  �ि�यते 
�वतःला बदलतात.  
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तमुची �गती तपासा 
१. मानववंशशा�ीय �ि�कोन सा�ंकृितक भौितकवाद ची चचा� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
२.१.६. िन�कष� Conclusion 

टीका असूनही, हे ओळखणे आव�यक आहे क� हॅ�रसने मानववशंशा�ीय िस�ांत 
तयार कर�याचा आिण आप�या िव�ा�या�ना आिण जनतेपय�त पोहोचिव�याचा मह�वपूण� 
वारसा िनमा�ण केला. �यांच े काय� सां�कृितक भौितकवादाचे समी�क आिण समथ�क 
दोघांनीही �यापकपणे ओळखले आिण उ�ृत केले. हॅ�रसचे मानववशंशा�िवषयक 
पाठ्यप�ुतक ‘सं�कृती, लोक आिण िनसग�’ हे �या�या काया�ची गणुव�ा �यापकपण े िस� 
करणार ेआह.े 
 

२.२ मा�स�वादी मानवशा�  MARXIST ANTHROPOLOGY 

 
२.२.१ प�रचय  

हा िवभाग मा�स�वादा�या मानववंशशा�ातील वाढ आिण िवकासाची अतं���ी 
आिण �यानंतर मा�स�वादा�या िस�ांतािवषयी थोड�यात चचा� करतो. मूलत: काल� मा�स� 
आिण �ेड�रक एगंे�स�या काया�वर आधा�रत इितहासाची आिथ�क �या�या �हणज े
मा�स�वाद. भांडवलशाही उलथून टाक�यासाठी क� �ीय यिु�वाद �हणज े समजून घेणे हा 
मा�स�वादी िवचार हा िनसगा�त �ांितकारक मानला जातो. मा�स�चे “भांडवल” (१८६७ ) 
आिण “द क�यिुन�ट मॅिनफे�टो” (१८४८) वर भांडवलशाही�या िवकासाचे तक�  आिण 
सा�यवादाकडे जा�या�या आव�यकतेवर चचा�  केली गलेी. भौितकवादी आिण ऐितहािसक 
�ि�कोन घते मा�स� चार क� �ीय मद्ु�ांच े िव�षेण करतात. हे खालील�माणे आहेतः १) 
लोकांच े भौितक वा�तव, २) सामािजक सबंंधांच े संघटन, ३) िवकासा�या ऐितहािसक 
संदभा�चे मू�य आिण ४) �घातांच ेमानवी �व�प. 

 
एगं�ेस�या काया�त मा�स�वादी िस�ांतावरील मानववंशा�मक �भाव �थम ल�ात 

आला. लईुस हेनरी मॉग�न यांनी समाजातील उ��ांती समजून घे�यासाठी भौितकवादी 
��ीकोन ठेवला होता. यामळेु मा�स�ने “�ाचीन सोसायटी” (१८७७) वर िव�ततृ नोट्स 
बनव�यास उ��ु केल े जे नंतर एगं�ेसने “कौटंुिबक, खाजगी मालम�ा आिण रा�याची 
उ�प�ी: लईुस एच. मॉग�न�या चौकशी�या �काशात” (१८८४ ) म�ये िव�ता�रत केली. 
मा�स� आिण एगंे�स दोघेही एल.एच. मॉग�न आिण भौितक िचतंांवर आधा�रत �या�या 
सामािजक उ��ांती�या �तीमानावर �भाव पाडत होते. मॉग�न यांनी असे िनदश�नास आणून 
िदले क� सं�था अिधक आिदवास�पासून िवकासा�या अिधक स�य अव�थांकडे गे�या 
आहेत. �याची मा�स�वादी आव�ृी ही होती क� समाज �ाचीन गलुाम �यापार, सरजंामशाही 
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आिण भांडवलशाही माफ� त आिदम सा�यवादापासून सा�यवादाकडे प�रवित�त झाल.े हे ट�प े
��येक ट��यात �बळ असल�ेया उ�पादनां�या प�त��या��ीने समजले जातात. ��यके 
सं�कृतीत �गती होणे आव�यक असले�या �गतीशील चरण �हणून मा�स�ला िदसले नाही, 
परतं ुऐितहािसक��्या आकि�मक समदुाय आिण �यां�या उ�पादनां�या प�त�चा िवकास 
�हणून पिहले.  
 

उ�पादना�या प�ती समाजाचा पाया िकंवा पायाभूत सिुवधा तयार करतात. हा 
आधार अिधरचना  (सरकार, कायद,े �यायालय,े कायदेशीर आिण राजक�य उपकरण)े 
िनधा��रत करतो आिण दो�ही िवचारधारा ठरवतात (त�व�ान, धम� आिण कोण�याही वेळी 
समाजात �चिलत असले�या आदशा�सह). वग� बदल हा सामािजक प�रवत�नाचा सवा�त 
मोठा घटक आह.े हे बदल होणे अप�रहाय� आहे आिण वग� �यांची पनुर��यव�था व पनुर�चना 
करतील. तथािप स�ाधारी वग� यथायो�य ि�थती िटकवून ठेव�यासाठी �यां�या ता�यातील  
कोणतेही  साधन वापरतील. �यांची श�� कायम राख�यात �यांच े�वार�य आह ेआिण ते 
कोण�याही प�रि�थतीत  होणा� या बदलांचा �ितकार करतील. स�ाधारी वगा� चे म�ुय 
साधन �हणजे िवचारसरणीतील गूढतेचा  िव�तार हे आहे �याचा प�रणाम िन�नवगा��या 
खोट्या  चेतनेत होतो. सामािजक िवकास मंद  होऊ शकतो, परतं ुथांबिवला जाऊ शकत 
नाही. 

 

“मा�स�वादी मानववशंशा� सामा�यत: यरुो-अमे�रकन मानववशंशा� 
इितहासामधील एक ट�पा �हणून समजले जाते. १९६० �या दशकात, मानववंशशा�ा�या 
अनशुासनावर काय�वादी आिण ���चरल-फं�शनिल�ट ( सरंचना – काय�वादी)  �ि�कोन 
होता. शेरी ऑट�नरचा (१९८४) हा िनबंध "साठ�या दशकापासून मानववंशशा�ातील 
िस�ांत" या िवषयावरील िनबधं वण�न करतो क� मा�स�वाद कसे काय��मता आिण 
संरचनावादा�या ��ीकोनातून लोकि�यतेत अडथळा आणणारी िवघटनकारी स�ैांितक 
श�� बनली. 
 

मा�स�वादी मानववशंशा� ही मानववंशशा� िस�ांत आहे जी जगभरातील िविवध 
सं�कृत�चा अ�यास कर�यासाठी वापरली जाते. भौितक घटकांमळेु सामािजक प�रवत�न 
आिण सामािजक बदल कोण�या �कार े घडतात यावर �ि�कोन क� ि�त आहे. यात 
उ�पादना�या श��चा आिण सामािजक सं�थेशी �यांचे सबंंध यांचा अ�यास आह.े मूळ 
आधार असा आहे क� आिथ�क संबधं श��वर आधा�रत असतात जे शेवटी वगा��या 
संघषा�पय�त जातात. हा �ि�कोन सामािजक वग�, वग� संघष�, अथ�शा�, उ�पादन आिण 
िवतरण आिण �यांचे समाजातील प�रवत�नाशी असलेले संबधं यांचा अ�यास करतो. मा�स� 
आिण एगें�सचे िस�ांत १९ �या शतकात �कािशत झाले होते, तरीही शेतकरी जीवनात 
मानववंशिवषयक अंत�ा�न दसु� या महायु�ानंतरच घे�यात आल.े मूर (२००९ ) �या 
“सं�कृतीच े �ि�कोन: मानववंशशा�ीय िस�ांता आिण िस�ांतांचा प�रचय” या िवषयावर 
�यांनी असे मत मांडल े आहे क� शेतकरी ही अथ��यव�था आिण समाजाची कणा 
अस�यामळेु मा�स�वादी मानववंशशा��ांना मह�व आह.े उदाहरणाथ�, मानववंशशा�� 
ए�रक व�ुफ यांनी पोत� �रकोमधील शेतक� याचंा अ�यास केला, िजथे �याला आढळले क� 
उ�पादना�या तीन मह�वपूण� प�ती आहते. उ�पादनाची एक प�त �हणजे भांडवलशाही 
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मोड. व�ुफ यांनी  उ�पादन भांडवला�या प�तीची तीन विैश�्ये ओळखली: १) 
भांडवलदार उ�पादना�या साधनांवर िनयं�ण ठेवतात, २) मजरुांनी �हणून भांडवलदारांना 
�माची  िव�� करायलाच हवी आिण ३)  याचा प�रणाम भांडवल संचय, कामगारांचे शोषण 
आिण उ�पादन पनुर�चनचेे आ�हान होत.े याचा प�रणाम �हणजे समाज वगा�म�य ेिवभागलेला 
आहे. हे पैलू मा�स�वादी मानववशंशा��ांना खूपच मनोरजंक आहे कारण सामािजक वग� 
कसे तयार केले गलेे आिण उ�पादना�या प�तीचा सामािजक संघटनशेी कसा संबंध आह ेह े
समज�यास मदत होते. मा�स�वादी मानववशंशा�ातील मह�वाचे वैिश�्य �हणजे ते 
सं�कृतीच ेऐितहािसक ��ीकोनातून अ�यास करते आिण वेळोवेळी सं�कृती आिण समाज 
बदलत अस�याच े�वीकारतात. 
 

तमुची �गती तपासा 
१. मा�स�वादी मानववशंशा� िस�ांताचे मू�यांकन करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

२.२.२ िन�कष�  Conclusion 

मा�स�वादी मानववशंशा�ातील सवा�त मह�वपूण� टीका ही आह े क� एखा�ा�या 
सां�कृितक विैश�्ये गिृहत धर�यासाठी अथ��यव�था आिण ि�थती यावर जा�त जोर िदला 
जातो. मा�स�वाद हा मानववशंशा�ीय �ि�कोन आहे जो "मानवी सामािजक जीवन ह े
प�ृवीवरील अि�त�वा�या �यावहा�रक सम�यांना �ितसाद आहे." या आधारावर आह.े 
सां�कृितक पया�वरणशा� यासार�या इतर �ि�कोनांचा अथ� असा आह ेक� अथ��यव�था 
हा एकमेव घटक नाही जो सां�कृितक घटना िनि�त करतो कारण इतर बरचे घटक आहते 
जे सां�कृितक �ासंिगकता िनधा� �रत करतात. 

 

टीकेचा आणखी एक म�ुा असा आह ेक� पारपंा�रकपणे मा�स�वादी ��ीकोन सव� 
�या सां�कृितक विैश�्यांवर आधा�रत आहे यावर आधा�रत आहे. अशी भीती आहे क� हा 
�ि�कोन ऐितहासीक अस�याचा अथ� असा आह े क� आज अि�त�वात असले�या गो�ी 
कशा आ�या आहते हे �प� कर�यासाठी ते लागू केले जाऊ शकत नाही. इतर िव�ानांनी 
मा�स�वादी िस�ांताची वग�-सघंषा�ची िस�ांत नाकारली. �यांचा असा यिु�वाद आह े क� 
काय�कते कदािचत वगा�चे �तरीकरण एखा�ा कारणा�तव अि�त�वात आहते आिण सव� वग� 
सामािजक स�ुयव�था राख�यासाठी काय� करतात. 
 

२.३ सारांश  SUMMARY 

 
सां�कृितक भौितकवाद हा समाजाचा एक िस�टम िथअरी (�यव�था िस�ांत) 

आहे जो �यां�या उ�प�ी, देखभाल आिण बदलांचा िहशेब द�ेयाचा �य�न करतो. 
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सां�कृितक भौितकशा�� सामािजक �णालीच े तीन �तर ओळखतात जे 
साव�ि�क नमनुा बनतात: १) पायाभूत सिुवधा, २) संरचना आिण ३ ) अिधरचना  
 

तं��ानाचा भौितक आधार, पया�वरण, लोकस�ंया दबाव आिण वैचा�रक 
अिधरचना  यां�याम�ये एक जिटल संबधं आहे. 
 

मा�स�वादी मानववशंशा� ही मानववंशशा� िस�ांत आहे जी जगभरातील िविवध 
सं�कृत�चा अ�यास कर�यासाठी वापरली जात.े 
 

मा�स� आिण एगंे�स दोघेही एल.एच. मॉग�न आिण भौितक िचंतांवर आधा�रत 
�या�या सामािजक उ��ांती�या �तीमानावर �भाव पाडत होते. 
 

उ�पादना�या प�ती समाजाचा पाया िकंवा पायाभूत सिुवधा तयार करतात. हा 
पाया अिधरचना  िनि�त करतो. 
 

मा�स�वादी मानववशंशा�ातील सवा�त मह�वपूण� टीका ही आह े क� एखा�ा�या 
सां�कृितक वैिश�्ये गिृहत धर�यासाठी अथ��यव�था आिण ि�थती यावर जा�त भर  िदला 
जातो. 
 

२.४ ��  QUESTIONS 

 

१. सां�कृितक भौितकवाद �ि�कोना�या मूलभूत अनमुानांवर चचा� करा. 

२. सं�कृती प�रवत�नाचा अ�यास कर�यासाठी मा�स�वादी त�व े कशा प�तीने वापरतात 
याचे परी�ण करा. 

३.  सां�कृितक भौितकवाद समज�यासाठी मािव�न हॅ�रस�या योगदानाचे मू�यांकन करा. 

४.  मानववंश िस�ांतावरील मा�स�वादी �भावाचे परी�ण करा. 

 

२.५ संदभ� आिण अिधक वाचनासाठी :REFERENCES 
 

Marxist Approaches in Anthropology:    
https://www.jstor.org/stable/2949362 

https://www.ynufe.edu.cn/pub/shyjjxwyjzx/docs/20140512093722308008.
pdf 

https://anthropology.ua.edu/theory/cultural-materialism/ 

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.an.04.100175.00
2013 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/cultural-materialism 
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३  
 

�या�या�मक वळण  
�ितका�मक आिण �या�या�मक �ि�कोन: ि�ह�टर टन�र   

(THE INTERPRETIVE TURN 
SYMBOLIC AND INTERPRETATIVE 

APPROACH) 
फा�गुनी वाहनवाला 

 
घटक  रचना 

३.०  उि��्य े

३.१  �ितका�मक आिण �या�या�मक मानवशा� (Symbolic and Interpretive 

 Anthropology) 

३.२  �ितका�मक आिण �या�या�मक मानवशा�ाचा उगम 

३.३  �ितका�मक व �या�या�मक मानवशा�ातील िवचार�वाह (Schools of T 

Thought) 

३.४  �ितका�मक मानवशा� 

३.५  �ितका�मक मानवशा�ाचे �व�प 

३.६  �ितका�मक मानवशा�ािवषयी ि�ह�टर टन�र यांचे िवचार 

३.७  �ितका�मक मानवशा�ातील एक घटना िचिक�सा (A Case Study) 

३.८  �या�या�मक �ि�कोन 

३.९  ि�लफड� गीट्�स 

३.१०  गीट्�झ यां�या �या�या�मक �ि�कोनावरील टीका 

३.११  सारांश 

 
३.० उि���ये: 

 

 �ितका�मक आिण �या�या�मक मानवशा�ाचे �व�प आिण उगम तापसणे 

 �ितका�मक आिण �या�या�मक मानवशा�ाचे मह�व जाणून घणेे 

 या �ि�कोनातील िविवध िवचार�वाह समजून घेण े

 �ि�कोनांमधील टन�र व गीट्�झ यां�या योगदानाच ेमू�यमापन करणे 
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३.१ �ितका�मक आिण �या�या�मक मानवशा� (SYMBOLIC AND 

INTERPRETIVE ANTHROPOLOGY) 

 
सं�कृती �यि�परुतीच मया� िदत असते अस े �ितका�मक आिण �या�या�मक 

मानवशा�ा�या िस�ांताम�ये गिृहत धरले जाते. �य��ला घटनांचे व �या�या 
सभोवताल�या व�तंूचे जस ेआकलन होत े�यालाच हा िस�ांत सं�कृती मानतो. समाजात 
स�ु�थािपत झाले�या संकेत व �ितकां�या अनषंुगान े लोक आपल े वत�न करत असतात 

आिण �यांना येणाºया अनभुवांचेही त े�यानसुारच अर्�थ लावतात. �यामळेु लोक आप�या 
वा�तवाचा कसा अथ� लावतात व हे वा�तव �यां�या सां�कृितक �ितकांमधून कसे �य� 
होते याचे िव�ेषण करण ेहा �ितका�मक आिण �या�या�मक मानवशा�ाचा उ�ेश असतो. 
केवळ भ�यिद�य िस�ांत न मांडता मानवशा�ाचा कल सं�कृती व अथ�गभ�तेकड ेवळिवणे 
ही �ितका�मक मानवशा�ाची �मखु उपल�धी आहे.  

 

३.२ �ितका�मक आिण �या�या�मक मानवशा�ाचा उगम 

 
ि�ह�टर टन�र, ि�लफड� गीट्�झ व डेि�हड �नेईडर िशकागो िव�ापीठात 

अ�यापन करत होते ते�हा १९६० �या दशकात �ितका�मक आिण �या�या�मक 
मानवशा�ाचा उगम झाला. �ितका�मक आिण �या�या�मक मानवशा� भौितक� 
िव�ाना�माणे अनभुवज�य भौितक घटनां�या अ�यासा�या मॉडेलवर आधा�रत नसते तर, 
�याचा आधार सािहि�यक असतो. याचा अथ� �ितका�मक व �या�या�मक मानवशा�� 
��य� जागेवर जाऊन अ�यास करत नाहीत, असा मळुीच नाही. याचा अथ� एवढाच क�, हे 
शा� आप�या अ�यासासाठी मानवशा�ाखेरीज अ�य सािह�याचा �ाम�ुयान ेआधार घेते. 
�ितका�मक व �या�या�मक मानवशा�� सं�कतीला एक मनिसक ि�थती मानतात. 
सं�कृतीची गिणत िकंवा तक� शा�ा�माणे म�ेुसूद मांडणी करता यतेे, हा िवचार �यांना मा�य 
नाही. एखा�ा सं�कृतीमधील �ितका�मक ि�यांचा अ�यास कर�यासाठी ते मानसशा�, 
इितहास आिण सािह�यांमधील िविवध गो��चा साधन �हणून वापर करतात. ही प�त 
व�तिुन� नाही, अशी टीका केली जाते. या प�तीन ेअ�यास करणारा घटना व �ितकांना 
आप�याला हवा तसा व हवा ते�हा अथ� लावू शकतो, असा िटकाकारांचा आ�पे आह.े अशी 
टीका होत असूनही या �ितका�मक व �या�या�मक मानवशा�ान,े मानवशा��ांना,  
आपण �या सां�कृितक सािह�याचा अथ� लावत आहोत व �यातून जे सं�कृतीवण�ना�मक 
सािह�य तयार करत आहोत �याचे भान राखणे  भाग पाडले आहे. आतंर-सा�कृितक 
�या�याकार �हणून काम करताना मानवशा��ांना आप�या �वत:�या मनातील 
सां�कृितक पूव��ह व �यांचा अ�यास करायचा �या अ�य सं�कृत�िवषयी जाणीव असणे 
गरजेचे असते. 
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३.३ �ितका�मक व �या�या�मक मानवशा�ातील िवचार�वाह 

(SCHOOLS OF THOUGHT) 

 
�ितका�मक व �या�या�मक मानवशा�ात दोन �मखु िवचार�वाह आहेत. यापकै� 

ि�टीश िवचार�वाहाला, समाज आपला एकिजनसीपणा कसा िटकवून ठेवतो ह े जाणून 
घे�यात �वार�य आहे. ि�ह�टर टन�र व मरेी ड�लस हे या िवचार�वाहाचे म�ुय �वत�क 
होते. दुसरा िवचार�वाह अमे�रक� आह.े यात �य��ची आ�मिन�ता व कृती यावर ित�या 

िवचारांचा कसा �भाव पडतो, या�या अ�यासावर म�ुयत: भर िदला जातो. (जॉ�सन 
२०१३: ८४२). ि�लफड� िगट्�झ व शरेी ऑट�नर ह ेया वैचा�रक पंथाचे म�ुय सं�थापक 

मानले जातात. खास क�न ि�लफड� िगट्�झ यांची ‘भरदार वण�ना’ची शैली (Thick 

Description) ह े �ितका�मक व �या�या�मक मानवशा�ाच े एक म�ुय योगदान आह.े 
मानवी वत�नाचे सांकृितक मह�व समजून घे�याचे अंितम उि�� डो�यापढेु ठेवून �या 
वत�नाचे भरदार वण�न व �पि�करण कर�यास या िवचारशैलीत �ो�साहन िदले जाते. िगट्�झ 
यांनी ही सकं�पना ऑ�सफड�चे एक त�विचंतक िग�बट� रायले यां�याकडून घेतली. डोळे 

िमचकावणे व डो�यांची उघडझाप यातील फरक ल�ात घणेे हे ‘भरदार वण�ना’च े उ�म 
उदाहरण आहे. डो�यांची उघडझाप होणे ही एक आपोआप घडून यणेारी अनैि�क अशी 

ि�या असत,े तर डोळे  िमचकावणे ही ि�या म�ुाम केलेली असते. या दो�ही ि�या 
वरकरणी सार�या िदसत अस�या तरी �यातून �विनत होणारा अथ� वगेळा असतो. 
डो�यां�या उघडझापीतून ती �य�� कोणताही संकेत दते नसते. पण डोळे िमचकावणारी 
�य�� एक �कार ेगोपनीयतेचा संकेत दते असते. �यामळेु मानवी ि�यांचा वरकरणी अ�यास 
करणे (Thin Description) आिण अथ�गभ� अ�यास करणे (Thick Description) 
यात हा फरक आहे. 

 
तमुची �गती तपासा 
१. �ितका�मक आिण �या�या�मक मानवशा� उगमाची आढावा �या.? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

३.४ �ितका�मक मानवशा� 

 
एडवड� टेलर यांना मानवशा�ातील १९ �या शतकातील अ�दूत मानल े जाते. 

श�दां�या ��य� उचार�याने जे िवचार थेट �य� होते नाहीत �यांचा शोध �या श�दां�या 
�ितका�मक वापरातून शोध�याचे तं� टेलर यांनी िवकिसत केले. भाषा िकवा �ितका�मक 

संवाद हा मानवी �ितभेचा सव��च आिव�कार आह,े असे टेलर यांचे मत होते. याच 
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आिव�काराने मानवी समाजा�या सव� जाती मानिसक ऐ�यान े प�परांशी जोड�या गे�या 

आहेत, असे ते मानत. 

 
माणूस आप�या मनातील िवचार �ितकांमधून, व�तंूमधून, शाि�दक संवादातून 

िकंवा लेखी �व�पात �य� करत असतो. भाषा ही माणसा�या �ितका�मक संवादाचे 

�ाथिमक �व�प असते. तरी माणूस कला, न�ृय, संगीत, वा�तकुला, चेहºयावरील 

हावभाव, खाणाखणुा, देहबोली, पेहराव, कम�कांड, धम�, नातेसंबंध, रा��ीय�व, 
�थानरचना व व�तूसं�ह याखरेीज इतर अनके  मा�यमांतूनही संवाद साधत असतो. 
 

�यातून िवचार, क�पना िकंवा भावना �गट होईल अशा कोण�याही घटनलेा, 
कृतीला िकंवा व�तूला माणूस आपाप�या परीने अथ� देत असतो. �हणूनच माणसाकडून 
अिभ�य��साठी के�या जाणा� या �ितकां�या वापराचा अ�यास करणे हा मानवशा�ाचा 
एक मह�वाचा उ�शे ठरतो. माणूस ही �ितकांचा वापर करणारी कशी एक �जाती आहे ह े
सांगताना ले�ली �हाईट (१९४०) यांनी एका लेखात �ितके अथ�वाही हो�यात संदभ� कस े

मह�वाचे ठरतात, याच े िववेचन केले. अन��ट कॅिसयर �हणतात क�,�ितकां�या अ�यो�य 
संबंधांखेरीज ससुंब� असा िवचार अिभ�य� करण े अश�य आहे. संबधं वेगळे क�न 
�यातील अमूत� अथ� शोध�याची �मता मानवात आहे. उदाहरणाथ� भूिमतीम�ये 
सैधाि�तक��्या साव�ि�क अशा आकृती संबधंांचा िवचार केला जातो व �यासाठी एक 
�ितका�मक भाषा व �ाितिनिधक �व�पाचा वापर केला जातो. अस ेअसल ेतरी या अमूत� 
प�तीचा वापर इमारत बांधकामातील सम�या सोडिव�यासाठी केला जाऊ शकतो. मानवी 
अनभूुतीचे �ितका�मक �व�प कॅिसयर असे �प� करतात: 

 

‘‘माणूस हा केवळ भौितक जगातच न�हे तर �ितका�मक िवशावातही राहात 

असतो. भाषा, िमथके, कला व धम� हे िव�ाचे भाग आहते. या िविवध धा�यांनी मानवी 
अनभूुतीचे गुंतागुतंीचे असे �ितका�मक जाळे िवणले जाते. मानवा�या िवचारांत आिण 

अनभूुतीत होणा� या �गतीन े या जा�याची वीण अधक घ� होत जात.े’’  सं�कृती ही 

�ितके, अथ� व मू�यां�या िविश� मांडणीन े तयार होत असते हा �ि�कोन 

मानवशा��ांम�ये िवकिसत होत गे�यावर या ��ीने िवचार करणाºया मानवशा�ा�या 
अनेक उपशाखा िनमा�ण झा�या. अथ�वाचक मानवशा� व �ितका�मक मानवशा� या 
�यापैक� दोन उपशाखा आहेत. सधैाि�तक मतभेद असले तरी �ितके हा सं�कृतीचा म�ुय 

आधार आह,े यावर सव� वचैा�रक शाखां�या मानवशा��ांम�ये एकमत आह,े हे ल�ात घणे े
गरजेचे आह.े उदाहरणाथ� क�र भौितकवादी असले�या ले�ली �हाईट यांनीही िलिहले होते 

क�, ‘मानवी िव� �ितकांचे िव� आह.े’ (१९४९:२२) तरीही �ितकांतून नमेका अथ� कसा 
�य� होतो याचा िवचार तलुनेन ेकमी मानवशा��ांनी केला. यासाठी सािपर याचे उदाहरण 
देता येईल. �यांनी एखा�ा व�तूचे ह�बेह�ब िच�ण करणारी �ाथिमक �ितके (कु�या�या 

िच�ाचा अथ� ‘कु�ा’ असाच होतो) व द�ुयम �ितके यां�यातील फरक �प� केला. द�ुयम 
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�ितकाचे नेमके �व�प �प� कर�यासाठी �यांनी इं�जीतील “The red, white, 

and blue stands for freedom”  या वा�याचा संदभ� दऊेन अस ेसांिगतले 

क�, या वा�यातून �य� होणा� या �ितका�मक अथा�चा वा�यातील श�दांशी िकंवा 
श�दसमहुाशी थेट सबंंध िदसत नाही. (१९२९:२११) 

 

३.५ �ितका�मक मानवशा�ाच े�व�प 

 
देवाण-घेवाणीची खणुा व �ितकांवर आधा�रत अशी जी प�त आह े�यात माणूस 

हा संदशेवाहक असतो व �याचा िनमा�ताही असतो. तसेच तो �याचा उ�ेशही असतो व 
उपयोगकता�ही असतो असा िवचार �ितका�मक मानवशा�ात केला जातो. माववी कृती व 
वत�नाचा तसेच �या�या िवचार आिण मू�यांचा तोच म�ुय आधार असतो. मानवाला 
�ितका�मक जीवन जगणारी करणारी �जाती मानणा� या मॉडेलवर सं�कृतीची �ितका�मक 
िथअरी आधारलेली आहे. या उलट सं�कृती�या भौितकवादी िथअरीम�य े मानवाला 
म�ुयत: �ितके िनमा�ण करणारी �जाती मानले जाते. सं�कृती�या �ितका�मक �या�येत 
सं�कृतीला अथा�चे िव�ान मानले जाते. माणसाला इतर माणसांशी व िनसगा�तील अ�य 
गो��शी येणा� या संबधंांतून जे संकेत व सदंेश िमळतात �याचा अ�यास �ितका�मक 

मानवशा�� करतात. िच�हमीमांसचेा पाया घालणार े चा�स� िपयस� �हणतात क�, संपूण� 
��ांड िच�हांनी ओत�ोत भरलेले आहे. �ा�यां�या सव�च �जाती या ना �या �कार�या 
िच�ह े आिण �ितकांमधून आपसात संवाद साधत अस�याने �ितका�मक मानवशा�ात 

के�या जाणा� या अ�यासाची �या�ी साव�ि�क �व�पाची असते. माणसाचे बह�तांश �ान, 

िवचार, भावना व आकलन भाषतूेन अिभ�य� होत असते. भाषा ही स�ुा व�तू व िवचारांच े
वग�करण क�न ते अथ�पूण� अशा �ितका�मक �व�पात �य� कर�याची प�त आह.े 
�यामळेु �ितकांमागे दडले�या श�दांचे का�पिनक आकलन भाषमेळेु होते. भाषमे�ये 
वापर�या जाणा� या �ितका�मक श�दांच ेअथ� ठरािवक काळ व �थळान�ुप ठरत असतात. 

‘खगोिलय �ह’ (Planet) या श�दाचा पिह�या शतकात असलेला अथ� िवसा�या 
शतकातील अथा�ह�न िनराळा आह.े भाषा व ित�या िवकासाचा अ�यास के�याने 
सं�कृतीकडे �ितका�मक ��ीने पाह�याचा आधार तयार होतो. मानवी �यवहार आिण 

िवचारांना आकार देणा� या हतूे, अनभुव व �ाना�या गुं�याची उकल कर�यासाठी 
�ितका�मक मानवशा�� भाषाशा�ातील तं�ाचा उपयोग करतात. �यामळेु भाषाशा� ही 
�ितका�मक मानवशा�ाची ऐितहािसक अशी आधीची पायरी आह.े  �ितका�मक आिण 
अथ�वाचक मानवशा��ां�या िवचारांना िदशा दे�याचे मह�वाचे काम इमॅ�यएुल का�ट 
यां�या ताि�वक क�पनांनी व लेवी-��ाऊस यां�या संरचनावादाने केले. का�ट यांनी 
�ितका�मक �व�पांचा एक सव�साधारण िस�ांत िवकिसत केला. �यांनी असे �हणणे 

मांडले क�, िवचारां�या गा�याह�न पूण�पणे �वतं� अशी एक मलुभूत वचैा�रक बठैक असते. 

का�ट यांचा असा दावा होता क�, वा�तिवक िव�ाचे थेट आकलन क�न घे�याची �मता 

माणसात नाही. �यां�या मते श�यता, अि�त�व, गरज, व�तिुवषय, कारण, वेळ व �थळ 
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यासार�या िवश�ु बौि�क सकं�पनां�या मदतीने माणसाला बा� िव�ाचे �ान क�न 
घे�याचे साधन उपल�ध होते. का�ट यां�या मते माणसाला जे�हा एखा�ा गो�ीचे �ान होते 
ते�हा �याचे मन �या व�तून�ुप झालेल े नसत े तर ती व�तू �या�या मनान�ुप झालेली 

असते. (ए�साय�लोिपिडया ि�टािनका, १९८५, खंड २२: ४९३-४९४) 
 

मानवी �ान हे भाषा या �ितक�पी प�तीत गरुफटलेले असते. श�दांमधून �ान 
िमळते आिण �ान श�दांमागे दडलेले असत.े श�द जे�हा िलिहले जातात ते�हा ती �ितके 
होतात आिण अशी �ितके ठरािवक समाजांसाठी ठरािवक काळात आिण ठरिवक िठकाणी 
यो�य ठरतात. ऐितहािसक परपंरा आिण  संवादाची ठरािवक प�त असले�या समाजांनी 
िवकिसत केलेले �ान अशा �ितका�मक प�त�मधून �य� होते. या �ितकांची िचिक�सा  
�यि�ं�या व समाजां�या पातळीवर केली जाऊ शकते. 
 

बा� िव� आिण �यािवषयीचा सापे� �ि�कोन पर�परांत गुतंलेले असतात. 
बोधा�मक व �ितका�मक �ि�कोनांम�ये उ�शे आिण उि�� एक�प होतात. सां�कृितक 

�ितकां�या एका प�तीत घटना, व�तू व अनभुवांच े अथ� गुंफलेले असतात. व�तिु�थती 
िवश�ु अनभुव िकंवा िवश�ु घटनां�माणे नसते. �ितका�मक �ि�कोनातून सं�कृती हा ठोस 

वा व�तिुन� वा�तवाचा व �या वा�तवा�या चेनतेस होणाºया अनभुूतीचा अथ�पूण� पैलू 
असतो. ि�ह�टर टन�र यां�या मते �ितका�मक मानवशा��ांचे दोन गटांम�ये वग�करण होते: 

 

१. भाषाशा��, सरंचनावादी आिण बोधा�मक यार�या अमूत� प�त�चा अवलबं 
करणारा गट. (हा गट औपचा�रक िचिक�सेवर ल� क� �ीत करतो व  �याला आशयाह�न 
प�त व तक�  यात जा�त �वार�य असते.) 
 

२. दुसरा गट �ितके व सामािजक घडामोडाचंा अ�यास करणा� याचंा. यात 

िच�हमीमांसक व �ितकवादी मानवशा��, सामािजक भाषाशा��, लोकसािह�याच े
अ�यासक व सािहि�यक िममांसाकारांचा समावशे होतो. (हा गट औपचा�रक िचिक�सेला 
व�तिुवषय व आकलन तसेच अथ� व सामािजक कृतीचीही जोड दतेो.) 
 

तमुची �गती तपासा 
१. �ितका�मक मानवशा�ाचे �व�प �प� करा.? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

३.६ �ितका�मक मानवशा�ावर ि�ह�टर टन�र यांच ेिवचार 

 
टन�र याकडे ल� वधेतात क�, िच�ह ेही अचूक संवादासाठी मु्ददाम तयार केलेली 

साधन े असतात आिण �हणूनच ती खास क�न तांि�क, राजक�य आिण आिथ�क 
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यासार�या सामािजक ि�यांम�ये मह�वाची भूिमका बजावतात. तं��नाम�ये यं� े
चालिव�यासाठी संगणकाची कॅड/कॅम प�ती असत.े राजकारणात नेत ेव �यां�या धोरणांना 
देश पातळीवर पािठंबा िमळिव�यासाठी �या ने�यांची िच�े व पो�टर यांचा वापर केला जातो. 
अथ�शा�ाम�ये अथ��यव�थेचा िवकास िकंवा � हास दश�िवणार े िनद�शांक असतात. �या 
िनद�शांकांनसुार बाजारांमधील उलाढालीला चालना िमळते िकंवा िखळ बसत.े 

 
जेथे िच�हे कृतीची िदशा ठरिवतात तेथे �या िच�हांना एक सामािजक संदभ� 

असतो. �यामळेु �या िच�हाला िकंवा �ितकाला सामािजक संदभा�न�ुप िविश� अथ� �ा� 

होतो. कंुटंुब रचनते ‘Father’ या श�दाला एक अथ� असतो तर  कॅथॉिलक धािम�क 
�यव�थेत �याच श�दाला िनराळा अथ� �ा� होतो. िविवध मया�दा व सामािजक संदभा�म�ये 

वावरणाºया �यि�ं�या कृत��या व वत�ना�या एक�ीकरणातून समाज तयार होतो. िच�ह ेव 
�ितके ही माणसाला चालना दणेार े संकेतक असतात. मानवशा�ा�या �ितका�मक 
�ि�कोनात माणसा�या कृती व वत�नाला अथ� द�ेयाचे व �यांची �या�या कर�याचे काम 

िच�ह,े �ितके व संदभ� करत असतात. सामािजक कृती�या ठरािवक �े�ात राह�न �ितकांचा 
िवचार करण ेहे टन�र यांचे योगदान आह.े तसेच ते �यां�या �यवहार�ानाचेही �ोतक आह.े 
ए�डे�बू कम�कांडाची िचिक�सा करताना ते �हणतात:  
 

 इतर घटनां�या संदभा�त काळानु�प िव�षेणाखेरीज �या कम�कांडातील �ितकांच े

िव�ेषण करण े श�य नाही, अस े मला आढळले. कारण �ितके ही सामािजक �ि�यांवर 
ठरत असतात. अतंग�त बदल आिण बा� वातावरणाशी जुळवून घेऊन �य��चे समूह 
सामािजक �ि�यां�या िविवध ट��यांना ही कम�कांडे कशी करतात ह ेपाह�यासाठी मी आलो 
होतो. या ��ीने िवचार करता या िवध�ची �ितके ही सामािजक कृतीमधील एक घटक व 

कृतीमधील एक सकारा�मक श�� ठरतात. अशा �कार े ही �ितके माणसा�या िहताशी, 

उ�ेशांशी, अंितम �येयाशी व �या�या �ा�ी�या मा�यमांशी िनगिडत होतात. मग �यांची 
रचना मु�ाम तशी केलेली असो िकंवा ��य कृतीव�न �यातून तसा अथ� िनघत असो. 
िनदान के�या जात असले�या कृती�या संदभा�त तरी �या �ितकांची रचना व गुणवैिश�्य े
�या गतीशील �य��शी िनगिडत अस�याच ेभासते. (१९६७:२०) 

 

�यामळेुच एखा�ा शाळे�या मैदानातील �वज�तंभावर फडकणारा अम�ेरकेचा 

रा���वज, एखा�ा शेवरलेट �हॅन�या पाठीमाग�या बाजूस लटकणारा रा���वज आिण 
य�ुात मार�या गेले�या सिैनका�या शवपेिटकेस गुंडाळललेा रा���वज एकच असला व 
�याची ��य �ितमा एकच असली तरी �यातून �थलकाळान�ुप िनरिनराळे अथ� �विनत 
होतात. 

 

कम�कांडांमधील �ितकांसह सां�कृितक �ितके, िचरकाल िटकणारी नसतात तर, 
सामािजक संबंधांम�ये होणा� या सांसा�रक बदलां�या �ि�यांमधून ती ज�माला येतात व 

�यामळेुच �या �ि�या िटकून राहतात, असे टन�र मानतात. (१९७४:५५) �ितकांम�ये 
काही मलुभूत गणुवैिश�्ये सामाियक असतात. �ितकांम�ये सं�ेप �पाने अथ� ठासून 
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भरलेला असतो. �ितकांची एकच रचना अनके गो�ी व कृत�चे �ितिनिध�व करत असते. 
(टन�र १९६७:२८) उदाहरणाथ� टन�र िचिशंगा ए�डे�ब ु येथील िशका� यां�या मंिदराशी 
िनगिडत गो��तून �य� होणा� या अथा�ची िचिक�सा करतात. �या मंिदरात जिमनीवर फ� 
एक दहुरेी टोक असलेली काठी ठेवलेली असते. ित�या  खाल�या टोकाशी वाळणी�या 
वा�ळातील मातीचा आयताकृती तकुडा व गवताची िवणललेी दोरी ठेवलेली असते.  टन�र 
यां�या मते या व�तूंशी िनगिडत �ितकांमधून िशका� यांमधील आपसातील सामािजक 

संबंध, िशका� याचे िनकटचे कुटंुिबय व �या कुटंुबाची मिहला �मखु, िशका� याची शारी�रक 

व मानिसक मजबतुी, िशका� या�या मनातील पूव�जांिवषयी दयाब�ुी, �जनन�मता, श�े 
वापर�यातील कौश�य व िशकार केले�या �ा�या�या मांसाचे रा�त प�तीने वाटप केल े

जाणे अस े १५ िनरिनराळे अथ� काढल े जाऊ शकतात. टन�र �हणतात, ‘कम�कांडाशी 
संबिंधत �ितकां�या सम�वयक व उठावदार अिभ�य��चे हे एक उदाहरण आहे. याव�न 

असे �हटले जाऊ शकते क�, �ितक जेवढे जा�त अथ�वाही असेल तेवढे �याचे �व�प 

साधे, सोप े असते. (१९६७:२९८) ि��न लोकां�या �ुसाम�ये (Cross) असमान 
लांबीचे व लंबरषेते बसिवलेले लाकडाच े दोन तकुडे असतात. परतं ु �या�यातून �य� 
होणा� या स�ुप� अथा�चा �णभर िवचार केला तरी टन�र यां�या या �हण�यातील स�यता 
पटते. �हणूनच �ितके ही बह�आयामी असतात व �यां�यातून अनेक अथ� िनघू शकतात. 
परतं ु  �या अथा�म�येही दोन पर�परिवरोधी टोके असतात. एका टोकाला मानिसक व 
नैसिग�क अव�थेशी िनगिडत अथ� असतात तर दसु� या टोकाचे अथ� सामािजक सबंंधांिवषयी 
मािहती देणार े असतात. उदाहरणाथ� अमे�रके�या रा���वजातील लाल रगं हा काहीवेळा 

देशा�या र�णासाठी बिलदान िदले�यांनी सांडले�या र�ाचे �ितक मानला जातो, 
�वजावरील आडवे प� े हे मूळ १३ वसाहती दश�वतात व सपूंण� �वज िमळून रा��भ�� व 
देशा�ती आदराची भावना मनात जागिवतो. 

 

परतं ु मह�वाचा म�ुा असा क�, �ितके ही बह�आयामी व अथा�ने ठासून भरलेली 
असली तरी ती िनरिनरा�या लोकांशी िनरिनरा�या प�तीने संवाद साधू शकतात. 
सामािजक �ि�यांमधील बदलांन�ुप अथा�ची रचना व फेररचना होत असते. या संक�पनचेे 
सैधाि�तक प�रणाम खूप गहन �व�पाचे होतात. अनेक मानवशा��ांनी �हट�या�माणे 
�ितके ही सं�कृतीची कंुजी असेल व टन�र सूचिवतात �या�माणे �ितके ही एकाच वेळी 

पर�परिवरोधी अथ� �विनत करणा� या सामािजक ि�थ�यंतरांतून िनमा�ण होत असतील तर, 
अशा गितशील संदभा�तून सं�कृतीचा एखादा पैलू िकंवा सामािजक रचनेचा बोध कसा बर े

क�न घेता येऊ शकेल? सामािजक जीवनाचे �व�पच मळुात ि�थर, एक�प व  गितहीन 

न�ह े तर अिनि�त, िवरोधाभासी व गितशील असताना सां�कृितक आकृतीबंधांतून 
सामािजक �थैय� िनमा�ण होऊ शकते (रॅिडि�लफ-�ाऊन) िकंवा �याने ��य अशा मानवी 

गरजांची पूत�ता होऊ शकते, यावर कोणाही का बर ंिव�ास ठेवावा? 
 

टन�र यां�या या िचंतनाने २० �या शतकातील मानवशा�ीय िवचारा�या गा�याला 
�पश�  केला गेला. सं�कृतीच ेअि�त�व अनभुवा�या �व�पात असत ेव ��य� आचरणान ेती 
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आकाराला येत असते. यातून कामिगरीवर आधा�रत मानवशा�ाचा उदय झाला व �यात 
िन�वळ सामािजक रचनेऐवजी ��य� कृतीचा िवचार करण े स�ु झाले.(जसे कला िकंवा 
कौश�या�या सादरीकरणामागील कृती िकंवा सराव) 

 
तमुची �गती तपासा 
१. ि�ह�टर टन�र याचंे �ितका�मक मानवशा�ाचे िवचार �प� करा.? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

३.७ �ितका�मक मानवशा�ातील एक घटना िचिक�सा (CASE STUDY) 

 
लंडन�या यिुन�हिस�टी कॉलेजमधील मानवशा�ा�या �ा�यापक मेरी ड�लस यांनी 

‘लेल’े (The Lele) या �ाचीन मानवी समहुातील सामािजक व धािम�क �ितका�मकतेवर 

बरचे िलखाण केल े आहे. इतर अनेक �ाचीन लोकां�माणे ‘लेले’ या मानवी समहुाचे 
कोणतेही प�तशीर धम�शा� न�हते िकंवा �याव�न �यां�या धमा�चा अ�यास करता येईल 
अशी �यवि�थत मांडणी केलेली कोणतीही धािम�क िशकवणही न�हती. काही मानवी 
समाजां�या बाबतीत असे ग�धळात टाकणार े नाना �कारचे िनषधे-िनयम नेहमीच पाळले 
गे�याच े िदसून यतेे. परतं ु �यां�या कम�कांडांमागील अथ� समजून घे�यासाठी �यांची 

औित�यािवषयी क�पना, �यांच े �ी�व व प�ुष�वािवषयीचे आदश� व �यि�गत 
शिुचतेिवषयीचे िनकष आप�याला जाणून �याव ेलागतात. 

 

हा ‘लेल’े मानवी समूह म�याची शेती करायचा, िशकार करायचा, जाडीभरडी 
व�े िवणायचा व ताडवग�य झाडांपासून मिदरा तयार करायचा. हे लोक सव� कामांम�ये 
िशकार करणे सवा�िधक �ित�ेचे मानायच.े �यामळेु �यांची सां�कृितक �ितके �ाणीजीवन 
आिण �याचे माणसाशी नाते व पश-ुप�यां�या िविवध जात�मधील आपसातील संबंध यावर 
म�ुयत: आधारलेली असणे आ�या�चे न�हते. त ेिशकारी होते तरी या प�ृवीतलावरील अ�य 

सजीवांिवषयी �यां�या मनात सहानभूुतीची भावनाही होती, हे �यां�या �ितकांव�न �विनत 
होते. 
 

माणूस आिण अ�य �ाणी यां�यात एका बाबतीत मूलभूत फरक अस�याची जाणीव 

या ‘लेल’े लोकांना होती. �याला त े‘बहुो�यी’ (�हणजे ल�जा, बजुरपेणा व िवनयशीलता) 
असे �हणत. कु�ा हा �या�या मालका�या कुटंुबासोबत राहतो पण तो माणसाकडून 

‘बहुो�यी’चा गणु कधीही घेत नाही �हणून कु�ा हा सव� �ा�यांम�ये सवा�त जा�त िनल��ज 
�ाणी अस�याचे ते मानत.  

 

या ‘लेल’े लोकां�या मते ‘बहुो�यी’ �हणजे औिच�याचे भान असणे. कोणीही 

ससुं�कृत �य�� इतरां�या अनिुचत वत�नावर जी �िति�या दईेल �यालाही ‘बहुो�यी’ अस े
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�हणता येईल. �यां�या ��ीने सव� सामािजक संबधंांचा तो नैितक मापदंड होता. 
अभ�कांम�ये हा गणु उपजत अस�याची अप�ेा नस�याने बालवयातील सं�कारांनी 

मलुांम�ये ही ‘बहुो�यी’ची भावना बाणिव�याची �यांची �था होती. ‘लेल’े समाजा�या ��ीन े

स�मा�य व उदार वत�नाचे ‘िबहो�यी’ हे एका श�दाचे निैतक सू� होते. �यामळेु �ितका�मक 
मानवशा�� मानवी वत�नाचे बारकावे समजून घे�यासाठी �यांची भाषा व �ितकांचा 
अ�यास करतात. यातून �य� होणा� या  िनि�त अशा अथा�वर मानवी समहुांची सामािजक 
वत�नाची �ि�या व �य��-�यि�ंमधील संबधं ठरत असतात. 
 

३.८ �या�या�मक �ि�कोन (INTERPRETATIVE APPROACH) 

 

सां�कृितक मानवशा�ात मानवी वत�नाची साधी, सरळ �पि�करणे शोध�याच े
धोरण अवलिंबले जाते. मा� मानवीय िकंवा �या�या�मक मानवशा�ात मानवी कृत��या 
�या�या क�न �यातून �विनत होणारा अथ� शोधला जातो. यात मानवशा�ा�या 
अ�यासासाठी िव�ानाऐवजी मानवी �यवहारांची िचिक�सा कर�याचे मॉडेल वापरले जात.े 
यात कलांमधील यं�शा� व जैिवक रचनां�या अ�यासाऐवजी नाट्यकला व सािह�यामधून 
स��यता शोध�याचा �य�न केला जातो. 
 

मानवीय मानवशा�ाची अिभमखुता मानिसकतेवर आधा�रत असते. �यात 

सं�कृतीकडे क�पना, मू�ये व एक अथ�गभ� �यव�था �हणून पािहल े जाते. �या�या�मक 
िकंवा मानवीय मानवशा�ात कारणवाचक �पि�करण �या�य मानले जाते व मानवी 
�यवहार आिण लेखी सािह�यातून अथ� शोध�याचा �ि�कोन �वीकारला जातो. 
 

�या�या�मक मानवशा�ात लोक कसे वागतात याकड ेजेवढे पािहल ेजाते �याह�न 
अिधक ल� समाजात वावरत आसताना लोकां�या कृतीतून आिण वत�नातून काय अथ� 

काढला जातो याकडे िदले जाते. हे अथ� मू�य,े िनयम व िनयमावली�या िनदश�क अशा 
�ितकांमधून शोधले जातात. या �ि�कोनात जगातील भौितक गो�ी पूण�पण े नाकार�या 
जात नाहीत. पण समाजात राहणारा माणूस समाजान े िनमा�ण केले�या सं�थाकडे कस े
पाहतो व �यांचे पालन कसे करतो ह ेसमजून घे�याने माणसाचे भौितक व सामािजक िव� 

अिधक चांग�या �कार े समजू शकते, असे हा �ि�कोन मानतो. �थािनक लोक �यां�या 
सामािजक �यव�थेकडे कसे पाहतात याचे आकलन करणे हे मानवशा��ांचे काम असते.  

 

३.९ ि�लफड� गीट्�झ 

 
ि�लफड� गीट्�झ यांना मानवशा�ातील �या�या�मक �ि�कोनाचे सं�थापक न�ह े

तरी सधैाि�तक नेते तरी मानावेच लागले. �यांचा असा ठाम िव�ास होता क�, अनभुवज�य 
व तपासून बघता येऊ शकणा� या मािहती�या आधार ेतयार केलेले िनयम व अनमुाने यावर 
आधा�रत असले�या अ�य भौितक िव�ाना�या शाखां�माण ेमानवशा� हे िवश�ु िव�ान 

कधीच होऊ शकत नाही. मानवशा� वा�तवावर आधा�रत हवे हे मा�य, पण मानवशा�ात 
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या वा�तवातून भािकते कर�याप�ेा अथ� काढल े जायला हवते, अस े गीट्�झ मानत. 
सामािजक िचिक�सेसाठी ठरािवक मॉडेलचा वापर के�याने �यातील िजवंतपणा नािहसा 

होतो. �यामळेु मानवशा�ात अिधक मानवीय िव�ाशाखांचा, वण�नांचा, का�या�मकतेचा, 

सािह�याचा, िमथकांचा, �ितकांचा व �यामळेु माणसाच ेअ�य �ा�यांह�न वेगळेपण िदसत े

अशा सव� गणुिवशेषांचा वापर केला जायला हवा, असा गीट्�झ यांचा आ�ह अस.े मानवीय 

िव�ान हे नैसिग�क िव�ाना�या अ�य शाखांह�न वगेळे आहे, हा िवचार मांडणार े गीट्�झ ह े
काही पिहल ेन�हते. �यां�याआधी �रकेट आिण िडथे (िव�क १९८४: १७६) यांनीही असा 

िवचार मांडला होता क�, मानवी �यवहारांचा अ�यास अमूत� व सरधोपटपणे न करता 
ऐितहािसक आिण अ�यो�यदश� प�तीने केला जायला हवा. अ�यो�यदश� अ�यासाची एक 
ठरािवक आिण वेगळी अशी प�त असते. हा अ�यास ��य� अनभुवांतून केला जात 
अस�यान े �यात सामािजक जीवनातील सव� गुतंागुंत व िविवधता �ितिबंिबत होते. �थ 
बेनिेड�ट (१९३४) व �यांचे बौि�क ग�ु �ा�झ बोआस यांनीही अ�यो�यदश� अ�यासाच े

मह�व िवषद केले होते. बेनिेड�ट याचे असे मानणे होते क�, दोन सं�कृत�ची तलुना 
के�याने व सरधोपट अनमुाने काढ�याने �या दोन सं�कृत�म�ये असणा� या खडं�वाकडे 
दलु�� होते. 

 

जम�न त�व�ांना असे वाटे क�, माणसाकडे भाषचेी व �ानसंपादनाची �मता 

अस�यान ेमानवी समाजां�या अ�यासासाठी अ�य नैसिग�क घटनांह�न वगे�या प�ती, तं�े 
व ��ी वापरायला हवी. गीट्�झ व अ�य मानवीय मावशा�� हा िवचार मानणार े होत.े 
माई�स �रचड�सन तर �या�या�मक मानवशा� हे मानवतेचे िव�ान अस�याच ेसांगतात. 
�यां�या मते �या�या�मक मानवशा�ात सं�कृतीकडे �ितक �हणून व सामािजक संबधंाची 
संक�पना या दो�ह�चा िमलाफ क�न पािहले जाते. मानवी वत�नामागील कारणे शोध�याने 
जीवनातील खरा चम�कार हरिवला जातो. 
 

गीट्�झ सां�कृितक संदभा�कडे सव�साधारण िवधान े �हणून पाहात नाहीत, तर 
माणसाकडून दैनिंदन �यवहार करत  िवणले जाणार ेएक गुंतागुंतीचे जाळे �हणून पाहतात. 
जगाकडे केवळ कारण आिण प�रणामां�या �ि�कोनातून पाह�याने माणसामधील माणूसपण 

िदसत नाही, अस े त े मानतात. जीन पॉल सात� यांनीही अि�त�वा�या भौितकवादी 
आधाराकडे दलु�� न करता सामािजक िचिक�सा करताना माणसा�या दनंैिदन �यवहारांना 
मह�व दे�या�या अि�त�ववादी िस�ांतात हाच िवचार मांडला होता.  

 
िगट्�झ यांनी एकाच केस �टडीला िदलेले मह�व �यां�या पूव�सूर�ह�न वगेळे नाही. 

बोआस, मॅिलनोव�क� व रडॅि�लफ-�ाऊन यांनीही मानवी समाजा�या काय�कलापांच े
आकलन क�न घे�यासाठी एखा�ा सं�कृतीचा सखोल अ�यास कर�याची प�तच 
अवलंिबली होती. तसेच कोण�याही समाजातील रीती�रवाजांचा अथ� �थािनक लोकां�या 

�ि�कोनातूनच पाहायला हवा, हे िगट्�झ यांचे �हणणेही मानवशा�ातील पूव��या परपंरलेा 
सोडून नाही. एका ठरािवक वांिशक परपंरांवर ल� क� ि�त कर�यास नकार दणेे व सव� 
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सं�कृत�चा एकाि�मक प�तीन े िवचार कर�याचा आ�ह धरणे हाही इतरां�या सं�कृतीकडे 
�थािनकां�या ��ीने पाह�या�या �ि�कोनाचाच भाग आहे. बोआस यां�या मानवशा�ातील 
हाच एक भ�कम घटक आह.े 

 

�ितमां�या अथा�कडे �थािनकां�या ��ीने पाह�याचा गीट्�झ यांचा हा �ि�कोन 
�प�पणे साप�ेीय आह.े �यामळेु मानवशा�� इतरां�या �ि�कोनािवषयी संवेदनशील होतो. 
पण यात शू�यवाद िकंवा काहीही खपवून घेणे मा�य नाही. �याउलट गीट्�झ पाहणारा आिण 

तो �यांना जाणून घेऊ इि�छतो ते इतर यात �प� फरक कर�यासाठी गीट्�झ �व-�ान, 
�व-जाणीव व �व-बोध याचा आधार घतेात. गीट्�झ कोण�याही ठरािवक गो�ीचा अ�यास 
करताना �यािवषयी�या �थािनकां�या �ानापासून स�ुवात करतात व �याला सा�ी �हणून 
�वत:�या �ानाची जोड देतात. 
 

सािह�य िकंवा कलांम�ये �या�माणे �य��चे �वत:चे �यि�म�व व मानवी 
वत�नातील गुतंागुतं यां�यातील वगेळेपणा कायम ठेवला जातो तसाच �ि�कोन गीट्�झ ठेवत 
अस�यान े �यांचा मानवशा�ीय अ�यास मानवीय तसेच �या�या�मकही ठरतो. अमूत� 

सैधाि�तक मांडणीन ेएरवी माणसा�या मनाचे जे कंगोर ेदलुि��त राहतात ते कथा-कादंबरी, 

नाटक,  िच�कला िकंवा का�यात अचूकपणे अिभ�य� होत असतात. ते �वत:�या 
मानवशा�ास कृितशील श�दाथ�मीमांसा मानतात. 

 

३.१० गीट्�झ यां�या �या�या�मक �ि�कोनावरील िटका 

 
मानवशा�ात सैधाि�तक अ�यास व एखा�ा गो�ीची ठोस मीमांसा या दो�ह�ना 

वाव आहे, हे बह�तेक सव�च मानवशा�� मा�य करतात. मा� माझाच �ि�कोन इतरांह�न 
सरस अस�याचा दावा गीट्�झ करतात ते�हा मतभेद िनमा�ण होतात. गीट्�झ �वत:�या 

�ि�कोनास अिधक मानवीय मानतात. याचा �ितवाद करताना शा�कमन �हणतात क�, 
कोण�याही �ि�कोना�या �े��वचा िनकष �या�यामळेु एखा�ा �कघटनचेे आकलन 

इतरांह�न अिधक चांगले होऊ शकते का, हा असायला हवा. 

 
गीट्�झ यां�या �या�या�मक मानवशा�ातील दोन गिृहतांना आ�हान िदल े जाऊ 

शकते. माणसा�या सं�कृतीचे खर े मम� ित�यातील �ितकांमधूनच �कट होते. या�या 

िवरोधात अस े �हणता येईल क�, फॅिसझम, गभ�िलंगिचिक�सा आिण वंशक� ि�त अधं��ा 
यासार�या माणसुक�स कमीपणा आणणा� या गो���या समथ�नाथ� न�हे तर िवरोधातच नहेमी 

वै�ािनक िस�ा�त व मािहतीचा वापर केला गेला आहे. �वत:�या कृत�मधून, क�पनांमधून 

व मू�यांमधून �वितत होणा� या �ितका�मक मह�वािवषयी लोक अनिभ� असतात, असाही 
�ितवाद केला जाऊ शकतो. �यामळेु �थािनकां�या मािहतीवर आधा�रत �या�या�मक 
�ि�कोन व व�ैािनक िनरी�णाची मॉडेल या दो�ह�चा िमलाफ के�यानचे सं�कृतीचा 
कोणताही अ�यास अिधक �ग�भ होत असतो. 
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िगट्�झ यां�या िलखाणात या गो�ीवर नहेमीच भर िदला गलेा क�, �य��ह�न वेगळी 
अशी सं�कृती व सामािजक सघंटना अि�त�वात नसत.े आप�याला सं�कृती व सामािजक 
संघटना �हणून जे िदसत े ते �य��ना �यां�या सभोवताल�या घटना व व�तंूचे �यां�या 
नजरतूेन झाललेे आकलन असत.े सामािजक �यव�था व�तिुन� व सापे� अशा दो�ही 
�कारची आसते. ितचे �व�प �यि�गत मू�ये व �ेरणांवर ठरत असते. तरीही �यांची 

अिभ�य�� साव�जिनक �ितके व संवादातून होत असते, ही क�पना िगट्�झ यांनी 
जोरदारपण ेमांडली. 
 

िगट्�झ यां�या या िवचारांची तलुना हेईडेगर (१९२७) यां�या िवचारांशी करणे 

उपय�ु ठरले. स�य हे माणसा�या जगाशी येणा� या संपका� तून �य� होत असते, अस े
हेईडेगर मानत. �यां�या मते �या�या�मक िचिक�सा हा जग समजून घे�याचा माग� नाही. 
माणसाचे मूळ �व�प जाणून घे�यानेच जगाची खरी ओळख होऊ शकेल. कोण�याही 
गो�ीची �या�या करणे ह े एक साधन नाही तर तो माणूसपणाचा मूळ गाभा आह.े ते अस े

मानत क�, पाहणा� या �य��ला पाहाय�या गो�ीपासून पूण�पणे अिल� राहण ेश�य नाही. या 

मतानसुार �ानोपासनेला सं�कृती, संदभ� व इितहासा�या मया�दा असतात.  
 

गेडॅमर (१९७५) यांनी आ�हपूव�क असे �ितपादन केले क�, डे�काट�स �हणतात 

�या�माणे मानवी चेतना कधीच िनिव�कार राह� शकत नाही. आप�या �व�ृी व भाषा, 
सां�कृितक संकेत आिण प�त��या गफुणीतून चेतनेचा हळूहळू िवकास होत असते. 
सामािजक िव�ानातून माणसाला �या�या सं�कृतीत जखडले�या संदभा��या पिलकडे 

नेऊन �वत:ला आह ेतसे पाहणे श�य नाही, अस ेगडॅेमर यांचे मत होते. हेईडेगर व गडॅेमर 
यांचे हे िवचार िगट्�झ यां�या मानवशा�ीय �ि�कोनातही पाहायला िमळतात. 
 

तमुची �गती तपासा 
 

१. ि�लफड� गीट्�झ यां�या �या�या�मक �ि�कोनाची  मीमांसा करा.? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

३.११ सारांश 
 

सारांशाने असे �हणता यईेल क�, समाजातील �य�� ‘सं�कृती’ नावा�या 

�ितकां�या आिण �यातून �य� होणा� या अथा��या एका प�तीचे पालन करत असतात, या 
क�पनेवर �ितका�मक मानवशा� आधारलेले आह.े लोकां�या वा�तव जीवनाच े�ितिबंब 
या सं�कृती�पी �यव�थेत उमटलेले असत.े समाजात राहताना �य�� जगरहाटीनसुार 
वागत अस�याने �ितका�मक मानवशा� या घ� िकंवा िव�किळत बांधणी�या सामािजक 
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�यव�थेवर भर दतेे. सानवी समाजाच े‘संवाद’ हेच �यव�छेदक ल�ण असेल �ितके आिण 
खाणाखणुचंा उपयोग क�न आप�या कृतीला व िवचारांना माणसाकडून िदले�या 
अिभ�य��न े सं�कृती िनमा�ण होत असत.े लोक जगाकडे व �वत:कडे �या अथा�ने पाह�न 
वत�न करत असतात �या �ि�येचा अ�यास व िचिक�सा �ितका�म मानवशा�ात केला 
जातो. गीट्�झ यांचे �या�या�मक व मानवीय मानवशा� स�ंेपाने सांगायचे झा�यास असे 

�हणता येईल क�, इतर कोण�याही सामािजक िव�ाना�माणे यातही नेमका अथ� जाणून 
घेणे िहच म�ुय अडचण असते. 

 

सकारा�मकता हा १९ �या शतकापासून स�ु झाले�या जगाकडे पाह�याचा 
त�व�ानावर आधा�रत �ि�कोन आहे. तो �ि�कोन जािणवांची अनभूुती व तका�वर 
आधा�रत आह.े 
 

कोणाला दसु� या कोणाची स�ंकृती जाणून �यायची असले तर �याला �या 

दसु� या�याच भूिमकेत जावे लागेल, असे पारपं�रक मानवशा� मानते. मॅिलनोव�क� 

�हणतात क�, �थािनक लोकांची भूिमका समजून घेतली तरच आप�याला �यांची �यां�या 
सं�कृतीिवषयीची क�पना समजू शकते. गीट्�झ हेही मानवशा�ीय आकलनासाठी 
�थािनकां�या �ि�कोनातून पाह�याचा आ�ह धरतात. �याही पिलकडे जाऊन ते याला 
�या�या�मक �ि�कोनाची जोड देतात. या �ि�कोनात सां�कृितक �ितके व संकेतांमधून 
िनघणार े िनरिनराळे अथ� एक� क�न �यांची पर�परांशी तलुना केली जात.े बाहेर�या 
िनरी�काचा �वत:चा �ि�कोन व �ान या�याशी �थािनकां�या �ि�कोनाचा िमलाफ केला 
जातो. �यि�गत आिण सामािजक जीवनाचा अथ� �य� करणा� या �ितकांची तलुना 
कर�याची प�त यासाठी वापरली जाते. 

 

िलिखत सािह�य, माणसां�या कृती, �ितके, सामािजक संरचना व घटना या 

सवा�मधून �य� होणाºया अथा�च े संकलन केले क� �यातून एक सम� िच� तयार होत.े 

यालाच गीट्�झ ‘िथक िडि���शन’ �हणतात. यातून �वत:�या व इतरां�या सं�कृतीचे �ान 
िमळिवता यतेे. थोड�यात ि�लफड� गीट्�झ यांचा �या�या�मक व मानवीय �ि�कोन हा असा 
आहे. यात मानवी �यवहारां�या अ�यासाचे मॉडेल वापरले जाते. मानवशा�ातील हा नवा 

मत�वाह आह.े काही अशंी तो मानवीय शा�ांम�ये वापर�या जाणाºया न�या व�ैािनक 
प�त�वर आधारलेला आह.े या न�या तं�ाने व �ि�कोनान े पारपंर�रक अनभुवज�य 
प�तीम�ये बदल होऊन �या अिधक �या�या�मक झा�या आहते. 

 

१९ �या शतकात होऊन गलेेले मानवशा�ातील अ�दूत एडवड� टेलर यां�या 

िलखाणातून गीट्�झ यां�या �या�या�मक �ि�कोनाचे मह�व �प� होते. टेलर िलिहतात, 

‘श�दां�या उ�चारातून जे िवचार थेट �य� होत नाहीत ते �य� कर�यासाठी �ितकांचा 
वापर करणे ही मानवाला लाभलेली भाषतेील सवा�त उ�च �तीची ��ा आह.े यामळेुच 

िविवध वशंाची माणसे मनो�यापारांम�ये एका सू�ाने बांधली गेली आहेत.``  माणसांची 
खास �मता �हणून �ितकांकडे पाहण े हे आता मानवशा�ीय अ�यासाच े एक मह�वाचे 
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उि�� झाले आहे. ससुान लगँर याकडे मानवी बौि�क ि�यांमधील न�या प�रवत�नाचा �वाह 
�हणून पाहतात. 

 
३.१२ �� 

 

 �ितका�मक व �या�या�मक मानवशा�ाचा उगम व �यातील िविवध  िवचार �वाहांचा 
थोड�यात उहापोह करा. 

 खास क�न ि�ह�टर टन�र यां�या �ि�कोनातून �ितका�मक मानवशा�ाचे �वरप �प� 
करा. 

 ि�लफड� गीट्�झ यां�या �या�या�मक मानवशा�ा�या िविवध पैलूंचा सिव�तर आढावा 
�या. 
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४  
दाट वण�न, सीिमयता आिण सामािजकता 

(THICK DESCRIPTION, LIMINALITY AND 

COMMUNITAS) 
फा�गुनी वाहनवाला 

 
खंडाची रचना: 

४.०  उि��्य े

४.१  संक�पना 

४.२  ��तावना 

४.३  ‘दाट वण�न’ (Thick Description) 

४.४  सीिमयता (Liminality) 

४.५  सामािजक �े� ेआिण �रगंणे (Social Fields and Arenas) 

४.६   सामािजकता (Communists) 

४.७  सीिमयात, सामािजकता व �वास 

४.८  िन�कष� 

४.९  टीका 

 
४.० उि��्य े
 

 ि�लफड� गीट्�झ यांनी िवकिसत केलेला अ�वयाथ�क �ि�कोन समजून घणे े

 आप�या दनंैिदन जीवनातील ‘दाट वण�ना’चे मह�व जाणून घेण े

 सीिमयता व सामािजकता यामागील संक�पना व �यांचे पर�परांशी संबंध तपासण े
 

४.१ सकं�पना 
 

 सीिमयता (Liminality): हा सं�मण काळ िकंवा �वासाचा काळ असतो. यात 
सहभागी �य��ला सामािजक �ित�ा िकंवा दजा�  नसतो. ती अनािमक असते. ती 

आ�ाधारक व िवनयशील असत े व वत�न, पेहराव इ�यादी�या बाबतीत ठरािवक 
�था-परपंरांचे पालन करतो. 
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 सामािजक ��े े (Social Fields): जेथे पया�यांचा िवचार क�न ते  िवकिसत केल े
जातात अशा जागा 

 सामािजक नाट्य (Social Drama): समाजात पया�यी सामािजक आकृतीबधं व 
मू�यांचे पालन स�ु के�यावर िनमा�ण होणार ेसंघष�. 

 सामािजकता (communities): समाजशीलतेची उ��फूत� भावना, 

पर�परांिवषयीचे �ेम, एकोपा व समानतेची भावना आिण उ�कट भाविनक, 
मिु�दायक िकंवा आि�मक अनभुव. 

 

४.२ ��तावना 
 

अमे�रक� मानवशा�� ि�लफड� गीट्�झ (१९२६-२००६) यांनी अस े �प� मत 

मांडले क�, सं�कृतीवण�न ह ेिन�वळ िनरिनराळे अ�वयाथ� काढण ेअसते. गीट्�झ यां�या मते 
दसु� या सं�कृतीमधील आशय व ि�यांिवषयी मानवशा��ाच ेताडून न बघता येणार े मत 

�हणजे ‘अ�वयाथ�’ न�ह.े तर एका ठरािवक सां�कृितक संदभा�त त ेआशय व कृती कशा 
अथ�पूण� ठरतात यािवषयी िवचारपूव�क केलेली मांडणी �हणजे अ�वयाथ�. गीट्�झ यांनी सन 
१९७३ म�ये ‘Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture’ 

या िनबंधात आपली मते औपचा�रकपणे मांडली. �यात त े असे िववचेन करतात क�, ‘ 
माणूस हा �वत:च �वत:ला मह�व देऊन िवणले�या जा�यात अडकलेला �ाणी आह.े 
मा�या ��ीने माणसान े िवणललेे जाळे ही �याची सं�कृती आह.े �यामळेु �याची िचिक�सा 
करणे िनतीिनयमांचा शोध घेणार े �ायोिगक िव�ान न�ह े तर अथा�चा मागोवा घणेार े

अ�वयाथ�क िव�ान आह.े’ 

‘The Interpretation of Cultures,’�या पिह�या �करणात ि�लफड� गीट्�झ 
सं�कृती वण�नकाराची नेमक� भूिमका �प� करतात. ढोबळ मानान े सं�कतीचे िनरी�ण 

करण,े न�द घेणे व िचिक�सा करणे हे सं�कृती वण�नकाराचे उि�� असते. खास क�न �या 
वण�नकाराला �ितकांचा अ�वयाथ� �या सं�कृतीम�यचे शोधावा लागतो. सव� त� हेचे अथ� 

समोर ये�यासाठी �ितकांचा अ�वयाथ� ‘दाट वण�ना’�या आधार े लावायला हवा. हा म�ुा 
�प� कर�यासाठी ते डोळा िमचकिव�याचे उदाहरण दतेात. माणूस जे�हा डोळा िमचकवतो 

ते�हा तो �या�या डोळयाची वेगाने िन�वळ उघड-झाप करत असतो क�, तो आप�या 
एखा�ा िम�ाचा उपहास कर�यासाठी डोळा िमचकिव�याच ेनाटक क�न काही तरी कपट 

स�ु अस�याचा समज क�न दऊेन �या िबचा� याची फसवणूक करत असतो? शेवटी 

िगट्�झ अशी आशा �य� करतात क�, सं�कृतीवण�नकार �ितकांची जेवढी खोलवर उकल 
क� शकेल तेवढीच िविवध स�ंकृत�मधील संवादाची कवाडे अिधक खलुी होतील. (एम. 
मफ�) 
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४.३ ‘दाट वण�न’ (THICK DESCRIPTION) 
 

मानवशा�� या ना�यान े गीट्�झ यांचे पिहले आिण सवा� िधक �वार�य 
सं�कृतीवण�नात होते. परतं ुस�ंकृत�चा केवळ वरकरणी अ�यास क�न काही मानवशा�� 
जे िन�कष� काढत होते �यान ेत् हताश झाल ेहोते. (गीट्�झ १९७३/२०१३) पण यात एवढे 

वाद हो�यासारखे काय होते? सरळ सांगायचे तर गीट्�झ यांनी ह े ओळखले होते क�, 
सं�कृती ही एक गुतंागुतंीची व बह�धा गहन गो� असते. ित�यात पर�परांम�ये गुंतले�या 
�ितके आिण िच�हांचे अनके थर असतात. (�ाचीन िहदूं  ��चेा संदभ� दते �यांनी एके 

िठकाणी सं�कृतीला कासवाची उपमा िदली होती: १९७३, प.ृ २९) याव�न �यांचे �हणण े

अस ेक�, सं�कृतीची �या�या करण ेसोप ेनाही व ितचे वण�न करणे तर �याह�नही कठीण 
आहे. मानवशा��ांना �यां�या सां�कृितक अ�यासात मदत कर�यासाठी या िव�ाशाखेत 

‘दाट वण�न’ (Thick Description) या संक�पनचेी भर टाकली. ‘दाट वण�न’ �हणज े
��य� जागवेर जाऊन आले�या अनभुवांतून िचिक�सकान ेसां�कृितक आिण सामािजक 
संबंधांचे स�ुप� अस ेआकृतीबधं तयार करण ेव �यांना संदभा�ची जोड दणे.े (हॉलोवे आिण 

आरड�लयूजेएफ, प�र�छेद ३) 
 

एक उदाहरण: डोळे िमचकव�याची बह�अथ� कृती 

‘दाट वण�न’ �हणजे नेमके काय हे �प� कर�यासाठी गीट्�झ यांनी खालील�माण े
एक साध ेउदाहरण िदल:े 
 

समजा.. दोन मलुे �यां�या उज�या डो�याची वेगाने उघड-झाप करत आहते. 
यापकै� एका�या डो�यांची उघडझाप ही अनिै�छक ि�या आहे तर दसुरा �या कृतीतून 
गोपनीय संकेत दते आहे. हालचाली �हणून या दो�ही कृती एकसार�या आहेत. एक घटना 

�हणून डो�यांची ही हालचाल कॅमे� यात िटपली तर �यापैक� कोणते ‘डोळा िमचकावण’े 

आिण व कोणते ‘ डोळा मारण’े आहे यातील फरक सांगता येणार नाही. िकंवा �यापैक� एक 

िकंवा दो�ही डोळा िमचकवणे अथवा डोळा मारणे आह,े हेही कळणार नाही. डोळा 
िमचकवणे व डोळा मारण ेयातील फरक कॅम�े यात िटपला जात नसला तरी �या दो�ह�म�ये 
मोठा फरक आह.े जो कोणी या दो�ह�म�ये ददु�वाने ग�लत करले �या�या हा फक ल�ात 
येईल. डोळा मारणारा काही तरी सांगत असतो आिण �याचे हे सांगण े नमे�या व खास 
�कारचे असत.े.. ज�ेहा अशा �कार ेसहेतूक डो�याची उघडझाप करणे �हणजे काही तरी 
गिुपताचा तो संकेत आहे अस ेमान�याची परंपरा �ढ असते त�ेहा त ेडोळा िमचकवण ेन 

राहता ‘डोळा मारण’े होते. यातून सं�कृतीचा एक पैलू उघड होतो. 
 

पण ह े एवढ्यावरच संपत नाही. समजा तेथे ितसराही मलुगा आह.े या ितस� या 
मलुाने आप�या िम�ांची थ�ा कर�यासाठी �या पिह�या मलुा�या डोळयांची उघडझाप 
कर�या�या कृतीचे िवडंबन केल.े नविशका अस�याने �याला ती न�कल ह�बेह�ब जमली 

नाही, पण �या�याही डो�याची हालचाल पिह�या दोघांसारखीच होती. तरी तो �या 
दोघां�माणे डोळा िमचकवतही न�हता व डोळा मारतही न�हता. ही ितसरा मलुगा �या 
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कृतीचा अ�वयाथ� न कळता नसुती न�कल करत असतो. �हणजे डोळे िमचकवणे व डोळा 

मारणेयाचेही समाजान े घालून िदलेला काही नीतीिनयम आहेत, हे आप�या ल�ात येते. 

‘िवरळ वण�न’ (Thin Description) यातील फ� ि�या ल�ात घेते. �याउलट ‘दाट वण�न’ 
(Thick Description) �या ि�येमागील अ�वयाथ� शोधत असते. सं�कृतीवण�नाचा उ�ेशच 

तो आहे. यात कोण काय करतो एवढेच न पाहता, �या�या �या कृतीतून �याला व 

समाजाला कोणता अथ� अिभ�ेत आहे, याचा शोध घणेे यात मह�वाचे मानले जात.े असे न 

करता सं�कृतीकडे केवळ वरकरणी पािहल े तर सं�कृतीचे खर े मम� कळणार नाही, अस े

गीट्�झ मानतात. (१९७३, प.ृ ६-७) 
 

�याचे खर े आकलन फ� ‘दाट वण�न’ प�तीनचे होऊ शकते अशा मानवी 
वत�नाचे चपखल उदाहरण गीट्�झ यांनी या छोट्याशा परतं ु�भावी प�र�छेदातून िदले आह.े 

यात डोळा िमचकवणारा, डोळा मारणारा व िवडंबन करणारा अशी ही ित�ही मलु ेवरकरणी 
एकसारखी िदसणारी शारी�रक ि�या करत असली तरी ितघां�या ि�यांमधील अ�वयाथा�त 

खूप फरक आह.े िगट्�झ �हणतात क�, सं�कृती वण�नकाराला मानवी वत�न व �या�दार े
सं�कृती समजून �यायची असले तर �याला हा खोलवर असलेला संदभ� खोदून काढावाच 
लागेल. 

 

‘सं�कृती �हणजेच संदभ�’ हे िगट्�झ यांच ेिवधान (शा�कमन , १९८४, प.ृ २६२) 

‘दाट वण�ना’तून �यांना काय अिभ�ेत आह,े हे अचूकपण े�प� होते. गीट्�झ यांनी िवकिसत 

केलेले ‘दाट वण�ना’चे ह े मॉडेल ि�ह�टर टन�र यांनीही वापरले. पण �यांनी �याला �हॅन 

जनेेप यां�या ‘सं�मणाव�थे’�या (rites of passage) मॉडेलचीही जोड िदली. १९६०�या 

दशकात उदयाला आलेली िव�ोही सं�कृती (counter culture) व ‘वूड�टॉक’ िकंवा 

�यूयॉक� म�ये झालेली समिलंगी ल�िगक �वतृी�या समाजाची ‘�टोनवॉल’ दंगल यासार�या 
घटनांमधील या सं�कृतीवा�ांच े अनभुव समजून घे�यासाठी टन�र यांनी या सधुा�रत 
मॉडेलचा वापर केला. एकूण �यापक सामािजक �यवहारां�या संदभा�त सामािजक 

चळवळ�ची, वांिशक गटांची व समाजाने बिह�कृत केले�या अ�य अ�पस�ंय गटांची भूिमका 
समजून घे�यासाठी �यांनी ि�या�मक मॉजे�सचीही पनुबा�धणी केली. पूव� मानवशा�ीय 
अ�यास औ�ोिगक�करणापूव��या दूरवर�या िवदशेी जनसमदुायांपरुता क� �ीत होता. तो 
समकालीन औ�ोिगक समाजांकडेही वळिव�याचे �ये ब� याच अंशी टन�र यां�याकडे जाते. 
हे करत असताना �यांनी मानवशा�ा�या पारंप�रक सैधाि�तक मॉडे�सचेही मोठ्या 
�माणावर पूनमू��यांकन घडवून आणल.े 

 
टन�र यांना िव�ान व मान�यिव�ा या दो�ह�कडे ओढा होता. यापकै� कशाची कास 

धरायची यािवषयीचे मनातील �ं�द �यांनी िव�ापीठत मानवशा�ाचे िश�ण घेऊन 
सोडिवल.े या िव�ाशाखेत �यांना सं�कृतीिव�ान व मानवी �यवहारशा� या दो�ह�चा 

ढांडोळा घेता आला आिण स�दय�शा�, �ितका�मकता व अ�वयाथा�चे समाजातील नेमके 
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�थानही अ�यासता आले. माणसां�या आपसातील संबंधांमधील नाट्यमयतेचेही �यांना 
आकष�ण होत.े �यावहा�रक��्या ती भूक सािह�य व नाटकांमधून भागवत असत. 
मानवशा�ा�या अ�यासाने �यांना या गो�ी ��य� सामािजक पातळीवरही शोधता आ�या. 

 
मानवशा�ात ��येक गो�ीकड ेव�तूिवषय �हणून पािहले जाते व �यामळेु �यांचा 

अ�यास करायचा �यां�यावरच अ�याय होतो, हे �हणणे टन�र यांना मा�य न�हत.े काही वेळा 

असे घडते, हे ते नाकारत नाहीत. पण वसाहतवादा�या नंतरचे िटकाकार मानवशा��ांचे 

समाजाशी असलेले खर ेनाते समजू शकलेले नाहीत, असा �यांचा आ�ेप होता. 
 

जे�हा मानवशा�� �या समाजाचा अ�यास करायचा आह े �या समाजासोबत 

बह�धा आप�या कुटंुबासह दोन-तीन वष� जाऊन राहतो, ते�हा �याचे �यां�याशी जे 

गुंगागुतंीचे संबंध जळूुन येतात �याला टन�र ‘सामािजक नाट्य’ (Social Drama) अस े

�हणतात. या संबंधांनी एवढी एक�पता िनमा�ण होते क�, व�तिुन�तेन े पाहणारी �य�थ 
�य�� एवढीच भूिमका न राहता तो मानवशा�� �या समदुाया�या सामािजक व 

सां�कृितक जीवनाचा एक िह�सा बनून जातो. प�रणामी या ‘सामािजक नाट्या’ची भूिमका, 
�य���या �व�ृी आिण संभाषणांतून �य� होणारा अथ� या सव� बाबी मानवशा��ाने �या 
समाजाचा एक िह�सा अस�या�या भूिमकेतून समजून घेणे हे मीसांसे�या ��ीन ेमह�वाच े
ठरते. 

 

��येत सं�कृती व �यातील ��येक �य�� आप�या मनातील भावना �य� 
कर�यासाठी सव� �ानिे�यांचा उपयोग करतीत असत.े�यि�गत पातळीवर ही अिभ�य��  

शारी�रक हावभाव, चेहºयावरील भाव, देहबोली, जलद, मंद िकंवा खोलवरचे �सन, अ�ू 

इ�याद�मधून �य� होते. तर सां�कृितक पातळीवर ती ठरािवक प�तीचे हातवार,े न�ृयाचे 

�कार, अथ�पूण� मौन, कवायतीसारखे ताला-सरुात चालण,े खेळ व ��डा�कार आिण 
कम�कांडे यातून िदसत.े 
 

परतं ुटन�र यांनी व�ैािनक िस�ांतांना पणू�पणे सोडिच�ी िदली नाही, तर मानवी 
�यवहारां�या अ�सा�या न�या �े�ांम�ये �यांनी वै�ािनक प�त�चा वापर स�ु केला. 

�यासाठी �यांनी रचना�मक कृितशीलता, नातीगोती, वग�वारी आिण अिधकारांची उतरडं या 
त�वांचा उपयोग केला. तरीही मानवी अिभ�य��चा भाविनक आिव�कार अ�यास�यासाठी 

�यांनी �यि�िनहाय वेगळेपण, �यि�गत शैली, सभंाषण चातयु�, �यि�गत पसंती आिण 
संवादामधील �ितकांचे मह�वाचे �थान याकड े�यांनी दलु�� केले नाही. थोड�यात �यांना 
�य��गत ��य� अनभुव व भाविनक िकंवा आि�मक पलूैचे मह�व या म�ुय आधारावर एक 
समाजिव�ान �हणून �यांनी मानवशा�ाचा पाया घाल�याचा �य�न केला. सामािजक 

अ�वयाथ� एखा�ा िलिखत सािह�यासारखे वाचता यतेात, अस ेमानणाºया गीट्�झ यां�या 
उलट टन�र यांनी सं�कृतीचा खरा अथ� समज�यासाठी सामािजक �यववहारांकडे एका�ा 
नाट्या�माणे पाह�याचा आ�ह धरला. 
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तमुची �गती तपासा 
१. सां�कृितक जीवनामधील‘दाट वण�न’(THICK DESCRIPTION) संक�पनचेी 
मीमांसा करा.? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

४.४ सीिमयता (LIMILALITY) 

 
�हॅन जेनपे यांनी ‘राईट्स ऑफ पॅसेज’चा िस�ांत िवकिसत केला ते�हा �यां�या 

क�पनेतील सं�मणाचा िकंवा ‘िलिमनल’ ट�पा असा होता जेथे सामािजक बधंनांतून 
थोडीफार म�ुता िमळू शकत होती. सिुनि�त अशा सामािजक रचन�ेया दोन टोकां�या 

मधील, जेथे काहीही घडू शकते अशी मोकळी जागा, �हणजे ‘िलिमनल’ �थान, अशी 

�या�या �यांनी केली. �हॅन जेनपे यांनी येथे वापरलेला ‘Liminal’ हा श�द लॅिटन 
भाषतेील असून �याचा अथ� मया�दा िकंवा सीमा असा होतो. टन�र यांनी �यांनी �यां�या 

‘सीिमयते’�या संक�पनेत याचा मह�वाचा घटक �हणून िवकास केला. वा�तिवक िकंवा 
�ितका�मक मया�दा हा कम�कांडां�या आिण �ितका�मक अनभुवांचा मह�वाचा िह�सा 
असतो. या ट��यावर असलेली �य�� वग�करणा�या िनि�त िबदूंं�या मध�या भागात 

असते, ितची अव�था सिंद�धतेची असते व ती समाजा�या वग�करणा�या प�त�म�ये 

��ीस पडत नाही. दजा��या अन�ुमात मध�या ट��याला असणे यास ते ‘िलिमनॅिलटी’ 
�हणतात. 

 

समाज जे�हा �वत:ची दखल घेतो, भाविनक, आ�याि�मक आिण सामािजक 
िव�ात लोकां�या �थानांचा आढावा घेतो आिण सामािजक �यव�थेस आकार देणा� या 

सामािजक संबधंांची फेरआखणी करतो ते�हा ते �या समाजाच े‘िलिमनल’ ट�प ेअसतात, 
असे टन�र सांगतात. या ि�थ�यंतरा�या अव�थेत �य�� ित�या नहेमी�या सािमजेक 
भूिमके�या बाहेर जाऊन पया�यी सामािजक रचना व मू�यांचा  �वीकार क� शकते. या 
काळात िनिष�ततेचे अनेक िनयम तयार होत अस�याने समाजाची घ� वीण सैल होऊ 
शकेल अशी ही धो�याची घडी असत.े  सामािजक दजा�  कसा िवसिज�त होतो ह े

‘िलिमनॅिलटी’तून िदसून येत अस�याने याची संक�पना मांडताना आपण या ‘िलिमनल’ 
अनभुवातही सं�कृती हाच म�ुय पैलू मान�याऐवजी बह�धा �या�या �व�पावर अिधक ल� 
क� �ीत करतो. टन�र यां�या या मॉडेलम�ये स�ु�थािपत �था मोडीत िनघा�यावर दोन 
गणुिवशेष �कट होतात- िवम�ु चेतना आिण नैसिग�क अशी शारी�रक व आि�मक अव�था. 
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४.५ सामािजक ��े े आिण �रगंण े (SOCIAL FIELDS AND 

ARENAS) 

 
�बळ सामािजक सरंचनेस घातपाती असे पया�य जथेे उभे केले जाऊ शकतात �या 

मोक�या जागांना टन�र ‘सामािजक �े�’े (Social Fields) �हणतात. या सामािजक 
नाट्यातून िकंवा िवरचेक अनभुवांतून समाज कसा असू शकतो याच ेपया�य ि�थ�यंतरा�या 
या मानिसक व सामािजक �र� जागांम�ये मांडले जाऊ शकतात. �हणजेच सामािजक 

�यवहारां�या, मू�यां�या व �ितका�मक अिभ�य���या पया�यी रचना तयार के�या जातात, 
��थािपत होतात व �यांचा ��थािपत सामािजक आिण �ितका�मक रचनांशी संघष� िनमा�ण 

होतो. अशा अ�य� सां�कृितक �भाव�े�ांना टन�र ‘सामािजक �े�’े अस े�हणतात. �यात 
सामािजक व �ितका�मक रचना नवी सनातन �यव�था �हणून ��थािपत होते �या�यासाठी 

टन�र ‘�रगंण’ (Arena) असा श�द वापरतात. सामािजक-सा�कृितक आकृतीबधंा�या या 
पया�यी मॉडे�सचा परु�कार करणा� यांम�य ेयानंतर वच��वासाठी संघष� स�ु होतो. यातूनच 

समाजात ‘सामािजक नाट्य’ बजावत,े हे �प� होते. 

 
तमुची �गती तपासा 

 

१. सां�कृितक जीवनामधील सीिमयता संक�पनचेी भूिमका कोणती.? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

४.६ सामािजकता (COMMUNITIES) 

 
यात अिधक स�ुप�ता आण�यासाठी टन�र यांनी ‘सामािजकते’ची 

(Communities) संक�पना िवकिसत केली. हा म�ुयत: धम�, नाट्य व सािह�यातून 
��य�ात येणारा अनभुव असतो. पण �याची िचिक�सा अनभुविस� िकंवा वै�ािनक 
�ि�कोनातून केली जात नाही. हे �वासाचे िवधीिनयम, िविदरोही सं�कृती व धािम�क 
चळवळ�म�ये पाहायला िमळत.े यामळेु धमा��या ि�यावादी मॉडेलऐवजी सामािजक रचना 
समजून घे�यात प�रवत�नीय, िवरचेक व धािम�क अनभुव म�यवत� भूिमका बजावतो ह े�प� 
होते. 
 

टन�र असे सांगतात क�, ‘सािमयत’े�या अव�थेत उ�फूत� समाजशीलता, 
पर�परांिवषयीचे �ेम, एको�याची व समानतचेी भावना आिण उ�कट भाविनक व आि�मक 

अनभुव या �पाने सामािजकता (communities) उदयाला येते. यातून  आनंदा�या, 
क�याणा�या व आि�मयते�या उ�कट भावनांचा उगम होऊन सनातन सामािजक व 
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सां�कृितक �यव�थेला आ�हान िदले जात.े ही अशी वेळ असते जे�हा अ�तुर�य आदश� व 
आकां�ा �य� के�या जाऊ शकतात व सामािजक-सां�कितक रचनचेी पया�यी �यव�था 
तयार केली जाऊ शकते. लोकांनी सव�मा�य सामािजक िव�ाचे बरुख ेकाढून टाकले आहते 
व सामािजक बंधनां�या जोखडातून लोक आता ख� या अथ� म�ु झा�याची भावना 

या�याशी बह�धा िनगिडत असत.े टन�र यां�या मते, या ट��याला लोकांना आनदंाची व 
नातेसंबंधांतील स�चेपणची जी उ�कट जाणीव होते तीच १९६० �या दशकातील िह�पी 
चळवळीसार�या िव�ोही सामािजक चळवळीमधील अ�तुर�य आदशा�मागील म�ुय 
�ेरकश�� होती. ते �हणतात क�, जगरहाटी�या बाहरे पडून पया�यी समदुाय तयार 
कर�याची ही �वतृी ही काही अंशी तशा लोकां�या कायम�व�पी सामािजकते�या अव�थेत 
राह�या�या इ�छेची अिभ�य�� होती. 

 
सव�च समाजांम�ये समाजाची क�पना असमान लोकां�या वग�करणाने केली 

जाणारी  रचना, अशीच असते. याउलट सामािजकते�या संक�पनेत कोण�याही �कारचा 
भेदभाव नसले�या सम�पणे एकिजनसी अशा समाजा�या रचनेची आकां�ा असते. 
अ�ूतर�य क�पना डोळयापढेु ठेवून उ�या राहणा� या सामदुाियक धािम�क िकंवा राजक�य 
चळवळ�म�ये अथवा जनजातीय कम�कांडांम�ये ती िदसून यतेे. यात समाजाकडे सामाियक 

मू�ये, आदश� व आि�मयते�या भावननेे म�ु आिण समान बांधवांनी एकि�त येऊन उभी 
केलेली �यव�था या��ीने पािहले जाते. जेथे सहयोगाचे व समानतावादी वत�न हा िवशेष 
असतो आिण दजा�  व दजुाभावा�या नेहमी�या �या�या दलुि��त के�या जातात ते�हा 
सामािजकतेचे �यवहार केल े जाऊ शकतात. एरवी सव�साधारणपणे िवभागल े गेलेल े व 
पर�परां�या िवरोधात असणार े लोक अशा वेळी एक� येऊन मनवते�या सामाियक 
अनभुवासाठी आप�या मतभेदां�या पिलकडे जाऊ शकतात. टन�र िलिहतात... 

 

‘संरचनेत वळेोवळेी होणा� या प�रवत�नाने या सामािजकतेम�ये अनेक ि�यािवधी 
होत असतात. सामािजकतचेी ही अव�था कालातीत आह ेव ती िचरतंन अस�याने ितला 

काळा�या नहेमी�या क�पना लागू होत नाहीत, असे यात रममाण होणार ेमानत असतात. 
 

अशी सामािजकता उ��फूत�पणे व आपोआप उदयाला येते व टन�र यां�या मते 
समाजाची ती एक अप�रहाय� गरज आह.े सामािजकतेची ही भावना कायम ठेव�यासाठी 
त�ुही दजा�  व भेदभावाची बा� ल�णे दूर कर�याचा �य�न करत असता आिण �य���या 
दजा�कडे िकंवा समाजाने ितला िदले�या भूिमकेकडे न पाहता माणसुक��या सामाियक 

अनभुवावर ल� क� �ीत करत असता. हचे ठामपणे �प� करताना टन�र पढेु िलिहतात, 
सीिमयतेचा आव आण�यासाठी म�ु�चा बरुखा धारण करावा लागणार असला तरी लोकांनी 
दजा� िन�दशेक बरुखे, पेहराव व अिधकारिच�हे वेळोवेळी झगुा�न दणेे गरजेच े
असते.समािजकता ��थािपत बा� रचनां�या बाहेर असते असे टन�र मानत असले तरी 
सीिमयते�या अव�थेचीही �वत:ची अशी पया�यी रचना व �ितका�मकता असते. पण तीही 
ब�हशंी �यां�या समाजा�या म�ुय सामािजक �वाहातूनच उयाला आलेली असत.े 

उदाहरणाथ� या रचनेत प�ुष व ि�यांमधील पेहराव, �ुगंार व �वीकाय� वत�नातील भेदाभेद 
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अिधक ती� होऊ  शकतात. मा� सामािजकते�या अव�थेत असलेले लोक हे भेदाभेद 
म�ुाम कमी कर�याचा �य�न करतील िकंवा �ी व प�ुषां�या भूिमकांची अदलाबदलही क� 
शकतील. ि�यावादी �ि�कोनातून सामािजक एकिजनसीपणावरील हा धोकादायक व 
िवनाशकारी आघात ठ� शकतो. पण या अव�थेतूनही सामािजकतेची सकारा�मक �मता 

िदसून येते. �यातून एकजूट, मू�ये व लोकांमधील सामािजक दवुा यांना बळकटी िमळते. 
 

सीिमयता व सामािजकता यां�या रचनेसाठी वापरली जाणारी �ितके बह�धा 

समाजा�या म�ुय �वाहा�या िकनाºयावर असले�या लोकांकडूनच घेतलेली असतात. 

उदाहरणाथ�, म�ुय सं�कृतीह�न िवरोधाभासी िकंवा ितचा काठावर अस�याचे मानले जाणार े

िज�सी, मूळ रिहवासी, चेटिकणी इ�याद�चा बह�तेक वेळा सामािजकतेचे �ितक �हणून 

उपयोग केला जातो. म�ुय म�ुा असा क�, समाजा�या म�ुय �वाहाह�न वेगळेपणाची िकंवा 
�या समाजान ेबिह�कृत के�याची ही �ितके असतात. याच �ितकांची फेरआखणी क�न ती 

�यि�वादाची, पया�यी समदुायांची व समाजा�या म�ुय �वाहापासून िवभ�तचेी �ितके 
बनतात.मूळ रिहवासी जे�हा आपली �वत:ची सामािजक-राजक�य व सां�कृितक ओळख 
�य� कर�याचा �य�न करतात व जे�हा ते िहच �ितके सामािजकतेसाठी व समाजा�या 

म�ुय �वाहापासून वेगळेपण दाखिव�यासाठी वाप� पाहणाºयांशी �पधा�  करतात ते�हा 
संघषा�ची ि�थतीिनमा�ण होत.े 

 

या समाजवगा��या सामािजक संबंधां�या, �ितकां�या व सां�कृितक साचेबधंां�या  
�या �वत:�या अशा पया�यी रचना असतात �याही मा�यतसेाठी व प�रणामकतेसाठी 
सां�कृितक म�ुय �वाहावरच अवलंबून अस�यान े व काही �माणात �या �या�यावरच 

िवसंबून अस�याने जी अव�था हे �याला टन�र ‘िव�ोही रचना’ () �हणतात. बह�तेक वेळा 
ध�कातं� �हणून वापरली जाणारी ही �ितके व िच�हे स�ंकृती�या म�ुय �वाहातील 
�यां�या �थानाव�नच नावा�पाला येतात व ती प�रणामकारक ठर�यासाठी म�ुय �वाहात 

�यां�यािवषयी काय �ि�कोन आहे हे मह�वाचे ठरत.े यािवषयी टन�र �हणतात, िव�ोही 
रचना व सामािजकतेचा उगम समाजा�या म�ुय �वाहा�या काठावर होते हे आपण समजून 
घेत�यावर काठावर �यांची नमेक� काय भूिमका असते हे समज�यासाठी ही �ितके काय 
सांगतात हहेी आप�याला जाणून �यावे लागेल. 

 

तमुची �गती तपासा 
  

१.‘सामािजकते’ची (Communities) संक�पना स�ुप�ता करा.? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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४.७ सीिमयता, सामािजकता आिण या�ा 
 

वर �हट�या�माणे टन�र यांनी सीिमयतेची संक�पना �हॅन जेनेप यां�याकडून 
घेतली आिण जे�हा ि�थ�यंतर हेच �भावी सू� असत ेअसे समाजजीवनातील िवशेष ट�प े

समजून ग�ेयाच े साधन �हणून �याचा िव�तार केला. टन�र िलिहतात क�, ‘‘दजा�िनहाय 

रचना’ हे जर आपले समाजाचे मूलभूत मॉडेल असेल तर सीिमयते�या काळास आप�याला 

दोन रचनां�या दर�यानचा काळ मानावा लागले’ (१९६७:९३) या��ेया िवध�म�ये, अ�य 
कम�कांडात िकंवा तीथा�टनातील असे ि�थ�यंतराचे कालखडंही असचे असतात. �हणजे ते 

धड इकडे नसतात िकंवा ितकडे नसतात, ते ठरले�या �थानां�या म�ये कुठेतरी असतात 

व �याची जागा नीतीिनयम, �ढी-परपंरा, �था व  उ�सवांव�न ठरत असते. प�रणामी  

सामािजक व सां�कृितक ि�थ�यंतरांनाही औपचा�रकता दणेाºया अनेक समाजांम�ये �यांचे 
असे सिंद�ध व अिनि�त गणुिवशेष िदसून येतात. (टन�र १९६९:९५) 

 

टन�र यांना सीिमयते�या कालखंडांचे आकष�ण वाटे कारण नहेमीचे सामािजक 
संबंध �लंिबत होण ेव �यात प�रवत�न ह े�यांच ेल�ण असते. सीिमयतेचे कालखंड केवळ 
काळा�या आत-बाहेर नसतात तर सामािजक रचने�याही आत-बाहेर असतात.  (टन�र 
१९६९: ९६) यातून मानवी सबंंधांची दोन �मखु मॉडे�स सूिचत होतात: 
 

पिहल े अशा समाजाचे �याची स�ुयवि�थत बांधणी असते, �यात फरक केलेल े
असतात व �यात कमीपणा�या व अिधकपणा�या िनकषावर माणसांना िनराळे क�न 
�यां�या राजक�य-वैधािनक- आिथ�क �थानां�या उतरडंीची �यव�था ठरिवलेली असते. 
दसुर ेसीिमयते�या काळात �याचे वगेळेपण �प�पणे जाणवते अशासा स�ुयवि�थत बांधणी 
नसले�या िकंवा अगदी जजुबी बांधणी असले�या व तलुननेे कमी भेदाभेद पाळ�या 

जाणाºया सामािजकतेचे. (टन�र १९६९: ९६) िव�किळत समाज िव�� स�ुयवि�थत 
बांधणीचा समाज, ि�थ�यंतर/ �थैय�, समानता/ असमानता, अनािमकता/ नामकरण प�ती, 
िन:श�दता/सभंाषण, दजा� /दज�चा अभाव अशा िकतीतरी पर�परिवरोधी ि�द-अगंी 
गणुवैिश�्यांची उदाहरणे चन�र देतात. (१९६९:१०६-१०७) पारपं�रक समाजांम�ये ही 
गणुवैिश�्ये �वासाशी िनगिडत ि�यांचा भाग असतात. परतं ुती �मखु धमा�मधील व खास 
कर�न धािम�क तीथ�या�ांमधील �संगही दश�िवतात. 

 

तीथ�या�ां�या �ितका�मकतेतून �यांच े सं�मणा�मक �व�प अधोरिेखत होत.े 
ि��न धमा��या सािह�यात अशी �पके वारवंार पाहायला िमळतात. चाऊसर यां�या म�ये 
इं�जी सािह�यातील असे सवा�त स�ुिस� �पका�मक तीथा�टन वाचता येते. 
 

आिण हे १९ �या शतकातील अमे�रक� �तो� हेही �याचेच उदाहरण आहे: 
ि��न �ितका�मकता �वासाचे सीिमय �व�प �य� करत.े शेवटी येशू ि��ताचा 

ज�मही �वासातच झाला होता.  �याच े मानवी अि�त�व ह े �यां�या वा�तवापासून 
अ�पावधीसाठी झालेली ताटातूट होती. 
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ि��न परपंरां�या बाहरेही सामािजक संबंधांमधील सामािजकतेचा दजा�  या�ां�या 
सीिमय �व�पांतून �य� होतो. (टन�र १९७४: १६६-१६७) सामािजक भेदभावांची  बा� 
�ितके दूर केली क� अशी सीिमयता �प� होते. 
 

सामािजकता, सीिमयता व समाजातील सवा�त किन� दजा� यां�यातील द�ुयावर 
टन�र भा�य करतात. बह��त�रय समाजांम�ये सवा�त खाल�या जाती व वगा�म�ये सवा�त 

जा�त अ�यवधान व वत�नातील अनिै�कता िदसून येत,े असे बह�धा मानले जाते. ह े

अनभुविस� स�य असतेच असे नाही, तरी समाजातील ती एक िचर�थायी भावना न�क�च 
असते. कारण �यांना सामािजकता जा�तीत जा�त वाढवायची असते ते �याची स�ुवात 
नेहमी दजा�ची बा� ल�ण ेकमी क�न िकंवा ती कमीत कमी क�न �याची स�ुवात करत 
असतात. उदाहरणाथ� गांधी व टॉल�टॉय यांनी आप�या �वत:�या बाबतीत हेच केले. 

दसुºया भाषते सांगायच ेतर �यांनी पेहराव व वत�ना�या बाबतीत ते ग�रबां�या अव�थे�या 
जा�तीत जा�त जवळ गेले. (१९७४:२४३) 

 

या�ा या काही मलुभूत गणुविैश�्ये असल�या सामािजक �ि�या असतात. �या 
सामािजकता दाखिवणार े सीिमय सामािजक संबंध असतात. आिण �यात समाजातील 
नेहमीची उ�च-नीचतेची �णेीब� रचना िविलन झा�या�या िकंवा ती उलटी झा�या�या 
वा�तवावर भर दणेारी �ितके वापरली जातात. तीथ�या�ांच े उि�� असलेली तीथ���े े

कम�कांडांची म�ुय क� �े बनतात. सवा�त मह�वाचे तीथ��े�, अनषुिंगक तीथ��े�े व �यां�या 
दर�यानच े माग� हे सामािजक �ि�येचे एक जाळे असत.े टन�र यां�या मूलभूत सधैाि�तक 
िचंतनात या तीथा�टनांची गडद छाप िदसते. �यांनी या�ांमधील �ि�यांचा अ�यास �ि�येचा 

एक घटक �हणून, िवरोधी रचना �हणून आिण कम�कांडांतील �ितकांमधील अथ� अशा 
िविवध �कार ेकेला आहे. (१९७४:१६६) 

 

४.८ िन�कष� 

 
टन�र यां�या मह�वा�या संक�पनांचा थोड�यात आढावा घ�ेयाने �ग�भ ��ेला 

आिण राजक�य मानवशा�ाकडे पाह�या�या िविवध क�पना िवकिसत करताना �यांनी 
दाखिवले�या कमाली�या ऊज�ला �याय िद�यासारखे होणार नाही. (�वाट्�झ वगैर े१९६६) 

एिडथ टन�र अशी आठवण सांगतात क�, १९६० �या दशका�या स�ुवातीस �यां�या 

िवचारांना, वा�या�या उलट्या िदशेने जाणा�या िशडा�या होडीला िमळावे तस,े अचानक 
असे काही नव े वळण िमळत अस.े (१९८५:८) आप�याला असलेले िविवध िवषयांतील 
�वार�य आप�या सशंोधना�या मलुभूत अ ॅज�डाचा कसे अिवभा�य भाग बनले हे �वत: 
टन�र अशा श�दांत सांगतात. 

 
मानवशा�� �हणून केलेले माझे काम �हणजे  िविवध कालखंडां�या व िविवध 

सं�कृत��या मानव समहुां�या सि�मिलत �ि�यांचा अ�यास होता. मला असे जाणवले क�, 
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या सि�मिलत �ि�यांनी एक िनरतंर साव�जिनक ि�या घडत असते. माझी पा�ा�य 
पा��भूमी पाहता मला �या नाट्यमय वाट�या नस�या तरच नवल होते. (१९८४:१९) 
 

कम�कांड, सामािजक नाट्य व सां�कृितक व�तंूचे खर े�व�प फ� अि�त�वा�या 
मानवशा�ातूनच जाणून घतेा येऊ शकते, असा िन�कष� टन�र यांनी काढला होता. �यांचे 
अस े �हणणे होते क�, समाजा�या केवळ रचनकेडे न पाहता या रचनां�या �ितका�मक व 
भावनीक प�रणाम काय होतो हे पाहणे आिण �यातही या रचनां�या सं�मण काळतील 
मध�या काळात काय होते हे पाहणे अिधक मह�वाचे आह.े टन�र यां�या िचिक�सेनसुार 
समाजरचने�या आिण वत�ना�या नीितिनयमां�या बाहरे�या �े�ात खरी जागकृता, उ�फूत� 
हालचाली व �बळ अशा भाविनक �िति�या पाहायला िमळतात. या कालखंडात 
नीितिनयम आिण  सामािजक रचने�या साचेबंद रचनते काहीसा खंड पडलेला िदसतो. याच 
वेळी उ�कट भावना व �यांची अिभ�य�� पाहायला िमळते. �यातून समाजा�या रचनेतील 
भाव�पश�, �ितका�मक व नाट्यमय असे अंत�थ क�पेही उघड होऊ शकतात. ब�याच 
वेळा ह ेअनभुव अपे��या नेमके उलटे िकंवा अप�ेेह�न जा�त उ�ोधक असू शकतात. या 
सं�मण काळातील मध�या ट��यांवर ल� क� �ीत क�न टन�र यांनी पारपं�रक 
मानवशा�ीय िवचारांना मह�वाच ेअसे वळण िदल.े कारण �यां�या िचिक�सते समाजा�या 
आखीव चौकटीत काय घडते याप�ेा �या चौकटी�या बाहरे व दर�यान काय घडते याला 
जा�त मह�वाच ेमानले गले.े 

 

४.९ �� 
 

१. ि�लफड� गीट्�झ यां�या अ�वयाथ�क �ि�कोनाचे �व�प व मह�व िवषद करा. एखादी 

सं�कृती समजून घे�यासाठी �यांचा कसा उपयोग होतो? 

२. गीट्�झ यांनी िवकिसत केले�या ‘दाट वण�ना’�या ()  संक�पनेची समप�क उदाहरणांसह 
सिव�तर िचिक�सा करा. 

३. जे�हा सं�मण हा �बळ �वाह असतो अस ेसामािजक जीवनातील िवशेष ट�पे समजून 

घे�यासाठी टन�र यांनी ‘सीिमयता’ व ‘सामािजकता’ या संक�पनांचा एक साधन 
�हणून कसा उपयोग केला हे िव�तारान ेसांगा. 

४. सीिमयता, सामािजकता व या�ा यां�यातील टन�र यांनी सांिगतले�या समप�कतेची 
िचिक�सा करा. 
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 ५   
रा��, वांिशकता आिण बह�-सा�ंकृतीकता यांचे िस�ांत 

फा�गुनी वाहनवाला  

 

घटक रचना 

५ .० उि�� े 

५.१  ��तावना  

५.२  रा�� 

५.२.१ मूळ  

५.२.२ रा��ांवरील िस�ांत 

५.२.३ अ�पसं�याकांना रा�� आधा�रत नाग�रक�वाचे आ�हान 

५.२.४ रा��ीय िवघटन 

५.२.५ रा��ा समोर उदयो�मखु आ�हाने- ि��टोकर�सी.  

५.३ वांिशकता  

 ५.३.१ वांिशकता समजून घेण े 

 ५.३.२ वांिशकता आिण ��ीकोन  

 ५.३.३ वांिशकते�या आजूबाजूचे िस�ांत  

 ५.३.४ राजकारण आिण वांिशकता  

 ५.३.५ DNA चाचणी आिण वांिशकता  

५.४ बह�-सां�कृतीकता  

 ५.४.१ बह�-सां�कृतीकता �हणजे काय  

 ५.४.२ गहृीत ध�न चालणे  

 ५.४.३ �ि�या  

 ५.४.४ बह�सां�कृितकतेभोवती असललेे वादिववाद 

 ५.४.५ बह�सां�कृितकते म�ये झालेला बदल.  
५.५ सारांश  
५.६ ��  
५.७ संदभ�   
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५.० उि�� े: 
 

 रा��ाची संक�पना आिण �याचे िस�ांत जाणून घणेे. 

 वांिशकता आिण �याच ेिविवध पैलू समजून घणेे. 

 बह�सां�कृितकता आिण �यात होणार ेनवीन बदल जाणून घणेे   

 

५.१  ��तावना  
 

�ा भागात आपण तीन मह�वपूण� िवषयांचा अ�यास करणार आहोत. रा��, 
वांिशकता आिण बह�सां�कृितकता. या सव� संक�पना आप�याला आपला समाज, �याचा 
उदय आिण �यात होणार ेबदल समजून घे�यास मदत करतील. �ाने त�ुहाला एक ��ीकोन 
िमळेल �या�ार ेत�ुही समाजाला चांग�या �कार ेसमजू शकता.  
 

५.२  रा��    
 

रा�� �हणजे �ादेिशक बधंन असलेले साव�भौम सरकार. (�हणजे, एक रा�य) �या 
नाग�रकां�या समूहा�या नावान े रा�य केले जाते �याला रा�� �हणून ओळखतात. 
रा�या�या अतंग�त म�ुय रा��ीय गटाचा अिधकार एखा�ा �दशेावरील रा��-साव�भौम�वाची 
कायदेशीरता आिण तेथे राहणार े लोक िनधा��रत करतात. रा�या�या सद�यांचे जमीन 

आिण �दशेाशी घ� नात े असते �याला ते आपले घर मानतात. प�रणामी, इतर गटांनी 
रा�या�या आत आिण बाहेर �याचे िनयम मा�य करावे आिण �यांच े पालन करावे अशी 
�यांची मागणी असते.  
 

५.२.१  मूळ  

�� च रा�य�ांतीनंतरचे पिहले रा��-रा�य �हणून �ा�सकड ेपािहल ेजाते. तथािप, 
काहीजण १९६९ मधील इंि�लश कॉमनवे�थला रा��-रा�य िनिम�तीची स�ुवात �हणून 
पाहतात. रा��-रा�या�या उ�प�ीवर सा�यवाद िकंवा धािम�क िव�ासांसार�या 

िवचारसरण�चा, उदाहरणाथ�, चच�, बौ� धम�, जाित�यव�था, राजेशाही, यांचाही �भाव 
असू शकतो. रा�यात जे�हाही दडपशाही वाढते त��हा �ांती स�ु होते. रा��-रा�य �हणजे 
लोकांचे रा�� आिण नेमलेला रा�यकता�  कोण�या ना कोण�या �व�पा�या िनवडणकु��ार े

िकंवा सहमतीने रा�ताच े�ितिनिध�व करतो, या त�वावर आधा�रत आह.े अथा�त आजही 

ह�कुमशाही असलेली अनेक रा��े आजही अि�त�वात आहेत. �हणून, एखा�ा िविश� 

रा�या�या उ�प�ीसाठी, अ�या लोकांची गरज असत,े �यां�यात एकमत असते.  
 

५.२.२ रा��ावंरील िस�ातं 
रा�य�वाचा घोषणा�मक िस�ांत - खालील िनकष पूण� झा�यावर हा िस�ांत एका 
रा�याला आंतररा��ीय काय�ातील �य�� �हणून प�रभािषत करतो, ते िनकष अस:े  1) 
एक प�रभािषत �दशे; 2) कायम लोकस�ंया; 3) सरकार 4) इतर रा�यांशी संबधं 
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जोड�याची �मता. यानसुार, इतर रा�यांकडून रा�या�वाची मा�यता �ा� कर�याची गरज 
नसत.े 
  

रा�य�वाचा सवैंधािनक िस�ांत- इतर रा�यांनी एखा�ा रा�याला साव�भौम �हणून 
मा�यता िदली असेल तरच, हा िस�ांत एखा�ा रा�याला आंतररा��ीय काय�ात �य�� 
�हणून प�रभािषत करतो. मा�यता दे�याचा हा िस�ांत १९�या शतकात िवकिसत झाला. 

�या अतंग�त, दसु� या साव�भौम रा�याने एखा�ा रा�याला मा�यता िद�यावरच �याला 
साव�भौम�वा �ा� होते.  
वे�टफेिलयन �णाली- आंतररा��ीय काय�ा�या त�वावर आधा�रत एक जागितक �णाली; 

�याम�ये ��येक रा�याला, �या�या �दशेावर आिण देशांतग�त बाब�वर साव�भौम�व असेल, 

बा� श��ची मदत न �वीकार�याचे �वातं�य असेल, दसु�या दशेां�या देशांतग�त बाब�म�ये 
ह�त�ेप न कर�या�या त�वावर आधा�रत असेल आिण ते ��येक रा�य (िकतीही मोठे 
िकंवा लहान असल े तरी) आतंररा��ीय काय�ात समान असेल. १६४८ म�ये तीस वष� 
चालत असलेले य�ु समा� झा�यावर, वे�टफेिलया�या तहा�या कागदांवर �वा��या 
झा�या आिण �याव�न या िस�ांताच ेनाव पडले.  
 

तमुची �गती तपासा:  
१. रा��ाशी जोडले�या िस�ांतांवर चचा�  करा 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

५.२.३  रा��-आधा�रत नाग�रक�वासाठी अ�पस�ंयाकाचं ेआ�हान 
नाग�रक�वा�या पया�यी त�वांवर आधा�रत ह�कांचा दावा क�रत, काही 

रा��ांमधील वांिशक अ�पसं�याकांनी रा��-आधा�रत नाग�रक�वा�या पारपंा�रक 
नम�ुयाला आ�हान िदले आह.े हे वैयि�क मानवी ह�क िकंवा अ�पसं�याक आिण 
�थािनक लोकांचे सामूिहक अिधकार ओळखणा�या आंतररा��ीय अिधवशेनांवर अवलंबून 
असतात (काही िव�ान या घटनेला "उ�र-रा��ीय नाग�रक�व" �हणतात) 
 

५.२.४  रा��ीय िवघटन 

रा��ां�या �दशेांमधील वाढती आिथ�क असमानता आिण 20 �या शतका�या 

उ�राधा�पासून �यि��व राजकारणाचा उदय, काही जातीय गटांमधील अिल�तावादी 

आकां�ांचा िवकास, यामळेु काही देशांम�ये रा��ीय िवघटन हो�याची श�यता वाढली आह,े 
�याला अनेकदा बा�कनीकरण असे नाव िदले जाते. वासाहातो�र िवकसनशील जगातली, 
त�ण रा�� आिण �जास�ाकाची दीघ� परपंरा असले�या ��थािपत पा�ा�य रा��, (उदा. 
यनुायटेड िकंगडम आिण �पने) अ�या दो�हीतही, बा�कनीकरण िदसून यतेे. आंतररा��ीय 
मीिडया आिण नवीन सोशल मीिडया, यां�या�ार ेमािहती आिण �ितमांचा �सार क�न या 
�कारचा संघष� इतर रा��-रा�यांम�ये पस� शकतो.  
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५.२.५ रा��ा समोर उदयो�मखु आ�हान-ेि��टोकर�सी 
रा��ाचे भिवत�य काय असेल? भिव�यात �याचे लोकांवरील सामािजक िनयं�ण 

कमी होईल का? नागरी समाज, धािम�क अितरके� गट, सां�कृितक �ांती यासार�या अनके 
आ�हानांचा सामना रा��-रा�याला करावा लागतो. आता आपण िव� �े�ाचे उदाहरण 
घेऊ. आपण  ि��टोकर�सी� या उदाहरणासह यावर चचा�  क�, जो आ�ा इंटरनेटवर 
बझवड� आह.े पारपंा�रक प�तीत रा�� सरकार नोटा छापत; ना�यांना िफयाट चलन 
�हणतात, तेथे एक खरदेीदार आिण िव�ेता असतो. सरकार �याच े िनयमन करते आिण 
�या�या मू�याची जबाबदारी घतेे. 

 
दसुरीकडे, िबटकॉइन आिण ि��टोकर�सी ह ेअंक�य प�तीन ेकुटब� (िडिजटली 

एि���ट) केलेले असतात. हे िवक� ि�त चलन आहे ज ेकोण�याही सरकारी िकंवा म�यवत� 

बकेँशी जोडलेले िकंवा िनयमन केलेले नाही. हे �लॉकचेन तं��ानावर आधा�रत आह,े जे 
िवत�रत लेजर �ेमवक� सह काय� करते. �लॉकचेन हे संगणका�या नेटवक� �ार े�यव�थािपत 
केलेल े एक िवत�रत खातेवही आहे जे डेटाबेसची अचूक �त राखते आिण गिणता�या 

आधार ेसहमतीने �याचे रकेॉड� अ�तिनत करत.े इथे मानवी म�य�ती नाही. हे िवनामू�य, 
म�ु �ोत संगणकाम�ये पीअर-टू-पीअर नेटवक� व�न हाताळले जाते. अजूनपय�त तरी 
ि��टोकर�सीला िफयाट चलनाचा दजा� िदला गेला नाही, पण अस े जर घडले तर मा� 

मोठ्या �माणावर स�ा बदल घडू शकतो. अस ेजर झाले, सरकारी आिथ�क िनयमन कमी 
होईल. या�यामळेु मोठी फूट पड�याची पण श�यता आह.े सा�र जनता िडिजटल पेम�ट 
�णालीचा वापर क�न �याचा अिधक लाभ घेऊ शकतात. �यांनी यात आधी गुंतवणूक 
केली �यांना नंतर�या तलुनते अिधक फायदा होऊ शकतो.  
 

सरकार यामळेु आप�या लोकां�या िव�, कृत�वर िनयं�ण ठेव�याची म�ेदारी 
गमावू शकते. कारण लोकशाही रचनेम�ये सरकार आप�या लोकांवर िकती िनयं�ण ठेवले 
हा देखील एक मह�वाचा �� आहे. नाग�रकांना �वतःचे िनण�य घे�याचा आिण िनवड�याचा 

अिधकार आह.े परदशेी कंप�यांसाठी बाजारपेठ खलुी आहे, �यामळेु अथ��यव�थेवर 
कोणाचे िनयं�ण क� शकेल?. 
 

तमुची �गती तपासा:  
१. रा��-रा�य यां�या पढु�या आ�हानांब�ल थोड�यात िलहा.  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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५.३  वािंशकता 

 
वािंशकता अFkZ 

वांिशकता �हणजे असा सामािजक गट, �याची एक साव�जिनक रा��ीय िकंवा 
सां�कृितक परपंरा असते. अनेक ऐितहािसक समाजाचे �मखु वैिश�्य होते वांिशकता ह े
होते. आधिुनक काळात, वांिशकते म�य ेसव��थम सामूिहक ओळखीचा संदभ� यतेो, �यात 
अनेक मूलभूत दिुवधा पण असतात. समाजशा�ात, वांिशकता ही एक संक�पना आहे जी 
सामाियक सं�कृती आिण जीवनप�तीचा संदभ� दतेे. भाषा आिण धम�च न�ह े तर इतर 
भौितक गो�ी, जसे  कपड े  आिण पाककृती, तसेच सगंीत आिण कला यांसार�या 
सां�कृितक गो�ीम�ये वाि�शकातेचे �ितिबबं िदसून येत.े वांिशकता अनेकदा, सामािजक 
एकता आिण सघंषा�चा �मखु �ोत असतो. आज जगात जसे अनेक �चंड वांिशक गट 
आहेत, तसेच केवळ डझनभर लोक असलेले लहान वांिशक गट स�ुा आहते.  

 
“वांिशकता” या श�दाचा बौि�क इितहास तलुनने ेलहान आहे: १९७०�या आधी, 

मानववंशशा�ीय सािह�य आिण िकंवा पाठ्यप�ुतकांम�ये याचा अगदी नग�य उ�लेख 
असे. १९७० दशका�या म�या पासून, वसाहतो�र बदलणा�या भू-राजनीतीचा �ितसाद 
आिण अनेक औ�ोिगक रा��ांम�ये वांिशक अ�पसं�याकां�या सि�यतेचा उदय, �हणून या 
संक�पनलेा मानवशा�ीय िस�ांताम�ये काही अंशी धोरणा�मक मह�व �ा� झाले आह.े 

सामािजक आिण राजक�य बदल, रा��ीय िवशेष�पतेची िनिम�ती, सामािजक संघष�, वंश 
संबंध, रा��-िनमा�ण, एक�ीकरण इ�यादी वैिव�यपूण� घटनांचे �प�ीकरण दे�यामळेु 
वांिशकते�या िस�ांतांचा �सार झाला आहे. 
 

वािंशकततेील ��ीकोन 
वांिशकते�या आकलनासाठी तीन �पधा��मक �ि�कोन आहेत. ते साधारणपण े

आिदम, कारणीभूत आिण रचनावादी �हणून वग�कृत केले जाऊ शकतात. ढोबळपणे 

सांगायचे तर, वांिशक ओळख एखा�ा गटा�या िकंवा सं�कृती�या खोल, 'आिदम' 
संल�नकांवर आधा�रत असते, अस े आिदम िस�ांत असे �ितपादन करतो. कारणीभूत 

��ीकोनात वांिशकता एक राजक�य साधन ठरते, �याचा वापर क�न नेते आिण इतर 
�वतःचा फायदा क�न घतेात. आिण रचनावादी �ि�कोन वांिशक अि�मते�या 

आकि�मकता आिण �वाहीपणावर भर दतेो, �याला िविश� 'सामािजक' आिण ऐितहािसक 

संदभा�म�ये बनवलेली गो� मान�याऐवजी (आिदम यिु�वादां�माण)े 'िदलेली' गो� मान�या 
जाते.  

 

वािंशकतचे आिदमवादी �ि�कोन: वांिशकतचेा व�तिुन� िस�ांतात, आहवेती वांिशक 

ओळखीसाठी काही वा�तिवक, मूत� पाया आह,े  �यात वांिशकतेला �ाम�ुयान े दोन 

�कारात िवभागले जाऊ शकते; जैिवक घटना �हणून आिण इितहास आिण सं�कृतीचे 
प�रप�व उ�पादन �हणून पिहले जाऊ शकते. मानवी �वभाव आिण समाजाला समजून 
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घेणात�या फरकामळेु, वैचा�रक फरक येतो. उ��ांतीवादाचा जोरदार �भाव असले�या �या 

स�ैांितक चौकट�म�ये आह,े वंश सामा�यतः जीवशा�ावर आधा�रत आिण अनवुांिशक 
आिण भौगोिलक घटकां�ार ेिनधा��रत केले जातो.  
 

वािंशकतचेे इतर िस�ातं  
काही लेखक अस े मानतात क� गट संल�नतेची मा�यता अनवुांिशक�र�या 

�संकेतन कर�यात आलेली आहे, काही कुटंुब गटा�या सद�यांची अि�त�व �मता 
जग�यासाठी आव�यक झाली आिण ते�हापासूनच �ारिंभक मानवी उ��ांतीची स�ुवात 

झाली. (शॉ आिण व�ग १९८९). वांिशकते�या सामािजक-जीवशा�ीय �या�यांवर कठोर 

टीका केली गेली आह े(थॉ�पसन १९८९: २१-४८), परतं,ु “मानवी वांिशक गट, वंशा�या 

आधारावर िव�ता�रत नातेवाईक गट िकंवा समूह आहते”, हा �मखु िवचार 'अध�-नात'े 
(�वासी-िक�शीप) गटां�या चच�त साप�ेतावा�ांनी साि�मकृत केला. (�ाऊन १९८९:                

६-८). �प� आिदमवादाचे, रिशयन आिण सोि�हएत मानववंश शा�ात समथ�न केल ेआह.े 

र� आिण मातीची एकता, अ�या नव-रोमिँटक संक�पनचेे मूळ, हड�रकृत �हो�क मधे 

सापडत,े एस. एम. िशरोकोगोरो�ह�या काया�त वांिशक सशंोधनासाठी सकारा�मकतावादी 

काय��मात ते तयार केले गेल ेहोते. िशरोकोगोरो�हने 'एथनोस' (वंश) ची �या�या; ‘समान 
भाषा बोलणार े आिण समान मूळ �वीकारणार,े �ढी आिण जीवनशैली�या संचा�ार े

वैिश�्यीकृत परपंरने े जतन आिण पिव� केले�या 'लोकांचा समूह' अशी केली आह,े जे 

सारखे असूनही इतरांप�ेा वेगळे आहेत’ (१९२३: १२२). हाच �ि�कोन पढेु वाय.�ही. 

�ॉमली�या कामात िवकिसत झाला, �यांनी 'एथनोस' (१९८१) ची अगदी समान �या�या 
िदली आहे आिण एल.एन. गिुमलेव (१९८९) यांनी देखील. गिुमलेव �ांनी एथनॉस�या 

अि�त�वावर 'जैवसामािजक जीव' �हणून िव�ास ठेवला आिण भौगोिलक��्या िनधा��रत 
केलेली �ि�या �हणून एथनोजेनेिसस�या अ�यासासाठी एक चौकट िवकिसत केली: 
एथनॉस�या अि�त�वाची वाढ वैि�क ऊजा� आिण भू-�देशाचा एकि�त प�रणाम �हणून 
दश�िवली गेली.  

 

कारणीभूत �ि�कोन: १९६० दशका�या उ�राधा�त, आधिुनकता आिण 

आधिुनक�करणा�या िस�ांतांम�ये, वांिशकतेला पूव�-औ�ोिगक सामािजक �यव�थेचे 
अवशेष मानले गेल ेआिण हळूहळू ही एक ��ुलक बाबा मानली जाऊ लागली. आधिुनक 
रा�य, रा��ीय एका�मता आिण स�शीकरण यांनी मात केलेली ही एक िकरकोळ घटना 

होती. (१९६० – १९७०�या दशकां�या म�यापय�त 'मेि�टंग पॉट' िकंवा साि�मकरणाची 
िवचारधारा, अमे�रकन सां�कृितक मानववंशशा�ात �चिलत झाली होती.)  
 

१९७० दशका�या म�यापय�त, वांिशकतेची �या�या, एका समाजा�या सां�कृितक 

आकृतीशा�ा�या संदभा�त, संरचना�मकपण े केली गेली होती. (भािषक, धािम�क आिण 

वांिशक विैश�्ये '�ाथिमक िदलेली' िकंवा वांिशकतेचे 'आधार' �हणून मानले जातात). 
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अस े�हंटले गलेे क� समाजातील िविवध गटांमधील व�तिुन� आिण किथत फरक, 

हा ��येक  गटाच े अि�त�व िनमा�ण कर�यासाठी, आधार �हणून काम करतात, �यामळेु 
पर�पर-गट संबंध आिण राजक�य एक�ीकरणासाठी सदंभ� तयार होतो. राजक�य 
संघषा�म�ये आंतर-समूह संल�नतेसाठी आधार �हणून सां�कृितक �नेहसंबंधांचा वापर केला 
जाऊ शकतो; परतं ु �यांना आधिुनक वांिशक २४१ रा��ांनी ता�परुत े आिण िकरकोळ 

अडथळे �हणूनच पािहल.े तर, वांिशकते�या अ�यासा�या या सां�कृितक �ि�कोनाम�ये, 
�याची �या�या समाजा�या व�तिुन� सां�कृितक संरचने�या ��ीन ेकेली गेली होती (ि�मथ 
१९६९: १०४-५). ��येक सां�कृितक गट वांिशक ओळख िकंवा गट संल�नतेची जाणीव 

िवकिसत करत नाही हे सामा�य िनरी�ण 'अ�य� िकंवा' मूक 'वांिशकते�या संक�पनसेाठी 

मानले जाऊ शकते. अनेकदा या काय��णालीन ेवेगळेच मानसशा�ीय वळण घेतल,े आिण 
वांिशकतेला हरवलेला जातीय अिभमान पनु�ा�� कर�याच ेएक �भावी मा�यम �हणून नमूद 
कर�यात आल.े (होरोिवट्झ) असे अस�ंय वाद-िववाद चालू रािहले आिण दरवेळेस �यातून 

वाि�शकातेचा िवचार िवकिसत होत गेला. तथािप, वांिशक समदुायाची �या�या आपण, 

‘अ�या लोकांचा समूह, �याचे सद�य एक सामा�य नाव आिण सं�कृतीचे घटक सामाियक 

करतात, �यां�याकडे सामा�य मूळ आिण सामा�य ऐितहािसक �मतृी आह,े ज े �वतःला 
एका �देशाचे रिहवासी समजतात आिण �या �दशेाशी �यां�या भावना जडु�या जातात’, 

अशी क� शकतो. आिण याव�नच  वांिशक घटना समजून घे�यासाठी मानवशा�ीय, 
राजक�य आिण मानसशा�ीय अ�या एकि�त �ाना�या समाकलनासाठी माग� सकुर होतो . 

 

तमुची �गती तपासा:  
१. वािंशकते�या िस�ांतांवर चचा�  करा 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

राजकारण आिण वािंशकता 

अनेकदा, वांिशकता, फायद े आिण स�ा िमळव�यासाठी, सां�कृितक उ�च�ूंनी 
तयार केलेली आिण हाताळललेी व�तू �हणून राजक�य िमथकांसाठी वापरली जाते. वांिशक 

गटांच े सां�कृितक �प, मू�ये आिण प�ती अनेकदा राजक�य स�ा आिण आिथ�क 
फाय�ा�या �पध�त, उ�च�ूसंाठी ससंाधने बनतात. काही वळेा मते माग�यासाठीही �यांचा 
उपयोग होतो. कुठ�याही गटा�या सद�यांना ओळख�यासाठी ते �तीक आिण संदभ� 

बनतात, �यामळेु  राजक�य ओळख िनमा�ण करणे सोपे जाते. अशा�कार,े राजक�य आिण 
आिथ�क वा�तिवकते�ार े िनधा��रत केले�या सीमांम�ये, उ�च�ू �पध��या गितशीलतेम�य े
वांिशकता िनमा�ण केली जाते (�ास १९८५).  
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तमुची �गती तपासा 
 

१. राजकारण आिण वंशा�या पर�परसंवादाची चचा� करा 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

वािंशकतसेाठी डीएनए चाचणी 

�थलांतर, जबरद�तीनचे �थलांतर, द�क इ�याद� बाब�मळेु, आप�या मलुाशी 

संपक�  तटुले�या लोकांसाठी, आज�या �गत तं��ानाने, डीएनए चाच�यां�ार े�वतःचे मूळ 
शोधणे सोपे झाले आह.े 23 and Me, My Heritage आिण Living DNA सार�या 
सेवां�ार े डीएनए चाचणी उपल�ध आह े आिण �यामळेु लोकांना �यां�या अनवुांिशक 
मािहतीचा वापर क�न �यांची वंशावळ शोधता यतेे. डीएनएचे परी�ण के�यान े एखा�ा 
�य��चे वंश आिण वांिशक पा��भूमीब�ल मािहती िमळू शकते. डीएनए चाचणीची त�व ेयो�य 

असली तरी, घरगतुी चाचणी िकट�ार ेही सेवा देणा�या खाजगी कंप�यांवर आिण �यां�या 
काय�प�त�वर टीका केली गेली आहे.  

 
तमुची �गती तपासा 

१. तं��ाना�ार े�वतःची वांिशक ओळख कशी जाणून �यायची ते सांगा?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

५.४  बह�सां�कृितकता 

 
५.४.१ बह�सा�ंकृितकतचेा अथ� 

बह�सां�कृितकता ही एक अशी प�रि�थती आह े �याम�य े समाजातील िविवध 
सां�कृितक िकंवा वांिशक गटांना समान ह�क आिण सधंी िमळून कोणाकडेही दलु�� केल े
जात नाही. समाजशा�ानसुार एखादा समाज रा��ीय आिण समदुाियक �तरावर, 
सां�कृितक िविवधतेशी जो �यवहार करतो, �हणजेच बह�सां�कृितकता.  
 

५.४.२ गृहीतक 

अनेक गिृहतके आहेत �या�ार ेबह�सां�कृितकता कशी काय� करते ह ेकळत;े जसे 
िविवध सं�कृत�च े सद�य शांततेने एक� नांदू शकतात. कोणताही समाज सां�कृितक 

िविवधतेच े जतन आदर आिण याच िविवधतेला �ो�सािहत करतच, सम�ृ होऊ शकतो 

असे बह�सां�कृितकता मानते. बह�सां�कृितकतेशी संबंिधत दोन िस�ांत आहेत, “सॅलड 
बाउल” िस�ांत आिण “मेि�टंग पॉट” िस�ांत. 
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५.४.३ �ि�या 

परदशे गमन, �थलांतर, शहरीकरण यांसार�या अनेक कारणांमळेु एक समाज 
बह�सां�कृितक बनतो. उदाहरणाथ� – कॅनडा जगभरातील लोकांना �यां�या दशेात 
राह�यासाठी आमंि�त करतो. �यांना कायम�व�पी रिहवासी दजा�  देतो. असे कर�यामाग े
दोन कारणे आहेत: लोकस�ंया आिण जिमनीचे गणुो�र राख�यासाठी हे केल े जाते. 

�यां�याकडे जमीन भरपूर असली, तरी लोकस�ंया कमी आह.े ि�लफड� गीट्�झन े��तािवत 

केले�या बह�सां�कृितक सं�कृतीला '�तीक आिण अथा�ची �णाली' �हणून पािहल,े �याला 
�यांनी कृतीसाठी अिभमखु नमनुे �हणून प�रभािषत केले (कुपर १९९९: ७१). 
 

५.४.४  बह�सा�ंकृितकता सबंिंधत चचा� आिण वादिववाद.  

िवसा�या शतका�या उ�राधा�त, या चच�न,े �थलांत�रत समाजातील 

बह�सां�कृितक नाग�रक�वाच े राजकारण आिण केवळ 'सं�कृती' हाताळ�याऐवजी भाषा 
िकंवा धािम�क अिधकारांची िचंता यावर ल� क� ि�त केल ेआहे. बह�सां�कृितकतेच ेटीकाकार 
समाजवादी डावे आिण उदारमतवादी म�य – उजव,े अशा दो�ही बाजंूनी यतेात. �ांत 

आधिुनको�र मानववंशशा��, बह�सां�कृितकता �ीवादी आिण मानवािधकार काय�कत� 

यांचा समावेश आहे. सं�कृती सज�नशील आिण बदलटी आहे,  अतंग�त िववािदत आिण 
िवषम आहे या क�पनवेर  मानववंश शा�ातील वत�मान िस�ांत आधा�रत आहेत. ��येक 

सं�कृतीतल ेलोक दसु�या सं�कृतीकडून काही नवीन िशकतात आिण आ�मसात करतात, 

आिण �हणूनच सं�कृती अप�रहाय�पणे संक�रत आिण पारग�य असते. याच कारणा�तव, 
सं�कृत�मधे एकसंध नेत�ृव कधीच नसते आिण जर का रा�याने तसे लाद�याचा �य�न 
के�यास तो खोटा पडतो आिण जाचक ठरतो. काळजीपूव�क पािह�यास, �वासी लोकांमध,े 
डा�या आिण उज�या प�ा�या राजक�य संबंधांसह, अनेक छेदनिबदूं ओळखी तयार होतात. 
(वेब�नेर २००२). 
 

ओिकन (१९९९) सार�या �ीवादी, बह�सां�कृितकता धािम�क ने�यां�या हाती 

जा�त स�ा दतेे, असा यिु�वाद करतात. सहसा, अ�या समाजात ि�यां�या आय�ुयावर 
आिण �यां�या शरीरावर प�ुषच ह�क गाजवतात. ि�यांनी कोणत े आिण कस े कपड े

घालाव,े ल�न कोणाशी कराव े िकंवा घट�फोट �यावा िकंवा नाही, िकती मलु,े कधी होऊ 

�ावीत, हे सगळे अिधकार, एक समान नाग�रक �हणून ि�यांना नाकारल ेजातात.   
 

आज�या मानवी ह�कां�या मते, �य�� आिण समदुायाला �यांची सं�कृती आिण 

परपंरा जोपासणे, वाढवणे आिण संरि�त कर�याचा अिधकार आह,े परतं ु �याच�माण े

भाषण �वातं�य आिण िहंसाचारापासून म�ु� आह,े �यामळेु काही पारपंा�रक प�ती, जसे 

स��चा िववाह, असे अिधकार नाकार�या जातात. अशा �कार,े बह�सां�कृितकतेच े
िवरोधाभास आहते. 
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बह�सां�कृित�या िवरोधात असलेले उदारमतवादी असा यिु�वाद करतात क� एक 
चांगली लोकशाही नागरी समाज आिण खाजगी �े�ात वांिशक आिण धािम�क 
अिभ�य��साठी परुशेी संधी देते. सां�कृितक ह�कांना �ाधा�य िद�यास काय�ासमोर 
समानतेचे साव�ि�क वैयि�क ह�क धो�यात यतेात. 

 
अ�पसं�याकांना आ�ेपाह� �तीका�मक आिण नागरी िकंवा भौितक बिह�कार 

आिण उ�लघंनांपासून संर�ण आव�यक आहे, अस ेतलाल असद (१९९३) �ांचे �हणण े

आहे. एक यिु�वाद असा आहे क� पाककृती, संगीत, िकंवा सण आिण उ�सव �ांनाच  
बह�सां�कृतीकता असे दाखवून, �या मागे आिथ�क आिण राजक�य असमानता लपवली 

जाते. याकडे ल� दे�याऐवजी, सरकार बह�सां�कृितक उ�सवांना िनधी देते आिण 

वा�तिवक सम�या जस,े वंचीतता आिण भेदभाव, याकडे पाठ िफरवते. �हणूनच, 
बह�सां�कृितकता आिण अि�मतेचे राजकारण भांडवलदार समाजातील वंिचतां�या 
दडपशाहीला धूसर करत े आिण वंशिवरोधी चळवळ�ना िवभािजत करत.े उज�या आिण 
डा�या, दो�ही बाजूचे समी�क असे मानतात क� बह�सां�कृितकता हे व�न खालपय�त 

सरकारी षडयं� आहे. �थािनक मा�यता िमळव�या�या सघंषा��या पलीकडे, 
बह�सां�कृितकता आज रा��ीय स�शवादी दबावांिव�� एक जागितक चळवळ बनली आह.े 

अ�पसं�याकांनी �वाय�ता, मा�यता आिण सरकारात �थान िकंवा �थािनक रा�या�या 
िव�ीय मागणीसाठी केले�या िविवध सघंषा�चा संदभ� दतेे. बह�सं�कृतीवादाचा िवचार हा 

केवळ �या सं�कृतीवर �काश टाकणे �हणून िवचार कर�याऐवजी, समान आिण �या�य 
नाग�रक�वाचे राजकारण �हणून िवचार करण े आव�यक आहे; लोकशाहीत राजक�य 

समदुायाम�ये 'िभ�न' हो�या�या अिधकारावर आधा�रत आहे. 
  

तमुची �गती तपासा  
 

१. बह�सां�कृितकता �हणजे काय? थोड�यात सांगा. 
__________________________________________________________  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
५.४.५ बह�सा�ंकृितकततेील बदल 

आधिुनक काळातील भांडवलशाही गट घेऊन जात असले�या, एकसंवध� 
सं�कृतीकडे आपण जात आहोत का? हा एक मह�वाचा �� आप�याला िवचार�याची गरज 
आहे. अस ेगट केवळ भारतातच नसून संपूण� जगात िदसतात. जर उ�र होय असेल तर या 

गो�ी, क�या काम करतात ते पाह�या. चला काही उदाहरणां करव े या ��ाच े उ�र 
शोध�याचा �य�न क�या. 
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�ाहकवाद- आप�या उ�पादनां�या िनवड �ि�येत बाजारातील िविवध खेळाडंूनी मोठ्या 
�माणात बदल केल े आहेत. आपण Amazon चे उदाहरण घेऊ. अॅमेझॉन �ाइम 
म�बरिशपसह मोफत होम िडली�हरी देते. �यामळेु �थािनक दकुान े असले�या छोट्या 
�यापा�यां�या �यवसायावर मोठा प�रणाम झाला आहे. बरचे लोक Amazon व�न खरदेी 
कर�यास �ाधा�य देतात कारण तेथे एक िव�ततृ पया�य उपल�ध असतो. उ�पादनांवर 
�ाहकांचे परी�ण असते, ते वाचून इतर �ाहक खरदेी कर�याचा िनण�य घेऊ शकतात. ज�ेहा 
क� �हा ऑफर जाहीर होतात त��हा आपण अिधक खरदेी करतो.  
 

खा�या�या सवयी - Zomato, Swiggy कडून जेवण मागवणे वाढत आह,े िवशेषतः 
काया�लयात काम करणा�यांम�ये ही वाढ �कषा�ने जाणवते. ��येकाने िकमान एकदा तरी 
जेवण मागवले असेल िकंवा ऑनलाइन िवत�रत केलेले अ�न खा�ले असेल. या कंप�या 

अ�न आिण तं��ान उ�ोगात नूतनीकरण आणत आहेत. प�रणामी, उदारीकरणानंतर 
उदयास आले�या नवीन खा� सं�कृतीमळेु देशात ल�पणा वाढतो. त�ुही फ� ह�कुम करा 
आिण अ�न तमु�या समोर हजार असते.  
 

वाहतूक – सामा�य लोकांत �ीमंती�या काही प�रभाषा असतात आिण �यातली एक 

�हणजे घरी गाडी असण.े पण आता जर त�ुहाला कार घेण ेपरवडत नसल ेतरी त�ुही झूम, 

ओला, उबरे सार�या गाड्यांचा वापर क� शकता.   
 

अित मािहती – आधी�या काळात �ानाज�ना�या सोयी मया�िदत गटासाठीच उपल�ध 
हो�या. �यांनी त ेजपले आिण पढु�या िपढीला िदले. आता मा� सव�जण इंटरनेट आिण मास 
मीिडया वापरत आहेत. एकाच क�पनेवर अनके मते तयार होत आहेत. �हायरल ि�हडीओ 
िकंवा  मािहतीचे उदाहरण घऊे - सशुांत िसंग. एकच मािहती वारंवार �सा�रत केली जाते 
�यामळेु माणूस �याच एका घटनेब�ल िकंवा �य��ब�ल िवचार करत राहतो.  
 

इं�टा�ाम आिण यूट्यूब – अगोदर समाजात ठसा पाड�यासाठी �य�� कुटंुबात, िम�ाम�ये, 

कामा�या िठकाणी िकंवा शाळेत�या िम�ांम�ये िमसळत असे. आता मा� इ��टा�ाम, 

िटकटॉक, यूट्यूब �ाचे चलन आहे. शहरांम�ये राहणा�या सग�याच िमलेिनया��ना से�फ� 
घेणे आिण  इ��टा�ामम�ये रील तयार करणे ठाऊक आह.े ह ेकळपा�या वत�नापे�ा वगेळे 

नाही, िजथे एका मागून सव� �या एकाच ेअनसुरण क� लागतात. समाजशा�ीय��्या, हे 

सव� समवय�क दबाव, कुठेतरी न अस�याचा �यूनगंड, िकंवा फॅड मळेु होत आह.े तथािप, 

याचा प�रणाम मोठ्या �माणावर �य���या वत�नावर होतो आहे, ��येकाला �व�रत उ�र े

हवी असतात; जे�हा एखा�ाला झटपट प�रणाम िमळतो ते�हा म�दूमधून जा�त �माणात 
डोपामाइन सोडले जाते. आिण मग ह ेच� स�ु राहते. �ामळेु माणसा�या एका�तेवर आिण 
अनेकदा �य���या अ�मासंमानावर देखील िवपरीत प�रणाम होऊ शकतो.  
 

आपण आता ��य सं�कृती�या यगुात �वशे करत आहोत. कंप�या या सं�कृतीची 

पूत�ता करणारी उ�पादने, �हणजे ऑनलाइन काड� पेम�ट असो िकंवा नात-ेसंबधं असोत, 
सगळे काही  �वाइप सं�कृतीट तयार होत आहेत. कंप�या अशा �कारची एकसंध सं�कृती 
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बनवत आहेत जेणेक�न �यांना मोठ्या गटाला मोठ्या �माणात व�तू िवकण ेसोप ेहोईल. 
सां�कृितक अ�यासा�या भाषते आपण याला जनसं�कृती �हणू. परतं ु�ा कंप�या, सोशल 
मीिडयावर �कािशत, आपली सव� मािहती वापरतात. आप�याला उ�पादने िवक�यासाठी, 
ती मािहती  गगुलवर शोधतात िकंवा अमे�रकेतील क� ि�ज अॅनािलिटका �करणा�माणे मते 

िमळव�यासाठी वापरतात. मा� अजूनही उपिे�त, अ�पसं�याकांच े�� आहते, जे अ�ाप 
सटुलेल ेनाहीत. शांततापणू�  जगासाठी िविवधता �वीकारण ेहा एकमेव उपाय आहे. 
 

तमुची �गती तपासा  
१. बह�सां�कृितक समजतील बदलांचा मागोवा �या आिण �यावर चचा�  करा  
 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________  

 

५.५ सारांश  
 

हा धडा रा��ाला समजून घे�यापासून स�ु केला. रा�� �हणजे �ादिेशक बंधन 

असलेले साव�भौम सरकार. (�हणजे, एक रा�य) �या नाग�रकां�या समूहा�या नावान ेरा�य 

केले जात े�याला रा�� �हणून ओळखतात. दसु�या भागात आपण वांिशकते ब�ल िशकलो; 
एक समान रा��ीय िकंवा सां�कृितक परपंरा असलेला गट. आज जगात जस ेअनेक �चंड 
वांिशक गट आहते, तसचे केवळ डझनभर लोक असलेले लहान वांिशक गट स�ुा आहेत.  
 

राजकारण, सं�कृती, �थलांतर, य�ु इ�याद��ार े वांिशक गटांना अनेकदा 

उपेि�ले गेल ेआहे. आधिुनक काळात, एखा�ाची वांिशक ओळख आिण मूळ शोध�यासाठी 
आज My Heritage आिण Living DNA सार�या अनेक वेबसाइट्स उपल�ध आहेत. 
धड्या�या शेवट�या भागात आपण बह�सां�कृितकते ब�ल िशकलो. बह�सां�कृितकता ही 
एक अशी प�रि�थती आहे �याम�य ेसमाजातील िविवध सां�कृितक िकंवा वांिशक गटांना 
समान ह�क आिण सधंी िमळून कोणाकडेही दलु�� केल े जात नाही. आपण  
बह�सां�कृितकता समजून घे�याचा �य�न केला आिण भारतीय समाजातील भांडवलशाही 
उप�मां�ार ेहोणा�या सं�मणाकडे देखील पािहले. 
 

५.६ ��    
 

१. रा��, �याच े मूळ, �याच े िस�ांत आिण �या�याशी संबिंधत उदयो�मखु आ�हाने �प� 
करा. 

२. वांिशकता आिण �या�या सभोवतालचे �ि�कोन आिण िस�ांत थोड�यात �प� करा. 
३. बह�सां�कृितकता आिण �या�या सभोवतालचे वादिववाद �प� करा 
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६ 
 
 

�े�काय� आिण �तीि��ता, अिभजात वंश�ाची िचिक�सा 
FIELDWORK AND REFLEXIVITY, 

CRITIQUE OF CLASSICAL 
ETHNOGRAPHIES. 

सिचन सानगर े
 

घटक रचना :  

६.०   उि�� े

६.१   ��तावना 

६.२   �े�काय� आिण मत यां�यातील फरक 

६.३   �े�काय� �ि�या समजून घेणे 

६.४   �े�काय�चे फायदे 

६.५   �े�काय�च ेतोटे 

६.६   �े�काय�क ( �े� काय� अ�यासक) साठी आव�यक गणु. 

६.७   �ित�ेप 

६.८   अिभजात मानवशा�ाची िचिक�सा 

६.९   सारांश 

६.१०   �� 

६.११   संदभ� 
 

६.०  उि��:े OBJECTIVES : 

  

 �े�काय�ब�ल तपशीलवार समजून घेणे. 

  सशंोधनात �ित�ेपब�ल जाणून घेण.े 

 अिभजात मानव अ�यास  काही िव�ानां�या काया�सह समजून घणेे   
 

६.१  ��तावना: INTRODUCTION:  

 
हा अ�याय �यावहा�रक �ि�कोनातून �े�काय� आिण �तीि��ता  वर  

�तीि��तावर  चचा�  करले, �हणज,े आपण या �े�ात कस े सामोर े जाल. दोन �ि�कोन 
आहेत �यात कोण�याही गो�ीचा अ�यास केला जाऊ शकतो. पिहले प�ुतक ��य  ( book 
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view) आिण दसुर े�े� ��य (field view) . तपशीलात य�ेयापूव�, �े�   �हणजे काय ह े
समजून घे�यास स�ुवात क�या. �े� असे आहे िजथे एखादी �य�� �वतः अ�यास करत 
असते िकंवा एखा�ा िवषयाचा ित�याकडून अ�यस केला जातो. एम.िफल, पीएचडी सारख े
िव�ापीठ उप�म जेथे  िव�ाथ� �वतः अ�यास �े�ात जातात. तथािप, अशासक�य 
सं�थांनी केल�ेया मोठ्या �क�पांम�ये �ा�यापकांचा एक सघं सहभागी असतो. 
उदाहरणाथ� - जनगणने�या सव��णादर�यान, लोक तमु�या घरी येतात आिण �� 
िवचारतात. भारताचे म�ुय आय�ु तमु�या  दारात यते नाहीत, पण �िशि�त �े�काय� 
अ�यासक  तमु�या  घरी येतात. �या �य��ला �� िवचार�यासाठी भेट िदली जाते �याचे 
घर ह े�े� असते �हणज ेतमुचे घर �े� आहे. �� िवचारणारी �य�� �े�काय�क ( �े� काय� 
अ�यासक)  आह.े 
 

६.२  ��ेकाय� आिण मत यां�यातील फरक : DIFFERENCE 

BETWEEN FIELDWORK AND OPINION:  

 
�े�काय� �हणजे काय ह े समजून घेऊन आपण या अ�यायाची स�ुवात क�या. 

एक उदाहरण घेऊ. क�पना करा क� त�ुही बसम�ये बसलात आिण अचानक पाऊस स�ु 
झाला. बस हळू हळू चालू लागते, त�ुही आता कंटाळलात आिण तमु�या शेजारी असले�या 
अनोळखी �य��शी बोलायला स�ुवात कराल. त�ुही �हणाल, 'आज मसुळधार पाऊस 
नाही का? होय, दसुरी �य�� �ितसाद देते. ते असेही �हणतात क� या िदवसात हवामान 
बेभरवशी  आह.े आता, या सभंाषणाला त�ुही �े�काय� �हणू शकता. उ�र नाही ह ेआहे. हे 
फ� एक संभाषण  आह.े तथािप, जर त�ुही एका मिह�यासाठी दररोज एकाच बसने �वास 
करत असाल आिण �या �य��शी बोलाल आिण बसम�ये �या�या �वासा�या अनभुवांब�ल 
जाणून �याल क� तो लहानपणी कसा होता. आपण सम�या, अडचणी यासारखे काही �� 
देखील जोडता. त�ुही िलंग, वय, धम� िकंवा कोण�याही िविश� िनकषांनसुार मािहती गोळा 
करता आिण नंतर �यावर आधा�रत िनरी�णे काढता, �याला �े�काय� �हटले जाऊ शकते. 
�े�काय� दर�यान आप�याला काही म�ेु दखेील ल�ात ठेवावे लागतात क� �े�काय� हे  न�ृय 
आिण संगीत सारखे एक कला �कार आहे. �े�काय� �वतःम�ये िशक�यासाठी आिण 
िवकिसत हो�यासाठी वळे लागतो. ��येक �े� एकमेकांप�ेा वेगळे आहे. आपण अनभुवत 
असलेले अनभुव आिण लोक दो�ही बदलत जातील. त�ुही िकतीही स�ज असलात तरी, 
त�ुहाला अ�यास�े�ात आ�य� वाटेल असे काही घटक असतील. यामळेु एक माणूस आिण 
एक सशंोधक �हणून आप�यातील  सं�कृती, आदर, कौतकु आिण इतर भावनांना ध�का 
बसू शकतो.  

 

६.३  ��ेकाय� �ि�या समजून घेण े : UNDERSTANDING THE 

FIELDWORK PROCESS  : 

 
 आपण एक उदाहरण घेऊ - क�पना करा क� त�ुहाला अंटाि�ट�काब�ल अ�यास 

करावा लागेल. �याचा अ�यास कर�याच े दोन माग� आहते. त�ुही �थंालयात  जाऊन 
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अंटाि�ट�काचा अ�यास करत आहात आिण �यावर एक अहवाल िलिहत आहात, याला  
प�ुतक ��य �हणतात. दसु�या श�दांत, त�ुही तमुचे संशोधन प�रणाम इतर कोणा�या 
मािहती, साम�ी, द�तऐवज अ�यासा�या आधार े िलिहत आहात इ. �याच अंटाि�ट�कावर  
जर त�ुही �वतः िवमानाने जात असाल, सव� कागदप�े �वतः िनिम�त केलीत. कदािचत 
त�ुहाला या मागा�त आ�हानांना सामोर े जावे लागले, जस े द�तऐवजीकरण पूण� करणे. 
तमु�या �वतः�या अि�त�व ( जीिवताब�ल) वगरै े ब�ल भीतीदायक िवचार मानत येतील  
आिण नंतर त�ुही अंटाि�ट�का�या तमु�या गतं�य�थानावर पोहचता आिण मग त�ुही 
�याब�ल िलहाल. तमु�यावर आिण �याब�ल िलिहणे याला �े�काय� असे �हटले जाईल. 
येथे त�ुही �वतः एक �ि�या पार केली आह.े काही आ�हाने, अडथळे आहते �याचा त�ुही 
सामना केला आहे. िशकणे आिण वयैि�क अनभुव याचे एक�ीकरण आहे, जे िवशेष आह े
आिण जे त�ुही �वतः िशकलात. हा अनभुव तमु�यासाठी अि�तीय आह;े इतर कोणाकडेही 
हे नाही. �हणूनच, जे�हा आपण �याब�ल िलहाल ते�हा तो �े�काय� अहवाल (फ��ड 
�रपोट�) असेल. �व�त िवमान ितक�ट शोध�याची �ि�या, कोणाची मलुाखत �यायची 
आिण �याब�ल कसे िनयोजनब� जायच,े हे सव� तमुचे �े�काय� आह.े अशी क�पना करा 
क� त�ुही अंटाि�ट�काम�ये समुार े७ मिहने घालवलेत आिण त�ुही �यांचे िनरी�ण कर�यास 
स�ुवात केली, �थािनकांशी बोलणे, �यांच ेसण पािहल,े असले�या ��येक गो�ी�या िटपण 
(नोट्स) बनव�या हे सव� साम�ी संकलन. दसु�या श�दांत, या उदाहरणा�ार,े �यायोग े
तमुची  ��य� उठबस क�न (�थािनक लोकांसोबत) एखा�ा िवषयाचा (सम�येचा) 
अ�यास कर�यासाठी जी पावले उचलत आहात ते सव� �े�काय� आहे. हे उदाहरण आप�या 
अ�यायात आणखी कसे बसते ते पाह�या. 

 

६.४  ��ेकाया�च े फायदे / लाभ : ADVANTAGES OF 

FIELDWORK: 

 
�े�काय� कर�याचे अनके फायदे आहते. त�ुही िवषयाशी जवळीक साधता. िव�ास 

आिण समजतुीवर आधा�रत वैयि�क संबधं िनमा�ण होतात - या गो�ी स�ंया�मक िकंवा 
सकारा�मक परपंरते सापडत नाहीत. �े�काय� आपणाला  केवळ वरवर�या सम�या 
समज�याप�ेा, सम�ये�या मळुापय�त  जा�यास मदत करते. 
 

६.५  �े�काया�च े  तोटे / हानी : DISADVANTAGES OF 

FIELDWORK: 

    
हे �चंड वळेखाऊ आहे. ससंाधनांचाही अप�यय होतो, कारण एखा�ाला 

राह�यासाठी जागा शोधावी लागते. अ�यास �े�ात  संबधं िवकिसत करा. आपण फ� जाव े 
आिण एखा�ाला  या�ि�छक �� िवचा� यावे अस े होऊ शकत नाही. िव�ास िवकिसत 
करावा लागतो, �यास बराच वळे लागतो. �यातून अ�यासक मोठा झाला आहे ती सं�कृती   
आिण �या लोकांचा अ�यास केला जात आहे �यांची सं�कृती वेगळी असेल, तर एक 
प�पात जाणूनबजूुन, नकळत उदयास येऊ शकतो. अ�यास�े�ात नकारा�मक अनभुव 
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असू शकतात जे सशंोधकाला हानी पोहोचवू शकतात िकंवा उलट िह होत.े उदाहरणाथ�, 
अनेक �ेतवण�यांनी �ेत  नसले�या समाजाचा अ�यास केला आह,े आिण  िवशेषतः 
आिदवासी समाजांच े नकारा�मक िच�ण केले आह.े तेथे शि�शाली घटक आहते जे 
सशंोधक आिण संशोधन यां�याम�ये येऊ शकतात. या गो�ी काही वेळा संशोधनाचे िन�कष� 
(फिलत) चकु�चा बनवतात. 
 
तमुची �गती तपासा 
१. �े�काय�ब�ल आपली समज �प� करा? 
२. �े�काय��या तोट्यांची चचा� करा? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

�हणूनच, नैितकता हा सशंोधना�या �िश�णाचा आिण �े�ीय काया�चा अिवभा�य 
भाग असावा. 

 

६.६  ��े अ�यासकासाठी ( ��ेकाय�क साठी ) आव�यक गणु - QUALITIES 

REQUIRED FOR FIELDWORKER ;  
 

१. सहानुभूती - इतर �य��ला �या�या �वतः�या पा��भूमीव�न समजून घेणे खूप मह�वाच े
आहे. एखा�ाला दसु�या �य��चे �थान, िदसण,े िश�ण, रचना  व�न पहावे लागते. 

२. �ामािणकपणा - �ामािणकपणामळेु सशंोधकांम�ये िव�ास िनमा�ण होतो. तथािप, हे 
आ�हाना�मक आह,े तरीही �ामािणकपणाचा सराव के�याने केवळ तमु�यासाठीच न�हे तर 
तमु�या नंतर �या िविश� गटाचा अ�यास कर�यासाठी यणेा�या  संशोधकांसाठी दखेील 
संबंध िनमा�ण हो�यास मदत होते .  

३.  ऐक�याचे कौश�य - जर त�ुही तमु�या उ�र दा�याचे ऐकत  नसाल तर ते �यांच े
िव���ी ( जीवन��ी )तमु�याशी भागीदारी  करणार नाहीत. �यां�याशी बोलणे, �यांच ेमत 
ऐकणे यामळेु समोर�या �य��ला तमु�याशी ससंुगत वाटते आिण यामळेु एक संबधं 
िवकिसत होतो आिण पढेु एक समदुाय आिण बंध िनमा�ण होतो. हे त�ुहाला �व समजून 
घे�यास मदत करले. 

४. िवसज�न ( सशंोधन काया�त झोकून देण े)- िवसज�न हा �े�ातील एक मह�वाचा घटक 
आहे. त�ुही िजतके अिधक �वतःला झोकून  �ाल आिण लोकां�या �ि�कोनातून पहाल 
िततके त�ुही �े�ातील जगाच े �प� िच� िमळवू शकाल. जवेढे मनापासून अ�यास काय� 
कराल तेवढे अिधक सखोल व वा�तववादी अ�ययन करता येईल.  
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५. �� िवचारण े - सभंाषणातील लोकांम�ये �वार�य िनमा�ण कर�यासाठी यो�य �� 
िवचारणे मह�वाचे आह.े अनाव�यक �� िकंवा संवेदनशील �� फार काळजीपूव�क िवचारल े
पािहजेत जसे क� जात, वय, पगार इ�यादी. जर ते तमु�या िवषयाशी थेट संबिंधत नसेल तर 
ते टाळणे चांगले कारण ते मलुाखत अगदी वगे�या कोनात नेऊ शकते. जर त�ुही लोकांना 
हे �� िवचारले तर त�ुही �यांना का िवचारत आहात ह े�प� करणे उिचत ठरते. यामळेु ते 
��ांची  पा��भूमी समजून घेतात. संकिलत  केले�या मािहतीचा गैरवापर होणार नाही असा 
िव�ास वाढवतात.  

६. तपशीलवार चौकशी - जर त�ुही बातमी पािहली असेल तर एक �रपोट�र माईकसोबत 
मलुाखत घतेो. तो माईक पकडतो आिण आजूबाजू�या लोकांना िवचारतो क� या 'आप को 
�या लगता ह'ै, ....ब�ल त�ुहाला काय वाटत?े ती �य�� �या�या उ�रासह �ितसाद दतेे. 
जे�हा ती उ�र देणारी �य�� श�दांनी अडखळते, �या वेळी, �रपोट�र सामा�य �य��कडून 
अिधक उ�र े िमळव�यासाठी काही श�द जोडतो. हे तपशीलवार चौकशी  आहे. यामळेु 
सम�येच ेतपशील िमळ�यास मदत होत ेआिण �प� उ�र े िमळ�यास मदत होत.े हा एक 
कौश�य सचं आह ेजो एखा�ाला िशकण ेआव�यक आह.े 

७. न�ता - जे�हा त�ुही अ�यास �े�ात असता ते�हा न�ता ही एक संप�ी असते. जर 
त�ुही नवीन िशक�यास तयार असाल, �थािनक लोक तमु�यावर हसल े तरी त�ुही 
लोकांब�ल अिधक जाणून �याल. न�ता सशंोधक आिण सशंोिधत लोकस�ंयेमधील अंतर 
कमी कर�यास मदत करले. त�ुही �यांचा अ�यास करत आहात �यांचा जर त�ुही आदर 
कराल, तर त ेतमुचाही आदर करतील. 

८ . नैितकता - संशोधनात नैितक असणे खूप मह�वाचे आह.े त�ुही तमु�या कामातील 
सहभाग�चे आभार  मा�य करता, पैसे देऊन  साम�ी िमळवत नाही, कोण�याही �कार े
बनावट साम�ी करत नाही. हे नैितक ��्या आव�यक आह.े  
 

तमुची �गती तपासा 
१. �े�काय�कसाठी ( �े�काय� सशंोधकसाठी )  आव�यक गणुांची चचा� करा? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

६.७  �ित�पे : REFLEXIVITY  :  
 

गणुा�मक सशंोधनाशी अप�रिचत असणा�यांसाठी, ते कसे कराव े ह े िशकणे �ास 
देणार े असू शकते, िवशेषत: जिटलतेवर आिण उदयो�मखु रचनांवर  �ितमानाचा जोर 
िद�यास कठीण होईल. जरी सािह�यात (वाङमयात) मानके असली तरी ��येक अ�यास 
अि�तीय आहे आिण शेवटी पढेु कस े जायचे हे सशंोधकाने �यि�गत  ठरवले पािहजे. 
�तीि��ता  म�ये अ�वेषण ( आशय िव�ेषण ) आिण संपूण� सशंोधन �ि�या या दो�ही 
घटनांचे आकलन समािव� आह.े �िति�� दनैंिदनी  वाप�न, पिह�यांदा लेखक  
�क�पाला पड�ामागील ��ी  देतो, िस�ांत आिण सराव (वा�तिवकता) यां�यातील अंतर 
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कमी करतो. ही वैयि�क गो� अ�यासा�या दर�यान आिण नंतर दो�ही, �ितिबिंबत 
कर�या�या गरजेवर जोर दतेे आिण यामळेु �े�काय� �यवसायात नवीन आले�यांना सशंोधन 
�ि�या समज�यास मदत होऊ शकते.  

 

�े�काय�, िकंवा सशंोधन आयोिजत करण,े ��येक संशोधकाला िविवध �कार े
बदलते. फ��ड �रसच�स� �हणून, त�ुही �तीि��ता  �हणून ओळखले जाणार े अनभुव 
िशक�यात गुंतता. सशंोधन �ि�ये�या प�रणाम�व�प तमु�याम�ये झालेले बदल आिण या 
बदलांनी सशंोधन �ि�येवर कसा �भाव टाकला ते येथे तपशीलवार आहे. सशंोधक �हणून 
आपण  कस े शोधले आिण शोध�ा�ी�ार े आकारास  कसे आणले हे शोध�याची �ि�या 
�प� करते. ग�रबी, िवकास, िलंग, �थलांतर आिण जनआरो�य यासार�या िविवध 
सामािजक सम�यांिवषयी जाणून घे�यासाठी आिण समजून घे�यासाठी केलेल े �य�न 
िशकवून जातात. आप�या  �तीि��ता  िटपणांम�ये  नोट्स/अतं����म�ये, आपण  आप�या  
�ानरचनावादी �ि�कोन आिण वैयि�क व  प�तिवषयक  सम�यांम�य े आपण  
अनभुवले�या सम�यांवर चचा�  करतो. जे�हा सशंोधक या बदलांना ओळखतात, ते�हा 
सशंोधनातील �ित�ेप हा अ�यासाचा एक घटक बनतो. या चतेने�ार,े आपण, आपल े 
सहकारी/सह-संशोधक, आिण सशंोधन �क�पाशी संबिंधत सव�जण वैयि�क आिण 
प�तीिवषयक सम�यां�या सबंंधा�मक आिण �िति��  �व�पाब�ल जाग�क होतो. 
�िति�� सशंोधन �ि�येत, आपणास   सशंोधक �हणून अथ�िनिम�ती  आिण सचते (िजवंत) 
अनभुवां�या िनिम�तीसाठी आप�या  योगदानाची जाणीव असणे आव�यक आह.े आपण 
अ�याय�या आधी�या भागात चचा�  केले�या अंटाि�ट�काचे उदाहरण आठवूया, �ि�या 
आिण अडचण आिण भयभीत करणार ेिवचार हा तमुचा �ितिबिंबत अनभुव आह.े ि�लफड� 
गीट्�झ यांचे बाली मधील  उदाहरण-  जे�हा ते लोकांना  भेट दते होते  आिण ते लोक 
�या�याशी बोलायला तयार न�हते. जे�हा �यान े याब�ल िलिहले जेथे बाहरेील �य��ला 
�वीकारले जात नाही आिण नंतर �वीकारले जाते, हा �याचा �िति��  अनभुव आह.े 
उप�म काय�  - 
 

क�पना करा क� त�ुही किलना (फ��ड) म�ये बालमजरुीचा अ�यास करणार 
आहात. त�ुहास  कोणती पावले उचलावी लागणार आहेत ? 
१ . मलुे कुठे आहेत ते शोधा - �ॅिफक िस�नल. (िवषय) 
२ . आपण �यां�याशी कसे संपक�  साधणार आहात याची योजना करा. 
३ . त�ुही �यांना िवचार�यासाठी  ��ांची यादी कराल  (��ावली) 
४  अ�यास �े�ात आप�या िनरी�णाब�ल िटपण (नोट्स) बनवाल. (मािहती संकलन) 
५ . �या मलुांची गो�  ऐक�यावर तमु�या �वतः�या भावना, भीती, संघष� िलहाल. (�ित�ेप) 
६ . आप�या �क�पात सव�काही समािव� कराल. (िन�कष�) 
 

अशी अनेक काय�  आहते �यात �तीि��ताचा वापर केला गेला आहे जसे क� 
M.N. एम. एन . �ीिनवास. यां�या आठवणीतील खेडेगाव यात, त े �यां�या प�ुतकात 
िलिहतात ,  गावातील �वासाब�ल (सशंोधन माग��मणब�ल) �यांच े राह�याचे िठकाण जेथे 
जवळपास गरुढेोर े होती आिण �यांना  तेथे राहणे कठीण झाले होते , ितथे �यांना 
�थािनकांशी संवाद साधायचा होता. 
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तमुची �गती तपासा 
१. �तीि��ता  वर तमुच मत �प� करा? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

६.८  अिभजात वशं�ाची िचिक�सा : CRITIQUE OF 

CLASSICAL ETHNOGRAPHY :  
 

मानवजातीिव�ान  �हणज े िजथे सशंोधक बराच काळ समाजात राहतो. 
साधारणपण े एक वष� िकंवा ७ -८  मिहन.े येथे तो/ती लोकां�या दनंैिदन हालचाल�चे 
िनरी�ण करतो. येथे िनरी�णाचा म�ुय म�ुा �हणजे समदुायाची ��य� रचना आिण संदभ� 
घेण.े अनेक नवृशंशा�� �या लोकांचा अ�यास केला जात आहे �यांची भाषा देखील 
�वीकारतात (िशकतात). काही भाषांतरकारांचीही मदत घतेात. कोण�याही िव�ाशाखे�या  
सं�थापकांना अिभजात  �हटले जाते. लोकां�या मळुांपय�त  जाणे आिण �यां�याम�ये एक 
होण ेह े�येय आहे. दसु�या श�दांत, ते आत�या ��ीकोनातून ( समूह सद�या�या ��ीतून) 
पाहत होते. अनेक मानववंशशा��ांनी मािलनो��क�, रॅडि�लफ �ाउन, �ोबर, ि�लफड� 
गीट्�झ आिण इ�हा�स �ीचाड� यांनी योगदान िदले आह.े भारतात आप�याकडे िव�ारथी  
M.N. �ीिनवास आिण इतर अनेक. ��येकाने िव�ाशाखेसाठी आिण परपंरचेा एक नवीन 
सचं तयार कर�यासाठी योगदान िदले आह.े उदाहरणाथ� ि�लफड� गीट्�झ, �यां�या 
अिभजात काया�सह 'बालीमधील कॉकफाइट (Cockfight study in Bali) अ�यासाने 
अतंरिव��ेषणा�मक  परपंरा िवकिसत करतात.  

 

िचिक�सक  नवृशंिव�ान १९५०  �या दशका�या उ�राधा�त आिण १९६० �या 
दशका�या स�ुवातीस स�ु झाले आिण �या काळातील दबावा�मक सामािजक आिण 
सां�कृितक वा�तिवकताने स�ु केले. वसाहतवादा�या समा�ीची आिण मानव शा�ा�या   
अतंमु�खतेची उपिे�त गटांचा शोध घे�याची  ही वेळ आह.े संरचना  काया�वादी  
िवचारधारशेी संबंिधत रॅडि�लफ �ाऊन, �यांनीही  �या िवषयाशी अंतर राखले. �यांना  
�थािनक भाषा िशकता आली नाही. िचिक�सक मानव अ�यास  िवषय समजून 
घे�यासाठी,आपण  काही संदभ� आिण �यांच ेकाय� ल�ात घऊे. 
 

१. �ॉिन�लॉ मािलनो��क� - मािलनो��क��या �भावामळेु मानवशा�ीय 
(ए��ोपोलॉिजकल) �े�काय� आिण वंश शा�ीय  अहवालांची (एथनो�ािफक �रपोिट�गची) 
सरासरी गणुव�ा ल�णीय वाढली आहे. सां�कृितक िव�ेषणा�या सं�था�मक प�तीन े
गणुांचे हलके  वग�कृत कॅटलॉग ऐवजी एकाि�मक वण�न तयार केले आहे आिण आदश� 
नम�ुयां�या सूचीसाठी पूरक �हणून वा�तिवक वत�नापासून केस मटे�रयलच ेपणू�  रकेॉिड�ग 
केले आहे. मािलनो��क��या काया�चा काया��मक िवचारधारांवर  आिण �या�या 
अनयुायांवरही खोल प�रणाम झाला. �यांच े पिहल े प�ुतक 'द फॅिमली िवथ ऑ��ेिलयन 
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आिदवासी (१९१३) The family among the Australian Aborigines (1913) होत.े 
'अग�नॉट्स ऑफ द व�ेटन� पॅिसिफक' (Argonauts of the Western Pacific) सारखी 
अनेक मह�वाची काय�  आहते िजथ े ते  �ोि�यंड लोकां�या सं�कृतीवर चचा�  करतात. 
तथािप, �यां�या काया�चे  कौतकु झाल,े �यां�या काळात चचा�  झाली. �या�या म�ृयूनतंर 
�याची डायरी �या�या प�नीला सापडली आिण �कािशत झाली. डायरीने उघड केले क� 
�यान ेजे उपदेश केले �याचा सराव केला नाही. �यांनी आप�या लेखनात व�तिुन� �ि�कोन 
राख�याचा �य�न केला. तथािप, �या�या डायरीतून �याने �ोि�अंड स�ंकृती आिण �यां�या 
राह�या�या प�तीब�ल िचिक�सा कशी केली हे उघड झाल.े मािलनो��क��या काया�मळेु 
आपणास  जातीयशा��ांना  येणा�या सम�या जाणून घे�यास मदत होते, तरीही काही 
अडचणी आहेत. ह े िचिक�सक मानवजाती अ�यासाचे (ि�िटकल एथनो�ाफ�चे) सव��म 
उदाहरण देखील आहे. 
 

२. मागा�रटे मीड – १९०१  म�ये ज�मलेली मागा�रटे मीड २०  �या शतकातील सवा�त 
�िस� मानववशंशा�� होती. ितने आप�या कारक�द�ची स�ुवात सामोआम�ये �े�काय� 
क�न केली; १९२८  म�ये ितने सामोआम�ये किमंग ऑफ एज नावाचे प�ुतक �कािशत 
केले. मीडने िकशोरवयीन मलु��या या अ�यासाचा उपयोग आप�या �वतः�या समाजातील 
मलुांसाठी आिण िकशोरवयीन मलुांसाठी सामािजक�करण �ि�येवर �ितिबिंबत 
कर�यासाठी केला. मानववंशशा�ीय प�त�चा वापर क�न, ितन े आशा �य� केली क� 
आपण पौगडंाव�थेतील मलुांशी कसे वागतो, आपण �यां�यावर काय ताण टाकतो आिण या 
संदभा�त आपली सं�कृती काय भूिमका बजावते ह ेअिधक �प�पणे पाह� शकतो आिण अशा 
�कार े मलुांना आिण त�णांना �यां�या गुंतागुंती�या आधिुनक समाजातील  जीवनासाठी 
तयार कर�यास अिधक स�म होऊ शकतो. ह े प�ुतक तलुना�मक �ि�कोनातून 
मानववंशशा�ाचे एक उ�कृ� काय� आह.े ��मॅनने या प�ुतकाची िचिक�सा केली आिण  मग 
मीड�या �मखु िन�कषा�कडे ल� िदल.े मीडने असा आरोप केला क� सामोआमधील 
पौगंडाव�थेचे वय जा�तीत जा�त सहजतेचे होत े आिण �यांना ताणतणाव आिण वादळ, 
संघष� आिण �ास यांपैक� काहीही न�हते जे पा�ा�य स�यतमे�ये वया�या ये�याचे वैिश�्य 
आहे. मीड एका िवशेष अ�यायात ितचा परुावा िढला  �या मलु�म�ये पौगंडाव�थेम�ये संघष� 
होता. हे परुाव े घेऊन (मीड�या नम�ुयातील २५ मुल�पकै� ४ मलुी अपराधी हो�या), 
��मॅनला आढळल े क� १४ -१९  या वयोगटातील अपराधीपणासाठीचा दर  सामोआ  
म�ये १००० �ित ४० इतका  आह े आिण  इं�लंड आिण वे�सम�ये मिहलांसाठी 
अि�त�वात असले�यापे�ा दहापट जा�त आहे. १९६५  म�ये इं�लंड आिण व�ेसम�ये 
याच वयोगटात, िजथे दर १००० �ती  ४ होता. नंतर ��मॅन यांनी  सामोआ मधील 
पौगंडाव�थेचा �ास आिण अ�व�थ हो�यापासून दूर होत अस�याचे दश�िव�यासाठी 
�या�या �वतः�या िफ�डवक� मधून परुावे सादर करतो. तथािप, नंतर काही लेखकांनी 
��मॅन�या िचिक�सेवरही टीका केली. तथािप, येथे ल�ात घे�याजोगा म�ुा हा आह े क� 
संदभा�ने  चचा�, अथ� लावण,े वाचन आिण पढुील �े�काय�ला वाव कसा िदला. 
 

3. एम.एन. �ीिनवास - �मरणात असलेले गाव ह े�मतृी पासून िलिहलेले दि�ण भारतीय 
कना�टक रा�यातील एका गावाचे िविश�ा�यास (मोनो�ाफ) आह.े �ीिनवास यांनी १९४८  



 70

म�ये अकरा मिहने घालवले आिण १९६४  पय�त �याच िठकाणी भेट देत रािहले. १९६०  
�या दशका�या उ�राधा�त, काया�लया�या आगीत लेखका�या संशोधन नोटां�या तीनही 
�ती न� झा�या आिण पढु�या दशकात �यांनी गावाची (डायरीतील) जळाले�या तकुडे, 
आठवणीची पनुबा�धणी पनुस�कलन  कर�याच ेकाम केले. १९७८  म�ये, प�ुतक आधिुनक 
अिभजात  �हणून ��यात  केले गेले आिण शै�िणक अपयश �हणून उपहास देिखल केला 
गेला. �ामीण भारतातील बदल, प�रवत�न आिण िवकासाचे अ�याधिुनक खाते शोधणार े
कोणीही िनराश होतील. १९४०  ते १९६४  �या दर�यान, तोपय�त ते िद�ली �कूल ऑफ 
इकॉनॉिम�सम�ये समाजशा�ाचे पिहले �ा�यापक झाल,े �ीिनवास रामपरुाला वारवंार 
भेटी िद�या. या काळात गावाचे िव�तुीकरण केल ेगेले. �याला एक मा�यिमक शाळा िमळते 
आिण नवीन बस सेवा शहरी क� �ांना जोडतात. परतं ु�ीिनवास आपणास  ऊजा�, िश�ण 
िकंवा व�तू आिण सेवांमधील प�रवत�न  िकंवा जात�मधील पनुिन�मा�ण साधन े आिण 
�तीका�मक संबंध कसे असतात याब�ल काहीही सांगत नाहीत. �याऐवजी, जसे �यांनी  
��तावनते ठेवले आहे, �यांनी रामपरुाब�ल १९४८  म�ये जस ेप�ुतक िलहायला स�ुवात 
केली. सामािजक आिण भौितक िवषमते�या ��ांवर समाजशा� लागू कर�याऐवजी 
भूतकाळाची पनुर�चना आिण बचाव कर�या�या या वचनब�तेमळेु �यां�या काही टोका�या 
िचिक�सकांनी  हे प�ुतक उद�्व�त (�शंसा केले नाही) केले. १९७८  पय�त संरचना�मक 
काय�वाद िवचारधारचेी  ���चरल फं�शनॅिलझम�या शाळेब�लची �यांची अ�ँलोफाइल 
वचनब�ता वाढ�या काळ िवपय��त  (अ�ँोिनि�टक) िदसू लागली कारण भारता�या 
समाजशा��ांनी �� च संरचनावाद आिण मा�स�वादा�या जगातून ऊजा� िमळवली. �े�-
आधा�रत सशंोधना�या अनभुवज�य परपंरबे�ल �यांची वचनब�ता असली तरी, �ीिनवास 
यांचे आठवणीत  रािहलेले गाव ते�हा िदसले, जसे क� ते बदल�यासाठी अभ�े होते. �यांनी 
काही वा�तवता गहाळ केली.  
 

तमुची �गती तपासा 
1. मानवजाती अ�यास (ETHNOGRAPHY) �प� करा? 
2. M.N. �ीिनवास  यां�या काया�ची िचिक�सक  मानवजाती अ�यास  �हणून 

आठवणीतील खेडेगाव या संदभा�ने   चचा�  करा. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

६.९  सारांश – SUMMARY: 

 
अशा �कार ेया अ�यायात, आपण अ�यास �े� ( फ��ड ) �हणजे काय ह ेसमजून 

घेऊन स�ुवात केली. �े� ही अशी जागा आह े िजथे सशंोधक �याचा तपास करतो िकंवा 
�याचा अ�यास करतो. �ामािणकपणा, न�ता, नैितकता, ऐक�याचे कौश�य इ�यादी 
�े�काय�काकडे आव�यक असले�या गणुांकडे आपण  ल� िदले. नंतर आपण  
�तीि��ताब�ल अ�यास केला. �ित�ेप �हणज े सामािजक वा�तवापे�ा सशंोधकाचे 
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िवचार, िनरी�ण, ही एक मानिसक �ि�या आहे. वंशशा� समजून घे�यासाठी आपण  पढेु 
काम केले. एथनो�ाफ� �हणजे सं�कृतीचा ��य� रचना, वा�तिवक �थान आिण �याच े
द�तऐवजीकरण यांचा अ�यास. वशंशा�  अ�यासक (ए�नो�ाफर) साधारणपणे वष�भर 
अ�यासा�या िठकाणी राहतात, भाषा िशकतात, दैनिंदन जीवनाचे िनरी�ण करतात आिण 
�याब�ल िलिहत असतात. आपण  िचिक�सक वशंशा� मागा�रटे मीड, मािलनो��क�, 
एम.एन. �ीिनवास. या काही िव�ानां�या मदतीने अ�यासले.  
 

६.१०  �� – QUESTIONS: 
  
१.  �े�काय� आिण �े�काय�रसाठी आव�यक गणु �प� करा. 
२ .  सशंोधनात �िति��तेवर थोड�यात  चचा�  करा. 
३. दोन नवृंशशा��ां�या काया�सह  िचिक�सक वंशशा� ब�ल  (ि�िटकल 

एथनो�ाफ�ब�ल )चचा�  करा. 
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७  
 

�ीवादी मानवशा� 
रगंराव ह�डगे 

 

�करण रचना  

७ .०  उि�� े

७.१  ��तावना 

७.२  �ीवादी आिण मानवशा�ाचा संदभ� समजून घेताना  

७.३  �ीवादी समाजशा� आिण मानवशा� 

७.४  �ीवादी मानवशा��ांचे योगदान 

७.५  �ीवादी चळवळ�ना आ�हाने 

७.६  सां�कृितक चच�ला(वादिववाद)संबोिधत करण े

७.७  पि�मेकडील �ीवादी मानवशा�� 

७.८  भारता�या संदभा�त �ीवादी मानवशा�� 

७.९  सारांश 

७.१० �� 

७.११ संदभ� 
 

७.० उि�� े
 

 �ीवादी मानवशा�- �याचा अथ�, संदभ� समजून घेण.े 

 �ीवादी मानवशा�ा�या योगदानाचे अ�ययन करणे. 

 �ीवादी मानवशा�ा�या �े�ातील काही �णे�यांब�ल जाणून घणे.े 
 

७.१ ��तावना 
 
      �ीवादी मानवशा� (परुात�व, जैिवक, सां�कृितक, भािषक) िविवध ��ेीय 
��ीकोन आणते. सशंोधन िन�कष�, मानवशा�ीय प�ती आिण �ानाच ेिव��ापूण� उ�पादन 
यामधील प�ुषांचा पूवा��ह कमी करणे हे �याचे उि�� आह.े तलुना�मक अ�यासाचे 
मानवशा�ाच े�व�प, सम� ��ीकोन अनके शाखां�ार ेदेखील वापरले गलेे आहेत. 
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७.२ �ीवाद आिण मानवशा�ाचा संदभ� समजनू घेताना 
  
        पि�मेतील �ीवादी, िपतसृ�ाक क� � कुटंुब �या गिृहतकांवर आधा�रत आह े�यांना 
�� करत होत े आिण समकालीन गैर-पाि�मा�य समाजातील पया�यी �यव�थां�या 
उदाहरणांसाठी मानवशा�ाकडे पाहत होते. कौटंुिबक, घरगतुी �यव�था, िववाह, �जनन, 
बाळंतपण आिण इतर पैलू �यांना पूव� नातेसंबधं �हणून प�रभािषत केले गेल े होते ते 
िलंगभावा�या अ�ययनासाठी क� ��थानी होते. याचा प�रणाम �हणूम लवकरच एक सम�या 
उ�वली क� नातसेंबंध आिण िलंगभाव वगेळे िव�ेषणा�मक �े� कसे मानले जाऊ 
शकतात?. ते एकमेकांशी कस ेअिभ�य� झाल?े नातेसंबधंान े िलंगभावासंबधंांची �या�या 
केली आहे का?  नातेसंबंधापूव� िलंगभाव  अि�त�वात होते का? िकंवा हे �े�े  "पर�पर 
�थािपत" होते काय? िलंगभावाचे मानवशा�ीय अ�यास अितशय �वरीत अ�यासाचे �े� 
�हणून नातेसंबधंाची िव�ेषणा�मक �यवहाय�ता आिण �ानशाखांमधील �याचे क� ��व यावर 
��िच�ह िनमा�ण करतो. िलंगभाव अिभ�य��मधील आंतर-सां�कृितक िभ�नता 
तपास�यासाठी मानवशा� अि�तीयपणे सिु�थतीत अस�याचे िदसते. 
 
      �ीवा�ांनी असेही मत मांडले क� कुटंुब आिण घराणे या सार�या सं�थांमधील �ी-
प�ुष  यां�यातील संबंध आिण �ी िकंवा प�ुष अस�याचा अथ� वेगवेग�या सं�कृत�म�य े
अगदी वेग�या प�तीने समजला जातो. अशा सकं�पनां�या पा�ा�य �या�या 
�वीकार�याऐवजी, मानवशा�� आिण समाजशा��ांनी �यांची िव�ेषणा�मक तपासणी 
कर�यास स�ुवात केली. सां�कृितक��्या प�रवत�नशील असताना या सं�था 
"नैसिग�क"�हणून कशा ��ीस येतात? या वरवर नैसिग�क ��ेया िकंवा भेदांमधून राजक�य 
पदान�ुम कसा िनमा�ण झाला हे िवशेष मनोरजंक होते. अशा पदान�ुमां�या िनिम�तीम�ये 
कोण�या �कार�या सां�कृितक �ि�यांचा समावशे होता आिण �यांनी नैसिग�क िकंवा 
िदलेले �ामक �व�प कसे �ा� केल?े 
 
      1960 �या दशकापासून, �ीवादी चळवळ आिण बौि�कतेन े नातसेंबंधां�या 
अ�यासात मह�वपूण� काय� कर�यास �े�रत केल.े याचा प�रणाम �थम अनके मह�वा�या 
कृत�म�ये झाला �यामळेु ि�यां�या जीवनाच े द�तऐवजीकरण झाले, पूव� �यांना 
लोकलेखीय मिहतीतून वगळ�यात आले होत.े कौटंुिबक आिण घरगतुी �यव�था, �यापार, 
देवाणघेवाण, �म, धम� आिण आिथ�क जीवनात मिहलां�या सहभागाचा अ�यास कर�यात 
आला. 
 
      �ीवादी लेखन अनेक शाखांम�ये आह.े अनेक अ�यासातून असे िदसून आल े
आहे क� िव�ान �े�ात काम करणा�या मिहला िव�ान आिण शा��ांचे �माण आजही 
प�ुषां�या तलुनेत खूपच कमी आह.े भारतातील ि�यां�या लेखनासार�या सािह�यावर 
मह�वा�या कृती आहते, �यात कथा, कथन आिण संदभ� यां�या मानवशा� प�ती 
वापर�या जातात आिण सामािजक रचनवेर ��िच�ह उपि�थत केले जाते. �ीवादाच े
द�तऐवजीकरण आिण लेखन यात ��येक �े�ाचा वाटा आहे. तथािप, मानवशा�ाला �याचे 
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�थान आहे कारण ते या सम�येच े सम� द�तऐवजीकरण करते. �दीघ� काळ राह�न 
आिदवासी समाज, दगु�म भाग, खेडे यांचा अ�यास क�न ते सम�ये�या मळुाशी जाते. 
 

७.३ �ीवादी समाजशा� आिण मानवशा� 
 
       एक �वतं� �ानशाखा �हणून समाजशा�ाची मळेु औ�ोिगक िवकासा�या पा��भूमीत  
आहेत. तर, समाजशा�ातील �बळ प�ती ही ��य�वादी परपंरा आहे जसे सव��ण तं� इ. 
दसुरीकडे, सं�कृती समजून घ�ेया�या पा��भूमीवर मानवशा� िवकिसत झाले. अ�यासाचे 
�े� हे सा�या समाजांच ेआहे. कालांतरान,े प�ती अवलंब�या गे�या. औ�ोिगक �यव�थेत 
िवकिसत झाले असले तरी समाजशा�ाने मानवशा��ांची लोकलेखीय प�तीशा�, 
कथा, लोककथा, मौिखक इितहास या प�तीचा अवलंब केला आहे. �ीवादी आिण अगदी 
समाजशा� यांनी या मानवशा� प�त�चा उपयोग दनैंिदन जीवनातील वा�तिवकता आिण 
�यवहारा�या सामािजक रचनेवर ��िच�ह िनमा�ण कर�यासाठी केला आह.े �या �था 
दलु�ि�त, अकागदोप�ी, �तीका�मक आहेत. दसु�या श�दांत, या दो�ही शाखांनी अनेकदा 
�यां�या प�ती आिण साधनांची देवाणघेवाण केली आह.े  
 
तमुची �गती तपासा 
१. �ीवाद आिण मानवशा� यासंबधंी�या उदया�या संदभा�तील तमुचे आकलन �प� 

करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

७.४  �ीवादी मानवशा��ांच ेयोगदान - 
 
     �ीवादी मानवशा��ांनी मानवी ह�कांच े उ�लंघन, घरगतुी िहसंाचार आिण 
पया�वरणाचा �हास यािव�� जगभरातील मोिहमांम�ये भूिमका बजावली आह.े िलगं, 
िलंगभाव आिण ल�िगकतेब�ल�या िवकिसत जगा�या पूव�क�पनांचा �फोट हो�यास मदत 
क�न, हे �यांचे काय� घरा�या जवळ साजर े करते. ते �या �े�ांचा अ�यास करतात 
�याब�ल �यांनी आंत�रक ��ीकोन दखेील आणला आह.े �ीवादी मानवशा�ाने ि�यांचा 
अ�यास, कृ�णवण�य आिण लॅिटना अ�यास, LGBTQ अ�यास, प�ुष�व अ�यास, 
�भािवत िस�ांत आिण िव�ान आिण तं��ान अ�यास यासार�या �े�ां�या उदयास 
आकार िदला आह.े दसु�या श�दांत, �ीवादी मानवशा��ां�या लेखनामळेु इतर अनके 
िवषयांचा उदय झाला आह.े 
 

७.५  �ीवादी चळवळ�ना आ�हान े
 
      प�ुष ह�क काय�कत� (MRA) भारतात 1990 �या दशकापासून सोशल मीिडया, 
कायदेमंडळ लॉिबगं आिण र��यावरील कृती�ार ेराजक�य ��ेात उदयास आले आहेत. त े
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िविवध वांिशक आिण धािम�क गटांचे �ितिनिध�व करतात, �यात अनेक �मखु मिहला 
ने�यांचा समावेश आहे आिण वग� पदांची काही िविवधता �ितिबिंबत करतात. िववाह आिण 
कौटंुिबक िहंसाचाराशी संबिंधत नागरी आिण फौजदारी काय�ांचा िनदंनीय गैरवापर  
िवशेषत: एकाच वेळी अनेक कायदे लागू करणे हे �यांच े सामा�य ल�य आह.े MRA 
चचा�िव�े ह े िलंगभावा�या �पधा� शोध�यासाठी आिण �यि�िन�ते�या िनिम�तीसाठी एक 
मह�वपूण� �े� आह.े 
 
तमुची �गती तपासा 
 

1. �ीवादी चळवळीसमोरील आ�हानांची चचा�  करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

७.६ सं�कृती वाद-िववादाच ेिनराकरण करताना- 
 
     वॉ�टर (1995) असा यिु�वाद करतात क� अ�यासाचे �े� �हणून �ीवादी 
मानवशा�ान े िविवध िविभ�न स�ा िकंवा श�� िलंगभाव िभ�नता कशी िनमा�ण करतात 
याब�ल �� उपि�थत केले पािहजेत.  �यान े या ��ांचे दखेील िनराकरण केले पािहजे 
आिण िलंगभाव आिण श���या अ�यासा�या ��ीकोनासाठी �यांनी हाक िदली पािहज.े 
या�यित�र�, एखा�ाने रचना आिण एज�सी यां�यातील संबधं दखेील पहाव.े हा असा एक 
��ीकोन आहे जो कालांतराने िलंगभावा�या �यवहाराचे आंतर�यि�िन�, राजक�य 
��ीकोनातून िव�ेषण करतो. लेखकाने असेही मत मांडले आहे क� �ीवादी मानवशा� हा 
�यायाचा दावा आह,े जो �ितब�ते�या नैितकतेची मागणी करतो. �ीवादी मानवशा�� 
देखील सं�कृती�या संक�पनवेर आिण मानवशा�ातील �ितिनिध�वा�या �ानशा�ीय 
सम�येवर मोठ्या वादिववादात योगदान दतेात;ते सं�कृती�या राजकारणावरील सां�कृितक 
अ�यासातील स�या�या वादिववादांवर चचा�  करते. 
 

७.७ पि�मेकडील �ीवादी मानवशा�� 
 
मागा�रटे मीड 
      मागा�रटे मीड�या काया�मळेु �ीवादी चळवळी तसेच मानवशा� या दो�ह�ना 
मदत झाली. �यांनी �यां�या भूिमकेब�ल खूप बोलले आिण अनेक �यासपीठांवर ते �य� 
केले. �यांच े मह�वाच े योगदान �हणजे 'स�ेस अडँ ट�पराम�ट इन �ी ि�िमटी�ह 
सोसायटीज ('तीन आिदम समाजातील ल�िगक आिण �वभाव) (1935). या प�ुतकाने 
�ीवादी चळवळीचा पाया घातला, हे प�ुतक सचुिवत े क� िलंगभावा�मक भूिमका 
सामािजक��्या रच�या गे�या आहेत आिण  �या जिैवक ��्या आधा�रत नाहीत. 
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      �यापक अथा�न,े ''किमंग ऑफ एज इन सामोआ' हे िनसग� िव�� पालनपोषण 
आिण अनवुांिशक िनधा�रवादापासून दूर जाणे याब�ल आह.े �यांनी िनदश�नास आणले क� 
सं�कृती ही जी�स िकंवा वांिशक ��ेतेपे�ा वयैि�क वत�न िनधा� �रत करत.े 
 
     मीड 1975 म�ये (िमना रीस नतंर1971) AAAS �या दसु�या मिहला अ�य� 
बन�या. मीड ह े "सामािजक सम�यांचे िनराकरण कर�यासाठी AAAS �या काया�त एक 
�मखु �यि�म�व हो�या. िवशेषतः समिलंगी आिण समिलंगी शा��ांब�ल असमानता 
आण�यासाठी. ित�या नते�ृवाखाली, AAAS कौि�सलने नमूद केल ेक� "या भेदभावामळेु, 
काही शा��ांना �यां�या �यवसाया कर�याची सधंी नाकारली जाते आिण इतरांना पगार, 
पदो�नती िकंवा िनय�ु कत��यां�या बाबतीत असमान वागणूक िदली जाते." AAAS अ�य� 
�हणून, ितने �वेर शा��ांिव�� भेदभाव करणा�या धोरणा�या प�र�छेदाचे िनरी�ण केले. 
या �वत�कांनी इतर अनके शा��, मानवशा��ांना येऊन �यांचे मत उघडपण े
मांड�यासाठीचा �याब�ल िलिह�या�या अवकाशाचा पाया घातला आह,े या िव�ानांमळेुच 
एक पाया रचला गलेा आहे. ते लढले. �यांनी सधंी घतेली .�यामळेु इतरांना �ो�साहन 
िमळाले आिण �यामळेुच आपण आजही �यांना वाचतो आिण अिभजात लेखक �हणून 
�यां�याकडे पाहतो. 
 
�थ बनेेिड�ट-  
      �ांझ बोआसची िव�ािथ�नी बनेेिड�ट ही एक स�ुवातीची आिण �भावशाली 
मिहला मानवशा�� होती, ितने 1923 म�ये कोलंिबया िव�ापीठातून डॉ�टरटे िमळवली 
होती. नेिट�ह अमे�रकन आिण इतर गटांसह ित�या �े�काया�ने ितला 
सं�कृतीकडे,"स�ंपा�मक ��ीकोन" िवकिसत कर�यास �व�ृ केले. िविवध समाजांमधील 
िविश� �यि�म�व �कारांना अनकूुल �हणून सां�कृितक �यव�था कडे पाहण.ेमागा�रटे मीड 
सोबत, �या या शतका�या म�यातील  सवा�त �मखु मिहला मानवशा��ांपैक� एक आहेत. 
�यांची एक मह�वाची कृती �हणजे 'पॅटन� ऑफ क�चर' हे प�ुतक. 
 
झोरा नीले ह�ट�न-  
      आि�कन अम�ेरकन लोककथा आिण वूडू यांचे वण�न करणारी पिहली 
आि�कन अमे�रकन.ह�ट�नने 1920 �या दशकात बना�ड�  येथे �ांझ बोआस यां�या 
नेत�ृवाखाली मानवशा�ाचा अ�यास केला. �यांनी आि�कन अमे�रकन लोककथांम�ये 
ित�या �वार�यांना �ो�साहन िदल.े �यां�या िव��ापूण� काया�साठी आिण सज�नशील 
लेखनासाठी डेटा सव�-का�या ईटनिवले, �लो�रडा येथे वाढ�यामळेु आला. �यांनी �यां�या 
का�पिनक काया�ची रचना करताना �यां�या मानवशा�ीय सशंोधनातून िमळवले�या 
उ�कट अंत���ी आिण िनरी�णांवर ल� वधेले. बना�ड�मधील एकमेव कृ�णवण�य िव�ािथ�नी 
जे�हा �या हजर होती ते�हा ितला बी.ए. 1928 म�ये पदवील हो�या. �यां�या दोन 
मानवशा�ीय कृती Mules and Men (1935) आिण टेल माय हॉस� (1938) आहते. 
मानवशा�ातील ह�ट�नचे योगदान केवळ कृ�णवण�य सं�कृतीची �वलंत �ितमा �दान 
कर�या�या �यां�या उ�च �मतेम�ये नाही तर आि�कन डाय�पोरा आिण �यां�या 
प�तीिवषयक नवक�पना (मॅक�लॉ�रन, 2001) चे िस�ांत मांड�या�या �यां�या अ�ग�य 
�य�नांम�ये देखील आह.े 
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 Phyllis Kaberry ही एक सामािजक मानवशा�� आह े िजने �यांच े PhD 
िमळवताना Bronislaw Malinowski सोबत काम केले होते. Kaberry चे काम अनेक 
वेगवेग�या समाजातील, िवशेषतः ऑ��ेिलया आिण आि�केतील मिहलांवर क� ि�त होते. 
धमा��या अ�यासावर जा�त भर देतानाच �यांनी �ी-प�ुष सबंंधांचेही परी�ण केले. 
 
 एलेनॉर लीकॉकन े �यां�या लोकालेखाम�ये मा�स�वादी ��ीकोन �वीकारला 
आिण �यांनी असा यिु�वाद केला क� भांडवलशाही मिहलां�या अधीनतेचा �ोत आह.े 
�यांनी िशकार आिण सापळा यावरील �यिुलयन �टीवड��या कृतीलाही आ�हान िदले.  
 
लईुस ल�ॅपेअर यांनी िमशेल रोसा�डोसोबत �ी, स�ंकृती आिण समाज सपंािदत 
कर�यासाठी काम केल.े िलगंभाव आिण ि�यां�या ि�थतीचा मानवशा�ीय अ�यास 
संबोिधत करणारा हा पिहला खंड होता. 
 
शरेी ऑट�नर (१९४१-): �या�ीवादी मानवशा�ा�या स�ुवाती�या समथ�कांपैक� एक 
आहेत, �यांनी िलंगभाव िवषमतेसाठी �प�ीकरणा�मक मॉडेल तयार केले होते जे ि�यांच े
द�ुयम�व ह े एक साव�ि�क आह,े �हणजेच �ॉस-सां�कृितक घटना आहे या गिृहतावर 
आधारलेले होत.े 1974 म�ये �कािशत झाले�या एका लेखात, "�ी ते प�ुष �हणून 
िनसगा�ला सं�कृती आहे का?" �यांनी िलंगभाव असमानते�या ��ावर सरंचनावादी 
��ीकोन घेतला. �यांनी असा यिु�वाद केला क� ि�या नेहमीच िनसगा�शी �तीका�मकपण े
जोड�या ग�ेया आहते. िनसग� प�ुषां�या अधीन अस�यामळेु ि�या प�ुषां�या अधीन 
आहेत. �या सचुिवतात क� मिहलांची बाल-धारक �हणून भूिमका �यांना नसैिग�क िनमा�ते 
बनवते, तर प�ुष सां�कृितक िनमा�ते आहेत. ऑट�नर नमूद करतात क� उ�च दजा� 
नसले�या प�ुषांना अशा गो��पासून वगळ�यात आले आह े जसे ि�यांना �यां�यापासून 
वगळ�यात आले आहे. 
 
मागा�रटे काकँ� (1943-) या उपशाखेत �ीवादी िस�ांत मांडणा�या पिह�या 
परुात�वशा��ांपकै� एक हो�या. �या कॅिलफोिन�या िव�ापीठ, बक� ले येथे मानवशा�ा�या 
�ा�यापक आहेत. 
 
िमशले रोसा�डो आिण ऑट�नर यांनी ि�यां�या साव�ि�क अधीनतेसाठी, ��येक वेग�या 
�तरावर �प�ीकरणांचा एकाि�मक सेट �वीकारला. रोसा�डो यांनी असा यिु�वाद केला क� 
ि�या वारवंार �यांना मया�िदत करणा� या वत�नांम�ये भाग घतेात, िलंगभाव असमानता 
समजून घे�यासाठी एखा�ान ेमोठ्या �यव�थेचे िव�ेषण केले पािहजे. 
 
नॅ�सी शपेर-�ुजिेसस एक �ीवादी लोकालेखक �यांचे काय� "प�ुष" आिण "�ी" �या 
साव�ि�क �या�ये�या क�पनेवर ��िच�ह िनमा�ण करतात. �यांच े प�ुतक, डेथ िवदाऊट 
वीिपंग: द �हायोल�स ऑफ ए�हरी डे लाइफ इन �ाझील, हे ज�मजात मात�ृव बंधना�या 
संक�पनवेर टीका करत,े कारण ि�यांना कठोर जीवन प�रि�थतीमळेु िजवंत राहणा-या 
अभ�कांना पसंती �ावी लागली. हे प�ुतक आता अनकेांना व�ैक�य मानवशशा�ातील 
उ�कृ� मानले जात.े 
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गले �िबन एक काय�कता� आिण ल�िगक आिण िलंगभाव राजकारणाचा �भावशाली 
िस�ांतकार आह.े �यांनी "िलंग/िलंगभाव �यव�था" सादर केली, जी वत�नापासून जीवशा� 
वेगळे करते �याच �कार ेमीडने �यां�या कृतीत  केल.े मा�स�, एगं�ेस, ले�ही-��ॉस आिण 
�ॉइड यां�या कृतीतून �यांनी ित�या क�पनांना आकार िदला. 
 
िलला अबू-लघुोड ह े दाखव�याचा �य�न करतात क� सं�कृती अमया�द आह.े Writing 
Women's Worlds म�ये �यांनी बेदोइन मिहलां�या कथा सामाियक के�या आिण 
िलंगभाव वगेळे करणा�या समाजात �यांना फायदे िमळत अस�याचे दाखवल.े �यां�या कृती, 
इतर अनेकां�माण,े इ�लाम आिण िहंदू धमा�ब�ल अनके पा�ा�य �ीवा�ांचे गरैसमज दूर 
करतात. 
 
तमुची �गती तपासा 
1. �ीवादा�या ��ीने समाजशा� आिण मानवशा� यां�यातील संबधं �प� करा? 
2. माग�रटे मीड�या योगदानाची काही ओळ�म�ये चचा�  करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

७.८  भारता�या संदभा�त �ीवादी मानवशा�� 
 
     आप�या दशेात जवळपास ७० ट�के लोकस�ंया शेतीवर अवलंबून आहे. 
दसु�या श�दांत, ��येक गावात अशी शेतं असतील िजथे कुटंुबे काम करत असतील. 
�याम�ये ि�या देखील काम करत आहते, �या पाणी आणण,े पती, मलुांसाठी अ�न 
िशजवण,े पीक पेरण,े कापणीम�ये मदत करण,े अगदी इतर शेतात मजूर �हणून काम करत 
आहेत. काहीजण शेतात काम करतात आिण आणखी काही उ�प�न िमळव�यासाठी 
ह�तकलासारखे काही अध�वेळ काम करतात. जर शेत ह े �वतः�या कुटंुबाचे असेल तर 
ितला काहीच कमावत नाही. तथािप, जर ते शेत दसु� याचे असेल, तर ितची कमाई प�ुहा 
कुटंुबाला िदली जात.े लोकां�या ��ीकोनातून आिण अ�यासपूण� काया��या ��ीकोनातून 
अशा अफाट योगदानासाठी द�तऐवजीकरण आिण चचा�  आव�यक आह.े इथे सांगायचा 
म�ुा असा क� आप�या देशात अजूनही िलंगभाव अनभुवांवर मानवशा�ीय लेखनाला मोठा 
वाव आहे. ��येक कथन वगेळी कथा असेल कारण आप�याकडे जात, वग�, पोटजाती, 
कुटंुबात, कुटंुबाबाहरे (साव�जिनक ��े) पदान�ुम आहेत. हे द�तऐवजीकरण करणे खूप 
आव�यक आह.े भारतात, आप�याकड ेअनेक मिहला मानवशा�� आहते. तथािप, आपण 
येथे फ� दोन िव�ानांचा आढावा घेऊ. 
  
इरावती कव� 
 इरावतीकव� यांनी भारतिव�ा (इंडोलॉिजकल) �ि�कोनाचा वापर केला. 
भारतातील िकनिशप ऑग�नायझशेन वरचा �यांचा अ�यास मह�वाचा ठरला. दशेा�या 
िव�तारामधील नातेसंबधंां�या सरंचनेतील फरकांब�ल अिधक जाणून घे�यासाठी �यांनी 
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भाषचेे नमनुे आिण भौगोिलक िवभागांचा वापर केला. �या एक �ा�यिव�ावादी हो�या आिण 
�यामळेु �यां�या िन�कषा�ची प�ुी कर�यासाठी सं�कृत आिण पाली सािह�य वापर�यास �या 
मागे हटले नाहीत. �यांनी महारा��ातील सं�कृती, सं�कार आिण सं�थांवरही काम केले. 
 
 मराठीतील �यां�या लेखनाने �यांना एक स�म कथाकार �हणूनही ��थािपत 
केले आहे. �यांच े प�ुतक, युगातं: द ए�ड ऑफ एन एपोच, हे महाभारताचे ऐितहािसक 
��ततुीकरण आह.े पा�ांना का�पिनक मानले जात नाही - �याऐवजी, �यांची प�रि�थती 
आिण कृती सामािजक-राजक�य संकेत वाप�न �प� के�या आहते. महाभारताचा वापर 
क�न, कव� �ाचीन भारतातील राजक�य प�रि�थत�चा नकाशा तयार करतात. युगातं ला 
1968 म�ये मराठीसाठी सािह�य अकादमी परु�कार �दान कर�यात आला, �यामळेु कव� 
या महारा��ातील पिह�या मिहला लेिखका ठर�या. मिहला सशंोधकांच े�वागत नसले�या 
वातावरणात �यांनी प�तीशा�चा �योग केला. �यांना िवशेषािधकार असलेली पा��भूमी 
असूनही, �याननी भारता�या �ामीण �दशेांवर सशंोधन केल ेआिण �वत: ला दशेभरातील 
त�ण मानवशा��ांसाठी एक �ेरणा अस�याचे िस� केले. 
 
तमुची �गती तपासा 
१. इरावतीकव� यांचे योगदान �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 लीला दुब े
 लीला दबु े यां�या लेखनात �यां�या �वत:�या मानवशा�ीय आिण वयैि�क 
�वासाचा शोध घेतला जातो आिण भारतातील सामािजक िव�ान, िवशेषतः 
मानवशा�ा�या िलंगभेदाचा एक इितहास पकडला जातो. दबु े यांनी जगभरातील 
मिहलां�या वाढ�या चळवळ�मधून आिण वाढ�या िव�ान सािह�यातून  िमळिवलेली श�� 
�यांना नातेसंबंध, िववाह, मात�ृव, �ी�व आिण ल�िगक संबंधांवरील �यांचे �ितिबबं  
टाक�यासाठी एक� आणते. पटेल  यांनी दबेु यां�या �चंड योगदानाकडे ल� वेधले. दबु े
यांनी समानता अहवाल: किमटी ऑन �टेटस ऑफ वुमन इन इंिडया (1974) तयार 
कर�यात मह�वाची भूिमका बजावली. यामळेु पढेु चचा�  झाली क� भारतीय ससंदेला UGC 
आिण ICSSR �ार ेभारतीय शै�िणक �े�ात क� ��थानी मिहला अ�यास आण�याची संधी 
िमळाली. दबु े यांनी 1984 म�ये जागितक समाजशा�ीय का�ँसेम�येही मिहलां�या 
अ�यासाबाबत िचंता �य� करत मह�वाची भूिमका बजावली होती. 1982-86 दर�यान 
EPW ने केले�या ल�िगक-िनवडक गभ�पातावरील चच�त, �यांनी ि�यां�या कमतरतेचा थेट 
संबंध आिण मिहलांवरील वाढलेला आिण ती� होणारा िहसंाचार ल�ात घेतला. 
ि�हिजिबिलटी अडँ पॉवर: एसजे ऑन वमुन इन सोसायटी अडँ डे�हलपम�ट, लीला दबु,े 
एलेनॉर लीकॉक आिण शल� आड�नर (1986) �ार ेसह-संपािदत ही �यांची मह�वाची कृती 
आहे. हे प�ुतक भारत, इराण, मलेिशया, �ाझील आिण यगुो�लाि�हया�या संदभा�त 
मिहलां�या मानवशा�ासाठी आंतररा��ीय ��ीकोन देते. 
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 इकॉनॉिमक अडँ पॉिलिटकल वीकली (1988)मधील "ऑन द क����शन 
ऑफ ज�डर: िहदंू ग�स� इन पिॅ�िलिनयल इंिडया", या शीष�काचा �यांचा लेख अनेक 
मिहला गटांनी अ�यास मंडळे आिण �िश�ण काय��मांसाठी वापरला आहे. मिहला आिण 
घरगतुी या मािलकेतील, सरंचना आिण धोरणे: मिहला, काय� आिण कुटंुब (1990), हा 
लीला दबेु आिण रजनी पालरीवाला यां�या सह-संपािदत,एक खंड आहे �यान ेअथ�शा�, 
समाजशा�, भूगोल, सामािजक काय� आिण शासन या अ�यास�मांम�ये मिहलांचा 
अ�यास िशकवला आह.े मिहला आिण नातेसबंधं दि�ण आिण दि�ण-पूव� 
आिशयातील:िलगंभावावरील तुलना�मक ��ीकोन (1997) हा �थं वयैि�क आिण 
साव�जिनक ��ेात ि�थत अशा िलं�भावा�मक संबंधातील नातेसंबधं �यव�थेब�ल एक 
मह�वाचा संदभ� �दान करते  
 

 �यांच े ए��ोपोलॉिजकल ए�स�लोरशेन इन ज�डर: इंटरसिे�टंग फ��ड्स 
(2001) हे प�ुतक �ीवादी िवचारांचे एथनो�ािफक �ोफाइल तयार कर�यासाठी 
लोककथा, लोकगीत,े नीितसू�,े दंतकथा आिण िमथक यासार�या अनेक अपारपं�रक 
साम�ीचा शोध घेऊन िलंग, नातेसंबधं आिण सं�कृतीच े परी�ण करते. त े प�ुष�धान 
कुटंुबातील मलु��या सामािजक�करणाचे आकलन �दान करते, िहंदू धम��थं आिण 
महाका�ये यांनी �सा�रत केललेा "बीज आिण माती" िस�ांत प�ुष आिण ि�या यां�यातील 
वच��व-अधीनता श�� संबंधांचे �तीक आहे. �यांच े शेवटच े �काशन, �यां�या इं�जीतील 
प�ुतकाचे मराठी भाषांतर झालेल,े 2009 म�ये �कािशत झालेले शेवटचे प�ुतक 
मानवशा�ातील िलगंभावाची शोधमोिहम हे होते. �यामळेु आज�या काळातही कव� यांच े
योगदान फार �भावी आह.े 
 
तमुची �गती तपासा 
१. लीला दबु ेयां�या मह�वा�या कामांची काही ओळ�म�ये चचा�  करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

७.९  सारांश 
 
 आपण या �करणाची स�ुवात मानवशा� (परुात�व, जैिवक, सां�कृितक, 
भािषक) िविवध ��ेीय �ि�कोन आणणारा एक मह�वाचा �ि�कोन �हणून �ीवादी 
मानवशा� समजून घेत केली. सशंोधन िन�कष�, मानवशा�ीय प�ती आिण �ानाच े
िव��ापूण� उ�पादन यामधील प�ुषांचा पूवा��ह कमी करण े ह े �याचे उि�� आह.ेआपण 
पया�वरण, ि�वअर अ�यास आिण इतर अनके �े�ांसार�या िविवध िवषयांम�ये �ीवा�ांच े
योगदान पािहले. या �करणाम�ये भारतातील तसचे पाि�मा�य दशेांतील मह�वा�या 
�ीवादी मानवशा��ांवर चचा�  कर�यात आली. 
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७.१० �� 
 

1. �ीवाद आिण मानवशा�ा�या संदभा�वर चचा�  करा 
2. भारतातील �ीवादी मानवशा��ांचे योगदान थोड�यात �प� करा. 
3. पि�मेकडील �ीवादी मानवशा��ांच ेयोगदान थोड�यात �प� करा. 
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८   
 

सपंाि��क वळण  
(वंिचत अ�यास ��ीकोन )  

(THE SUBALTERN TURN) 
सिचन सानगर े

 

घटक रचना  

८.०    उि�� े

८.१   प�रचय 

८.२   वंिचत अ�यास ��ीकोन चा अथ� 
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८.०  उि�� े: OBJECTIVES  

 

  वंिचत अ�यास चा अथ� समजून घेण े

  वंिचत अ�यास उदयासाठी ऐितहािसक सिेटंग जाणून घे�यासाठी. 

  वंिचत अ�यास ��ीकोना�या सं�थापकां�या योगदानाब�ल जाणून घे�यासाठी. 

  वंिचत अ�यास वळणान े�भािवत झाले�या िविवध �े�ांचा शोध घणे े
 

८.१   ��तावना : INTRODUCTION 

 
हा अ�याय विंचत अ�यास चा  अथ�, �याचा ऐितहािसक िवकास आिण �या�या 

मूलाधार�या िव�ानांचा िवचार करले �यांनी ते िवकिसत कर�यास मदत केली. या 
िव�ानांनी �यां�या कामात विंचत  �ि�कोनांचा कसा वापर केला आह ेयाचाही आपण येथे 
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अ�यास क�. वेगवेग�या ��ीकोनातून हा ��ीकोन कसा लागू केला गेला याब�ल आपण 
चचा�  क�. वंिचत अ�यास  ��ीकोन समजून घेत�याने त�ुहाला सािह�य आिण 
इितहासा�या जडणघडणी  मागील राजकारण आिण जागितक �ि�कोनाला आिण आगामी 
िपढ्यांना आकार दे�यास मदत होईल. वंिचत  अ�यास, एक �कारे, एक मह�वाचे साधन 
आहे �या�ार ेउपेि�त इितहासाला आवाज िमळाला आह.े वंिचत  इितहास समजून घणेे 
आप�याला आप�या बालपणापासून ऐकलेली पाठ्यप�ुतके, गो�ी  आिण कथा गभंीरपण े
पाह�यास मदत करले. ही सकं�पना/ ��ीकोन तपशीलवार िशकणे त�ुहाला �गतीशील 
मानव �हणून िवकिसत हो�यास मदत करले. या सो�या ��ीकोनात अफाट उपयोिगता  
मू�य  आह ेआिण आपण हे दैनिंदन उप�मासंाठी लागू क� शकता. 

 

८.२  वंिचत अ�यास चा अथ� - MEANING OF SUBALTERN 

 
Subaltern या श�दाची मळेु  लॅिटन आहते �यात उप (below ) �हणजे - 

("खाली") आिण अ�टरनस (all others) ("इतर सव�"); सब�टरनचा वापर िन�न दजा��या 
(ल�करा�माण)े िकंवा वगा��या (जाित�यव�थे�माणे) वण�न कर�यासाठी केला जातो. 
Subalterns स�ुवाती�या �थरातील नोक�या �यापतात िकंवा "कॉप�रटे िशडी" �या 
खाल�या �तरावर आहते. हा श�द एखा�ा �य��चे वण�न कर�यासाठी वापरला जातो 
�याकडे कोणतीही राजक�य िकंवा आिथ�क श�� नाही, जस ेक� ह�कुमशाहीखाली राहणारा 
गरीब �य��. वंिचत (सब�टन�) ही अशी �य�� आहे �याची सामािजक, राजक�य िकंवा 
इतर �ेणीब�तेम�ये खालची जागा  आह.े याचा अथ� असा होऊ शकतो क� कोणीतरी 
�याची उपे�ा  िकंवा दडपशाही केली गेली आहे. वंिचत या स�ेंची  िविश�ता अशी आहे क� 
ती अनेक िव�ाशाखांम�ये येत ेआिण रा�यशा�, इितहास, समाजशा� आिण मानवशा� 
यासार�या शा�ात  िवलीन होते. 

 

८.३   वंिचत  ��ीकोन आिण �याचा इितहास समजून घेण े: 
UNDERSTANDING SUBALTERN PERSPECTIVE AND 
ITS HISTORY 

 
इटािलयन मा�स�वादी अटँोिनयो �ा�सीने सब�टरनची क�पना केली कारण तो 

बराच काळ त�ंुगात होता. �याच े काम से�सॉरिशप�या अधीन होते. �हणूनच, �यान े
आणखी एका शि�शाली वगा��या वच��वा�या अधीन असले�या कोण�याही वगा��या 
लोकांसाठी (िवशेषत: शेतकरी आिण कामगार) संकेतश�द (कोडवड� ) �हणून वंिचत श�द 
वापरला. उ�र वासाहाितक अ�यास करणा�या एका गटाने हा श�द �वीकारला आह,े अशा 
�कार े वंिचत अ�यास  �हणून ओळख�या जाणा�या �े�ात एक उप-शाखा  तयार केली 
जाते. या गटाची �थापना दि�ण पूव� आिशयाई इितहासकार रणजीत  गहुा यांनी केली 
आिण कालांतरान े �यात होमी भाभा, गाय�ी ि�पवाक, पाथ� चॅटज� आिण दीपशे च�वत� 
सार�या इतर अनेक िव�ानांचा समावशे आह.े �ा�सी�या पावलावर पाऊल टाकून, दि�ण 
पूव� आिशयातील िविवध सिेटं�जम�ये सब�टन� वगा��या िनिम�तीचे परी�ण कर�याचे उि�� 
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आहे. िवशेषतः भारत आिण �या�या जवळ�या शेजा�यांम�य,े एक �कारचा �ित-इितहास 
�दान कर�यासाठी, 'अिधकृत' इितहासा�या असमतोलाचे िनराकरण कर�यासाठी, जे 
केवळ रा�य आिण शासक वगा��या काया�वर ल� क� ि�त करतात. 

 
ि�पवकचा �िस� िनबधं 'वंिचत बोलू शकतो का?' ('Can the Subaltern 

Speak?' )  (A Critique of Postcolonial Reason) (१९९९) म�ये समािव�, वंिचत 
अ�यास  म�ुय आधार सम�यासू�ण  करते, �हणजे वंिचत �हणून वग�कृत केले�या 
लोकां�या िवषम गटात 'ते बोलू शकतील इतक� एकता असू शकत.े ित�या ��ाच े ितचे 
उ�र एक िनधा�र नाही. हा श�द लॅिटन अमे�रकन अ�यासाम�येही अशाच हतूेसाठी 
वापरला गेला आहे. तथािप, �याला थोडा वेगळा  ितरकसपणा  िदलेला आहे: हे राजक�य 
बदल घडवून आण�यासाठी आव�यक असलेली गलुामिगरी आिण अधीनतेची सवय िकंवा 
मानिसकता देखील दश�वत.े : भारतीय इितहास आिण समाज यावरील लेखनाचा, आधी 
उ�लेख के�या�माणे, १९८२ म�ये आधिुनक भारतीय इितहासावर चचा� करताना काही 
वादिववादांमधून ह�त�ेपाची मािलका �हणून स�ुवात झाली. रणजीत गहुा यांनी भारत, 
यूके, ऑ��ेिलया येथील आठ िव�ानांसह, वंिचत अ�यास  नावाचा संपादक�य समूह याची 
स�ुवात केली. या मािलकेची आता भारताबरोबरच जगा�या इतर भागांम�ये उपि�थती 
आहे. उ�र -औपिनविेशक िस�ांतकारांनीही �यां�या काया�म�ये हा आयाम शोधला आह.े 
वंिचत अ�यास  इितहास आिण रा��वादाची िचिक�सा करतो  आिण �यात ओ�रएिंटझम 
आिण यरुोसेि��झम आहे हे सांगतो. सामािजक िव�ान �ानाची  प�पाती रचना  दखेील 
आहे जे एका िविश� गटाला लाभ दे�यासाठी , मोठ्या �माणावर रचलेले आह.े 

 
वंिचत अ�यास  �हणून इितहास प�ुहा िलिह�याचा एक उ�र वसाहाितक  �क�प 

�हणून पािहल े जाऊ शकते. इितहास िलिहताना, उ�रवसाहतवाद आिण इितहासलेखन 
आिण रा�यशा�, कायदेशीर अ�यास, मानववंशशा�, सािह�य, सां�कृितक अ�यास 
आिण अथ�शा� यासार�या इतर िवषयांचे योगदान यामधील संबंध विंचत अ�यासांम�ये 
समािव� केल े गेल े आहेत. सब�टरन �टडीज वंिचत अ�यासाकड े मा�स�वादी/मूलगामी 
इितहासाची दसुरी आव�ृी �हणून पािहल ेजाऊ शकत नाही परतं ुउ�रवसाहतीक ��ीकोन 
�हणून दखेील  इितहासा�या या िव�ाशाखेकडे  फारसे ल� िदले गेल े नाही याकडेही 
लेखक ल� वेधतो. 

 
भारतात, अनेक सामािजक चळवळी झा�या आहते �या पा�ा�य िव�ानांनी 

समािव� के�या नाहीत आिण �यावेळेस �यांना िकंमत िदली नाही. वंिचत अ�यास अशा 
�कार ेिव�ानां�या एका गटाने िवकिसत केले �यांनी पाि�मा�य देशांचा अ�यास केला आिण 
�यांना असे वाटले क� भारतावर दसु�याने मांडलेले सािह�य (वाङमय)  प�पाती आिण 
अपूण�  आह.े �हणून, �यांनी �यांचा इितहास िलिह�याचा िवचार केला. अनेक लेखकांनी 
िविवध ��ेांवर ल� क� ि�त केले. रणिजत गहुा यांनी शेतकरी संघष� कसा अि�त�वात आह े
याचे द�तऐवजीकरण केल.े 
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वंिचत अ�यासाचे वाचन भारतात स�ु झाल,े िजथे वंिचत अ�यासाब�ल 
िलहायला प�ुतक परी�णापासून स�ुवात झाली. स�ुवातीला, मािलकेतील ��येक खंड 
िनबंधांचा सं�ह �हणून �वतं�पणे पनुरावलोकन केले गेले. तरीही, १९८६ पय�त, 
�क�पा�या आत आिण बाहेरील िलखाणा�या संचयाने एक िविश� सशंोधनाची शाळा 
�थापन केली होती �यांच े अनयुायी "सबटा�टर�स" िकंवा फ� वंिचत अ�यासक 
("सबटा�टर�स") �हणून ओळखले जाऊ लागल.े १९८८  म�ये �यांचे िनवडक िनबंध 
पेपरबॅकम�ये िदसल,े जे�हा �यूयॉक�  आिण ऑ�सफोड� यथेील ऑ�सफोड� यिुन�हिस�टी 
�ेसन े  िनवडक वंिचत अ�यास (िसले�टेड सब�टन� �टडीज) �कािशत केल,े जे रणिजत 
गहुा आिण गाय�ी च�वत� ि�पवाक यांनी, एडवड� सैद यां�या  अ�लेखान ेसंपािदत केले. 
१९९०  पय�त, बट�न �टेन सबलाट�न �टडीज वंिचत अ�यासम�य ेवाढती आवड दाखवू 
शकले, हे १९८० �या दशकात दि�ण आिशयाई अ�यासाम�य े "ऐितहािसक फुलांच े
दशक"(a decade of historical efflorescence") अस�याचे दश�वत.े १९९०  �या 
दशकात, वंिचत अ�यास  अनेक खडंांमधील शै�िणक मंडळांम�ये;  श�, चुंबक, ल�य, 
िवजेची काठी, पोि�टंग, िच�ह, सो�याची खाण आिण िक�ला �हणून  इितहास, रा�यशा�, 
मानववंशशा�, समाजशा�, सािहि�यक, िचिक�सा आिण सां�कृितक अ�यास या 
िवषयांतील िव�ानांसाठी एक अिभ�चीचा  िवषय बनला. 

 
दसु�या श�दांत सांगायचे तर, ते िपढ्यानिपढ्या  एक� दडप�या गलेे�या 

आवाजहीनांना एक �यासपीठ देत आहे. येथे, समाज वरपासून खाल�या �ि�कोनाऐवजी 
तळापासून वरपय�त पािहला जातो. या ��ीकोनाशी संबिंधत असले�या काही िव�ानांब�ल 
आपण  आता तपशीलवार िवचार क�. 

 
तमुची �गती तपासा 
१. वंिचत (Subaltern) चा अथ� �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
रणिजत गहुा  

गहुा यांनी �यां�या विंचत अ�यास (Subaltern Studies) या अनेक खंडां�या 
प�ुतकात, ��तावन �करणात  भारतीय इितहासाची जिटलता ( गुंतागुंत) िलिहली आह.े 
यात �यांनी नमूद केले क� बह�तेक इितहासकारांचे लेखन भारतीय रा��ीय चळवळीवर 
क� ि�त होत,े जे चळवळी�या न�ेयां�या ��ीकोनातून देखील पािहले गेले. बाक� सव�, 
आप�या समाजाचा इितहास, एकतर अ�पिश�त रािहला िकंवा �याची परुशेी तपासणी केली 
गेली नाही िकंवा केवळ रा��ीय चळवळी�या म�ुय �वाहाचा एक सहायक घटक  �हणून 
�याच ेपरी�ण  केले गलेे. गहुा यांनी यिु�वाद केला क�, एक वंिचत अ�यास  ��ीकोन होता 
�यात समाजाचा अ�यास शोिषतां�या �ि�कोनातून केला जाऊ शकतो, जे इितहासा�या 
तोफांतील आगगोळे होत े (मह�वाचे घटक), जसे होत.े गहुा यां�या मते आिदवासी िकंवा 
शेतकरी, केवळ चौकशीची व�तू �हणून न पाहता �यां�या �वतः�या इितहासाचे िनमा�ते 
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�हणून पािहल े पािहज े (गहुा, १९८३). भारतीय इितहासात खेळ�या गलेे�या उ�च�ू 
राजकारणािव�� लोक राजकारणाची (सामा�य जनते�या राजकारणाची) भूिमका  
अधोरिेखत क�न विंचत  इितहासलेखन सतंलुन व पनुस�चयन  कर�याचा �य�न करते 
(धनगर,े १९९३). �थािनक आिण �ादिेशक �तरावर लोकांचे जीवन, सं�था, सम�या, 
हालचाली, मू�ये आिण �यां�या िनिम�ती, रचना आिण पनुर�चने�या �ि�यांची मांडणी, 
बांधणी आिण िव�ेषण कर�याची विंचत अ�यासाम�ये �चडं श�यता आह.े अशा �कार े
अथा�ना मा�स�वादी ��ीकोनातून पाह�याची गरज नाही तर भारतीय इितहास आिण 
सां�कृितक �ि�कोनातून पाह�याची गरज आहे. रणजीत गहुा यांची काही मह�वाची काय� 
�हणजे 'बंगालसाठी मालम�चेा एक िनयम: कायम�व�पी बदंोब�ता�या संक�पनेवर एक 
िनबंध (१९६३), वसाहती भारतातील बंडाचे �ाथिमक पलूै (१९८३), वंिचत अ�यास 
(संपािदत खंड-1-10) (Bengal: An Essay on the idea of permanent 
settlement (1963), Elementary aspects of Insurgency in colonial India 
(1983), Subaltern studies (edited volume – 1-10)  
 
 तमुची �गती तपासा 
 

१. रणिजत गहुा यांचे योगदान थोड�यात समजावून सांगा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
गाय�ी च�वत� ि�पवाक 

ि�पवाक�या १९८८ �या उ�रवासाहितक  अ�यासा�या िनबधंाचे एक िचिक�सक 
िव�ेषण (postcolonial studies essay), �यात ती यिु�वाद करते क� समाजातील 
सवा�त गरीब आिण सवा�त उपेि�त लोकांसाठी (सबअ�टन�) म�ुय सम�या अशी आहे क� 
�यां�याकडे �यां�या िचंता �य� कर�यासाठी �यासपीठ नाही आिण धोरणा�मक वादिववाद 
िकंवा मागणीवर प�रणाम कर�यासाठी आवाज नाही िकंवा समाजा�या व�तंूचा एक चांगला 
वाटा. (समाजातील चांग�या घटकांचा िह�सा नाही.)  

 

गाय�ी ि�पवाक यां�या काया�चा म�ुय िवषय सं�था आह:े �य��ची �वतःची 
िनण�य घे�याची �मता. ि�पवाकचा म�ुय हेतू �या मागा�ने "सबअ�ट�स�" वंिचत  - ितचा 
वासाहितक  समाजात िनवा� िसतांसाठीचा श�द - एज�सी सा�य कर�यात स�म होता, हा 
िनबंध िवशेषतः पा�ा�य िव�ान �यां�या काया�त धरुीण�वा�या  (पढुारीपणा�या)  संरचनांचे 
पनुिनमा�ण  कसे करतात याचे  वण�न करते. 

 

ि�पवाक �वतः एक िव�ान आहे, आिण ती �या वंचीतताब�ल  (सब�टन�स�ब�ल) 
िलिहते �यां�यासाठी "बोलणे" गिृहत धर�या�या अडचणी आिण धो�यांिवषयी ती पूण�पणे 
जाग�क आह.े जसे क�, ित�या काया�ला �ाम�ुयाने �प�ीकरणा�या गभंीर िवचार 
कौश�यातील एक हलका उप�म �हणून पािहले जाऊ शकत;े ती िवशेषत: उपल�ध 
परुा�यां�या वा�तिवक अथा�वर तपशीलवार िलिहत े  आिण ितचा पेपर ( सशंोधन लेख ) 
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केवळ �या�ये�या सम�या अधोरिेखत कर�याचाच नाही तर �यांना �प� कर�याचा �य�न 
आहे. 

हे मॅकॅट लाय�रीम�ये अथ� लाव�या�या म�ुय काया�पैक� एक बनवते अथा�त ह े
अधोरखेन मह�वाच े काय� आह.े अतंिव��ेषण  या �करणात, वांचीताना  �वतःसाठी 
बोल�याची परवानगी दणेे आिण �यां�यावर "बोल�याची" स��  लादण े यामधील फरक 
आहे- जरी हतूेपरु�सर- सं�था�मक क�डमारा  �हणून उ�र-वासाहितक जगात हािनकारक 
असू शकते. िकतीही चांग�या हतूेने असलेली  वसाहतीजगाची राजक�य रचना िह 
हािनकारक असू शकते. ि�पवाक दडपशाही�या एका िविश� बौि�क �व�पा�या िवरोधात 
भूिमका घतेात आिण िव�ानांच ेअंतिव��ेषनाचे  �य�नांचे अवशेष काढून टाकतात.  

 
दीपशे च�वत� हे वंिचत अ�यास गटाचे  िकंवा संघटनचेे  सि�य सद�यही रािहल े

आहेत. उ�र –वासाहितक आिण विंचत अ�यासासाठी �यांचे योगदान '�ांतीयकरण यरुोप: 
उ�र –वासाहितक  िवचार आिण ऐितहािसक फरक' (२०००) (Provincializing 
Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference' (२०००) सार�या 
�यां�या अ�ग�य काया� तून पािहले जाऊ शकते. हा मजकूर इितहास आिण 
उ�रवासाहितक  िस�ांत यां�यातील संबंध शोधतो. वंिचत अ�यासामधील �यां�या इतर 
काया�चे शीष�क 'आधिुनकतेची िनवास�थाने: िनबंधातील वेक ऑफ सबबा�टन� �टडीज' 
(२००२ ) ('Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern 
Studies' (२०००) असे आहे. ते आिण शािहद अमीन वंिचत अ�यास�या संपादक�य 
सामूिहक सं�थापक सद�य आहते आिण 'सबबा�टन� �टडीज �हॉ�यूम'चे सपंादक होत.े  
खंड ९  '(१९९७) ते पो�टकोलोिनयल �टडीजचे सं�थापक संपादक देखील आहते. �याच े
'�ांतीयकरण यरुोप: उ�र-औपिनविेशक िवचार आिण ऐितहािसक फरक' �थम २०००   
म�ये �कािशत झाल.े हे यरुोप�या पौरािणक रा�याशी सबंंिधत आहे जे बह�तेक वेळा 
पि�मेकडील रा��ांम�ये भांडवलशाही उ��ांती�या िविवध इितहासांम�ये आधिुनकतेचे मूळ 
�थान मानले जात.े दीपशे च�वत� यांनी नमूद केल े क� 'सब�टन� पा�ट' आिण 
इितहासवादाची �था यां�यातील संबधं पर�पर बिह�कारांपकै� नाही. विंचतता भूतकाळ  
इितहासकारां�या भूतकाळाला पूरक �हणून काम करतात आिण खर ंतर ऐितहािसकतेसाठी 
आम�या �मतेला मदत करतात. त ेइितहास िव�ाशाखा स�म करतात, तरीही �याच वेळी 
इितहासाची  मया�दा काय आहे हे दश�िव�यात मदत करतात. 

 

अनेक लेखकांनी भारताम�ये तसेच जगाम�ये विंचत अ�यास  ��ीकोन लागू केले 
आहेत. जरी कधीकधी ते �वतःला वंिचत (सब�टन�) �हणून नामो�लेख क� शकतात 
िकंवा क� शकत नाहीत. तथािप, �यांच े काय� सम�यांचे िनराकरण करते आिण िस�टम 
�यव�थांमधील �टुी बाहेर आणते �याला ते िपढ्यानिपढ्या मा�य कर�यात अयश�वी झाले 
आहेत. 

 
�थािनक पातळीवर िवकिसत झाल े असले तरी, वंिचत अ�यास  झाडा�या 

फांदी�माणे पसरल ेआिण आता जगा�या िविवध भागांम�ये अनेक िव�ानांनी �याचा वापर 
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केला आहे. लोकांनी �यां�या सामािजक सम�या समजून घे�यासाठी ही संक�पना, िस�ांत 
कसा वापरला आहे ते पाह�या. 

 
�दशे आधा�रत सघंष� हे  बह�-�तरीय, �थािनक�करणा�या आंतरजाल -क� ि�त 

वंिचत (सब�टन�) रणनीती �हणून पािहले जाऊ शकतात. ितन े कोलिंबया�या पिॅसिफक 
रनेफॉर�ेट �दशेातील कृ�ण वण�य समदुाया�या सामािजक चळवळीच ेउदाहरण िदल ेआहे. 
 
तमुची �गती तपासा 
१. गाय�ी�या च�वत� यां�या  काया� तून वंिचत  अ�यास �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

८.४   वगा� म�ये  वंिचत अ�यास : SUBALTERN IN THE 

CLASSROOM  
 

वग� हा एक मह�वाचा द�ुयम समूह आहे �याम�ये मलुाला �या�या बालपणा�या 
म�यात भेट िदली जाते. तथािप, वगा�तही, एखादा पदान�ुम पाह�  शकतो. मूल �या�या 
पिह�या इय�ेत अस�यापासून कॉलेजपय�त जवळजवळ एक दशकापय�त चालू शकते. 
भारतीय संदभा�त, जाती , वग�  आधा�रत िवभागणी असू शकते. या सम�यांचे िनराकरण 
करणे खूप मह�वाच े आह.े द सब�टन� �पीक या प�ुतकात - कोणाचा ��ीकोन, अनभुव 
आिण इितहास शै�िणक स�ंथांम�ये िवशेषािधका�रत आह े अ�यास�म, श�� आिण 
शै�िणक संघष� लेखकान ेिलिहले आह.े दशकांपासून अ�यास�मन े वादिववादांना आकार 
िदला आह.े या अंत���ीपूण� सं�हाम�ये, मायकेल ड��यू. ॲपल आिण ि��टन एल. बरुस 
�ानाची इतरांप�ेा जा�त िकंमत आहे या क�पनचेी चौकशी करतात. सब�टरन �पीक 
आता िविवध �कारची श�� कशी काय� करत ेयाचे िव�ेषण संकिलत करते, �याम�ये �र� 
�थानांवर िविश� ल� क� ि�त केले जाते �याम�ये सब�टन� गट �यां�या �वत: �या 
ओळख�या गेले�या ओळख, सं�कृती आिण इितहासाची पनुर�चना कर�यासाठी काय� 
करतात. 

 

८.५  वंिचत अ�यास  आिण शहरीकरण : SUBALTERN 

URBANISM 
 
 वंिचत अ�यास शहरीकरण हे जाणून घे�याचा आिण बदल�याचा �य�न करतो 
क� दि�ण जगातील शहरांचा अ�यास कसा केला जातो आिण शहरी सशंोधनात आिण 
काही �माणात लोकि�य चचा�िव�ात  �ितिनिध�व केले जाते. वंिचत अ�यास  शहरीकरण 
'मेगािसटी आिण �या�या वंिचत जागा आिण वंिचत वगा�च े िस�ांत घेत.े यापकै�, सव��यापी 
'झोपडप�ी' सवा�त �मखु आह.े झोपडप�ी�या सकारा�मक आिण नकारा�मक कथांिव�� 
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िलिहताना, वंिचत शहरीकरण झोपडप�ीला व�ती, उपजीिवका, �वयं-सघंटना आिण 
राजकारणाचा भूभाग �हणून �दान करते. मेगािसटी�या वच��ववादासाठी ह े एक मह�वाचे 
आिण अगदी मूलगामी आ�हान आह ेएका मेगािसटीम�ये झोपडप�ी, जन राजकारण आिण 
िव�थािपतांची सवय. प�रघ, शहरी अनौपचा�रकता, अपवाद �े�े आिण म�यवत� �े�ातील 
मोकळी जागा याव�नही त े पािहले पािहजे. दसु�या श�दांत, �याचा अ�यास वंिचत 
अतंराळातून ( विंचत अ�यास ��ीकोनातून) केला जाऊ शकतो.  
 

८.६  वंिचत भू राजकारण : SUBALTERN GEOPOLITICS: 
 

वंिचत अ�यास  संक�पना स�ा संबंधां�या उ�र–वासाहितक क�पनचेा थेट 
संदभ� देते, अशी ि�थती सचुवते जी पूण�पण े इतर, �ितरोधक िकंवा �बळ स�ेला पया�य 
नाही, परतं ु �याऐवजी िसमाि�तकरणाच े अ�प� �थान �यापते. पारपंा�रकपण,े पि�मेकडे 
उपेि�त गटांब�ल िलिह�याची, �यां�या सं�कृतीचा, वत�नाचा, चाली�रत�चा अथ� 
लाव�याचा आिण िश�ण आिण तं��ानाचा अिधकार सांग�याची श�� होती. ही 
भूराजनीती आजही चालू आहे. तथािप, एक लहान िवभाग हा वंिचत  गटांसारखा आहे जो 
समाजातील या �वीकार�या गेले�या िनयम आिण प�त�वर �� िवचारतो. िवकिसत 
देशांनी जागितक�करणासह अिवकिसत दशेांम�ये �वशे केला आहे आिण �यां�या  भूम�वर 
काही वेळा सकारा�मक आिण नकारा�मक �भाव टाकत आहते. �हणजेच िवकिसत देश अ 
िवकिसत दशेां�या जिमनीवर �भाव टाकत आहेत.  

 

८.७  वंिचत  नाग�रक�व  : SUBALTERN CITIZENSHIP :  

 
वंिचततेचे " पनुसा�दरीकरण " स�े�या  प�रमाणातून पहाव ेलागेल. वंिचत नाग�रक 

हा केवळ नाग�रक�वा�या तांि�क ��ाब�ल नाही. �याऐवजी, एक समाज आिण �या�या 
�वत: �या संरचनबे�ल ऐितहािसक सं�था आिण संबिंधत दावा आह.े ही २०० वष� आिण 
�याह�न अिधक कालावधीची  लढाई आहे, दडपशाही�ा�थ  आिण अधीन�थांनी (वंचीतानी) 
चालवलेला संघष� आहे. सब�टर�ससाठी, ते समान �हणून ओळख�यासाठीचा  संघष� आहे. 
या �य�नांचा इितहास समानतेचा इितहास �हणून �कट झाला. तथािप, २० �या 
शतका�या उ�राधा�त, हा संघष� आणखी एक मागणी समािव� कर�यासाठी वाढवला गलेा - 
फरक ओळख�याची मागणी - िविवध अनभुवांच े अि�त�व �याने मानवी अनभुवाची 
िविवधता, घनता आिण सम�ृी �प� केली. हा िवरोधाभास आह े �याला उ�र दे�याची 
गरज आह,े सब�टन�र नाग�रकां�या संरचानांवर  चचा�  करताना: समानतेसाठी दीघ�कालीन 
संघष� हा नवीन ओळख�या जाणा�या अिधकाराम�ये कसा जोडला जावा? हे�ी 
लेफ�े�ह�या शहरांचा अिधकार व ह�क (right to the city) याकडे  जा�यासाठी जेथे 
उपेि�त गटांना शहरा�या म�यवत� भागासह प�रघावर �थानांत�रत केले जाते �या िठकाणी 
वंिचत नाग�रक�व उ�म �कार े �प� केले जाऊ शकते. तर, येथे मागणी अशी आह े क� 
धोरण े बनवताना, भू�दशे  बदलताना आिण गगनचुंबी इमारती बांधताना �थािनक 
नाग�रकांना समािव� करावे लागेल. यामळेु रा�य आिण लोकांम�य े आपलुक�ची भावना 
आिण सौहाद�पूण� संबधं िनमा�ण होतील.  
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तमुची �गती तपासा 
१. सपंि��क वळण  आिण शहरीकरण यावर चचा�  करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

८.८  सारांश : SUMMARY :  

 
या अ�यायात आपण वंिचत (Subaltern) चा अथ� समजून घेऊन स�ुवात केली. 

Subaltern दोन लॅिटन श�दांमधून आला आहे - उप अथ� Subaltern कमी दजा��या 
(ल�करा�माण)े िकंवा वग� (जाित�यव�थे�माणे) वण�न कर�यासाठी वापरला जातो. 
Subalterns ए�ंी-ले�हल�या नोक�या �यापतात िकंवा "कॉप�रटे िशडी" �या खाल�या 
�तरावर आहते. इटािलयन मा�स�वादी अटँोिनयो �ा�सीने सब�टरनची क�पना केली 
कारण तो बराच काळ त�ंुगात होता. �याच े काम से�सॉरिशप�या अधीन होत.े �हणूनच, 
�यान ेआणखी एका शि�शाली वगा��या वच��वा�या अधीन असले�या कोण�याही वगा��या 
लोकांसाठी (िवशेषत: शेतकरी आिण कामगार) संकेतश�द (कोडवड�) �हणून सबुा�टन� 
वापरला. उ�र वासाहितक अ�यासक िव�ाना�या  गटान ेहा श�द �वीकारला आह,े अशा 
�कार े सब�टन� �टडीज �हणून ओळख�या जाणा�या �े�ात एक उप िव�ाशाखा  तयार 
केली जाते. या गटाची �थापना दि�ण पूव� आिशयाई इितहासकार रणजीत गहुा यांनी केली 
आिण कालांतरान े �यात होमी भाभा, गाय�ी ि�पवाक, पाथ� चॅटज� आिण दीपशे च�वत� 
सार�या इतर अनेक िव�ानांचा समावशे आह.े रणिजत गहुा यांनी स�ुवातीला प�ुतकांची 
समी�ा, लेख, चचा� आिण पि�म चळवळीतील उ�च�ू आिण िव�ानांनी िनमा�ण केले�या 
काया�ला आ�हान दणेा�या सामािजक चळवळीपासून स�ु झालेला ��ीकोन कसा िवकिसत 
केला हे दखेील आपण पािहल.े ही एक �कारची चळवळ होती िजथे �यांचा असा िव�ास 
होता क� इितहासात राहणा�या �य��ने इतरांपे�ा �वतः िलहाव.े  सब�टन� अ�यासकांनी 
इितहासाचा �यातील श���या प�रमाणाचा  मोठ्या �माणावर वापर केला आिण �यातील 
पूवा��हांवर ��िच�ह उपि�थत केल.े हे केवळ भारतातच न�हे तर जगा�या इतर 
भागांम�येही साजर े आिण �वीकारले गेल.े आपण  पढेु या िवषयातील तीन वगेवेग�या 
सं�थापक अ�णीच े तपशीलवार काय� कतृ��व पािहले. आपण  वग�, नाग�रक�व आिण अगदी 
शहरी �यव�थे�या ��ीने सबुा�टन��या अन�ुयोगाकडेही ल� िदल.े 

 

८.९  �� : QUESTIONS :  

 
१ .  सबुा�टन� आिण �याचा इितहास याचा अथ� �प� करा 
२. नाग�रक�व, शहरीकरण यासार�या िविवध �े�ांम�ये सबबा�टन��या अन�ुयोगाब�ल 

थोड�यात चचा� करा. 
३ . गहुा आिण गाय�ी यां�या योगदानाची चचा�  करा. 
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९ 
 

उ�र आधुिनकतेचे ट�पे: 
उ�र संरचनावाद, उ�र वसाहतवाद  

(POST MODERATION STEPS: POST 
STRUCTURALISM, POST-COLONIALISM) 

 

फा�गुनी वाहनवाला  
 
घटक  रचना 

९.१  उ�र संरचनावाद 

९.१.१  ��तावना 

९.१.२ उ�र संरचनावाद 

९.१.३  उ�र संरचनावाद आिण मानवशा�: फॉकॉ�ट आिण �यांचा �भाव 

९.१.४  डे�रडा आिण िवघटन (Deconstruction) 

९.१.५  �लोड लवेी-��ोस आिण संरचनावादाची चार त�व े

९.१.६  उ�र संरचनावादाची मह�वाची वाटचाल 

९.१.७  िन�कष� 

९.२  उ�र वसाहतवाद 

९.२.१  ��तावना 

९.२.२  वसाहतवाद व उ�र वसाहतवाद �हणजे काय? 

९.२.३  उ�र वसाहतवादाची उि��्ये 

९.२.४  �ितपा� िवषय (Subject Matters) 

९.२.५  उ�र वसाहतवादी सािह�य 

९.२.५.१ किन�ता (Subaltern)(उ�र वसाहतवाद) 

९.२.५.२ इितहास 

९.२.५.३ अथ� 

९.२.६ िन�कष� 

९.१ उ�र संरचनावाद (Post Structuralism) 
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९.१.१ ��तावना 

 
संरचनावाद ही १९५० व १९६०�या दशकांत �ा�सम�ये उदयाला आलेली 

बौि�क चळवळ होती. �यात भाषाशा�, मानसशा�, मानवशा� व अ�य 
िव�ाशाखांमधील साधनांचा उपयोग क�न संिहतांसार�या सां�कृितक िनिम�त�माग�या 
संरचनांचा अ�वयाथ�क अ�यास केला जाई. यातून काढल े जाणार े िन�कष� तक� संगत व 
वै�ािनक असावेत यावर भर िदला जाई. क़ड�या मा�स�वादावर व खास क�न 
�टॅिलनवादावर िटका होत असताना�या काळात संरचनावादाचा हा िवचार बहरला. 
�टॅिलनवादाची बिु�िन� िचिक�सा कर�यात जीन-पॉल सा�� यांना अपयश आ�याचे 
अनेकांना वाटत होते. क�र मा�स�वाद आिण म े १९६८मधील िव�ा�या��या 
िनदश�नांपय�त�या काळात उदयाला आले�या उदारमतवादी सं�था या दो�ह�चे ताि�वक 
समालोचन करणे संरचनावादाने श�य झाले. �यकॅु�स, �ॅम�क� व स�ुवाती�या �ँकफट� 
िवचराधारनेे जे सैधाि�तक  िचिक�सेच ेकाम केल ेतशीच काहीशी सैधाि�तक वधैता द�ेयाचे 
काम संरचनावादाने केले. 

 
िन�कषा��या वै�ािनक अनमुान�मते�या बाबतीत मा� संरचनावाद अपयशी ठरला. 

�या काळात राजक�य��्या हा िवचार आकष�क वाटला तरी यातील िस�ांतां�या आधार े
भिव�यातील घटनांचे पूवा�नमुान करणे िकवा अंदाज बाधण े समाजसा��ांना िकंवा 
िचिक�सक िस�ांतवा�ांना श�य झाले नाही. भाषाशा�ीय संरचनांनी �यातील कथनाचा 
सहसा बोध होत असला तरी �यामागील कारणमीमांसा कर�यास मया�दा यतेात. मानवी 
�यवहार कसे असू शकतील हे �या संरचना ठरवू शकत नाहीत िकंवा �या �यवहारांच े
िनयं�णही क� शकत नाहीत. �य���या अिभ�य�� �वातं�याने भाषवेर मया�दा येत 
अस�यान े भाषतूेन समोर येणा� या आकृतीबंधांना ठरािवक �कारची िनि�ती नसत.े 
भाषवे�न �या �य��ला काय �हणायच े आह े ते समजू शकते, पण ��य� अिभकता� 
(Agent) भाषचेा कसा वापर करले हे �याव�न ठरत नाही. 
 

याच उिणवेमळेु उ�र संरचनावादात अनकेांनी याह�न वेगळे माग� अनसुरले. िपअर े
बॉड्�यू यांनी संरचनावाद आिण अि�त�ववादाची सांगड घाल�याचा केलेला �य�न हा 
�यापैक� एक सवा�त यश�वी िकंवा िनदान सवा�त मनोवधेक असा माग� होता. यासाठी 
वापरले�या आप�या सधैाि�तक �ि�कोनास बॉड्� यू यांनी ‘ �योग िस�ांत’ (Practice 
Theory) असे नाव िदले. �यात �यांनी यावर भर िदला क�, अिभकत� �यां�या 
अवतीभवती�या संरचना आ�मसात क�  शकतात. लेवी ��ोस यांनी �प� केलेले ि�द-
पया�यी भेदाभेद आ�मसात क�न �यां�या ठरािवक ि�थतीचा एक िह�सा बनू शकतात. तसे 
झाले तर अिभकता� �या िव�ात वावरतो �याचे �यास आकलनही होऊ शकत.े १९७२ 
म�ये ‘Outline of a Theory of Practice’ या िनबंधात बॉड्�यू यांनी िलिहले क�, 
‘सामािजक िव� ह ेसधैाि�तक �ाना�या तीन मागा�चे ल�य असू शकते. �यापकै� ��येकात 
बह�धा अ�य� अशा मानवशा�ीय �या�यांचा एक सचं असतो’ (१९७७:३) 
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१. यापकै� �यांना अपेि�त असलेला सैधाि�तक �ानाचा पिहला माग� जीन-पॉल सा�� 
यां�याशी संबंिधत आह.े ‘यातून सामािजक िव�ा�या अनभुवाच ेस�य स�ुप� होते.’ 

२. दसु� या सैधाि�तक �ाना�या मागा�ला बॉड्� यू यांनी ‘उि��गामी’ (objectivist) �हटले व 
ते �लोड लेवी-��ोस यां�याशी िनगिडत अस�याच े �ितपादन केले. सामािजक 
िव�ा�या मूलगामी �ानाची सरंचना �यातून तयार होते �या भािषक संबधंांवर यात 
िवशेष भर िदला जातो. 

३. सैधाि�तक �ानाचा ितसरा माग� आपला �वत:चा अस�याचे बॉड्�यू सांगतात. तो �हणज े
‘�योग िस�ांत’. हा �ाना�या अि�त�ववादी व संरचनावादी मागा�ह�न िभ�न असा माग� 
आह.े 

हा �ानमाग� असा आहे �यात अिभकत� संरचनांम�यचे एकजीव झा�याच ेमानले 
जात,े �यान ेआसपासचे �ान आ�मसात के�याच ेगिृहत धरले जाते व �याचा उपयोग क�न 
तो या संरचनांमधून धोरणीपणाने माग��ण करतो. यात अिभक�या�ला सामािजत 
िविधिनयमांची मािहती असते व तो �यांचे पालनही करतो. कधी कधी तो ते िनयम आप�या 
धोरणानसुार अ��य�पणे वाकिवतही असतो. यात लेवी ��ोस यां�या अ�य� संरचनांना 
‘�योग िस�ांता’�या �यावहा�रकतेची जोड िदलेली अस�यान े आप�याला घडणा� या 
घटनांच ेअ�वयाथ� अिधक चांग�या �कार ेसमजू शकतात व आपण �यांचे अनमुानही क� 
शकतो. 

 
बॉड्�यू यां�या मते मानवी �यवहारांची नेमक� �या�या करता येईल असा िस�ांत 

नसणे या समकािलन िवचारसरणीतील सवा�त मूलगामी सम�येतून संरचनावाद व 
अि�त�ववाद यां�यातील तणवाची ि�थती अगदी �प� होत.े 
 

९.१.२ उ�र सरंचनावाद (POST STRUCTURALISM) 

 
आप�या अ�वयाथ� �यव�थांमधील क��या द�ुयांवर ल� क� �ीत क�न 

िचिक�सक यिु�वादाची उ�र संरचनावाद ही एक शैली आह.े आप�या िलखाणात िकंवा 
दैनिंदन जीवनात सिंद�धते�या �णी नैितक पया�यांची िनवड करत �या सिंद�धतेवर मात 
क�न आप�या भोवतालचे सामािजक वातावरण समजून घे�यासाठी व �याचा अ�वयाथ� 
लाव�यासाठी िकंवा ते हवे तसे घडिव�यासाठी आपण अिनणा�यक� अव�थेतून ठाम 
िव�ासाने पाऊल टाकतो �या कृती समजून घे�याची ही शैली आह.े 
 

अ�वयाथ� संरचनते �याबाबतीत सामाियक अशी सामािजक सहमती नसते अशा 
िठकाणी आपण जे�हा आपला अथ� थोपिवतो �या �णावर उ�र सरंचनावादात ल� क� �ीत 
केले जाते. आपण आप�या �ानातील �रका�या जागा कशा भ� शकतो आिण आपला 
�यावर िव�ास आह े त े खर े मानू लागतो हे �प� कर�याचा �यात �य�न केला जातो. 
सामािजक सरंचनतेील ह ेक�चे दवु ेनमेके शोधून काढून उ�र संरचनावाद, नैितक िकंवा 
राजक�य त�वांनसुार न�हे तर नीतीमू�यां�या �वत:�या ठाम समजतुीनसुार िनण�य घेऊन 
नैितक पया�य िनवड�याचे मह�व िवषद करतो. ‘इतरां�या माग�दश�नाखेरीज �वत:�या 
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समजतुीचा वापर कर�या�या अ�मतसे एमॅ�यएुल का�ट यांनी �यां�या ‘What is 
Enlightenment?’ या �िस� िनबंधात ‘�वअिज�त अप�रप�वता’ असे �हटले होते. 
(का�ट, १९७०: ५४). या��ीने िवचार करता उ�र संरचनावाद हा अशा ‘�वअिज�त 
अप�रप�वत’ेतून म�ु हो�या�या आधीच ट�पा ठरतो. �या िनबधंात का�ट यांनी 
आ�मबोधाची म�ुय वैिश�्ये सिव�तरपणे �प� के�याने आधिुनक ताि�वक िचंतनात �या 
िनबंधाने मह�वाची भूिमका बजावली आहे. 
 
तमुची �गती तपासा 
१. उ�र संरचनावाद चा अथ� �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

९.१.३ उ�र सरंचनावाद आिण मानवशा�: फॉकॉ�ट व �यांचा �भाव 
 

मानावशा�ीय अ�यासासाठी िलिखत सािह�यासोबतच मौिखक वचनांचाही 
आधार घेणा� या लेवी ��ोस यां�या नंतर�या िपढीतील �� च िवचारवंतां�या िवचारसरणीला 
सव�साधारणपणे उ�र संरचनावाद असे �हटले जात.े �यां�यापैक� मायकेल फॉकॉ�ट यांच े
काम मानवशा�ावर सवा� िधक �भाव टाकणार े मानले जाते. फॉकॉ�ट यांचे िचंतन 
�ाम�ुयाने �ान आिण स�ा यां�यातील संबधंांिवषयी आहे. फॉकॉ�ट यां�या मतानसुार 
�ान �हणजे केवळ त�ये आिण क�पनांची गोळाबरेीज नसते. ठरािवक िवचार ज�माला 
येऊन तो समप�क �हणून सव�मा�य हो�यासाठी जी साव�ि�क अनकूुल प�रि�थती लागते 
ित�यामळेु �या िवचाराला मह�व येत.े 

 
फॉकॉ�ट मा�स�वादी भाषा वापरत नसल ेतरी �यांना अिभ�ेत असले�या वैचा�रक 

मागा�चे  मा�स�वादामधील उ�पादन प�त�शी साध�य� िदसत.े याच प�तीने ते कोण�याही 
�यव�थेमधील श�यतां�या चौकटीची श�� �य��वर न�हे तर �या एकूण �यव�थेवर ठरत 
असते, असे ते मानतात. �ान आिण स�े�या �यव�थांचा समकािलन समाजांम�ये कसा 
िमलाफ केला जातो हे दाखिव�यासाठी ‘Discipline and Punish ’ या िनबंधात ते 
आधिुनक कारागहृ �यव�थेचे �ाम�ुयान ेउदाहरण दतेात. त े�हणतात क�, त�ंुग �यव�था, 
सै�यदल,े शाळा अशा �कार�या सव� आधिुनक सं�थांच े िश�त ह े म�ुय सू� असत.े 
स�े�या मा�यमातून ही िश�त लोकांवर शारी�रक��्या राबिवली जाते. या िश�तपलनावर 
िनरतंर देखरखेही केली जाते. लोकांकडे या��ीने पाहणे हे मानसशा�, समाजश�, 
मानवशा� याखेरीज इतरही आधिुनक िव�ाशाखांचे बौि�क काम असते. 
 

एडवड� सईद यांनीही ‘Orientalism ’(१९७८) म�ये याच धत�वर यिु�वाद 
करताना िलिहले क�, अमे�रकेचे �ा�य�ान व खास क�न म�य पूव� आिशयातील 
देशांिवषयीचे �ान ह े�या भागांवर दीघ�काळ रािहले�या पा�ा�यां�या वच��वावर आधारलेल े
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आहे. अशा �कार�या िचिक�सक िचंतनाने मानवशा�ास  गरै यरुोपीय अशा 
इतरांिवषयी�या आप�या सादरीकरणाचे काय प�रणाम होऊ शकतात यासंबधंीच े
आ�मभान आल े आह.े ह े सादरीकरण िलखाण व अ�य मा�यमांतून कर�या�या आप�या 
अिधकाराचा मानवशा�� जो दावा करतात �यािवषयी  जे�स ि�लफड� व जॉज� माक� स 
िचंता �य� करतात. तलाल असद अस े सूचिवतात क�, धमा�सार�या संक�पन�ेया 
�या�यांनाही अऐितहािसक  �व�प दे�या�या (�हणजे सां�कृितक संक�पना व 
िवचारप�ती कालातीत, नैसिग�क व साव�ि�क अस�याचे भासिवणे) �य�नांमळेु एक�कडे  
�बोधन काळानतंर�या यरुोपीय िवचारप�त�नाही नसैिग�कतेचे �व�प दे�याचे काम केले 
तर दसुरीकडे यरुोप�याच इितहासातील अ�य प�त�ना अडचणीत आण�याचेही काम केल.े 
या वैचा�रक �वाहातील पॉल रॅिबनोव ह े आधिुनक �ा�सचे कुशल �या�याकार व 
सं�कतीवण�नकार या दो�ही ना�यांनी फॉकॉ�ट यांचे सवा�त क�र अनयुायी �हणता येतील. 
 
तमुची �गती तपासा 
१. उ�र संरचनावाद चा अथ� �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

९.१.४ डे�रडा आिण िवघटन (DECONSTRUCTION) 

 
तािक� क��्या िलखाण हे मौिखक अिभ�य��ह�न अिधक �े� आह,े आसा दावा 

करणारा जॅ�स डे�रडा यांचा ‘Of Grammatology ’ (१९६७) हा िनबंध मानवशा�ीय 
सािह�यावर मोठा �भाव टाकणार ेिलखाण ठ� शकेल, अस ेवरकरणी वाटत नाही. डे�रडा 
असा म�ुा मांडतात: सवा�त पिहले �हणज,े बोल�यात �या मोक�या जागा, िन:श�दता व 
खाडोखेड दडलेली असत े ती िलखाणातून �प� होते. दसुर ेअस ेक�, काळ आिण �थळ 
यात एक उघड अंतर िकंवा फरक असतो. तो िलखाणाम�ये �ितपादन व �याव�न होणारा 
बोध या �पान े िदसून येतो. या उलट बोलण े अ�यवधानाचा आभास िनमा�ण करत.े 
लेखनामागचा हेतू व �यातून काही िनि�त अथ� �य� हो�या�या श�यते�या समप�कतेवरच 
डे�रडा म�ुयत: �� उपि�थत करतात. ते �हणतात क�, मजकूर लेखी असो वा मौिखक, 
�याचा अ�वयाथ�  लावताना तो काय सांगतो एवढेच न�हे तर तो काय सांगत नाही याचा 
आिण �या आधी�या व नंतर�या मजकुराचा िवचार केला जायला हवा. या �ि�कोनाला 
डे�रडा ‘िवघटन’ (Deconstruction) असे �हणतात. यान े िनि�त अथ� िदला जा�याची 
सहेतूक िकंवा अहेतूक श�यताही दूर होऊन कोण�याही मजकुरातील अतंग�त िवरोधाभास 
उघड होऊ शकतो. िनि�त अथा��या गिृहतकाला आ�हान दे�यासाठी डे�रडा यांनी 
वापरलेला ‘िवघटन’ हा श�द नंतर�या अनेक मानवशा��ांनी एवढया िढलाईने वापरला क� 
तो श�दही �याचा मूळ अथ� हरवून बसला. याह�न नेमकेपणान े सांगायच े तर मजकूरा�या 
अ�वयाथा�िवषयी�या सहतूेकपणावर डे�रडा यांनी �य� केले�या अिव�ासातूनच 
‘इतरां’िवषयी मानवशा�ीय सादरीकरणावरील आधिुनकतेनंतर�या िटकेला चालना 
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िमळाली. डे�रडा यांचे श�दांवरील �भ�ुव व गोल फु�न प�ुहा म�ुय िवषयाकडे ये�याची 
शैली याव�न �फूत� घेऊन न�या �कारचे मानवशा�ीय िलखाण केल े गले.े मायकेल 
तौिसग यांचे िलखाण ह े�याचे उ�म उदाहरण आह.े 
 
तमुची �गती तपासा 
१. जॅ�स डे�रडा यांचा चा ‘Of Grammatology ’ (१९६७) हा िनबंध �ि�कोनाला �प� 

करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

९.१.५ �लोड लेवी ��ोस आिण संरचनावादाची चार त�वे 
 

उ�र संरचनावाद आधी�या संरचनावादावरच उभा रािहला असला तरी सवा�त 
मह�वाचे �हणजे तो �याची काही म�यवत� त�वचे झगुा�न देतो. �हणूनच उ�रसरंचनावाद 
समजून �यायचा असले तर �लोड लेवी ��ोस व �यां�या सरंचनावादी कामापासून स�ु 
करणे अ�यंत मह�वाचे ठरते. 
 

सन १९६०�या दशकात पॅ�रसमधील िवचारवंत��या वतु�ळात संरचनावाद हे जणू 
फॅड होत.े पण �या�या लोकि�यतेमळेु �यावेळी ‘संरचनावादी’ �हणून ओळख�या गेले�या 
आघडी�या िवचारवतंां�या सधैाि�तक �ि�कोनांतील मह�वा�या फरकांना िवकृत �व�प 
�ा� झाल.े �यावळेी संरचनावादाशी जािहरपणे िनगिडत असले�या रोलॅ�ड बाथ�स,मायकेल 
फॉकॉ�ट, जॅ�स लकुान आिण �लोड लेवी ��ोस या चार �मखु िवचारवंत�पकै� 
मानवशा�� असलेल ेलेवी ��ोस हचे ख� या अथ� सरंचनावादी होते. 
 

�लोड लवेी-��ोस यांनी आप�या संरचनावादाची उभारणी फिन�नांड डी सॉ�यरु े
यां�या संरचनावादी भाषाशा�ाव�न केली. सॉ�यरु ेयांची �यां�या िव�ा�या�नी ‘Cours de 
linguistiquegénérale’ या �ंथात संकिलत �व�पात �िस� केलेली �या�याने आता 
खूपच लोकि�य झाली आहेत. ‘Structural Analysis’ या शीष�कान े िलिहले�या म�ेुसूद 
आिण उपय�ु िनबंधात संरचनावादी भाषाशा�ाची म�ुय त�व ेसांरांश �पान ेसांिगतली ती 
अशी:  

 संरचना�मक भाषाशा�ाने सचेतन भािषक घटनांकडून �यां�या अचेतन रचनां�या 
अ�यासाकडे ल� वळिवले. 

 यात श�दांना �वतं� अि�त�व अस�याचे न मानता श�दां�या आपसातील नाते हा 
िचिक�सचेा आदार मानला जातो. 

 यात ‘�यव�था’ ही संक�पना सव��थम वापरली गलेी. 
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 �याने श�दांना िनखालस �व�प �ा� होऊ शकेल अशी जोडणी वा तािक� क वजावट 
कर�याचे सव�साधारण िनयम शोधणे हा याचा उ�शे असतो. (लेवी ��ोस १९६७ 
ए):३१; लेवी ��ोस व ए�रबॉन १९८८:१५८) 

 
संरचनावादा�या या चार मलुभूत त�वांपैक� पिह�या तीन त�वां�या आधार ेउ�र 

संरचनावादाची उभारणी केली गेली मा� सव�साधारण िनयम तयार केले जाऊ शकतात 
अशी कक�पना मांडणार ेचौथे त�व नाकारले गेले. फरका�या संबधंातून अथ� काढता यतेो, 
हे फरक बह�धा अचेतन असतात व �यांचीही एक िनि�त �यव�था असते या समजावर उ�र 
संरचनावाद उभा केला गेला आहे. परतं ुअथा��या रचनांमधील तटुकपणा आिण संिद�धतेवर 
यात भर िदला जातो. लेवी ��ोस यांनी असे �हटले होते क�, ‘ उघडपणे िव�किळत 
वाटणा� या मािहतीला एका िनि�त प�तीने मांड�यासाठी आिण �यातून �वैरपणाचा �म दूर 
होऊ शकेल अशी पातळी गाठ�यासाठी मानिसक आकृतीबंधांचा लेखाजोखा घे�याचे उि�� 
सं�कृतीवण�ना�मक अनभुवापासून मी नेहमीच ठेवत आलो. (लेवी ��ोस १९७० 
(१९६४):१०) संरचनावाद नेमके हचे नाकारते. �हणजे अथा��या संरचना साव�ि�क 
नसतात आिण �याव�न माणूस िकंवा समाजािवषयीची स��ाशा�ीय व�तिु�थती �प� 
होत नाही हे संरचनावादातील चौथे त�व उ�र सरंचनावाद मा�य करत नाही. उ�र 
संरचनावादी अथा��या संरनेतील मोक�या जागा व सिंद�धता यावर ल� क� �ीत क�न तेथे 
अथ� शोधतात. 

 

अ�वयाथा�तील मोक�या जागा व संिद�धता झाक�यासाठी आपण जो अथ� 
जबरद�तीन ेकाढतो �यावर आपण एवढ्या ठामपण े िव�ास कसा काय ठेवतो? या ��ाची 
उकल करणे हा उ�र सरंचनावादातील एक मह�वाचा ट�पा आह.े कोण�याही िववि�त 
काळात व ठरािवक ऐितहािसक प�रि�थतीत �ान नेमके कसे श�य होते, या ��ाचा �यास 
उ�र संरचनावादी �यां�या कामात �ाम�ुयाने घेतात. फॉकॉ�ट यां�या श�दांत सांगायच े
तर, ‘�� असा आहे क�, �वत: �ानाचा कता� असललेा माणूस संभा�य �ानाचा उ�शे कसा 
काय बनतो? �यासाठी तो कोणती तक� संगती लावतो? कोण�या ऐितहािसक प�रि�थतीत 
असे घडते व सवा�त शेवटी �यासाठी माणसाला कोणती िकंमत मोजावी लागते?  माझा �� 
असा आहे क�, क�या�ला �वत:िवषयीचे स�य सांग�यासाठी िकती िकंमत मोजावी लागते? 
(फॉकॉ�ट १९८३:४४२) 
 

फॉकॉ�ट यांनी उपि�थत केलेले �� संरचनावादी चौकटीमधीलच असले तरी 
�यांचा रोख खूप वेगळा आह.े फॉकॉ�ट यांना �ानाचा इितहास व तािक� कता तसचे 
क�या��या इितहासात अिधक �वार�य आहे. अि�त�ववाद, संरचनावाद िकंवा �योग 
िस�ांत यापैक� फॉकॉ�ट यांचा कोणताही िवचार बरोबर, उपय�ु व बिु�ला पटणारा �हणून 
कसा बर ं �वीकारता यईेल? कत� �हणून आपण इतरांिवषयी कसे िनण�य घतेो, िवचार 
करतो,भेदाभेद करतो व आकां�ा ठेवतो हे ‘कथन’ खर ेकर�या�या �ि�येन�ुप कस ेठरत 
असते? कोण�याही अ�यासाचे आपण �वत:ला उि�� कसे काय बनवू शकतो? अथा�त, 
कथने कधीच ‘खरी’ होत नाहीत, अस ेसचुवायच ेनाही. याआधी ती न�क�च खरी झालीही 
आहेत. आप�यापैक� बह�तेक जण ती खरीच मानतो. पण फॉकॉ�ट यां�या मते तो म�ुय 
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म�ुाच नाही. �यां�या मते खरा �� असा आहे क�,  ठरािवक वेळी ती खरी �हणून कशी 
मानली जाऊ लागली? 

 

काही भाग �वीकाराचे व काही नाकारायचे यामळेु उ�र संरचनावाद व फॉकॉ�ट 
यांनी �यात केले�या कामाचे मूळ संरचनावादाशी नाते काहीसे तणावाच े िदसत.े फॉकॉ�ट 
तर �वत:, मी संरचनावादी नाही, असचे ठामपणे मानायचे. (फॉकॉ�ट, १९७०:९ ) 
 

अ�य �व�पा�या िचिक�सा िस�ांताह�न उ�र सरंचनावादाचे वगेळेपण असे क�, 
तो �ाना�या उभारणीशी सबंधंीत श��चे समाजात वाटप कस े होते यावर ल� क� �ीय 
करतो.  आपण ज े स�य मानतो �या�यावर आपला िव�ास नेमका कसा बसतो? 
उदाहरणाथ�, िश�ेतही एक सधुारणावादी पैलू असतो असे आपण कसे मानू लागलो?  
एखादी �य�� ग�ुहेगार आह,े अस ेमानणे आिण �या ग�ुहगेारात सधुारणा होऊ शकते िकंवा 
�याच े पनुव�सन केले जाऊ शकते, असेही मानणे हे कोण�या �थांमळेु िकंवा सं�थांमळेु 
आपण खर े मानतो? ��ा तयार हो�यात आप�याच िश�तीिवषयी�या �यव�थांचा िकती 
वाटा आह?े  आिण या सवा�ची मोजावी लागणारी िकंमत िकती? अशा �कारचे िवचार 
‘श��/�ान’ समालोचना (``power/knowledge” critique) �हणून ओळखले जाऊ 
लागल.े आधी �हट�या�माणे उ�र संरचनावादी िवचाराच ेमूळ जॅ�स डे�रडा यां�या कामात 
सापडत,े असे �यिुडथ बटलर यांनी �यां�या ‘Gender Trouble’ प�ुतकात िलिहले आह.े 
(बटलर १९९०: १५८ एन. ६) आपण �यांचे हे �हणणे बरोबर आह ेअसे मानले तर इतर 
िठकाणी का आिण डे�रडा यां�या कामात का नाही?, असे आपण िवचा� शकतो. आपण 
डे�रडा यांना िवघटनवादी (Deconstructionist) का मानायचे आिण िवघटनवादाला उ�र 
संरचनावादाह�न वेगळे का �हणायच?े  मा�या मते याचे म�ुय कारण असे क�,आपण �यावर 
िव�ास ठेवतो ते आपण खर े का मानतो याचे समाजशा�ीय, ऐितहािसक व वंशशा�ीय 
असे �पि�करण दे�याचा �ण िवघटनाम�ये कधीच येत नसतो. ग�ुहगेारा�या केवळ 
कृ�याकडे न�हे तर �या�या �यावळे�या मानिसकचेही िवचार करणे कसे यो�य आहे हे 
‘Discipline and Punish’ म�ये अ�यंत प�तशीरपण ेसमजवून सांगताना फॉकॉ�ट नेमके 
तेच करतात.  िवघटना�या �ि�येतून �पि�करण िमळत नाही िकंवा िवघटन केले तर 
�याची िकती िकंमत मोजावी लागेल, याचीही िचिक�सा केली जात नाही. नो◌ौितकतेन े
िनवड के�याच े कोणाला कस े प�रणाम भोगाव े लागतात, हहेी �यातून �प� होत नाही. 
िवघटनवाद फ� पया�याकडे संकेत करतो व तेथेच थांबतो. खर ेसांगायचे तर संिद�धता दूर 
कर�या�या �ांितकारी �णावर िवघटनवाद कधीच मात करत नाही.  �हणूनच िवघटनवाद 
उ�र संरचनावादाह�न ल�णीयपणे वेगळा ठरतो. 

 
डे�रडा यां�या ‘Force de loin’ सार�या िलखाणात हे उ�म �कार े पाहायला 

िमळते. �यूयॉक�  शहरात ओ�टोबरर १९८९ म�ये ‘Deconstruction and the 
Possibility of Justice’ िवषयावर झाले�या प�रषदेत जॅ�स डे�रडा यांनी िदलेले म�ुय 
�या�यान यातील पिह�या भागात आह.े त े �या�यान े मं�म�ुध करणार ेआहे. �यात डे�रडा 
कायदा व �याय यां�यातील संरचना�मक नाते उलगडून दाखवतात, पण नैितक पया�य 
ठरिव�याचा ट�पा गाठ�यावर �यांची गाडी �या�यापढेु जात नाही. पा�कल यां�या 
‘pensée’ ची मदत घेत ‘Deconstruction and the Possibility of Justice’ म�ये 
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डे�रडा उदारमतवादी िविधमा�यते�या आधिुनक समालोचनाचा आधार शोधून काढतात. 
�यांनी िवचाराथ� घेतले�या ��ाचा म�ुय आशय �याय, कायदा व शासक�य स�ा 
यां�यातील ना�यासंबधंीचा होता. तो न�क�च ��ोभक आहे:‘ �याय आिण स�चेी ताकद 
एक� आणणे आिण �यासाठी जे �या�य असेल ते सश� होईल व जे सश� असेल ते 
�या�यही असले याची खा�ी करणे मह�वाचे आहे. (डे�रडा १९९४:२८) 
 

यातून ड�ेरडा यांना काय�ा�या स�चेा गूढ असा पाया गवसला व �यामळेु 
िविधमा�यते�या उदारमतवादी  त�व�ाना�या आधिुनक समालोचनाचीही श�यता िनमा�ण 
झाली. ड�ेरडा �हणतात क�, कायदा तयार कर�यास व तो ��थािपत कर�यास लागणारी 
ताकद हाच काय�ाचा खरा पाया असतो. डे�रडा यां�या मते यासाठी ��चेी झेप (leap of 
faith) लागते व ितच खरी �यामागील बंडखोर ताकद (un coup de force) असते. यातून 
िवघटनवादी श�यता �प� होतात. �यातूनच मळुात िवघटनाची श�यताही तयार 
होते.(३५) िवरोधाभास असा क� हचे ‘�यायाचे िवघटन’ (La deconstruction est la 
justice) असेही डे�रडा ठोकून सांगतात. (३५) यातून �यांना असे सांगायच े आहे क�, 
��चेी बळकटी िमळ�यानेच काय�ाला �व-अिधकृतता (Auto-authorization) �ा� 
होते. तोच �ण संिद�धता व ताकद यांचा फुगा फट�याचा असतो. �यान े उदारमतवादी 
िविधमा�यतेची समालोचना श�य होत.े यातूनच िवघटनाची प�तही �प� होत.े एका अथ� 
हे िवचार मांडून डे�रडा यांनी �या प�रषदेचा ‘Deconstruction and the Possibility of 
Justice’ हा िवषयच जणू आप�या खास शैलीने पार उलटून टाकला होता.  यात �याय 
आहे कारण तो �व-अिधकृत आहे. िशवाय �यात समालोचनाची श�यता आहे �हणूनच 
िवघटनाचीही श�यता आहे. पण येथे एक मह�वाची गो� ल�ात �या क�, काय�ाला ��चेी 
बळकटी दे�याची झेप कशी घेतली जाऊ शकत ेयाचे एरवी  संरचनावा�ानी िदल े असत े
असे समाजशा�ीय, ऐितहािसक व वंशशा�ीय असे �पि�करण दे�याचे ते कटा�ाने 
टाळतात. डे�रडा फ� संकेत क�न थांबतात. �हणून उ�र संरचनावाद िवघटनाह�न वेगळा 
ठरतो व ती आधिुनकते�या आधीची पायरी आह.े निैतक िनवड कर�यास आव�यक 
असले�या िचिक�सक कारणमीमांसेत अथा�मधील संिद�धतेवर ल� क� �ीत कर�यास 
स�ुवात कर�याची ही पायरी आह.े आपण असहेी �हणू शकतो क�, डे�रडा यांनी संरचनेची 
प�त उ�र संरचनावादी�या नंतरची आहे व तो आधिुनकतेचा शेवटचा ट�पा आहे. यात 
आपण आप�या ��ांना बळकटी दे�याची झेप कशी घेतो याची सिव�तर चचा�  कर�याची 
इ�छा नसते. िवघटन फ� नैितक िनवडीवरच ल� क� �ीत करत.े  वैचा�रक िवकासात 
िवघटनानतंरचा पढुचा ट�पा कोणता?  बह�धा िचिक�सक कारणमीमांसे�या मया�दांची 
सवा�था�न ेकबलुी देण े व मळुात ��चेी ग�डझेप घे�याच े टाळण,े ही एक श�यता िदसते. 
िकंवा �याऐवजी प�ुहा �वैराचारवादी वळणही िमळू शकते. 
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तमुची �गती तपासा 
१. �लोड लेवी-��ोस यांचा सरंचनावादाला �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

९.१.७ िन�कष� 
 

मानवशा�� �वत:ला समाजशा��ांपकै�च समजतात व मानवशा�ास िव�ान 
न मानणा� यांचा ते िवरोध करतात. �यापकै� सग�यांची नाही तरी काह�ची तरी तशी �व�ृी 
हो�यात संरचनावाद आिण उ�र रचनावादाने भर टाकली. वै�ािनकते�या काटेकोर 
िनकषांत न बसणा� या अशा �ितकांचे अ�वयाथ� लाव�यावर भर दे�यामळेु सरंचनावादाने व 
सादरीकरणा�या आप�या �वत:�याच प�त�वर ��िच�ह उपि�थत कर�यामळेु उ�र 
संरचनावादाने हे काम केले आहे. मानवतावादी �ि�कोनाचा परु�कार करणारा वग� असे 
िनदश�नास आणतो क�, संरचनावाद व उ�र संरचनावाद मानवी �यवहारांचा �भाव व �यांच े
मह�व दलु�ि�त करत अस�याने या दो�ही िव�ाशाखा मानवी गणुवैिश�्यांना कमी 
लेखणा� या आहते. मानवी सहतूेकते�या डे�रडा यांनी केले�या समालोचनात ह े अगदी 
उघडपणे िदसत असले तरी लवेी ��ोस व फॉकॉ�ट यां�या िचंतनातूनही तेच अ��य�पण े
डोकावते. िनदान ह े िस�ांत मानवी �यवहारांचा अ�यास करणे अडचणीचे तरी न�क�च 
क�न टाकतात. िकंवा सवा�त टोकाची भूिमका �यायची झा�यास असे �हणता येईल ह े
िस�ांत याला जागाच िमळू दते नाहीत. 

 

९.२ उ�र वसाहतवाद 
 
९.२.१ ��तावना 

वसाहतवादी कालखंडानतंर उदयास आले�या िस�ांतांना व के�या गेले�या 
अ�यासांना उ�र वसाहतवादी असे �हटले जाते. हा खास क�न आधिुनकतेनंतरचा 
वैचा�रक �वाह आह.े वसाहतवाद व सा�ा�यवादातून वारसा �हणून िमळाले�या 
सं�कृतीवरील �िति�या व �या सं�कृती�या िचिकतचेा यात समावशे होतो. राजक�य, 
आिथ�क, सामािजक/ सा�कृितक व मानिसक दमन केले�या समाजांचे जे िच�ण 
यरुोपमधील दीघ�कालीन सा�ा�यवादी �ि�कोनातून केल ेगलेे होते �याची दसुरी बाजू या 
िवचारधारतूेन मांडली जात.े वसाहतवादाने िपळवणूक केले�या जनसमहुां�या भाषवेर व 
सं�कृतीवर वसाहतवादाचे कोणते द�ुप�रणाम झाल े याचा अ�यास करणे हे ितचे उि�� 
असते. 
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९.२.२ वसाहतवाद व उ�र वसाहतवाद �हणज ेकाय? 
कोण�याही दशेाने �वत:�या भौगोिलक सीमां�या पिलकडे जाऊन स�ा राबिवणे 

यास वसाहतवाद �हटले जाते. यात एका जनसमहुाला दसुºया जनसमहुा�या राजक�य 
वच��वाखाली राहाव ेलागते. 

 
यरुोपीय देश आिण �यांनी �या देशांना आप�या दशेा�या वसाहती बनवून 

�यां�यावर रा�य केले �यां�यातील ना�या�या अ�यासास मानवशा�ात उ�र वसाहतवाद 
असे �हटले जात.े मानवशा�ातील उ�र वसाहतवादात इितहास, मानवशा�, त�व�ान, 
भाषाशा�, िच�पट, रा�यशा�, �थाप�यशा�, मानवी भूगोल, समाजशा�, मा�स�वाद, 
�ीवादी चळवळ, धािम�क आिण ई�रीय अ�यास व सािह�य यासार�या िविवध 
शाखांमधील िस�ांतांचा समावेश होतो. यात पूव� िकंवा स�याही वसाहती असले�या 
देशांमधील सािह�य लेखन व वाचन िकंवा �यांनी वसाहती के�या �या देशांमधील 
वसाहतवादाची �ि�या िकंवा वसाहत�मदील लोकांिवषयी�या सािह�याचा अ�यास केला 
जातो. 
 
९.२.३ उ�र वसाहतवादाची उि��्ये 

वसाहती के�या गलेे�या दशेांमधील सं�कृत�वर वसाहतवाद संप�यानंतरही 
अजूनही वसाहतवादाचा जो �भाव िश�लक आह े �याचा आढावा घेणे व तो कमी 
कर�यासाठी �य�न करणे ह ेउ�र वसाहतवादाचे अंितम उि�� मानले जाते. पूव� वसाहत 
बनिव�यात आले�या दशेांना �या कटू आठवण�तून बाहेर काढणे एवढेच याचे उि�� नाही. 
तर तो कालखंड पूण�पणे �मतृीपटला�या मागे टाकून आपसी स�माना�या िदशेने �य�न 
करणे हाही या अ�यासामागील हेतू असतो. वसाहतवादाचे समथ�न कर�यासाठी पूव� जी 
गिृहतके आधारभूत ठरली ती आजही काही �माणात सि�य श�� �हणून िटकून आहेत, 
याचे या उ�र वसाहतवादी िवचारवंतांना भान आह.े 

 
अनेकां�या मतांसाठी जागा मोकळी करणे हेही उ�र वसाहतवादी िचंतकांचे उि�� 

आहे. पूव� �भावी त�व�ाना�या िशरजोरीमळेु �यांच े आवाज दबल े गेले �यांचे आवाज 
जगापढेु आणणे याला ते �वत:चे काम मानतात. आधी अ�यासकांनी व िचंतकांनी पूव�चा 
द�ु�भाव दूर क�न जागा �व�छ कर�याचे काम करायला हव ेह ेया िवचार�वाहात ब�हंशी 
सव�मा�य आह.े �याला यरुोपीय लोक ‘ओ�रएटं’ �हणायच े �या खास क�न आिशयाई 
जनसमहुांचे अ�यास करताना वसाहतवादी काळात �या लोकांची मते दलु�ि�त क�न 
अ�यास करणा� याया िवचारवंतांनी आप�या बौि�क ��े�वाचा ट�भा िमरवत �यात �वत:ची 
मते कसी घसुडली याच े�प� िच�ण एडवड� सईद यांनी ‘Orientalism’ या �यां�या �थंात 
मािम�कपणे केले आहे. इतरांना त�ुछ लेख�या�या या भावनेते मूळ यरुोपीय सा�ा�यवादात 
होते. 
 

पौवा��य समाजांब�ल िकंवा �यां�या वैचा�रक व सां�कृितक चळवळ�ब�ल पा�ा�य 
िव�ानांना जेवढे झान होते �याकडे �यांनी आपण गडद क�न दाखिव�यासाठी वा�तवात 
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आणाय�या पसुट साव�या िकंवा पौवा��यां�या अ�यासकां�या एकूण �यापक उप�मातील 
एक ��ुलक व िहणकस िह�सा एवढ्याच ��ीन ेपािहल.े (सईद, १९७८:२०८) 

 
काही उ�र वसाहतवादी सधैाि�तक िवचारवंत असा यिु�वाद करतात क�, 

वच��वी समाजांचे �ानभांडार व उपेि�तांचे �ानभांडार या दो�ह�चा ि�द-पया�यी िवरोधाभास 
�हणून एकि�त अ�यास के�यास �यांचे एकिजनसी अि�त�व िटकून राहते. होमी के. भाभा 
यांना असे वाटते क�, उ�र वसाहतवादी जगाने समाजातील िविवध वगा��या एक�ीकरणाची 
िठकाणे व जेथ े स�य व असलीपणाला बाजूला सा�न �यांची जागा सिंद�धता घेते अशा 
िठकाणांचेही िनि�त मू�यांकन करायला हव.े त े �हणतात क�, या संिम�ते�या जागाच 
वसाहतवादापढेु सवा�त मोठे आ�हान उभे करतात. (भाभा, १९९४:११३) ि�पवॅक यांनी 
दाखवून िदले�या त�ववादा�या उपय�ुतेकडे भाभा दलु�� करतात, अस े समालोचनही 
काहीजण करतात. अ�यासकां�या वतु�ळात असो िकंवा िनषधे-िनदश�नांसार�या धडक 
कृतीम�ये असो, संघिटतपण े उठिवले�या आवाजान े अिधक सश� आ�हान उभ े करता 
येते. 
 

शेवटी काही झाल ेतरी उ�र वसाहतवाद ही एक आशावादी िवचार�णाली आहे. 
वसाहतवादात जे जे काही वाईट होत े �या सवा��या पिलकडे गेले�या जगाची ही 
िवचापाणाली आशा बाळगते ह ेित�या नावातील ‘उ�र’ या िवशेषणातूनच �य� होते. ‘मला 
यात बधूंभावाने एक� बांधल�ेया जागितक समाजाची आशा िदसते’, अस े ए�ब�ब े यांना 
वाटते. सवा�नी माणूस �हणून ग�ुयागोिवंदाने राह�याची हाक दऊेन ही िवचार�णाली 
वसाहदवादम�ु भिव�याची अिभलाषा ठेवते. 

 
तमुची �गती तपासा 
१. उ�र वसाहतवाद �हणज ेकाय? उि��्ये �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
९.२.४ व�तुिवषय (Subject-Matter) 

‘‘वसाहतवादाची अखेरची म�ृयूघंटा झाली आहे आिण आि�का, आिशया व लॅिटन 
अमे�रकेतील ल�ावधी रिहवासी एका न�या आय�ुयाला आिलंगन दे�यासाठी आतूर झाले 
असून ते �वयंिनण�या�या अिनब�ध अिधकाराची मागणी करत आहेत’. (�ये गएुवरा यांनी 
संय�ु रा��संघात केलेले भाषण, ११ िडस�बर, १९६४) 

 
उ�र वसाहतवादी मत�णाली�या िचिक�सक �व�पामळेु िवचार कर�या�या 

पा�ा�य प�ती िखळिख�या होऊन उपिे�त वगा�ना आपला आवाज उठिव�यास व वच��वी 
िवचारमंथनाला पया�य उभा कर�यास वाव िमळेणे अपिे�तच आह.े ब� याच वेळा उ�र 
वसाहतवाद �हणजे वसाहतवादानतंरचा कालखंड असा श�दश: अथ� घतेला जातो. पण 
अस े के�याने अडचणी येऊ शकतात कारण, ‘वसाहतवादाला पूव� बळी पडललेे िव� 



 
 

104 

‘िवरोधाभासांनी, अध�वट रािहले�या सामािजक �ि�यांनी, स�ंमांनी, संिम�तेन े व 
सीिमयतेन’े भरलेले आहे. दसु� या श�दांत सांगायचे तर उ�र वसहतवाद या श�दाच ेबह�ढंगी 
�व�प मा�य करणे मह�वाचे आह,े कारण �याचा सदंभ� फ� वसाहतवादानतंर�या 
कालखडंाशी नाही. दसु� या अथ� िवचार केला तर स�ा आिण �ानिनिम�ती यां�यातील 
िकंवा स�ा आिण �ानावरील िनयं�ण यां�यातील न�या संबधंां�या ��ीने िवचार केला तर 
उ�र वसाहतवाद हा वसाहतवादाचाच वगेळ्◌्या �व�पाचा पढुील अ�याय आह,े अशीही 
�याची �या�या केली जाऊ शकते. 
 

यामळेु उ�र वसाहतवादाकड े वसाहतवाद पूण�पण े इितहासजमा झा�याचे ल�ण 
�हणून पाहणे िकतपत यो�य होईल, यावरही चचा�  होत.े  िचिक�सक �ि�कोन असलेला एक 
सािहि�यक िस�ांत �हणून उ�र वसाहतवादाचा संबधं पूव� इतर दशेां�या व खास क�न 
ि�टन, �ा�स व �पेन�या वसहती असले�या देशांमधील सािह�याशी आह.े याच संदभा�न े
�या दशेांम�ये अजूनही वसाहतवादी �यव�था अि�त�वात आह ेत ेदशेही यात येतात. �या 
जनसमहुांवर स�ा गाजिवली �यांना व�तिुवषय (Subject Matter) �हणून डो�यापढेु ठेवून 
वसाहतवादी देशांमधील लोकांनी िलिहलेल े सािह�यही उ�र वसाहतवादी अ�यासात 
िवचारात घेतले जाते. डच सािह�यात वसाहतवादी व उ�र वसाहतवादी सािह�या�या एका 
भागास ‘इंिडज’ (डच ई�ट इंिडज कंपनीव�न) अस े �हटले जात.े �यामधील एका 
पोट�कारात खास क�न वसाहतवादानंतची अि�मता जागतृी व  िविवध देशांम�ये 
िवखरुले�या इंडो-यरुोपीय लोकां�या सं�कृतीवर िवशेष ल� क� �ीत केले जाते. हा युरिेशयन 
समाज मळुचा इंडोनिेशयातील होता. तजाली रॉिब�सन हे �या  �कार�या सािह�यातील 
�मखु लेखक होते. खास क�न इं�जी सा�ा�यातील वसाहत�मधील लोक ि�िटश 
िव�ापीठांम�ये िशक�याने तेथे िमळाले�या �ानाने �यांनी या �कारची टीका�मक 
सािह�यिनिम�ती केली. २० �या शतका�या उ�राधा�त सोिवएत संघाचे िवघटन झा�यानंतर 
�यामधील पूव�ची �जास�ाके हीदेिखल अशा �कार�या सािह�याचे व�तिुवषय ठरली. 

 
बह�धा पा�ा�यां�या िलिह�या-बोल�यात या पूव� वसाहती असले�या �दशेांचा 

‘ततृीय िव�’ असा एकि�तपणे उ�लेख केला जातो. वसाहतवादाचा िविवध िठकाणांवर, 
जनसमहुांवर व सं�कृत�वर पडले�या असमान �भावाचे िव�ेषण क�न उ�र वसाहतवादी 
सािह�यात या पूव��या वसाहत��या �दशेांच े बह�ढंगी �व�प �दिश�त केले जात.े पूव�च े
संबंध, �था-परपंरा व �ाितिनिधक गो��ची पनुिन�िम�ती कर�यासाठी िकंवा �या वेग�या 
�व�पात मांड�यासाठी नानािवध मागा�चा अवलंब केला जातो. �यात सा�ा�याचे ‘�दय 
आिण टोके’ यां�यातील संबधंांचा अ�यास केला जातो. पा�ा�य गो��ना पूव� िवरोध होता व 
तो आताही आहे, याची जाणीव उ�र सा�ा�यवादात ठेवली जाते. खास क�न हा िवरोध 
वंिचत घटकांसह अनके समाजवगा�म�ये सि�यतेने िदसून येतो. पि�मेकडील वच��वी 
िवचारसरणी िखळिखळी कर�याची चौकट उ�र वसाहतवाद परुिवतो, ‘अंगभूत गिृहतकां’ना 
आ�हान देतो वसाहतवादा�या  ऐिहक व अनषंुिगक वारशांचे समालोचन करतो. 
वसाहतवादा�या या गिृहतकांना व वारशांना आ�हान द�ेयासाठी उ�र वसाहतवादी 
अ�यासाची नळ मातीशी जोजलेली असावी लागते. यासाठी मूत� अि�मता, िविवध 
अनषुिंगक संबधं व �ि�यांचा अ�यास करावा लागतो. उ�र वसाहतवादी त�विचतंक 
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एडवड� सईद यांनी १९७८ म�ये िलिहलेल े‘Orientalism’ हे प�ुतक या �ेतातील अ�यंत 
मूलगामी असे काम मानले जात.े 

 
याखेरीज उ�र वसाहतवादात वसाहत बनिव�या गेले�या समाजां�या सां�कृितक 

अि�मतेचा आिण खास क�न वसाहतवादी राजवटीनंतर �वत:ची अशी रा��ीय अि�मता 
उभा कर�यात �यांची होणारी कुचंबणा याचा अ�यास केला जातो. लेखकांडून �या 
अि�मतांचा उलगडा क�न �यांचा गौरव कसा केला गेला ( बह�धा यासाठी अशा अि�मता 
वसाहतवा�ांकडून प�ुहा िमळवून आिण �यां�याशी भ�कम संबंध कायम ठेवून असे केल े
जाते), वसाहत�मधील लोकांची �ानिनिम�ती व �याचा वापर वसाहतवा�ाच े िहत 
जप�यासाठी कसा केला गेला आिण वसाहत  बनिवले गलेेले लोक, समाज व �यां�या 
सं�कृती हीन दजा�ची अस�या�या �ितमा सात�यान ेिनमा�ण क�न वसाहतवादाचे समथ�न 
कसे केले गेल,े या सव� गो�ी उ�र वसाहतवादात िवचारात घते�या जातात. अि�मता, 
इितहास व भावी संभा�यतांमधील हा अंतग�त कलह बह�धा महानगरांम�ये आिण 
सा�ा�यवादी �यव�था िटकून रािहले�या िव�ापीठांसार�या िठकाणी �कषा� ने पाहायला 
िमळतो. �यामळेु अनके �मखु समकािलन उ�र वसाहतवादी लेखकांचे वा�त�य लंडन, 
पॅ�रस, �यूयॉक�  व माि�द या शहरांम�ये असणे ह ेआ�या�च ेनाही. 
 

ि�-पया�यी िवरोधाभासाची संरचना उभी के�यान ेआपली इतरांकड ेपाह�याची ��ी 
बदलून गेली. वसहतवादात पौवा��य जनसमदुाय पा�ा�यांह�न िनराळे अस�याचे गिृहतक 
होते. ‘द�ुयम’ दजा��या लोकांवर स�ा गाजिव�याचा ई�रद� अिधकार सांगणे व िबगर 
गौरवण�य हे गौरवण� समाजावरील ओझे आह,े अशा वसाहतवादी िवचारांना याच 
गिृहतकाने ज�म िदला. या उलट उ�र वसाहतवादात सिंम�ते�या व आंतर-सां�कृितक 
सामाियकते�या बाब�चा शोध घतेला जातो. ह�ली�या जागितक�करणा�या �ि�यांम�ये हा 
पैलू िवशेष मह�वाचा आह.े 

 
‘Post-Colonial Drama: theory, practice, politics’ म�ये हेलेन िग�बट� व 

जोन टॉ�पिक�स िलिहतात, ‘�य�ुप�ीशा�ानसुार काटेकोर अथ� लाव�याने उ�र 
वसाहतवाद ही एक कालवाचक संक�पना आह े असा गरैसज िनमा�ण होतो. वसाहतवाद 
संप�यानंतरचा कालखंड िकंवा परक�य स�ेतून �वातं�य िमळा�यानंतरचा काळ असा 
�यामळेु अथ� लावला जातो. परतं ुउ�र वसाहतवाद ही या �योजनान े केलेली साधीसधुी 
कालगणना नाही. उलट वसाहतवादी िवचारसरणी, स�े�या संरचना व सामािजक उतरडं 
या बाब�कडे व�तिुन�तेने पाह�न �यांना िवरोध करणे �हणजे उ�र वसाहतवाद आह.े 
�यामळेु उ�र वसाहतवादी िवचार�णालीम�ये वसाहवादानतंर�या काळाची केवळ �मवार 
मांडणी करणे आिण सा�ा�यवादा�या कटू अनभुवांवर िदशाहीन चचा�  करणे याह�न 
आणखीही बरचे काही असणे आव�यक आहे.’’ 

 
वसाहतवादी गलुामिगरी सोसलेले लोक जे�हा �वत:�या गरजेसाठी �वत:चा 

इितहास व वासरा यािवषयी वसाहतवा�ां�या भाषांम�ये (उदा: इं�जी, �� च,डच इ.) 
िलखाण करतात ते�हा खर े तर ते वसाहतवादी वारसाच जोपासत असतात. पूव��या 
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वसाहत�मधील लोकांना वसाहतवादी मानिसकतेतून बाहेर काढणे उ�र वसाहतवादी 
िवचार�णालीने श�य होते व �यातूनच उ�र वसाहतवादी सािह�याची िनिम�ती होत.े 

 
उ�र वसाहतवादी िस�ांताची एकच अशी िनणा�यक �या�या कर�याव�न बरीच 

टीका झालेली आह.े अि�मते�या राजकारणात गुतंलेली संक�पना �हणूनही अनके 
लेखकांनी �याची हेटाळणी केली आहे. �ानमीमांसा, नीतीशा� व राजकारण या ��ीन े
िवचार केला तर वसाहतवाद संप�यानतंर �वत:ची �वतं� रा��ीय अि�मता िनमा�ण 
कर�यात िलंग, वंश, वांिशकवाद व वांिशकते�या कशा अडचणी येतात व वसाहतवा�ांनी 
�वत:�या िहतासाठी �थािनक गलुाम लोकांचे �ान कसे वाप�न घेतले, याचा िवचार उ�र 
वसाहतवादी िवचार�णालीत केला जातो. शि�हीन आिण शि�मान यां�यातील खास 
ना�यामळेु जगािवषयीचे �ान कसे िनमा�ण केले जाते, �याचा वारवंार कसा �सार केला 
जातो व सरतशेेवटी सा�ा�यवादी िहतासाठी ते कसे दावणीला बांधले जात,े याचे िववेचनही 
यात केले जात.े �याच�माणे वसाहत�मधील लोकां�या सजृना�मक िवचारांमधील 
वसाहतवा�ांिवषयी�या िवरोधामळेु यरुोपीय सा�ा�यवा�ां�या वसाहत�संबधंी�या 
योजनांम�ये कशी गुंतागुतं िनमा�ण झाली व �यातून माग� काढ�यासाठी वसाहतवा�ांनी 
आप�या वच��वास वैधता दे�यासाठी कोण�या य�ु�या लढिव�या यासबंंधी�या िचंतनाचाही 
उ�र वसाहतवादी मीमांसेत िवचार केला जातो. 
 

पूव� वसाहती असले�या देशांमधील लोकांच े यरुोिपयनांचे ‘पोकळ नकलाकार’ 
(Hollo Mimics) िकंवा स�चे ेिनि��य लाभाथ� (passive recipients of power) असे 
िच�ण केले जा�यास उ�र वसाहतवादी लेखक आ�पे घेतात. फौ�लाऊड यांनी 
मांडले�या िवचाराची मदत घते उ�र वसाहतवादी िवचारवतं असा यिु�वाद करतात क�,  
बळाचा वापर कर�या�या ��यके कृतीला वसाहतवादाचा िवरोध  �दिश�त झालेला आहे. या 
िवचारवंतां�या सािह�याला ‘’ असेही संबोधल ेजाते.  
 
तमुची �गती तपासा 
१. उ�र वसाहतवादसंबंधी�या व�तिुवषय िचिक�सक करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
९.२.५ उ�र वसाहतवादी सािह�य 

वसाहतवाद िवरोधी �िति�यांतून िनमा�ण होणाºया सव�  �कार�या सािहि�यक 
िलखाणाचा उ�र वसाहतवादी सािह�यात समावेश होतो. 
 
९.२.५.१ सबलटन (उ�र वसाहतवाद) 

सामािजक, राजक�य आिण भौगोिलक��्या वच��वी स�ा �यव�थे�या 
बाहेरअसले�या लोकांना उ�र वसाहतवादात व तदनषुिंगक िलखाणात किन� वगा�तील 
लोक िकंवा ‘सबलटन’ (Subaltern) मानले जाते. 
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९.२.५.२ इितहास (History) 
मा�स�वादी सधैाि�तक अतँोिनओ �ॅम�क� यांनी वापरलेला ‘सबलन’ 

(Subaltern) हा श�द ‘सबलटन �टिडज �पु’�या (Subaltern Studies Group) 
मा�यमातून उ�र वसाहतवादी अ�यासक वाप� लागल.े दि�ण आिशया�या इितहासातील 
उ�च�ू नसले�या समावगा�तील �य���या योगदानाचा मागोवा घे�यात �वार�य असले�या 
इितहास सशंोधकांनी एक� येऊन ‘Subaltern Studies Group’ची �थापना केली आहे. 
पूव� वसाहतवादी अंमलाखाली रािहले�या जनसमहुांसाठी ‘सबलटन’ हा श�द सन १९७० 
�या दशकात  वापरला जाऊ लागला. यामळेु या पूव��या वसाहतिनवास��या इितहासाकडे 
वसाहतवा�ां�या न�हे तर �यां�या �वत:�या �ि�कोनातून पाह�याची नवी िदशा िमळाली. 
वसाहतवादा�या इितहासाकडे क�क� यां�या नजरतूेन पाह�यास मा�स�वादी 
इितहासकारांनी आधीच स�ुवात केली होती. परतं ु �यावरही जगाकडे पाह�या�या 
यरुोपक� �ीत ��ीची छाप अस�यान े मा�स�वा�ांचा तो �ि�कोन काही वेळा 
असमाधानकारक वाटू लागला होता. 

 

दि�ण आिशयातील इितहास लेखनप�तीमधील ह�त�ेप �हणून सन १९८० �या 
दशका�या स�ुवातील ‘सबलटन अ�यासा’ला स�ुवात झाली. आिशया खंडा�या इितहास 
लेखनाचे नवे मॉडेल �हणून स�ुवात झाले�या या ‘सबलटन’ चळवळीला लवकरच ‘उ�र 
वसाहतवादाची जोरदार समालोचना’ असे �व�प �ा� झाल.े आता इितहास, मानवशा�, 
समाजशा�, मानवी भूगोल व सािह�याम�ये ‘सबलटन’ची ही संक�पना िनयमतपण े
वापरली जाऊ लागली आह.े 
 

९.२.५.३ अथ� 
‘सबलटन’ ही सं�ा उ�र वसाहतवादी त�व�णालीम�ये वापरली जाते. स�या 

ताि�वक आिण मीमांसा�मक िलखाणात ही स�ंा नमे�या कोण�या अथा�ने वापरली जात े
यािवषयी वाद आहते.  सामािजक दजा�मळेु �यांना कोणतेही अिधकार नाहीत अशा 
पददिलत व खाल�या समाजवगा�साठी काही िवचारवंत या सं�ेचा वापर सरधोपटपणे 
करतात. गाय�ी च�वत� ि�पवॅक यां�यासारखे इतर काही िवचारवंत मा� या सं�ेकडे 
अिधक स�ुप� अथा�न े पाहतात. गाय�ी असा यिु�वाद करतात क�, ‘‘ समाजजीवना�या 
लाभापंासून दरुावले�या अशा वंिचत वगा�परुती ‘सबलटन’ ही स�ंा मया� िदत नाही. उ�र 
वसाहतवादी �ि�कोनातून िवचार के�यास सां�कृितक सा�ा�यवादामळेु समाजा�या म�ुय 
�वाहापासून दूर लोट�या गेल�ेया सवा�नाच ‘सवलटन’ या सं�ते �याव े लागेल. ही स�ंा 
�यांच ेवगेळेपण दाखिवणारी आहे. ‘सबलटन’ �हट�यान ेहे लोक फ� शोिषत आहेत, अस े
कोण बर ं�हणू शकेल? �िमकवग� शोिषत आह,े पण तो ‘सबलटन’ नाही. ‘सबलटन’ �हणवून 
घे�याचा अनेक वग� दावा करतात. पण ते सवा�त कमी मनोवेधक व सवा�त जा�त 
धोकादायक आहेत. मला असे �हणायच े आह े क�, िव�ापीठां�या कॅ�पसम�ये प�पाती 
वागणूक िमळालेल ेअ�पस�ंय आहेत �हणून �यां�यासाठी ‘सबलटन’ ही सं�ा वापर�याची 
गरज नाही. प�पाताचे तं� काय आह े हेही पाहावे लागले. तेही वच��वी िवचारधारतेीलच 
आहेत. �यांनाही आपला वाटा हवा आह,े पण तो घेऊ िदला जात नाही. �यािव�� आवाज 
उठिव�यासाठी �यांनी वच��वी िवचारधारतेीलच माग� वापरावेत. �यांनी �वत:ला ‘सबलटन’ 
�हणवून घे�याची गरज नाही.’’ 
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ल�करात किन� ह�द�्ासाठी असलेली ही स�ंा ल�कराखेरीज अ�य संदभा�त 

सव��थम मा�स�वादी िवचारवतं अ ॅ�तोिनओ �ॅम�क� यांनी वापरली. काह�ना असे वाटते क�, 
आपले िलखाण त�ंुगातील स�ेसॉरिशपमधून सहीसलामत बाहेर पडाव े यासाठी �ॅम�क� 
यांनी ‘�ोलेटॅ�रएट’  (proletariat) या श�दासाठी ‘सबलटन’ (Subaltern) हा श�द  
सांकेितक अथा�ने वापरला असावा. मा� इतरांना वाटते क�, हा श�द वापर�यामागील 
�ॅम�क� यांचा हतेू नेमका �प� होत नसला तरी तो �यापक अथ� होता. होमी भाभा ह ेउ�र 
वसाहतवादी िवचारधारतेील एक �मखु िचंतक आहेत. भाभा यांनी �यां�या अनेक 
िनबंधांम�ये सामािजक श���या नातसेंबंधां�या मह�वावर भर देऊन ‘सबलटन’ची �या�या, 
‘बह�सं�यक वगा�ला �यांची �वत:ची वेगळी ओळख हो�यासाठी �यांचे अि�त�व िनतांत 
गरजेचे होते, असे शोिषत वग�’ अशी केली आहे. �यां�या मते वच��वी स�ावतु�ळांम�ये 
असणा� यांची अिधकाराची गमु� उतरिव�याची �मताही या ‘सबलटन’ वगा�म�ये होती. 

 
तमुची �गती तपासा 

 

१. किन� वगा� उ�र वसाहतवाद इितहास �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
९.२.६ िन�कष� 

पा�ा�यांचे �ानमाग� एवढे शि�शाली का ठरले व �यांच ेवच��व आजही का िटकून 
आहे, हे जाणून घे�याचा �य�न उ�र वसाहतवादी िवचारधारते केला जातो. एडवड� सईद 
यांच े �ा�यवादावरील काम हेही एका अथ� ‘सबलटन’ या संक�पनशेीच िनगिडत आह.े 
कारण वसाहतवादा�या मा�यमातून इतरांवर वच��व गाजिव�या◌ा�या समथ�नाचा पाया 
�ा�यवादाने (Orientalism) कसा घातला ह े ते �प� करतात. सईद असा यिु�वाद 
करतात क�, यरुोपीय लोकांनी �यांना �यावेळी मािहत असले�या जगा�या पिलकडील 
पौवा��य �देशांचा ��य� शोध घे�यापूव� �या िठकाणी �ूर आिण रा�सी लोक राहतात,अस े
एक का�पिनक िच� �वत:�या मनात तयार केले होत.े स�ुवाती�या शोध मोिहमांव�न 
परत आले�यांनी �या पूव�कडील �दशेात खरचं रा�स व िविच� गो�ी पािह�या�या कंड्या 
िपकिव�याने आधी�या परुाणकथांना बळकटी िमळाली. पूव�कडील �देशां�या वेगळेपणाची 
आिण िविच�पणाची ही क�पना मा�यमांतील �िस�ी व ‘आपण’आिण ‘त’े अस े
पर�परिवरोधी िच� िनरतंरपणे िनमा�ण क�न कायम ठेवली गलेी. पूव�कडील �देशां�या या 
का�पिनक वेगळेपणा�या आधार े यरुोपीय लोकांनी आप�या ��े�वाची ओळख िनमा�ण 
केली. पूव�कडील लोक मागासलेले व िववेकशू�य आहते व �यांना यरुोपीय अथा�न ेआधिुनक 
कर�याची गरज आह,े असा �चार स�ु केला गेला. यातूनच वसाहतवादाचा पाया रचला 
गेला. �ा�यवादाची ही संपूण� िवचारसरणी यरुोपक� ि�त असून �यात पौवा��य लोकांचे आवाज 
उमट�यास जराही जागा नाही.’’ 
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आज अनसुरली जाणारी िवकासाची �मखु िवचारसरणी वसाहतवादी �ानावर 
आधा�रत असून अिवकिसत देशांना आधिुनकतेची कास धरायची असेल तर िवकिसत 
पा�ा�य देशां�या मागा�ने जायला हव,े हे �यातील म�ुय सू� आहे. यात म�ु �यापार, ख�ुया 
बाजारपेठा आिण भांडवलदारी �यव�था हाच िवकासाचा माग� सांिगतला जातो. यात 
िवकिसत देशांनी अनसुरलेली धोरणे सव� दशेांनी साव�ि�कपणे राबिव�यावर भर िदला 
जातो. 

 
�यांचे आवाज दडपले गेले आहेत असे समाजवग� �हणज े‘सबलटन’ अशी �या�या 

केली जात असली तरी िवकासा�या या म�ुय िवचार�वाहािव�� कृतीशील िनषधे �य� 
क�न ते िवकासाची �वत:ची पया�यी िच� ेउभी क� शकतात. पा�ा�य �े��वा�या आिण 
बलाढ्यते�या दा�यांना आ�हान दऊेन ते उखडून  फेक�यासाठी या ‘सबलटन’ वगा�कडून 
सामािजक चळवळी उ�या के�या जात आहते. िवरोधासाठी आिण �यातून पया�यी 
भिवत�याला जागा तयार कर�यासाठी हे ‘सबलटन’ वग� �थािनक शहाणपण व 
आदोलना�या मागा�चा उपयोग करत आहेत. 
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१०.१ ��तावना  
 

या धड्यात आपण मानववंशशा�ा�या �ि�कोनातून जगितक�करणकडे पाहणार 
आहोत. �याच बरोबर जगितक�करणांशी जोडले�या तीन संक�पनांचे देखील अवलोकन 
करणार आहोत. चाकाचा आिव�कार, औ�ोगीकरण आिण जागितक�करण, या तीन �मखु 
�ांितकारी घटनांमळेु जगात अनके बदल घडून आले. जागितक�करणामळेु देशांम�ये दोन 
रचना�मक बदल घडून आल;े एक�पता आिण िविवधीता. 
 

अनेक यगुांपासून मानव िफरत आह,े �वास करत आह.े �यापार, या�ा, ल�न, 
�थळांत�रतांचे आ�मण, राजे महाराजे, आप�या मलुांना वेगवेगळी कौश�य ेिशक�यासाठी, 
परदशेी पाठवत असत, रशेीम, मास�यांची देवाण-घेवाण; अ�य अनेक कारणांसाठी मानव 
�वास करत रािहला. शोध आिण िव�ान यगुामळेु, अथ��यव�था आिण लोकांमधली 
अ�व�थता, दो�ही वाढल.े �हणूनच, खर े पाहता, जागितक�करण, ही समाजात घडलेली 
काही नवीन घटना नाही. तथािप; शै�िणक ��्या समजून घे�यासाठी मानवाची आिण 
�याचबरोबर समाजाची देखील उ��ांती आिण �गती समजून घेण ेगरजेच ेआह.े  
 

१०.२ जगितक�करणाचा इितहास   
 

एकोिणसा�या शतकापय�त जागितक एक�करण, अनेक दशे, काही दसु�या दशेां�या 
वसाहती अस�यामळेु, वेगाने स�ु झाले न�हत.े पण नंतर आगबोटी, आगगाडी, तारसेवा 
आिण इतर तांि�क गो��तली �गती आिण िववध दशेांतील आिथ�क सहकाया�मळेु, संपूण� 
जग, जागितक�करणा�या पिह�या लाटेवर �वार झाल.े पिहले महाय�ु आिण �यानतंर�या 
संर�णवाद आिण आिथ�क महामंदीमळेु, जगितक�करणाचा जोर कमी झाला. दसु�या 
महाय�ुानंतर, १९४० �या दशकात, अमे�रकेन े आंतररा��ीय �यापार आिण गुतंवणकु�चे 
पनु��जीवन कर�यासाठी ��थािपत मूलभूत िनयमांनसुार �य�न केले आिण  
जागितक�करणाची दसुरी लाट स�ु झाली. वेळोवेळी आललेी आिथ�क मंदी आिण वाढती 
राजक�य अि�थरता असूनही जागितक�करण िदवस�िदवस मजबूत होत आह.े 

 
3D ि�ंिटंग, 5G इंटरनेट �पीड सार�या तांत�ानट�या िवकासामळेु स�या आपण 

एका अ�यंत �गत समाजात वावरत आहोत. याचबरोबर, प�ुहा वापरता येणारी रॉकेट्स, 
िवमानान े�वास कणारी मोठी लोकसं�या, िडिजटल चलन, पेटीएम UPI सारखी सिुवधा, 
ही सगळी �गत समाजाची ल�णे आहेत. मा� जागितक तापमानवाढ, हा अित �गत दशेांना 
पण सतावणारा धोका आह.े तांि�क ��्या अ�यतं �गत समाजात असून स�ुा आजही 
धािम�क सघंष� वाढत आहेत. चीनसार�या काही दशेांनीही उ�पादन �यवसाय आिण िनया�त 
वाढवून मोठी भूिमका बजावली आह.े दसु�या श�दांत, चीनने बनवलेली उ�पादन ेजगातील 
जवळजवळ सव� भागांम�ये पोहोचली आहेत. याचा ��येक दशेावर आिण �यां�या 
�यापारावर प�रणाम झाला आह.े 
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भारतासार�या अथ��यव�थेतला म�यम या व�तंूचा अिधकािधक वापर करतो. 

aवाढ�या अथ��यव�थांम�य ेल�झरी व�तंूचाही मोठ्या �माणात वापर केला जात आह.े या 
वाढ�या अथ��यव�थांना िवकिसत अथ��यव�थांकडून बाजार �हणूनही पािहले जाते. 
 

ई-कॉमस�मळेु मानवा�या सवयी बदलत आहते. �यवसायात समोरासमोर होणारा 
संवाद आिण खरदेी-िव�� कमी झाली आहे. अस�ंय उ�पादने बाजारात उपल�ध 
अस�यामळेु, लोक िविवध �कार�या उ�पादनांची खरदेीचा �योग करत आहते. नवीन 
तं��ानामळेु �यवसाय चालव�याचा खच� कमी होतो आहे. ह�ली घ�न काम कर�या�या 
सधंीमळेु, काया�लये, �यांतील िविवध गो�ी, जस ेवीज, संगणक, इ�यािद पायाभूत सिुवधांचा 
खच� कमी झाला आहे.   
 

१०.३ जागितक�करणाची समज 
 

IMF (इंटरनॅशनल मॉनटेरी फंड) �या मा�यतेनसुार, जागितक�करण ही एक 
ऐितहािसक �ि�या आह ेआिण ती मानवी उ��ांती आिण तं��ाना�या �गतीचा प�रणाम 
आहे. क�चा माल, िविवध सेवा आिण भांडवले, आजकाल देशां�या सीमा ओलांडून देवाण-
घेवाण करतात, �यातून जगभरातील अथ��यव�थां�या वाढ�या एका�मतेचा संदभ� िमळतो. 
�ा दवेाण-घेवणीत लोक (कामगार) आिण �ान (तं��ान) यांचा पण समावेश आह.े 
जागितक�करणाचे �यापक सां�कृितक, राजक�य आिण पया�वरणीय प�रमाण देखील आहेत. 
जागितक�करणाचे चार �मखु भाग आहते; �यापारात व�ृी, भांडवली �वाह, �थलांतर िकंवा 
लोकांची हालचाल आिण �ानाची दवेाणघेवाण. आधिुनक जागितक�करणा�या 
िवकासासाठी अनेक कारण े आहते, �यापकै� एक �हणजे औ�ोिगक�करणा�या �गत 
ट��याची वाढ आिण सेवा �े�ाची वाढ. याचा समाजातील जवळपास सव�च �े�ांवर प�रणाम 
झाला आह.े जागितक�करणाचा िलंग समानता, कौटंुिबक संरचना, सामािजक सरु�ा जाळे, 
�शासन, िश�ण, तं��ान, आरो�य सेवा �णाली, सण, भाषा, संगीत, सािह�य, िसनमेा, 
दूरदश�न, औषधे, त�करी यासार�या अनेक �े�ांवर प�रणाम झाला अस�याची न�द 
उपा�याय (2014) करतात.  
 
खालील �माणे जागितक�करणाच ेिविवध �कार आहते: 
अ. आिथ�क जागितक�करण: बाजार, अथ��यव�था आिण म�ु �यापार यांचे उदारीकरण   
 
ब. तांि�क जागितक�करण: संगणक, रोबोिट�स, कृि�म बिु�म�ा यांसारखे तं��ान 
तयार केले जाते आिण वापर�यात येत.े 
क. सा�ंकृितक जागितक�करण: हयात ख�यािप�या�या सवाई, िकंवा जीवनशैली 
एकसारखे होतात िकंवा �यांची आदलबादळ / देवाण घेवाण होते. उदाहरणाथ�: कुठ�याही 
मॉल म�ये काही �ॅडंची दकुाने असतातच. जेथे खा�या�या सवयी आिण जीवनशैली 
एकसंध बनिवली जाते िकंवा देवाणघेवाण केली जात.े उदाहरणाथ�, जर त�ुही मॉलम�ये 
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पािहल ेतर ��येक मॉलम�ये काही �डँ सारखेच असतातच. दसुर ेउदाहरण TIK TOK च े
आहे; जे दसु�या दशेात उदयास आल;े पण �याचा वापर मा� जगभरात अिधक झाला. 
 ड. राजक�य जागितक�करण: भू -राजक�य िनण�य िकंवा एखा�ा दशेाने घतेले�या 
कुठ�याही  िनण�यांचा दसु�या दशेावर प�रणाम होऊ शकतो. उदाहरणाथ�, तेल उ�पादक 
देशांनी �यां�या तेला�या धोरणांम�ये बदल के�यास, पूण� जगात�या दशेांवर �याचा प�रणाम 
होईल. 
 

जागितक�करणाचा अथ��यव�थां�या िवकासावर सकारा�मक प�रणाम होऊ 
शकतो. उदाहरणाथ�, अलीकड�या काळात भारताला सवा� िधक परक�य थेट गुतंवणूक �ा� 
झाली आह.े भारतीय �रझ�ह� बकेँने अहवाल िदला आह ेक� भारतातील FDI जो 1990-91 
म�ये 97 दशल� डॉलर होता तो 2020-21 म�ये 81,722 दशल� डॉलर झाला आह.े  
 
तमुची �गती तपासा 
१. जागितक�करणाचा अथ� �प� करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१०. ४ जागितक�करणाचा शहरांवर प�रणाम 
 

शहर,े काय��े�,े शहरांमधील जिमनीचा भाव जागितक�करणामळेु कसा वाढला ह े
माथूर (२००५) सांगतात. दशेात, आिण िवशेषत: शहरांम�ये, मोठ्या �माणात कर�यात 
आले�या FDI गुंतवणकु�चा हा प�रणाम आहे. �ानो�ोग, सेवा उ�ोग आिण बीपीओ 
यासार�या अनके नवीन कंप�यांनी भारतात �वेश केला, �यामळेु सहा शहरांचा आिथ�क 
िवकास जा�त झाला. इतर आिशयाई देशां�या तलुनते भारतात FDIची स�ुवातीला 
गुंतवणूक कमी होती असेही ते �हणतात. 

 
उदारीकरणामळेु िश�ण �े�ातही अनके बदल झाल.े बॅचलर इन मास मीिडया 

आिण िबझनेस मॅनजेम�ट सारखे अनके नवीन अ�यास�म, बाजारात होणा�या बदलावा 
क�रता तयार केले गेले (भािटया, पॅनरे, 2019). �ा अ�या नवीन बाजारात, कौश�यपूव�क 
काम करणा�या �यि�, तयार करणा�या अनेक �यापार शाळा (िबिझनेस �कू�स) देखील 
िवकिसत के�या गे�या. या शाळांत कुशल �य��ची िनिम�ती होत गेली, �यामळेु 
उ�ोगांमधील कौश�य आिण रोजगार�मते दर�यानच ेअंतर कमी झाल.े 
 

जागितक�करणामळेु आणखीन एक सम�या उदयास आली: लोकां�या एक 
देशातून दसु�या दशेात होणा�या �वासमळेु रोग आिण िवषाणूचं े देखील जागितक�करण 
झाले. उदाहरणाथ� – स�या स�ु असलेली कर�ना रोगाची साथ. �ा साथी मळेु पूण� जगात 
अनेक बदल घडले, पय�टन उ�ोग बंद पड�यासारख े अनेक बदल झाले. लाखो लोक 
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अनवाणी आप�या गावाकडे िनघाले. ऑनलाईन िश�ण स�ु झाले. याचा मलुांवरही 
प�रणाम झाला. म�ुयतः �यामलुांकडे मोबाईल फोनच नाही, �यांना �ास झाला. अचानक 
लहान मलुांनी एक नवीन तं��ान आ�मसात कराव,े ही एक कठीण सम�या होऊन बसली. 
अनेक मलुांकडे तं��ाना�या उपल�धतेचा अभाव, ही दखेील एक मोठी सम�या आहे. 
उदाहरणाथ�, “का�मीर” या लघपुटाम�ये, का�मीर�या दगु�म भागातील मलेु इंटेरनेट�या 
अभावी, ऑनलाईन िश�ण घे�यासाठी कसे संघष� करीत आहते, �ाचे िच�ण केल ेआह.े 
का�मीर�या खो�यात, नेटवक�  िमळव�यासाठी, काह�ना दरीवर ४ -४ िकलोमेटेरचे अतंर 
चालत जावे लागते. आणखीन काही खेडी, ही जंगला�या म�यभागी िकंवा अभयार�यात 
वसलेली आहते. व�य �ा�यांची भीती, सघंष� �े�ात रहाणे याबरोबरच, �या मलुांना 
अ�यासावर ल� क� ि�त करत, सतक�  पण राहावे लागत.े आप�या दशेातील खेड्यापय�त 
अजूनही तं�दणायन वापर�याची सलुभता, आिण �गती पोहोचलेली नाही, हचे �ाव�न 
कळते.  
 

१०.५  तं��ान आिण जागितक�करण  
 

तं��ान आिण कृि�म बिु�म�ा (AI)ची �गती आिण वाढ वेगाने होत आह.े दसु�या 
श�दांत, आपण एक डेटा-आधा�रत जगात वावरत आहोत. बकँ, �ंथालयांपासून ते 
िश�णापय�त, टेिलमेिडिसन सार�या आरो�य सेवा सिुवधा आिण अॅ�सशी संबिंधत वै�क�य 
सेवेपय�त,  सव�काही िडिजटल केले जात आह.े यामळेु नवीन आरो�य सम�या िनमा�ण 
झा�या आहते.  मोबाईल, िवशेषत: सोशल मीिडया, सार�या तं��ाना�या उपकरणांचा 
अित वापर. अित-वापरामळेु मलुांम�ये रा�ी उिशरा झोप�यासार�या सम�या िनमा�ण 
झाले�या आहते. �यां�या म�दूत मोठ्या �माणावर डोपामाइन रसायन सटुते आिण �यामळेु 
झटपट समाधान िमळव�या कडे अिधक �व�ृी तयार झाली आहे.  

 
सायबर फसवणूक हा दखेील एक मोठा म�ुा आहे. इंटरनेटची जा�त मािहती 

नसले�या लोकांना फसवून �यांना लटुले जात.े हे सव�, फोन कॉल, �पॅम िकंवा ईमेल �ार े
होत आहे. सायबर फसवणूक�चे बळी, �गत आिण िवकिसत, दो�ही कडे पडत आहेत. 
गे�या १८ मिह�यांत, मोठ्या सं�येने महारा�� आिण कना�टकात, समुार े ३.१७ लाख 
सायबर ग�ुहे आिण ५,७७१ FIR एका क� �ीकृत पोट�ल�ार े ऑनलाईन न�दवले गेल े
अस�याची मािहती नकुतीच लोकसभेला दे�यात आली. 
 

�ोन ग�ुहेही वाढत आहते. हवते उडणारी ही उपकरणे; केवळ ल�करी �े�ांसाठीच 
न�ह,े तर सामा�य लोकांसाठी देखील मोठी सम�या आहेत. चोरांसाठी घरांम�ये राहणा�या 
लोकांची स�ंया िकंवा कारागहृात ��जची त�करी, अ�याकरता �ोन वापर�या जा�याची 
श�यता आह.े भारतात अजूनही उपल�ध नसलेले होलो�ाम, एखा�ा माणसाची जागा 
घेऊन, ग�ुह ेक�  शकतात. थोड�यात, तं��ाना�या �गतीत जस ेफायद ेआहेत तस,े तोटे 
देखील आहते.आिण �यासाठी, �ये� नाग�रक आिण लहान मलुांम�ये, या िवषयी यो�य 
जाग�कता िनमा�ण करणे आव�यक आहे. 

 



 117

 

१०.६  जागितक�करण आिण भाषा  
 

जागितक�करणामळेु इं�जी भाषचेे वच��व वाढल े आह.े यामळेु �थािनक आिण 
�ादेिशक भाषांवर मोठ्या �माणात प�रणाम झाला आह.े भारतातील अनके रा�यांम�ये 
�ादेिशक भाषां�या शाळा बंद कर�यात आ�या आहते �या�यामळेु िश�ण िमळ�यात एक 
�पधा�  तयार झाली आिण भेदभाव िनमा�ण झाला आह.े आप�याकडे, एकाच दशेात, 
एक�कडे िजथे, आंतररा��ीय शाळा, मॅि��यलेुशन शाळा आिण CBSE बोडा��या शाळा 
आिण िव�ाथ� आहेत; ितथचे नगरपािलका आिण आिदवासी शाळेतले पण िव�ाथ� आहते. 
अ�या �कार,े िव�ा�या�चा समाजात �वेश हो�यापूव�च, मूलभूत �तरावरच िवभागणी होते. 
केवळ महारा��ातच ४१ BMC शाळा बंद कर�यात आ�या आहते असे �ागा फाउंडेशन 
नावा�या  एका �वयंसेवी सं�थेन े�हटले आह.े �ामळेु २००९-१० �या तलुनेत, २०१८-
१९ म�ये नवीन िव�ा�या��या न�दणीत ५८.६% आणखीन एका व�ृप�ाने, िकमान ३७ 
मराठी मा�यमा�या शाळा BMC ने बदं के�याचे व�ृ िदले आहे. गरीब आिण दसु�या 
शाळांत िश�ण न परवडणा�या िव�ा�या�ना यामळेु आणखीन �ास सहन करावा लागत 
आहे.  
 

१०.७  जागितक�करण आिण सं�कृित उ�ोग 
 

भारतात कधीही उपल�ध नसलेली अनके नवीन उ�पादन े आज बाजारात 
िदसतात. यामळेु मोठ्या �माणात लोकस�ंये�या खा�या�या सवयी बदल�या आहते. 
एवोकॅडो, �ॅगन फळे, ओट्स, हे पदाथ� आप�याला आधी मािहतही न�हते. पण आता मा� 
हे पदाथ� भारतात आयात िकंवा उ�पािदत केल े जातात आिण अनके लोक ते चवीन े
खातात.  

 

१९९४ पूव�, भारतात�या उिशरा आले�या औ�ोगीकरणामळेु, मोठी लोकस�ंया 
आिण नवीन व मोठी बाजारपठे असूनही �साधन उ�ोग, खूपच कमी होता. १९९४ 
साल�या िमस व�ड� आिण िमस यिुन�हस� सार�या स�दय� �पधा�  मळेु, एक �चडं अ�या 
�साधन उ�ोगाचा पाया रोवला. 
 

१०.८  मानववंशशा� आिण जागितक�करण यामंधील संबंध  
 

सं�कृतीचा अ�यास करणार े मानववशं शा��ांसाठी, जागितक�करणाची 
संक�पना अ�यासाठी िवशेष मह�वाची आह.े उ��ांतीवादी मानववशंशा��ांनी िविवध 
समाज समजावून घे�यासाठी काही िस�ांत िवकिसत केले. समाज कसा �ूरतेपासून 
स�यते�या ट��यावर आला, िकंवा सं�कृती एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी कशी पसरत े
हे दाखव�याचा �य�न या िस�ांतामळेु झाला. मानववंशशा��ांनी वाढीचे िस�ांत तयार 
कर�यात मह�वाची भूिमका बजावली आह.े �हणूनच, ही पा��भूमी पाहता, जागितक�करण, 



 118 

संकर, �वाह आिण सीमा समजून घेणे आज�या काळात समाजशा�/मानववंशशा�ाचे 
िव�ाथ� �हणून तमु�यासाठी खूप मह�वाचे आिण गरजेच ेआहे. 
 

मानववशंशा�ीय काळ 

कालखंड  काळ  ल� वधूेन घणेार े �भावी नमनु े �मुख शा��  

रचना�मक  १८ वे 
शतकाचा 
म�य  

जंगली रानटी 

स�यता 

सां�कृितक 
उ��ांती  

टायलर, �ेजर, 
मॉग�न  

�लािसक  १९०० – 
१९४५  

आिदम:  

जमाती आिण �यांचे  

सरदार 

ऐितहािसक 
िविश�ता, 
संरचना�मक 
काया��मकता 

बोवास, 
मालीनोवो�क�, 
रॅड�लीफ – 
�ाऊन    

आधिुनक  १९४५ – 
१९८०  

शेतकरी 

शहरी झोपडप�्या 
आिण  

अिवकिसत समाज 

 

आधिुनक�करणाचा  
िस�ांत, आिण  

नंतर 

अवलंिब�व आिण 
जागितक �णाली 
िस�ांत 

व�ुफ, वस�ली, 
हॅ�रस  

सं�मणकालीन १९८० – 
१९९०  

ख�ु मानववशंशा�  अथ�पूण� आिण 
िनणा�यक 
मानववंशशा�; 
आधिुनकतावाद 

उ�र रचनावाद 

गीट्�स, ि�लफड� 
आिण माक� स, 
जे�सन फोको�ट  

जागितक  १९९० -- आंतररा��ीय, �वासी 

रा��े, जातीयता 

श�दसं�ह आिण 

उ�र आधिुनकतचेी 
िनवडलेली गिृहतके 

अ�पादरुाई, 
हॅनरजे, �ाइडमन, 
िकयरनी  

 

काळानसुार मानवशा�ीय �े� कस े िवकिसत होत आह े हे वरील त�ा पाह�न 
कळते. या �यित�र�, िविश� परपंरवेर वच��व गाजवणार े िस�ांतवादी/ शा�� पण 
िदसतात. पिहला �तंभ मानववंशशा�ीय कालखंड दखेील दश�िवतो.  
 

तमुची �गती तपासा:  
१. जागितक�करण आिण मानववंशशा� �ां�या पर�पर संबधंांची चचा�  करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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१०.९  जगितक�करणाचा आिदवासी लोकसं�यवेर झालेला प�रणाम   
 

भारत ि�िटशांची वसाहत असतांना, आिदवासी जनतेवर फार जलूुम झाला. काही 
आिदवासी जमात�ना तर ग�ुहेगार ठरवले गलेे. �याचा प�रणाम असा क� �या जमाती आजही 
�या कलंकांना त�ड देत आहते. र�ते आिण र�ेवे बांधणी मळेु, पढेु, बाहेरील लोकांना 
आिदवास��या �े�ात �वेश िदला, �यामळेु अित�मण झाले. आंतररा��ीय स�ंथांनी 
अथ�सहा�य केले�या धरणांमळेु आिदवास�चे िव�थापन झाल,े ते �वतः�याच जिमनीवर 
परके झाले. �यां�यासाथी काय�रत अनेक सामािजक चळवळी िनमा�ण झा�या. 
जागितक�करणामळेु पय�टन आिण पय�टक वाढल.े िवदशेी पय�टकां�या गरजा 
भागिव�यासाठी आिण आिदवासी सं�कृतीचे �दश�न �हणून िचि�त कर�यासाठी, अनेकदा 
आिदवासी कलाकृती आिण िच�ह ेबदलली जात आहेत. 
 

जागितक�करणामळेु आिदवास��या �थािनक भाषवेर देखील प�रणाम होतो आह.े 
िवदेशी पय�टनामळेु आिदवास��या सां�कृितक प�ती म�ये, �यां�या राह�या�या जंगलात, 
बाहेर�या लोकांनी अित�मण के�यान,े फेरबदल होत आहते.  
 

१०.१० मानववंशशा�ीय संशोधनात जागितक�करणाचा �भाव 
 

जागितक�करणान ेमानववशंशा�ाचे िश�ण आिण सराव मोठ्या �माणात बदलल.े 
जागितक�करणा मळेु अनेक िविवध सम�या उदयाला आ�या आहेत. अित �थलांतर आिण 
लोकसं�येचा �वाह, जगितक�करणामळेु सलुभ झाला आहे, पण �यामळेु 
मानववंशशा��ांसाठी पारपंा�रक अ�यासाचा िवषय जो मूळ समाज होता तो आता 
आधिुनक समाज िकंवा �थलांत�रत समाज होत आह.े  
 

इतर दशेांतील डेटा गोळा कर�यासाठी संशोधनाम�येही इंटरनटेचा मोठ्या 
�माणावर वापर होतो आहे. श�द, कौश�ये, शैली, कलाकृती, अगदी सपूंण� भाषा िकंवा 
धमा��या �पात, समाजांम�ये सं�कृतीची अदलाबदल होत आहे, सं�ेषण देखील जागितक 
बनत चालले आह.े   उदाहरणाथ� – अमे�रकेतले िहप हॉप जवळजवळ सव� देशांम�ये 
पसरला आह.े जपानी सषुी ह�ली खूप लोकि�य खा� पदाथ� झाला आह,े तसेच भारतीय 
पनीर मसाला, िचकन िट�का, िबया�णी जगभर खा�ले जातात. जागितक�करण हे लहान 
�तरावरच थांबललेे नसून, �याचा प�रणाम फार मोठ्या �तरावर होतो आह.े �हणूनच, 
उदयो�मखु समाजांचा अ�यास कर�या�या सशंोधन प�त�म�ये, संशोधन सम�येचे वा�तव 
जाणून घे�यासाठी, सतत बदल करणे आव�यक आहे. आता संक�रतता समजून घेऊ या. 

 

तमुची �गती तपासा 
१. जागितक�करणाचा प�रणाम �प� करा. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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१०.११ संकरीकरण  
 

संकर, सो�या श�दात िम�ण; �हणजे दोन वेगळे घटक ज��हा एक� केले जातात, 
�याला संकरीकरण �हणतात. स�ुवातीला हा श�द �ाणी आिण वन�पत�साठी वापरला 
जात अस.े मा�  नंतर�या काळात, �थलांतर आिण जगितक�करणामळेु झालेले दोन 
सं�कृत�चे िम�ण, यालाही काही िव�ान िस�ांतवा�ांनी संकरीकरण हा श�द वापरला आहे. 
भारतीय िव�मान सं�कृती�या संदभा�त पिहल,े तर संकरीकरण, जातीय संबंध आिण 
जाित�यव�था यां�यावर अनेक �� उ�वू शकतात. संकर तीन ऐितहािसक संदभा�त समजून 
घेण ेआव�यक आहे: (अ) एकोिणसा�या शतका�या म�यापासून वांिशक आिण सां�कृितक 
श�दसं�हांचे िम�ण व नवीन श�दसं�हाचा उदय; (ब) सकंरीकरणाचा ऐितहािसक पाया 
कोणता (क) आधिुनक संक�रत �यतीम�व िजथे िभडते, म�ुय�वे भाषा आिण संवाद यां�या 
मागा�न.े 
 

काही मानववशंशा�� "संकरीकरणा" ला िविवध �यि��व पर�परसंबधं आिण 
ओळखी�या िवघटनाकडे जाणा�या गटांमधील कठोर सां�कृितक सीमांचे िवघटन �हणून 
पाहतात. या �े�ातील मानववशंशा�, िभ�न ऐितहािसक आिण सां�कृितक अनभुवां�या 
आधार,े राजक�य आिण इतर हेतूंसाठी, मानवी �य��तवे पनुः पनुः कशी िनरिमळी गेली, ह े
दाखवून देते. 
 

मा� इतर अ�यासांतून, एका गटाचे �व-�ितिनिध�व आिण �य���वाचे �ितपादन 
— �यि��व िवरोधाभासाने चालतात आिण �यांना अखडंपणे एकि�त सव�समावशेक 
सां�कृितक सं�था �हणून समजले जाऊ शकत नाही. उदाहरणाथ�, नेटि�ल�स वरील 
�वीट टूथ या मािलकेत संक�रत मलु दाखवले आह,े �यात ज�मजात �या �ा�यांचे गणुधम� 
असतात.  

 
�ायडी (2006) असे सांगतात क� सं�कृतीचे वैिश�्य �हणून संकरीकरण 

जागितक�करणाशी ससुंगत आहे, कारण त ेजागितक�करणा�या िनयमाला मदत करते, ज े
�टुअट� हॉल�या, िविवध �थािनक राजधा�यां�ार े मांडले�या �ितपादनाची प�ुी करत.े 
��येक सं�कृतीत इतर सं�कृत�चे अशं अि�त�वात असतात, �हणूनच परदशेी मीिडया 
आिण िव�े�याना, �यां�या व�तू आिण �थािनक समदुायाम�ये �भावी दवुे िनमा�ण 
कर�यासाठी, पार सां�कृितक भाग िदले जातात. आपण काही उदहरणा �ार े समजावून 
घेऊयात. ही घटना समजून घ�ेयासाठी �रअॅिलटी टेिलि�हजन ह ेएक उ�म उदाहरण आह.े 
अमे�रकन आयडॉल, ि�टन गॉट टॅल�ट आिण भारतातल ेइंिडयन आयडॉल, हे सव� एकाच 
आहे. �थािनक सं�कृतीला जनसं�कृती�या  मा�यमातून पढेु आणल े जात आहे. दसुर े
उदाहरण आहे मॅगी नूड�सचे. भारतीय बाजारपेठेत मॅगीने �वेश केला नूड�स �हणून, नंतर 
ग�हाला मैदयापे�ा अिधक पौि�क मानले जात अस�याने, इथे भारतीय मसा�याचे आटा 
नूड�स सार�या संक�रत मॉडलेसह भारतात �यांनी आपले पाय रोवले. लहान मलुांसाठी 
दधुा�या उ�पादनांचे उदाहरण घेऊ. काही बह�रा��ीय कंप�यांनी जािहरात आिण �डँ �हॅ�यू 
तयार क�न बाजारात म�ेदारी केली आहे. प�रणामी, कोणतीही �थािनक �पधा� नाही 
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कारण, हा �डँ उ�म आिण अिधक पौि�क आहे असे आप�या मनात िबबंवल ेजात.े आिण 
हाच कायदा, आप�या इतर रोज�या वापरत�या अनेक पौि�क पेय,े शीत पयेे, यांवर पण 
लागू होतो. आप�या रोज�या सवय�च ेिनरी�ण क�न  जागितक�करणा�ार ेसधुा�रत केले 
जात आह,े असा िन�कष� आपण काढू शकतो.  
 
तमुची �गती तपासा:  
१. संकरीकरण �हणजे काय ह े�प� करा  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१०.१२ �वाह आिण सीमा  
 

�यापार, िव�, सं�कृती, क�पना आिण सं�ेषण �यापार आिण नवउदारमतवादी 
भांडवलशाही�या वाढ�या �वाहामळेु आिण या �वाहाशी जळुवून घेणा�या िकंवा �याचा 
�ितकार करणा�यांमळेु समकालीन जागितक�करणाचा प�रणाम होतो. जागितक�करणामळेु 
कुशल लोक इतर दशेांम�ये �थलांत�रत होतात, �याचा प�रणाम यजमान देश आिण �यांचा 
�वतःचा देश, अ�या दोघांवरही होतो, अस ेिदसून येत.े इतर देशांत�या नोकरी�या िविवध 
संध�मळेु सीमा बदल�या आहेत. जागितक�करण हे रा�याचे हेतू, सीमा आिण साव�भौम 
�ािधकरणा�या पनुर�चनेच ेउ�पादन आहे हयकडे कोहेन ल� वेधून घेतात. याचा प�रणाम, 
अगदी अमे�रकेसार�या िवकिसत देशांम�येही, रा�य साव�भौम�वावर आिण �थलांतर 
धोरणा�या प�त�वरही झाला आहे. जागितक�करणामळेु अिथ�क अिभविृ�द, व�तू आिण 
सेवांची देवाणघेवाण, केवळ यापूरती मया�िदत न राहता, एका दशेातून दसु�या दशेात 
िवषाणूचंा �सारही होत आह.े उदाहरणाथ�, सास� रोग एक देशात ज�माला आला आिण 
अनेक देशांत पसरला, तसंच स�या स�ु असललेी कोिवड -१९�या रोगाची साथ.  

 
मािहतीचा �वाह िशगलेा पोचले�या जगत आिण बाजारपेठेत, आपण स�या रहात 

आहोत. उदाहरणाथ�, �वतः�या वाढिदवसािनिम� जर कोणी इंटेरनेटवर नवीन कपडे 
शोधत असेल, तर थोड्याच वेळात �यांना कुठ�याही इंटरनेट�या पानावर कपड्यां�या 
जािहराती िदसू लागतात. आज आपण एका डेटा-आधा�रत जगात आहोत, िजथे मािहतीची 
देवाणघेवाण करण ेसोपे आहे. िविवध कंप�या आपला डेटा साठवतात आिण �यांनी तयार 
केलेली उ�पादने आप�याला दाखवतात, जणेेक�न आपण ती उ�पादने िवकत घेऊ शकू. 
हे इंटेरनेटवर सिफ� ग करतांना अनकेदा घडते. आिण �हणून, जर आपण आप�या 
सरु�ेबाबत सावध रािहलो, तर िकमान वयैि�क �तरावर मोठे घोटाळे रोखता येतील. 

 
िविवध दशेांम�ये �ाम�ुयाने तीन �कारचे �वाह पािहल े जाऊ शकतात. पिहला 

�यापाराचा �वाह. दसुरा मानवी भांडवल आिण ितसरा गुतंवणकु�चा �वाह. या तीन पकै�, 
मानवी भांडवल ही एक मोठी मालम�ा आह ेजी, �या�याकडे आह,े �या�यासाठी ब� याच 
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सम�या िनमा�ण क� शकत.े ९०�या दशका�या स�ुवातीला आिण आजही, भारतातून 
अनेक कुशल डॉ�टर, प�रचा�रका, अिभयतें, शा��, यांनी इतर दशेांत �थलांतर केले. 
प�रणामी, भरता सारख े दशे  मह�वाची ससंाधन े गामावतात �यामळेु आप�या 
अथ��यव�थेत मोठ्या �माणात बदल घडू शकतात. 
 

जागितक�करणामळेु भांडवलाचा म�ु �वाह होत आहे. �याचबरोबर बकेायदेशीर 
आिथ�क �वाहासार�या इतर सम�या देखील आहेत. चला याचा तपशीलवार िवचार 
क�या. 

 

अवैध आिथ�क �वाह अथा�त illicit financial flows (IFFs) हयात िववध 
�कार�या अवधै आिथ�क �वाह, जसे प�ैयांचा गैर�यवहार, कर िकंवा बाजारपेठेचा घेतललेा 
फायदा यांचा समावशे आहे.  
 
उ�प�नाची अवधै सावकारी म�ये खालील गो�ी समािव� आहते  

 संघिटत ग�ुहेगारी बाजार (जस ेक� अंमली पदाथ�) 

 ��ाचार (जस ेक� फसवणूक क�न जमा केलेला िनधी) 

 कर गैरवत�न (जसे क� कर चकुव�यासाठी चकु�ची मािहती दणेे ) 

 बाजाराचा गरैवापर (जसे क� आंत�रक �यापार) 
 

अवैध आिथ�क �वाह हा श�द जरी १९९०�या दशकात उदयास आला, तरी २००० 
�या दश�यताच लोकि�य झाला 

 
IFFs अनेक �कार े असमानतेचे पनु��पादन करतात. �थमतः IFFs  कमी काय��म 
आिथ�क प�रणाम, गरीबी कमी कर�याचे दर आिण अिधक भाडे मागणार ेवत�न. यां�याशी 
िनगडीत आह.े दसुर े�हणज,े IFFs रा�याची िवकास आिण िवशेषतः रा�य-उभारणीसाठी 
आव�यक महसूल कमव�याची �मता कमी करतात. 
 

ितसर,े IFFs सहसा रा�याचा पाडाव कर�याशी आिण सं�था�मक गणुव�ा 
िबघड�याशी संबिंधत असतात. चौथे, IFFs चा सवा�त जा�त "माग े रािहले�या" 
नाग�रकांवर वाईट �भाव पडतो, कारण गरीब दशेांम�ये ��ाचार आिण संघष� दो�ही सलुभ 
होऊन जातात.  
 

आपण स�या जागितक�करणा�या �गत अव�थेत आहोत, �याचा आप�या 
जीवनातील जवळजवळ सव� �े�ांवर प�रणाम झाला आहे. ई -कॉमस�, परदशेी भांडवल, 
अ�न, िश�ण इ�यादी या संग�यांवर प�रणाम झालेला आहे. इथे एक मह�वाचा �� 
िवचारला पािहजे; जागितक�करणान ेएक नवीन सीमािवरिहत जग िनमा�ण केल ेआह ेका? 
आिण जगितक�करणामळेु िवषमतेचे एक नवीन �प िनमा�ण झाले आहे का?  
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तमुची �गती तपासा:  
१. जागितक�करणा �या �गत मािहती �वाह �प� करा  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

१०.१३ सारांश  
 

या धड्यात आपण जागितक�करणाला समजून घे�यापासून स�ुयायत केली; जस े 
�यापार, सं�कृती आिण उ�पादनांची देवाणघेवाण इ�यािद. �यानतंर, आपण एका िवभागाची 
गरज िशकलो, जस ेआधी मानववंशशा�� सो�या समाजांचा अ�यास करत होते परतं ुिच� 
बदलले आहे. तसेच आिदवासी समाजांवर मोठ्या जागितक�करणा�या �ि�यचेा काय 
प�रणाम होतो हे पिहले. संकरीकरणाचा अथ� शोधला आिण चचा�  केली. संकरीकरण भाषा, 
रीित�रवाज, कपड्यां�या सवयी इ�यादी कोण�याही �े�ात लागू केल ेजाऊ शकते. आपण 
तं��ानाचा �वाह, कुशल लोक, जे जागितक�करणामळेु सीमा ओलांडत आहे �याब�ल 
देखील िशकलो.  
 

१०.१४ ��  
 

 जागितक�करणाचा इितहास आिण शहरांवर झालेला प�रणाम यावर थोड�यात चचा� 
करा  

 संकरीकरणाची संक�पना आिण अवैध भांडवलाचा �वाह �प� करा 

 मानववंश शा�ावर जागितक�करणा�या �भावाची चचा�  करा.  

 जागितक�करणाचा भाषा आिण तं��ानावर होणारा प�रणाम �प� करा 
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११  
 

सा�ंकृितक अ�ययन (CULTURAL STUDY) 
िशवाजी तुकांडे 

घटक रचना  

११.० उि�� े

११.१ ��तावना  

११.२ सं�कृती समजून घणे े

११.३  सं�कृतीची वैिश�्य े

११.४  सां�कृितक अ�ययनाचे मूळ 

११.५  सं�कृती अ�ययनाचा अथ� समजून घणे े

११.६  सां�कृितक अ�ययनाची वैिश�्य े

११.७  सां�कृितक अ�ययना�या प�ती 

११.८  सां�कृितक अ�ययनातील म�ुय संक�पना. 

 ११.८.१  लोकि�य सं�कृती 

 ११.८.२  सं�कृती उ�ोग 

 ११.८.३  लोकसं�कृती आिण मौिखक इितहास 

 ११.८.४  सं�कृती आिण �तीका�मक सराव 

 ११.८.५  �ितिनिध�व 

११.९  वच��व आिण सां�कृितक अ�ययन 

११.१०  �ीवाद आिण सां�कृितक अ�ययन 

११.११  भारतातील सां�कृितक अ�ययन. 

११.१२  सारांश 

११.१३  �� 

११.१४  संदभ� 
 

११.०  उि�� े
 

 सां�कृितक अ�यनाचा अथ� आिण उदय यांची ओळख क�न घेण े 

 सां�कृितक अ�ययनाचा उदय हो�यामागील ऐितहािसक संदभ� समजून घेण.े 

 सां�कृितक अ�ययनाशी संबिंधत म�ुय संक�पना जाणून घेण.े 
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११.१  ��तावना 
 
 मानवशा�ाचा िव�ाथ� �हणून, आपण अनके कारणांमळेु सं�कृती अ�ययनांचा 
अ�यास करत आहात. आपली सां�कृितक मानवशा� ही उपशाखा समजून घे�या�या 
िदशेने एक नवीन ��ीकोन दे�यास मदत होईल. असे अनके िवषय आहते �यांना 
सां�कृितक अ�ययन �पश� करतात, उदा. लोकि�य सं�कृती, उ�च सं�कृती, किन� 
सं�कृती, सं�कृती उ�ोग जे समजून घेऊ शकता आिण आप�या सशंोधनात वाप� 
शकता. हे िवषय आिण संक�पना तमु�या आकलनास मदत करतील, त�ुहाला तमु�या 
�वतः�या जीवनातील अनभुवांवर �ितिबंिबत कर�यास मदत करतील आिण 
सव�साधारणपणे आपला समाज अिधक चांग�या �कार ेसमजून घे�यास मदत करतील. 
 
        ��ततु �करण हे 70 + वषा��या �ानशाखेचा प�रचय देत आह.े इं�जी सािह�य, मास 
मीिडया�या िव�ा�या�साठी सां�कृितक अ�ययन हा िवषय �हणून िशकवला जातो. 
भारतातील अनके िव�ापीठांम�ये हा �वतं� अ�यास�म/�वाह �हणून िशकवला जातो, 
तेजपूर िव�ापीठ आसाम म�ये एम.ए आिण सं�कृती अ�यासाम�य,े पीएच.डी, आह.ेटाटा 
इं�टीट्यूट ऑफ सोशल साय�सम�ये एम.ए साठी  मीिडया आिण सां�कृितक अ�यास हा 
िवषय �वीकारला आह.े  इं�जी आिण परदशेी भाषा िव�ापीठ, हैदराबाद आिण जगातील 
अनेक देशांम�ये हा िवषय िशकवला जातो. मानवशा�ीय, सां�कृितक अ�यासावर परुसे े
सािह�य नाही. तर, येथे आपण केवळ सां�कृितक अ�यासावर अिधक चचा� करणार 
आहोत. या अ�यायाचा फायदा असा आह े क� आप�याला सां�कृितक अ�यासा�ार े
आंतरिव�ाशाखीय िवषयांची ओळख क�न िदली जात आह े
 

११.२  सं�कृती समजून घेताना 
 
       सं�कृती अ�ययन ेसमजून घे�याआधी, आपण सं�कृती �हणजे काय ह ेपाहण े
आव�यक आह.े Culture हा श�द लॅिटन मधील मूळ colere या श�दापासून पढेु 
येतो.�याचा अथ� राहणे, शेती करणे िकंवा स�मान करणे असा होतो, सामा�यत: मानवी 
ि�याकलापांचे नमनुे आिण अशा ि�याकलापांना मह�व दणेारी �ितका�मक रचना यांचा 
संदभ� ही संक�पना देत.े मानवशा�� सामा�यतः "सं�कृती"ही स�ंा सामा�य मानवी 
�मतचेे वग�करण, संकेितकरण आिण �यां�या अनभुवांचे �तीका�मक सं�ेषण कर�यासाठी 
वापरतात  
 
     एडवड� बी टायलरने सं�कृतीची �या�या केली" सं�कृती ही एक अशी संक�ण� 
सम�ता आहे क� �यात �ान,��ा,कला,नीती,कायदा,�ढी या व अ�याच इतर पा�तांचा व 
सवयीचा समावशे होतो आिण या गो�ी �य��ने समाजाचा सद�य या ना�याने संपािदत 
केले�या असतात.  दसु�या श�दांत, सं�कृती शेतीसार�या वाढीशी संबिंधत आहे, �या�ार े
िपकांची लागवड केली जात.े 
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११.३  सं�कृतीची वैिश�्ये 
 
1. स�ंकृती िशकली जात ेआिण सपंािदत केली जात े- सं�कृती �ा� होते कारण िविश� 
वत�णूक एका िपढीकडून दसु�या िपढीकडे नेली जात.े �य��ना �यां�या पालकांकडून काही 
गणुांचा वारसा िमळतो. सामािजक-सां�कृितक नमनु े कुटंुबातील सद�य, ता�काळ वतु�ळ, 
समाज �याम�ये एखादी �य�� वाढते �यातून िशकली जाते. अशा �कार,े हे दश�िवले जाऊ 
शकते क� मानवाची सं�कृती ते �या भौितक आिण सामािजक वातावरणात काय� करतात 
�या�ार े�भािवत होते. 
 
2. स�ंकृती लोका�ंया गटा�ार े सामाियक केली जाते – एखादा िवचार िकंवा कृतीला 
सं�कृती �हटले जाऊ शकते जर ते लोकां�या गटान ेसामाियक केले असेल आिण �यावर 
िव�ास ठेवला असेल आिण �यानसुार कृती केली असेल तर.  
 
3. स�ंकृती सचंयी आह े- एका िपढीन ेिशकलेले �ान वेळोवळेी दसु�या िपढीला िदले जाते. 
पढुची िपढी �यांचे काही िनरी�ण, सज�नशीलता आिण पढेु जोडते; �यात सधुारणा केली 
जाते. �हणून आपण याला सचंयी �हणू शकतो. उदाहरणाथ� - जर त�ुहाला विडलोपािज�त 
मालम�ा िमळाली असेल. त�ुही पढेु घर रंगवू शकता, सजवू शकता, काही बदल क� 
शकता आिण ते तमु�या भावडंांना िकंवा कुटंुबातील सद�यांना देऊ शकता. पढेु, ते काही 
बदल करतील जस े क� रेन वॉटर हाव�ि�टंग िस�टीम, एअर कंिडशनर, काहीतरी नवीन 
बदल आिण ते पढेु नेले जात.े 
 
4. स�ंकृती प�रवत�न - जसे आपण पाह� शकतो, बदल आिण भर सं�कृतीचा अिवभा�य 
भाग आहेत. �हणून, सं�कृती कधीही ि�थर नसते; काही छोटे बदल आहेत. साधारणपण,े 
िविश� समाजासाठी उपय�ु नसलेले पलूै िटकत नाहीत;असे असल े तरी, समाजा�या 
िनरतंरतेसाठी आव�यक असलेले काही िवधी आिण �था चालू आहते. उदाहरणाथ�-
पूव��या काळात ल�न हे काही िदवसांसाठी होत अस,े गावांम�ये वािष�क सण एक� 
िदवसांसाठी होत असत आता त ेबदलून 3-4 तासांचे �संग �हणून कर�यात आल ेआह.े 
�ि�या बदलली आह.े मा�, ते स�ुच आहे. 
 
5. स�ंकृती गितशील आह े- सं�कृती काळानसुार िवकिसत होत राहते, आिण ती �वाही 
स�ुा  असते. 
 
6. स�ंकृती आप�याला मानव बनवत े- �ा�यांम�ये �यां�याम�ये एक अंतः�ेरणा असत.े 
जर त�ुही क�बडी ज�माला यतेाच �याच े िनरी�ण केले असले, तर ते खा�यासाठी िकडे, 
क�टक शोधत राहते. मानवांम�य,े िश�ण ह ेदीघ� काळासाठी असते  उदा, कॉलेज, शाळा, 
 
7. स�ंकृती वैचा�रक आह े- हे मानदडं �हणून उभ ेआहे �या�ार े�य��ने  पालन करणे 
अपेि�त आहे.  
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    �टुअट� हॉलसाठी, सं�कृतीम�ये सिुशि�त - शा�ीय संगीत िकंवा लिलत कला 
यासार�या गो��चा समावशे नसतो. ह े आह,े फ�, "अनभुव जगला, अनभुवाचा अथ� 
लावला, अनभुव प�रभािषत केला." आिण हे आप�याला जगाब�ल गो�ी सांगू शकते, असा 
�यांचा िव�ास होता, क� केवळ राजकारणाचा िकंवा अथ�शा�ाचा अिधक पारपंा�रक 
अ�यास क� शकत नाही. हॉलसाठी सं�कृती ही  'वाटाघाटी  साठी दखेील एक जागा आह.े 
 
       भाषा अिध�हणावरील �गत सशंोधन क� � एक पाऊल पढेु जाते, सं�कृतीला 
आचरण आिण पर�परसंवादा�या सामाियक नम�ुयांची, सं�ाना�मक रचना आिण 
सामािजक�करणान े िशकलेली समज �हणून प�रभािषत करते. अशा �कार,े गटासाठी 
अि�तीय सामािजक नम�ुयां�ार े वाढवले�या गट अि�मतांची वाढ �हणून हे पािहल ेजाऊ 
शकते. ही पा��भूमी ल�ात घतेा, आता आपण सां�कृितक अ�यासाचा तपशीलवार िवचार 
क�या. 
 

११.४  सां�कृितक अ�यनांचा उदय 
 
      सां�कृितक अ�यास ह ेएक आतंरिव�ाशाखीय �े� आहे जे सं�कृतीला आकार 
देणा� या  सामािजक सं�थां�या भूिमकेशी सबंंिधत आहे. सां�कृितक अ�यायन े ि�टनम�ये 
1950 �या उ�राधा�त उदयास आली आिण �यानतंर आतंररा��ीय �तरावर, िवशेषत: 
यनुायटेड �टेट्स आिण ऑ��ेिलयाम�ये पसरली . �रचड� हॉगाट� , �टुअट� हॉल आिण रमेंड 
िविलय�स सार�या िव�ानांनी बिम�गहॅम िव�ापीठात Center for Contemporary 
Cultural Studies या क� �ाची �थापना केली. �यावळेेस पासून ख� या अथा�ने सां�कृितक 
अ�यनांची ओळख झाली. सां�कृितक अ�यास नतंर अनके शै�िणक सं�थांम�ये एक 
स�ुथािपत �े� बनले. ते�हापासून समाजशा�, मानववंशशा�, इितहासलेखन, सािहि�यक 
टीका, त�व�ान आिण कला समी�ेवर �याचा �भाव आहे., वंश,�जातीकता, वग�, िलंगभाव 
आिण सां�कृितक �ानाच े उ�पादन ही �याची �मखु �े�े  आहेत.  दसु�या श�दांत, त े
आंतर-िव�ाशाखीय िवषया�या ��ीकोनातून सं�कृती अ�यासाब�ल बोलते. 
 
       या �ानशाखचेी िनिम�ती सं�थािपकांसाठी सोपी न�हती. �टुअट� हॉल यांनी 
बिम�गहॅम िव�ापीठात समाजशा� िवभागासार�या इतर िवभागांना सहकाय� कर�यासाठी 
आिण आंतर-िव�ाशाखीय मागा�न ेकाय� कर�यासाठी प� े िलिहली. मा�, �याला कोणताही 
�ितसाद िमळाला नाही. आंतर-िव�ाशाखीय जे आज सामा�य �हणून �वीकारले गलेे आहे 
ते नतंर कठीण होते. सां�कृितक अ�यासाचा इितहास सािहि�यक टीकेसह पाहता येतो. 
रमंेड िव�य�स आिण �रचड� हॉगाट�  यांनी सािह�यावर ले�हीसाइट भर िवकिसत केला. 
दसु�या श�दांत, सामािजक मू�यमापन, परतं ुनंतर �यांनी �यांचे ल� सािह�यापासून दैनिंदन 
जीवनात वळिवले. 
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११.५  सं�कृती अ�यासाचा अथ� समजून घेण े
 
     सं�कृती अ�यास, दसु�या श�दांत, सं�कृती�या रचनमेागील राजकारणाब�ल 
बोलत.े सं�कृती िनमा�ण कर�याची श�� कोणाची आहे, ती कशी िनमा�ण केली जाते आिण 
�ाहक असे �� िवचारतात. पारपंा�रकपण,े �ीमंतांची सं�कृती उ�च �हणून पािहली गेली 
आिण अ�यासली आिण चचा�  केली गेली. सां�कृितक अ�यासामळेु दबले�या जनतेची 
सं�कृती आिण �याची जिटलता ल�ात यतेे आिण उ�च आिण अिभजात सं�कृत��या 
संक�पनांवर ��िच�ह िनमा�ण होते. 
 
         सं�कृती अ�यासाचे सं�थापक इटािलयन मा�स�वादी िव�ान �ा�सीने �े�रत 
केले होते, जे उपेि�त गटांवर भांडवलदार गटां�या सां�कृितक वच��वाब�ल बोलल.े 
भांडवलदारां�या वच��ववादी क�पना खाल�या आिण उपिे�त वगा�ला िवक�या जात 
आहेत. ही �ि�या इतक� संथ आहे क� एखा�ा�या ल�ात येत नाही. �याच�माण,े अनेक 
हािनकारक उ�पादन,े जी भांडवलदारांनी तयार केलेली उ�पादने आहते, �यांना परवडत 
नसले�या लोकांसाठी सवयीची बनवली जात आहे. ही भावना आहे जी लोकांना िवकली 
जात आह.े 
 
       बेकर यांनी नमूद केल ेक� सं�कृती अ�यासाचा िवषय गिृहत धरले जाणार ेवत�न, 
धरुीन�व  (श��), सं�कृती रचना याब�ल बोलतो. काही गो�ी कशा �वीकार�या जातात 
आिण �या का चालव�या जातात आिण काही गो�ी कशा बाजूला असतात. जे शि�शाली 
गट मीिडयावर िनयं�ण ठेवतात आिण िनण�यांवर �भाव टाकतात आिण उपिे�त गटांवर 
प�रणाम करतात. सां�कृितक अ�यासाम�ये देखील काही �ि�कोन आहेत, जसे क� 
�घटनाशा�, सां�कृितक मानवशा�, संरचनावाद आिण िचिक�सा िस�ांत. 
 
      सं�कृतीम�ये िविवध ि�याकलाप, िव�ास, सं�था आिण सामािजक रचनां�ार े
अथ� कसा िनमा�ण होतो, िवतरीत केला जातो आिण तयार केला जातो हे समजून घे�याचा 
सां�कृितक अ�यासाचा हतूे आह.े स�यता िकंवा समाजातील काही व�तू कशा अथ� आिण 
मू�य िमळवतात हे ते दश�वते. अशा �कार ेसां�कृितक अ�यास समाजा�या िविवध कला, 
िव�ास, सं�था आिण वत�न यांचा अ�यास कर�यासाठी समिप�त आहेत. हबीब यां�या 
�हण�यानसुार, सां�कृितक अ�यासाचे लेबल असललेे बरचे काही "मा�स�वाद, 
संरचनावाद, नवीन इितहासवाद, �ीवाद आिण उ�र –वसाहतवाद यासार�या इतर 
अस�ंय शीष�कांम�ये सहजपण ेवग�कृत केले जाऊ शकते." सां�कृितक अ�यासाचा संबधं 
केवळ सं�कृती�या अ�यासाशीच नाही तर �तीका�मक �व�पा�ार े आिण अथ�पणू� 
कृ�यां�ार े अथ� तयार करण े तसचे या प�त�चा �यि�िन�तेवर होणारा प�रणाम देखील 
आहे. 
 
 
 
 



 129 

११.६  सां�कृितक अ�यासाची वैिश�्ये  
 

१. सां�कृितक अ�यास सां�कृितक प�ती आिण स�शेी �यांचा संबधं समजून घे�याचा 
�य�न करतात. येथे �येय श�� संबधं उघड करण ेआिण ह ेसंबंध सां�कृितक प�त�ना 
कसे �भािवत करतात आिण आकार दतेात हे दश�वण ेआह.े 

२. सां�कृितक अ�यासाचा उ�ेश सं�कृतीला सम�तेन ेसमजून घेणे आिण �या सामािजक 
आिण राजक�य संदभा�त ती काय� करते �याचे िव�ेषण करणे. 

३. सां�कृितक अ�यासातील सं�कृती नहेमी दोन काय� करते: अ�यासाचा उ�शे आिण 
राजक�य टीका आिण कृतीचे �थान. 

४. सां�कृितक अ�यास �ाना�या �े�ात जिटलता आण�याचा �य�न करतात. 

५. हे आधिुनक समाज आिण �या�या रचनेचे मू�यमापन कर�याचा �य�न करते. 

 

११.७  सा�ंकृितक अ�यासा�या उपयोजना�या प�ती - 
 
१. संकेत, िच�ह,े मजकूर यांच ेिनरी�ण करा 
२. ते िनसंकेत कर�याचा �य�न करा. 
३. ते कसे दश�िवले जाते ते पहा. 
 
तमुची �गती तपासा 
1. सां�कृितक अ�यासा�या विैश�्यांची चचा�  करा? 
2. सां�कृितक अ�यासा�या उ�प�ीब�ल थोड�यात िलहा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

११.८  सां�कृितक अ�यासाम�ये अनेक म�ुय सकं�पना 
 
११.८.१  लोकि�य स�ंकृती -  �टुअट� हॉल�या �हण�यानसुार, "लोकि�य सं�कृती ही 
अशा जागापैक� एक आह ेिजथे शि�शाली लोकां�या सं�कृतीसाठी आिण �यां�या िवरोधात 
संघष� केला जातो: �या संघषा�त िजंकण े िकंवा गमावणे हाही भाग असतो. �टुअट� हॉल 
यिु�वाद करतात क� . "हे संमती आिण �ितकार �े� आह.े" उदाहरणाथ� - यरुोपात िव�ाथ� 
चळवळीने जी�स प�रधान करणे ह े�लेझस� आिण टाय आिण सबुकपण ेपॉिलश केलेल ेशूज 
प�रधान कर�या�या �बळ �थेिव�� �ितकार होत.े 
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११.८.२  स�ंकृती उ�ोग – "सं�कृती उ�ोग" हा श�द िथओडोर अडॅोन� आिण म�ॅस 
हॉक� हायमर यांनी िदला होता. �यांचा असा िव�ास होता क� �सार मा�यमांचा लोकांवर 
नकारा�मक प�रणाम होतो. �यां�या मते, जािहराती आिण िच�पटां�ार े नाग�रक �यांच े
वा�तव िवसरतात आिण �यामळेु सहजपणे हाताळल ेजातात. िनणा�यक क�पना, जािहरात 
उ�पादने आिण सारसू� िकंवा सम�यांकडे दलु�� क�न स�ेंषण क�न श�� वापर�यात 
�सार मा�यमांची �ाथिमक भूिमका होती . उदाहरणाथ� - एरटेेड ि�ं�स मानवी शरीरासाठी 
िनरोगी नाहीत. तथािप, हे अशा �कार े िवकले गलेे आहे क� त े िपणे आप�याला म�त 
वाटते. अशाच �कार ेआहार उ�पादने दखेील उपल�ध आहेत. 
 
११.८.३  लोकसं�कृती आिण मौिखक इितहास -   लोकसं�कृती साधारणपणे शेतकरी 
समाजाशी िनगडीत असते. ही लोकसं�ये�या मळुांशी जोडलेली सं�कृती आह,े उदाहरणाथ� 
- नीितसू�,े कोडे, किवता, मौिखक इितहास, लोकगीत.े ही गाणी गावातील सण (प�ा) 
दर�यान वाचली जातात. �यात नायकां�या कथा, महाका�य, पौरािणक पा�ांचा समावेश 
आहे. िक�येक वेळा ही मौिखक गाणी पाठ केली जातात आिण एका िपढीकडून दसु�या 
िपढीला िदली जातात. त े�विचतच न�दवले जात;े �हणून ही गीते पाठ्यप�ुतके आिण संदभ� 
प�ुतकां�या म�ुय �वाहातील ऐितहािसक सािह�यात उपेि�त आहते. जागितक�करण 
वेगवान �सार मा�यमां�या ह�त�ेप आिण टेिलि�हजन�ार े या गा�यांना प�ुहा िसमांतीक 
करत.े 
 
११.८.४  स�ंकृती आिण मह�वाचे उप�म - हॉलने �हट�या�माणे, 'सं�कृतीनसुार, येथे 
माझा अथ� कोण�याही िविश� समाजा�या प�ती, �ितिनिध�व, भाषा आिण चालीरीत�चा 
वा�तिवक भूभाग आह.े 
 
११.८.५  �ितिनिध�व-सां�कृितक अ�यास �ितिनधी�वा�या ��ांवर क� ि�त असतात, 
जसे क� जग सामािजक�र�या कसे संरिचत केले जात ेआिण अथ�पूण� मागा�ने आप�याकडे 
आिण �याचे �ितिनिध�व केले जाते.  
 
तमुची �गती तपासा 
1. सं�कृती उ�ोग �प� करा? 
2. लोकसं�कृती आिण मौिखक इितहास �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

११.९  �ीवाद आिण सां�कृितक अ�यास 

 
   1970 आिण 1980 �या दशकात बिम�गहॅम मधील समकालीन सां�कृितक 
अ�यास क� �ात, �ीवादी सां�कृितक अ�यास िवकिसत झाला. हे बह�-िव�ाशाखीय, बह�-
सां�कृितक �े� बन�याच े उ�ी� आह.े या �े�ाने जम�नी, �ा�स, अमे�रका, कॅनडा, 
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ऑ��ेिलया सार�या िविवध दशेां�या िव�ानांचे ल� वधेले. वेगवेग�या राजक�य 
�ि�कोनातूनही या कृती हो�या. रगंा�या ि�या, मा�स�वादी-�ीवादी, िनवा� िसत मिहला, 
उ�रवसाहतीक , लेि�बयन अ�यास, उ�रसंरचनावाद, मनोिव�ेषण, समाजशा�, 
वै�क�य िव�ान इ�यादी.�ीवाद आिण सां�कृतीक अ�ययनां�या अ�यासासाठी िविभ�न 
प�तीशा�ाचा अवलंब स�ुा कर�यात आला.  
 

११.१०  धरुीन�व आिण सां�कृितक अ�यास 
 
      सां�कृितक अ�यास अिधक चांग�या �कार े समजून घे�यासाठी, आप�याला 
धरुीन�वा�या संक�पनबे�ल दखेील िशक�याची आव�यकता आहे. क�चरल �टडीज 
फाउंडेशन �कूलने ही संक�पना वापरली आिण या संक�पने�या िनमा��यावरही �याचा 
�भाव पडला. अटँोिनयो �ा�सी ही अशी �य�� आह ेजी सकं�पने�या िनिम�तीशी सबंंिधत 
आहे. त ेइटािलयन मा�स�वादी िव�ान होत.े जे�हा �याला त�ंुगात टाक�यात आले, ते�हा 
�यान े या संक�पनेब�ल ि�जन नोटबकु या प�ुतकात िलिहल.े धरुीन�व हे एका गटाच े
दसु� यावर वच��व असत,े जे सहसा िनयम आिण क�पनांना वैध ठरवते. हेजेमोनी ही �ीक 
सं�ा हेजीमोिनया ("वर �भ�ुव") पासून आली आहे, जी शहर-रा�यांमधील संबंधांचे वण�न 
करत.े �ामसी�या धरुीन�वाची चचा� अ�यंत �गत पा�ा�य देशांम�ये भांडवलशाही रा�याच े
अि�त�व समजून घे�या�या �यां�या �य�नांनतंर झाली. एक धरुीण वग� इतर सामािजक 
श��ची सहमती िमळवू शकतो आिण या सहमतीची धारणा एक चालू �क�प आह.े या 
सहमतीला सरुि�त कर�यासाठी एका गटाला उ�पादन प�ती, तसेच इतर गटां�या �ेरणा, 
आकां�ा आिण िहतसंबधंां�या संबंधात �याचे िहत समजून घेणे आव�यक आह.े दसु�या 
श�दांत,धरुीन�व �हणजे एका शि�शाली गटा�ार े�य��वर िनयं�ण. ह ेिनयं�ण अशा संथ, 
िन���य �ि�ये�ार े आहे क� �ित�प�या�ला ह ेसमजत नाही क� त े शि�शाली लोकां�ार े
िनयंि�त िकंवा हाताळल ेजात आहते. उदाहरणाथ� - आज�या काळात लोक चैनीवर खच� 
करतात. ल�झरी िमळवणे ह े��येक �य��चे �व�न असते. वगा�ला बह�सं�यांकडून आदर 
आिण मू�य िदले जात आह े आिण ते �ा� करणे ह े मोठ्या लोकस�ंयेचे �येय आह.े 
भांडवलदार या क�पना िसमांतीक समहुांना िवकत आहेत. यामळेु उपिे�त गट अनकेदा 
असंत�ु होतात. उपभो�ावादी वत�न हे देखील याच े�ितिबबं आहे. लोक बरीच उ�पादने 
ऑनलाईन िकंवा मॉलम�ये खरदेी करतात कारण ती �व�तात उपल�ध असतात; तथािप, 
�यां�याकडे एक उपय�ुता नसेल. �माट�फोन हे आणखी एक उदाहरण आहे �या�ार े
लोकांना �याचे �यसन लागल े आहे, तरीही त े �याच े उपय�ुता मू�य �हणून वेगळे क� 
शकत नाहीत. 
 
तमुची �गती तपासा 
१. �ीवाद आिण सां�कृितक अ�यास �प� करा? 
२.  सां�कृितक अ�यासाबाबत धरुीन�वाची संक�पना �प� करा? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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११.११  सां�कृितक अ�ययने आिण भारत 
 

     िविवधतेमळेु भारताम�ये िविवध अ�यास, �तर, प�रमाण आिण पलूैंमधून सां�कृितक 
अ�यास केला जाऊ शकतो. वग�, जात, िडिजटलायझेशन, भाषा, तं��ान, बॉिलवूड, 
िच�पट उ�ोग, �रअिलटी शो, इलेि��क वाहने आिण उ�ोग ह े सं�कृती आिण 
पदान�ुमावर प�रणाम करतात. भारतात, कधीकधी, आप�याकडे 18 �या शतकातील 
प�ती आिण आधिुनक तं��ाना�या िवचारांशी सबंिंधत �य�� देखील असतात. 
उदाहरणाथ�, एखा�ा �य��ला िव�ापीठ िश�ण िमळू शकते परतं ुतरीही ह�डंा, बालिववाह, 
जात ��ेता, अंध��ा इ�यादी अ�वा��य प�त�चे पालन क� शकत,े �हणून सां�कृितक 
अ�यासाचे द�तऐवजीकरण करणे आिण समजून घेण े एक जिटल काम आहे. तथािप, 
िविवध मानववशंशा��, समाजशा��, सािह�य िव�ा�या�नी याचे  �वतं� अ�यास केल े
आहेत. 
 

११.१२  सारांश 
 

    या �करणात, आपण सं�कृती समजून घेऊन स�ुवात केली आिण नतंर सां�कृितक 
अ�यायने नावा�या िव�ाशाखचेी ओळख क�न घेतली. हा िवषय �ाम�ुयाने सं�कृतीचा 
अथ� समजून घे�याचा �य�न करतो, एखा�ा िविश� समाजात �याचे �ितिनिध�व कसे केले 
जात,े �याची गुंतागुतं आिण �या�या श��चे पैलू. आ�ही सं�कृती उ�ोग, लोकि�य 
सं�कृतीसार�या अनके �मखु संक�पनांचा अ�यास केला, �या संक�पना �भू�व गटांची 
सं�कृती जनतेला कशी िवकली जात आहे हे दाखव�याचा �य�न करतात. मळुात, 
सां�कृितक अ�यासाची ओळख बिम�गहॅम  िव�ापीठातील समकालीन सां�कृितक अ�यास 
क� � (1964)ची �थापना ही �रचड� हॉगाट�, �टुअट� हॉल आिण रमेंड िव�य�स सार�या 
िव�ानांनी केली होती. सां�कृितक अ�यास हा एक आंतरिव�ाशाखीय िवषय आह े�यान े
जगभरात प�रणाम केला आह.े आपण �ीवाद आिण भारतीय संदभा�तील सां�कृितक 
अ�ययनाब�ल देखील िशकलो. 
 

११.१३  ��  
 

१. सां�कृितक अ�यासाच ेअथ� आिण उदय याची चचा�  करा. 
२. खालील संक�पना �प� करा - 
अ. लोकि�य सं�कृती   ब. सं�कृती उ�ोग.    क लोकसं�कृती. 
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