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 [ithasaacyaa pk̀araMcaI icaik%saa 
  yaaogaoSvar EaIpala iktI-kr  

                  saha.p̀aQyaapk ,  
                                                               gaulaabarava paTIla kâlaoja Aâf ejyaukoSana,  

ema.eD.imarja. 
      

तावना 

 ाचीन काळापासून इितहासाचे अनेक िविवध कार आप याला आढळून येतात. या काराम ये ामु याने आप याला 

या काळातील इितहासा सं बं िधत िविवध मािहती समजते. इितहास हा आपले जीवन जग यासाठी िवशेष वाने आपले जीवनमान 

उंचाव यासाठी आप याला गतीपथावर ने यासाठी तसेच आप या जीवनशैलीम ये िविवधता आण यासाठी उपयोगी ठरणारा हा 

िवषय आहे. याचे कार पाहत असताना आपणास ाचीन याचबरोबर सामािजक, आिथक, राजक य, सां कृितक अशा िविवध 

बाब चा िवचार करावयास लागतो. मानवी जीवन एकमेकांशी िनगिडत असतात. परंतु  य या जीवनातील आजूबाजू या 

प रसरातील घटना या एकाच कारचे िनकष लावून पाहता येत नाहीत. इितहासाम ये एखादे िविश  घटकांना सखोल अ यास 

कर यासाठी ल  कि त कर यासाठी एखा ा घटनेची संगतवार मािहती िमळव यासाठी इितहासाचे कार पाडले जातात. असे 

हटले जाते क , मानवी जीवनाचे िजतके पैल ूहोते िततके इितहासाचे कार पडतात. यामुळे इितहासाचे कार पहात असताना 

िविवध इितहासकारां नी वेगळे कार पाडले आहेत याची मािहती पुढील माण े

Logilos and senboos  

 भौितक वातावरण  

 बौि क सवयी 

 सामािजक सं था  

 आिथक चालीरीती  

 भौितक चालीरीती 

 सावजिनक सं था 
 

िव. का. राजवाडे 

 देशीक (सामािजक घटक) 

 कालीक (कालखंड) 

 वं िशक ( देश) 
 

यानुसार यात सवसामा यपणे इितहासा या खालील िवषयांचा थोड यात प रचय पुढील माणे क न घेता येईल याम ये 

इितहासाचे कार 

i. राजक य इितहास 

ii. सामािजक इितहास  

iii. आिथक इितहास 

iv. सां कृितक इितहास  

v. घटना मक इितहास 

vi. संसदीय प तीचा 

इितहास  

vii. काय ाचा इितहास 

viii. राजनैितक इितहास  

ix. ल करी इितहास  

x. वसाहत चा इितहास 

xi. वैचा रक इितहास  



Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ) 
UGC Approved Sr.No.64259 

      Vol - V Issue-III MARCH 2018 ISSN 2349-638x Impact Factor 4.574 

 

Email id’s:- aiirjpramod@gmail.com,aayushijournal@gmail.com I Mob.08999250451 
website :- www.aiirjournal.com l UGC Approved Sr.No.64259 

Page 
No.556 

 

xii. थािनक इितहास  

xiii. जगाचा इितहास  

xiv. ादेिशक इितहास  

xv. अित ाचीन इितहास  

xvi. ाचीन इितहास 

xvii. म ययुगीन इितहास 

xviii. अवाचीन इितहास 

xix. श ांचा इितहास 

xx. गडिक यांचा इितहास 

xxi. िविवध घरा यांचा 

इितहास 

यातील काही मह वा या कारांची मािहती पुढील माणे 

1) राजक य इितहास 

इितहासकार जॉन सीली हणतो 

“इितहास हणजे भूतकाळातील राजकारण व वतमान काळातील राजकारण हणजे भिव यकालीन इितहास होय”. 

 राजक य याम ये मूळ कागदप ांचा अिधक समावेश असतो राजक य इितहासाम य खालील बाब चा िवचार केला 

जातो 

 राजा 

 राजाचा याय 

 रा याचे कायद े

 राजाचे उ रािधकारी 

 राजाची यं णा  

 राजक य कटकार थाने 

 राजां यालढाया 

 राजाचे करार 

 राजक य तह 

 रा या या योजना 

 रा या या आदेशाची 
अंमलबजावणी 

 रा यकारभारातील हेवेदाव 

 राजिनणय 

याव न असे िदसते क  राजक य इितहास हणजे राजे यां नी केले या कामिगरीची पूण मािहती घे याचे साधन होय असे राजक य 

याची उदाहरणे हणजे 

 मौय घराण  

 शुंग घराण 

 गु  घराण  

 वधन घराणे  

 मोगल घराणे  

 भोसले घराणे  

 पेशवे घराण े

 

राजक य इितहासामुळे होणारे फायद े

 इितहासाचा अ यास कर याची प त सु  झाली 

 संदभ साधने सहज िमळतात 

 रा ािभमान िनमाण होतो 

 जनतेम ये उ साह िनमाण होतो 

 त कालीन जीवनप ती समजते  

 आपला राजा कसा होता याची मािहती िमळते 

 राजां नी घेतले या िनणयाचा आज या प रि थतीम ये उपयोजन कर याची आवड िनमाण होते 

  िविवध घरा यां ना ित आदरिनमाण होतो 
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2) सामािजक इितहास 

जी.एम. ॅ हलीयन हणतात 

“राजक य अंगाला बगल देऊन िलिहलेला समाजाचा इितहास हणजे सामािजक इितहास होय” 

सामािजक इितहास िलिह यासाठी िलिखत व अिलिखत दो ही साधनांचा भरपूर व उपयोग करता येतो  या इितहासाम ये 

 कुटंुब 

 कुटंुबाचे व प 

 समाजाची जीवन णाली 

 समाजा या चालीरीती  

 ढी  

 परंपरा  

 समाजाची सं कृती  

 समाजा या धािमक िन ा  

 कुटंुबां या िनवाहाची साधने  

 समाजातील उ ोग  

 मनोरंजनाची साधने  

 समाजाची िवचार णाली  

 िविवध सं था  

 पर परसंबंध मानवी यवहार  

 सामािजक बदल  

 एक  राह याचे फायदे  

 ल नप ती 

 बालसंगोपन 

 वृ ांची देखरेख 

 सं कार 

 मुल चे मह व 

अशा अनेक गो चा िवचार असामािजक इितहासाम ये केला जातो येक इितहासात वहा य चा नसून समाजाचा 

असतो सामािजक िवकासाची उदाहरणे खालील माणे सांगता येतील 

िव का राजवाडे :- भारतीय िववाह सं थेचा इितहास 

जी.एम. ॅ हलीयन :- English social history  

टॉयनबी:-  cultural history  

सामािजक इितहासामुळे होणारे फायद े

 त कालीन प रि थती समजते 

 समाजाचे िचिक सक दशन घडते  

 समाजातील िवभागांची मािहती कळते 

 समाजातील िभ नतेची मािहती िमळते  

 नातेसं बंधांची मािहती िमळते 

 मुली’संदभात असणारा ि कोन ल ात येतो  

 एक  कुटंुबाचे फायदे ल ात येतात 

 उदरिनवाहाची साधने समजतात 

 भिव यकालीन योजना कर यास मदत होते 

 

3) आिथक इितहास 

मानवी जीवना या येक अंगाची दशन करीत असताना याम ये अथकारण िदसून येते अगदी ाचीन काळापासून 

मानव शेतीवर लागला व तूंची देवघेव क  लागला नंतर यापार यामुळे 19 या शतकात हा कार उदयास आला 

“आिथक इितहास हणजे मानवा या आिथक घडामोड चा यवहारांचा तपशील होय” 

काल मा स या मतानुसार  

   मानवी यवहारां चे मानवी वतनाचे मूळ अथकारणात लपलेले असते 

आिथक इितहासाम ये 

 आिथक यवहार  

 भागधारक यवहार 

 औ ोिगक कंप या  

 यापारी सं था 

 मजदू र  

 सेवा सं था  
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 कायद े

 कृषी सं था 

 हवामान 

 जमीन महसूल 

 करप ती 

 बँिकंग 

 ीमंत-गरीब इ यादी गो चा 

समावेश होतो 

 

आिथक इितहासाची उदाहरण े

 ाचीन भारतातील भौितकवाद  

 मोगलकालीन कृषी यव था  

 मराठ्यांची जमीन महसूल यव था  

 इं जांचा वसाहतवाद 

 िविवध ां या 

 

आिथक इितहासामुळे होणारे फायद े

 आिथक यवहारांची मािहती िमळते  

 अथकारणामुळे झालेले बदल ल ात येतात 

 समाजरचनेवर झालेला प रणाम ल ात येतात 

 समाजात पडलेले एक गट ल ात येतात 

 भरभराट व मं िदची मािहती िमळते 

 मानवी बु ीकौश याची मािहती िमळते 

 चलन यव थेची मािहती िमळते 

 व तु िविनमयाची मािहती िमळते 

 बाजारपेठा वसाहतवाद यांची मािहती िमळते 

 मानवा या िचिक सक मनाचा िवचार कळतो 
 

4) सां कृितक इितहास 

हा इितहास सां कृितक िदवानी बनी ितथे वाचवा वृ ीची मािहती देणारा आधार तंभ आहे याम ये ा परंपरा ढी 

चालीरीती वेशभूषा खानपान मनोरंजनाची साधने व इतर अनेक बाबी या य या मुळीक व सामू िहक कला मक जीवनाचा 

अिवभा य भाग बनतात सां कृितक इितहास क  आप याला िमळालेली एक दैवी देणगी आहे या इितहासामुळे आपणास िविवध 

कला कौश यांची मािहती िमळते 

उदाहरणाथ 

 ीकां या आ मणामुळे सु  झाले या नवीन 
चालीरीती 

 इ लामी आ मणे व यामुळे झालेले बदल 

 वेगवेग या सं कृतीची देवाण-घेवाण 

 नवीन िनमाण झालेले बदल 

सां कृितक इितहासामुळे होणारे फायद े

 सं कृतीचा अिभमान िनमाण होतो 

 सं कृती ब ल आपुलक  िनमाण होते  

 रा ा या अि मतेिवषयी अिभमानिनमाण होतो 

 सामािजक प रि थती समजते 

 रा ाचे सं कृती सं मण व संवधन होते 

 अंतररा ीयभावना  जागृत होते 

 जाणवते शांतता या मू यांची जवणूक होते 

 िचरंजीवी िवकासास हातभार लागतो 
 

5) घटना मक इितहास 

शासन सं थे या िविवध अंगांचा िवचार याम ये केलेला असतो याम ये 
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 िविवध िवचार वाह 

 सं थांचा उदय 

 गु हेगारी 

 कायदे  

 िविवध ां या  

 जनतेचे ह क 

 संसदेचीवाटचाल 

 सामािजक िहत इ यादी 
घटना मक इितहासाची उदाहरण े

इं लंडची घटना मक वाटचाल 

भारतीय संसदेची वाटचाल 

अमे रकेची अ य ीय वाटचाल 

घटना मक इितहासामुळे होणारे फायद े

 देशा या रा यघटनेत चा इितहास समोर येतो 

 य साठी केले या िविवध  काय ाची जाण होते 

 य  आिण घटना यांचा पर परसं बंध ल ात येतो 

 घटना मक वाटचाल का घडते याची िचिक सक परी ा होते 

 य ला वतःची याची कत ये व जबाबदा या यांची मािहती िमळते 
 

6) थािनक इितहास 

 थािनक हणजे य  राहत असते ित या आजूबाजूचा देश मानव वसाहत फार ाचीन काळापासून व ती क न रहात 

आहे आज याचे िव तृत पात िव तारीकरण झाले आहे तरीही मी ितला आप या आजूबाजू या आप या प रसराब ल 

अिभमान वाटत असते आिण काही वेळा ती मािहतीही नसते अशी थािनक इितहासाची िस  उदाहरण खाली माण ेपुण,े औं ध, 

सातारा, को हापुर, सांगली, नेवासा, औरंगाबाद, अहमदनगर इ. 

 वा तिवक मुलां ना िशक याची सु वात करीत असतानाच आपण प रसराची ओळख क न घेत असतो थािनक 

इितहासाम ये आप या आजूबाजूची सव बाब चा समावेश होत असतो 

 देशाचे नाव 

 नावाचा उगम 

 मह वपूण िठकाणे  

 यां चे मह व 

 यांची ओळख 

तसेच िविवध े णीय थळे यांची ओळख क न घेता येते 

उदाहरणाथ  

 सांगली  

 सांगली हे नाव कसे िमळाले  

 सांगलीला कोण कोण राजे होऊन गेले 

 सांगलीचा सामािजक प रसर कसा आहे 

 मूळ व बाहे न येऊन रािहलेले लोक 

 यापारी पेठा 

 िविवध कार या सं कृ या 

 तसेच महामाग 

 रे वे थानके 

 संगम  
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 पाणीपु रवठ्या या सोयी 

 उ पादने आयातिनयात 

 शासक य यं णा 

 शासक य िवभाग 

 इ याद ची मािहती आपणास मािहती होऊ 
शकतील 

 

थािनक इितहासामुळे होणारे फायद े

 प रसरातील िविवध बाब ची मािहती होते  

 प रसरािवषयी आदरभाव िनमाण होतो 

 योगदानाब ल आपुलक  वाटते 

 य ानुभव अनुभवता येतात 

 इितहासातील घटना समजतात 
 

सारांश 

             इितहासाचे िचिक सा मक कार पहात असतांना आपणास असे िदसून येते क , इितहास हा वेग या व पात मांडणी 

केली जाते. इितहासाचे व प जसे आपणास ठाऊक आहे असे काही वेळेला असत नाही आिण हे व प आप या समोर येत 

रहावे असे आपणास वाटत असते. या िठकाणी िन कष काढत असताना मला एक गो  आहे परंतु  नेमकेपणा यात आढळत नाही 

आिण हा नेमकेपणा दे याचा य न या िठकाणी केला गेलेला आहे. हणजेच इितहासाचा कार याचे व प आिण यामुळे 

होणारे फायदे या सव बाब चा या जाणवली क  येक िठकाणी इितहासाचे वेगवेगळे कार िदले आहेत या कारानुसार यांची 

मािहती िदली िठकाणी िवचार केलेला आढळून येतो. इितहासाचे िचिक सक कार पाहत असताना आपणास चार गो चा िवचार 

करावा लागतो. 

 थळ 

 काळ  

 कार  

 फायद े
 

िन कष 

1. इितहासाची मािहती सुलभतेने िमळते. 
2. िवचार वतक इितहास मािहती िमळते. 
3. सखोल ान समजते. 
4. कारानुसार वेगवेग या प रि थतीची मािहती कळते.  
5. नेमकेपणा समजतो. 
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