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ઑગ ટ કાંત

ુ ં જીવન કાયર્ત
⚫

થી ૧૮૫૭ ધ
ુ ી નો જીવનકાળ
ધરાવતા ઑગ ટ કાંત નો જન્મ
જોઈાન્સમાં
૧
ના દવસે થયો
હતો અને તેમ ુ ં અવસાન
ના રોજ થ ું હસ ું ઑગ ટ કાંત
જોઈાન્સના દાશર્તિનક હતા અને તેમની
જોઈાન્સના સમાજશાિી તર ક નામના
મેળવી હતી કાંત ને સમાજશાિ ના
િપતા તર ક ુ ં બીુ દ મ ું હસ ું
કટલાક િવરાજાનો કાંત ની ગ ણતના
પ્રિશ ટ લાિસકલ સમાજશાિી તર ક
કર છે કાંત ના જીવન કાયર્ત અને
સમાજ શાિ માં તેમના પ્રદાનો નો
પ રચય આોલયો છે

જીવન અને િશક્ષણ
⚫

⚫

ઑગ ટ કાંત નો જન્મ ઇસવીસન
માં
મી ્ધતિન્ આ
ુ ર ના
દવસે જોઈાન્સમાં મોન્ટપી લયર નામના થળે કથો લક સુ ાુંબમાં થયો હતો
બાળપણમાં કંત ુ ં આરોણાય નબતનં હસ ું પણ બી્ધતિ બાળકો કરતા બે
બાબતો તે રુ દા તર આવતા
એક તો તેઓ અત્યંત ુ ભ્યશાળ હતા
અને બીરુ ં તેઓ સાજાા સામે હંમેશા માિું વરચકતા નાનપણમાં જ તેમણે
તેમના માતા િપતાના રાજક ય િવચારોનો વીકાર કય અને પોતાને
રપ હેલકન તર ક ્ધતિહર કયાર્ત
વષર્તની વરમર તેમણે ગ ણતશાિ ઉપર શાયાનોયાનો આોલયા હતા

સંત સાયમન નો સંપકર્ત

ઇ સ ૧૮૧૮ માં કાંત ્ધતિણીતા િવચારક અને િવનોયાત દશર્તન શાિી
સંત સાયમન ને મ યા આ જોઈન્ચ સમાજવાદ તરફ કાંત ને પ્રબળ
આકષર્તણ થ ું સંત સાયમન સાથે કાંત છ વષર્ત ધ
ુ ી કાયર્ત ક ાસ્ત્ર ુ
સામા જક ધ
ુ ારણા થીગેના કાંત ના િવચારો ઉપર સંત સાયમન
ઘણી અસર પડ બંને ના હતો તો સમાજ ને હોવા છતાં
માં
ઘણી કડવા સાથે બંને થાટા પડ ા
⚫ તેમની વચ્ચે ભંગાણ પડવાના કારણો રરૂ કરવામાં આવે છે પણ
તેનો સાચો નોયાલ એ મેળવવા ુ ં મુાવકલ છે છે વટ બંને વચ્ચે ુ ં
ભંગાણ એટવું િાજાશાય બન્ ું હસ ું ક કાંત તેમના િમત્રો સાથે સંત
સાયમન નો ઉલ્લેખ જૃ ણા સાથે કરવા લાણાયા હતા
⚫

કાંત
⚫

ુ ં પ્રદાન

ઑગ ટ કાંત સમાજશાિી નીિત શાિી શાિી
અને ધ
ુ ારા તથા માનવતા નો ધમર્ત ના થાપક
તર ક ધમર્તશાિ પણ હતા આમ તેઓ બતુમખ
ુ ી
પ્રિતભા ધરાવતા હતા તેઓ જોઈન્ચ સમાજશાિી
તર ક નામના મેળવી ગયા છે અને સમાજશાિ ના
િપતા તર ક ુ ં બીુ દ પા યા છે સમાજશાિ નો
ઉદભવ િવકાસ ઇિતહાસમાં તેમ ુ ં નામ
સમાજશાિ અને એક પ્રણેતા તર ક નો છે તેમનો
સમાજશાિમાં મહત્વ ુ ં પ્રદાન છે

સમાજશાિ નો પાયો નાનોયો
મી સદ ના થીત ધ
ુ ીમાં સામા જક િવચારોના શેત્ર
માં સંગ ઠત પાયો નખાયો ન હતો તેવા સમયે કાંત એ
સામા જક િવચારો ક્ષેત્રમાં પાયો નાનોયો
⚫ સામા જક િવચારોના ચત્રમાં હદ બાંધી આપવામાં
તેઓ પ્રથમ હતા એટવું જ નહીં પરં સ ુ સામા જક
િવચારોનો જ્ઞાનના અન્ય ક્ષેત્રો સાથે સંબધ
ં દશાર્તવે
તેમજ સામા જક થિત શાિ અને સામા જક ગિતશાિ
થી અલગ પાડનારા પણ તેઓ સૌપ્રથમ હતા સૌપ્રથમ
ના સમાજનો વૈજ્ઞાિનક અિકયાસ કરતા શાિ
માટ સમાજશાિ સોાવયોલોજી નામા ભધન ક ાસ્ત્ર ુ અને
સમાજશાિ ુ ં કાયર્તક્ષેત્ર ૂચશા ું
⚫ કાંત એ સમાજશાિ અને િસભ્યાંત લક્ષી િવજ્ઞાન
શાયવહાર લક્ષીિવજ્ઞાન તેમજ સમન્યવયત્મક િવજ્ઞાન
તર ક પ્ર સ ુત કર સમાજશાિના ભાિવ િવકાસ માટ ના
રાજાર ખોલી આોલયા છે
⚫

સમાજશાિીય અ ભગમ ના િવકાસ માં પ્રદાન
કાંત એ િવજ્ઞાન ુ ં વગ કરણ પ્ર સ ુત કર ને િવજ્ઞાન ની એકતા
ઉપર ભાર મ ૂક્યો તેમજ સમાજ શાિીય જ્ઞાન મેળવવા માટ અન્ય
િવજ્ઞાન ુ ં જ્ઞાન મેળવવા ુ ં આવાવયક હોવા ુ ં જણાશા ું તેમણે
િવ ભન્ન િવજ્ઞાનનો વચ્ચેનો પાર પ રક સંબધ
ં પ ટ ક ાસ્ત્ર ુ અને
સમાજશાિ અને કોટ
ુ સ્ત્રંથમાં આત્મક િવજ્ઞાન બનાવવા ઉપર ભાર
મ ૂક્યો
⚫ સમાજની િવક દ સાથે સરખાવીને સમાજના િવ ભન્ન થીગો ના
પાર પા રક તરફ થીગુલી િનદશ કર સમાજના અિકયાસમાં સમસ્ત્ર
દશ અ ભગમ ની જરૂ રયાત દશાર્તવે છે
⚫ કાંત ને સમાજશાિના સ્ત્રંથના આત્મક કભી કમ અને સમસ્ત્રદષ
અ ભયાનના પ્રણેતા તર ક ગણાવી શકાય
⚫

સમાશાિ માં ઑગ ટ કાંત
એ ૬ િસભ્યાંતો સાથોલયા હતા

ત્રણ તર નો િસભ્યાંત

કાંત એ પોતાના ત્રણ તર ના િનયમ ને
તર ક ઓળખાવેલ છે કાંત
ના આ િનયમ માનવમનના કોટિમક િવકાસની પ્ર કોટયા
વણર્તવે છે આ િસભ્યાંત માં મન િવચારો ુ ભ્ય જ્ઞાન ચતન
વગેર શહેદોનો એકબી્ધતિં ના પયાર્તય તર ક ઉપયોમાં
લીધા છે માનવીના તમામ મહત્ત્વના િવચારો ક માનવ
જ્ઞાનના ઉાજારોાજાર ત્રણ િસભ્યાંિતક પ ર થિતમાંથી પસાર
થયેલ છે ધાિમર્મિક કાલ્પિનક આિધભૌિતક અમ ૂતર્ત અને
પ્રત્યક્ષ વાદ વૈજ્ઞાિનક
⚫ માનવ ુ ભ્ય માનવ િવચારો ક માનપર જ્ઞાનના િવકાસના
થળ ક તબકાસા દશાર્તશાયા છે તે આ પ્રમાણે છે
ધાિમર્મિક તર
આિધભૌિતક તર
પ્રત્યક્ષ વાદ તર
⚫

⚫

પ્રથમ િસભ્યાંત
ધાિમર્મિક તર

આ દકાળમાં માનવીના િવચાર ધાિમર્મિક તર ના હતા ધાિમર્મિક
તબકાસામાં માણસ જગતની બધી ઘટનાઓ ુ ં િવચાર ઈશ્વર
ઈચ્છા ની વિચ ટએ કર છે એટલે ક આ તબકાસામાં માણસના
િવચારો પર ધમર્ત દવી દવીઓ ઈશ્વર વગેરનો ડો પ્રભાવ
હોય છે માણસ જગતની પ્રત્યેક ઘટના અને ઈશ્વરની ઈચ્છા ુ ં
પ રણામ ગણે છે જગત અને જગતની તમામ ઘટનાઓ
ઈશ્વરની ઇચ્છા મુજબ સંચા લત થાય છે એમ માને છે

જડત્વવાદ

ધાિમર્મિક ક િપ ચરો નો પહલા પેટા તબકાસો જડત્વવાદ છે એટલે ક
ધાિમર્મિક િવચારોનો પ્રારં ભ જડત્વવાદ થી થાય છે પ્માં માણસ તમામ
ભૌિતક પ્રાસૃિતક પદાથ ને સજીવ તર ક માનીને પ ૂ્ધતિ આરાધના કર છે
પ્રસૃિતના અનેક જડ ચેતન પદાથ ને દવી તર ક ગણે છે ડ ૃક્ષો પ ઓ
ુ
પવર્તતો નદ ઓ વગેર બધી જ પ્રાસૃિતક ઘટના નો માણસ દવી કરણ કર
છે

અનેક ઈશ્વરવાદ

સમય જતાં ધાિમર્મિક િવચારોનો થોડો વરુ િવકાસ થવા લાગે છે અને
માણસ અનેક ઈશ્વરવાદ માં ઈશ્ભ્યા ધરાવે છે અનેક દવો િવશ્વ ુ ં સંચાલન
કર છે એ િવચાર િવકસે છે પ્ને અનેક ઈશ્વરવાદ તર ક ઓળખાવી
શકાય

એકશ્વરવાદ

ધાિમર્મિક િવચારો આગળ જતા અને ક ઈશ્વરવાદ માંથી એકશ્વરવાદ તરફ
પ્રગિત કર છે પ્માં માણસ એમ માનવા લાગે છે ક તમામ પ્રાસૃિતક
ઘટના ુ ં સંચાલન કોઈ એક સવ પર શ ત રાજારા થાય છે

આિધ ભૌિતક તર
અગાઉ જણાવી ગયા તેમ ધાિમર્મિક તર િવચારોની છે લ્લી અવ થા એકશ્વરવાદ છે
ધાિમર્મિક તબકાસાને આ છે લ્લી અવ થા પછ િવકસતા બી્ધતિ તબકાસાને કાંત
આિધભૌિતક તર કહ છે એટલે ક કન્યાની ક િવચારોની ઉત્કોટાંિત થતા પ્ નવા
િવચારો િવકસે છે તેને આિધભૌિતક તબકાસા તર ક ઓળખાવી શકાય
⚫ આ બી્ધતિ તબકાસામાં માણસના િવચારો જ તને જોવાની વિચ ટ બદલાય છે ઇશ્વરનો
િવચાર શાય તના વરૂપોમાં કરવાના બદલે ઈશ્વરને એક અમ ૂતર્ત શ ત તર ક જોવામાં
આવે છે હા તબકાસાની લાક્ષ ણકતા એ છે ક એમાં માણસ દવી દવીઓ ક ઈશ્વરનો મ ૂિતર્મિ
કરણ કર છે એમાં બધી સમ યાઓ બધી ઘટનાઓ ખુલાસો અગ ય એવા
ભૌિતકતાથી પર એવા આિતફ તી તત્વો રાજારા આપવામાં આવે છે
⚫ આ બી્ધતિ તબકાસાને પ્રથમ નો ધાિમર્મિક તબકાસો અને ત્રીજો પ્રત્યક્ષવાદ તબકાસો આ બંને
વચ્ચેના તબકાસો કબક્ો છે આ બી્ધતિ તબકાસાના િવચારો પ્રથમ તબકાસાના િવચારો ુ ં
થોડુ ં ધ
ુ ારવું વરૂપ છે તેની બીજી કોઈ ખાસ િવશેષતાઓ દશાર્તવી નથી
⚫ આ તબકાસામાં રા્ધતિની દશાય શ તઓનો નોયાલ જૂ ર થાય અને કા ૂની સાજાાનો ઉદય
થાય છે આથી રા્ધતિને શાય તગત અમયાર્ત દત સાજાાનો થીત આવે છે અને લોકોના
સાવર્તભૌમત્વ નો નોયાલ િવકસે છે
⚫

દાખલા તર ક દસમી થી મી સદ ના થીત ધ
ુ ી રુ ોપમાં પુરો હત વાદના એક
પ્રકાર તર ક પોપ વાદ અત્યંત અસરકારક રબક્ો હતો ધાિમર્મિક સંઘ વધાર ભ્ય
ુ
હોવાની માન્યતા િવકસતા રા્ધતિને સરખામણીમાં તે ુ ં થાન વધાર પિવત્ર
બનવા લાણા ું હસ ું ધાિમર્મિક ઉપરાંત સામા જક બાબતોમાં પણ પોતાની સાજાાનો
િવશાળ હતી મશાય ગ
ુ ીન સમાજ શાયવ થા અને નવ્ધતિત ભ્ય
ુ દરિમયાન સમાજ
શાયવ થા ુ ં વરૂપ આ બી્ધતિ તબકાસાને અ રૂુ પ હસ ું
⚫ સામા જક જીવનમાં શાય ત વતંત્ર ના િવચારો િવકસવાની આ તબકાસામાં
શરૂઆત થાય છે સમાજના એક તર ક થાન સુ ાુંબ ને બદલે રાદીયને મળે છે
રાદીય કાનો રાજારા સામા જક ધ
ુ ારણા પગલે લે છે
⚫ આ તબકાસામાં સામા જક શાયવ થા ઘરગવાિુ મટ ને સામ ૂ હક થવા લાગેછે શાય ત
વાતંત્ર્યનો નોયાલ િવકસતા પાર પા રક સંબધ
ં ો માં આદર ભાવના લાગણી
જન્મે છે
⚫

પ્રત્યક્ષ તર
આિધભૌિતક તરના માનવીના િવચારો કક ુ ભ્યનો વરુ િવકાસ થતા માનવ િવચારોનો પ્ ત્રીરુ ં
તર િવકસે છે તેને પ્રત્યક્ષ તર કહ છે પ્રત્યક્ષ તર ને બી્ધતિ શહેદોમાં વૈજ્ઞાિનક તર તર ક પણ
ઓળખાવી શકાય છે િનર ક્ષણ અ મ
ુ ાન પર ક્ષણ પ્રયોગ વગ કરણ વગેર િવજ્ઞાનની પભ્યિતઓ
રાજારા ઘટનાઓને તેના સાચા વરૂપમાં સમજવાનો પ્રયાસ થાય છે
⚫ ઘટના અને સમ યાઓના ખુલાસો કારણ અને પ રણામ ના સંદભર્તમાં આ ત્રી્ધતિ તબકાસામાં સવ પર
થાન ધરાવે છે પ્રત્યક્ષ તબકાસાની શરૂઆત માં અમુક ચોકાસસ તવાયો િવશે ના િનયમો શોધવાનો
પ્રયાસ થાય છે પરં સ ુ સમય જતાં બૌ ભ્યક િવકાસ આગળ વધતા ્ધતિણી શકાય એવા બધા જ
તત્વોની સમરુ તી પ ૂર પાડ શક એવા સામાન્ય વૈજ્ઞાિનક િનયમો શોધવા મા આવતા આ તબકાસો
તેને પ ૂણર્તતાને પહરતચે છે માનવીની પૌ ટક કક્ષાનો તથા સામા જક જીવનનો િવકાસ આ ત્રણ
તબકાસા અ સ
ુ ાર થયો છે એમ એક િનયમ તર ક ્ધતિહર ક ાસ્ત્ર ુ છે તેમણે કિયમું છે ક માનવી અને સમાપ્
બંને ુ ં િવકાસ આ ત્રણ તબકાસા મુજબ થયો છે જ્ઞાનની િવિવધ શાખાઓ ઉત્કોટાંિતના ક િવકાસના આ
ત્રણ તબકાસામાંથી પસાર થાય છે
⚫

બીજો િસભ્યાંત
િવજ્ઞાન ુ ં વગ કરણ

⚫

િવ ભન્ન િવજ્ઞાન ુ ં વગ કરણ કર ને િવજ્ઞાન દશાર્તશાયો છે અને
તે થીગેનો િસભ્યાંત રરૂ કય છે િવજ્ઞાનના ક કોટ કોટમ ને
લગતો િસભ્યાંત ખ ૂબ જ ્ધતિણીતો છે આ િસભ્યાંત ત્રણ તબકાસા
નો િનયમ સાથે ગાઢ ર તે સંકળાયેલો છે પ્વી ર તે
માનવ્ધતિતને તબકાસા રાજારા પ્રગિત કર છે પ્રતીક અ ગ
ુ ામી
તબકાસો તેના પુરોગામી તબકાસા ઉપર રચાયેલો છે તેવી ર તે
વૈજ્ઞાિનક જ્ઞાન પણ િવકાસના તેવા જ તબકાસા રાજારા પસાર
થાય છે પરં સ ુ િવ ભન્ન િવજ્ઞાનની પ્રગિત દર રુ દો રુ દો હોય
છે બધા પ્રાસૃિતક િવજ્ઞાન માં સૌથી વરુ સારુ અને વરુ
સામાન્ય તથા ઓથા પરાવલંબી એડું ખગોળશાિ પહવું
િવકસે છે અને તે પ્રત્યક્ષ તર પણ વહવું પહરતચે છે ત્યાર
પછ ના કોટમમાં ભૌિતકશાિ રસાયણશાિ જીવશાિ અને
છે લ્લે સમાજશાિ સૌથી જ ટલ છે

⚫

⚫

ગ ણતશાિ

િવજ્ઞાનના વગ કરણ અને શરૂઆત ગ ણતશાિ થી કર છે તેમના મતે
ગ ણતશાિ મનનો પાયા ુ ં સાધન છે ગ ણતશાિ માનવ મન ુ ં મુનોય
સાધન હોવાથી માનવ મન તેના ચતનમાં ગમે ત્યાં જઈ શક છે ગ ણતશાિ
ખ ૂબ જ શ તશાળ સાધન છે
ગ ણતશાિ બધા િવજ્ઞાનનો માટ પાયા ુ ં જ્ઞાન છે
તે અન્ય કોઇ િવજ્ઞાન પર આધા રત નથી
તે ુ ં િવષયવ સ ુ સૌથી વરુ સાજુ ં સરળ છે
તેના િનયમો સૌથી વરુ સવર્તસામાન્ય છે
ગ ણતશાિ નો ઉચ્ચતમ વરૂપ કલનશાિ છે ઇકો વૈજ્ઞાિનક તપાસ નથી
પ્માં કલનશાિ નો ઉપયોગ ન થતો હોય આથીજ ગ ણતશાિ થી જ
િવજ્ઞાનના વગ કરણ નો પ્રારં ભ કર છે અને િવજ્ઞાનના તેને પ્રથમ પાયા ુ ં
થાન આપે છે

ખગોળશાિ
⚫

⚫

િવજ્ઞાનનો ના કોટ કોટમમાં ખગોળશાિ અને ગ ણતશાિ પછ ના બીજો કોટમ ક થાન
ઉપર મ ૂક છે પ્રાસૃિતક ઘટનાઓ ને અકાબર્તિનક અને કાબર્તિનક એમ બે િવશાળ
િવભાગમાં વગ સૃત કર છે અકાબર્તિનક ઘટનાઓ એટલે ક િનજ વ ઘટનાઓ તેમ
અકાબર્તિનક વરુ સવર્ત સામાન્ય છે આથી તે પહલાં લક્ષમાં લેવી જોઈએ અકાબર્તિનક
ઘટનાઓમાં ખગોળ ય ઘટનાઓ તથા પાથર્ત ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે સ્ત્રહો અને
તારાઓ ખગોળ ય ઘટનાઓ છે
ખગોળશાિ પ્નો અિકયાસ કર છે તે પ ૃવાવી અને તેના ૂયર્તમડં ળના બી્ધતિ એકમ
વચ્ચેના સંબધ
ં ો ુ ં વરૂપ સમદીયા િવના કોઈપણ પારથી ઘટનાને સમજી શકાય નહીં
એટલે ક પારથી ઘટનાઓનો અિકયાસ કરતા ભૌિતકશાિ અને રસાયણશાિ શાિના
િનયમ ઉપર આધા રત છે
ખગોળશાિ ગ ણતશાિ ઉપર આધા રત િવજ્ઞાન અને છે
ખગોળ શાિ ુ ં િવષયવ સ ુ ગ ણતશાિ કરતા વરુ જ ટલ છે
ખગોળશાિ ના િનયમો ગ ણતશાિના િનયમો કરતા ઓછા સવર્તસામાન્ય છે

ભૌિતકશાિ
અકાબર્તિનક ઘટનાઓમાં ખગોળ ય અને પાિથર્મિવ ઘટનાઓનો સમાવેશ
થાય છે પાથર્ત ઘટનાઓમાં ભૌિતક પદાથ અને રસાયણોના નો સમાવેશ
કર છે તે કહ છે ક પાથર્ત ઇકો પદાથ કાં તો ભૌિતક વરૂપ ના હોય છે
અથવા તો રાસાય ણક વરૂપ ના હોય છે ભૌિતક વરૂપ એમના પાિથર્મિવ
પદાથ નો અિકયાસ ભૌિતકશાિ કર છે
⚫ ભૌિતક વરૂપ ના પદાથ રાસાય ણક પદાથ ને સ ુલનામાં વરુ
સવર્તસામાન્ય છે ભૌિતકશાિ આવા પદાથ ના જવાથા નો અિકયાસ કર છે
નહીં ક તત્વોનો આિથક ખગોળશાિ પછ ના કોટમમાં ભૌિતકશાિ અને
મ ૂકવામાં આવે છે
ભૌિતકશાિ ગ ણતશાિ અને ખગોળશાિ ઉપર આધા રત છે
ભૌિતકશાિ ુ ં િવષયવ સ ુ ગ ણતશાિ અને ખગોળશાિ કરતા વરુ
જ ટલ છે
ભૌિતકશાિના િનયમો ગ ણતશાિ અને ખગોળશાિ કરતાભૌિતકશાિના
િનયમો ગ ણતશાિ અને ખગોળશાિ કરતા ઓછા સવર્ત સામાન્ય છે
⚫

⚫

રસાયણશાિ

રસાયણશાિ અને કોટ કોટમમાં ચોથા થાને મ ૂક છે રાસાય ણક વરૂપમાં
ભાથી ક પદાથર્ત નો અિકયાસ રસાયણશાિ કર છે રાસાય ણક ઘટનાઓ
ભૌિતક ઘટનાઓના કરતા ઓછ સવર્તસામાન્ય છે અને તે વરુ જ ટલ છે
રાસાય ણક ઘટનાઓ ભૌિતકશાિના િનયમો ઉપર આધા રત છે
રાસાય ણક ઘટના વજન ઉ ણતા અને િવ ત
ુ ના િનયમોથી બંધ છે આમ
રસાયણશાિ ભૌિતકશાિ ઉપર આધા રત છે
રસાયણશાિ ભૌિતકશાિ ખગોળશાિ અને ગ ણતશાિ ઉપર આધા રત
િવજ્ઞાન છે
રસાયણ શાિનો િવષય વ સ ુ ભૌિતકશાિ અને તેના પુરોગામી િવજ્ઞાન
િવષયવ સ ુ કરતા વરુ જ ટલ છે
ભૌિતક ઘટનાઓની સ ુલનામાં રાસાય ણક ઘટનાઓ ઓછ સવર્તસામાન્ય
હોવાથી રસાયણશાિ ના િનયમો ભૌિતકશાિ તેમજ તેના પુરોગામી
િવજ્ઞાનના િનયમો કરતા ઓછા સવર્તસામાન્ય છે

⚫

અગાઉ જોઈ ગયા તેમ બધી પ્રાસૃિતક ઘટનાઓ ને અકાબર્તિનક અને કાબર્તિનક
ઘટનાઓ એવા બે ભાગમાં વહચે છે કાબર્તિનક ઘટનાઓ એટલે ક સેન્વિચીય
ઘટનાઓ પ્રાણી ક વન પિતના વગર્ત માં થી પેદા થતી ઘટનાઓ અથવા તો તે
વગર્તની ઘટનાઓને કાબર્તિનક ઘટનાઓ કહવાય છે કાબર્તને ઘટનાઓમાં શાય ત
ક રૂથનો સમાવેશ કર છે અહીં શાય ત શહેદો વન પિત અને પ્રાણી જગત ના
બધા જ શાય ત વરૂપ ની રચના અને કાયર્ત અને ૂ ચત કર છે અને તેનો
અિકયાસ જીવશાિ કર છે
જીવશાિ તેના અગાઉના કોટમના ચારક િવજ્ઞાનનો ઉપર આધાર રાખે છે
જીવશાિ ુ ં િવષયવ સ ુ તેના અગાઉના આચાયર્ત િવજ્ઞાનના િવષય વ સ ુ
કરતા વરુ જ ટલ છે
જીવશાિના િનયમો તેના અગાઉના ત્રણ ના ચાલે િવજ્ઞાનના િનયમો કરતા
ઓછા સવર્તસામાન્ય છે

સમાજશાિ
િવજ્ઞાનના કોટ કોટમમાં સમાજશાિ અને તો જ ઉપર મુકવામાં
આવી છે કારણ ક તે બાક ના બધા િવજ્ઞાનનો ઉપર આધા રત છે
તેમ જ બાક ના િવજ્ઞાનનો કરતા તે ુ ં િવષયવ સ ુ સૌથી વરુ જ ટલ
છે દીયાર તેના િનયમો સૌથી ઓછા સવર્તસામાન્ય છે
⚫ કાર બંને ઘટનાઓમાં શાય ત અને રૂથનો સમાવેશ કય છે દખતી
નો અિકયાસ જીવશાિ કર છે અને રૂથ નો અિકયાસ સમાજશાિ કર
છે રૂથ જીવનનો અિકયાસ કરતા િવજ્ઞાન અને સામા જક
ભૌિતકશાિ તર ક ઓળખાશા ું છ અને તે માટ તેમણે સોાવયોલોજી
પ્વી પ રભાષા પ્રયોપ્ છે
⚫ િવજ્ઞાનના કોટ કોટમમાં સમાજશાિ સૌથી ટોચ પર રહ છે
સમાજશાિ વૈજ્ઞાિનક પભ્યિત પ્રત્યક્ષ પભ્યિતને પ ૂણર્તતા ની
લાક્ષ ણકતા નો િનદશ કર છે
⚫ સમાજશાિ અને તેને િવિશ ટ પભ્યિત શાિ લક્ષ ણકતાઓ છે
સમાજશાિની આ િવિશ ટ પભ્યિત લાક્ષ ણકતાઓ િવજ્ઞાનના
આવતા અન્ય િવજ્ઞાનો થી રુ જું પાડ છે
⚫

ત્રીજો િસભ્યાંત
પ્રત્યક્ષવાદ

કાંત ના પ્રત્યક્ષવાદ નો અથર્ત વેજ્ઞાનીક
એવો થાય છે તેમને એવો િવચાર રરૂ કય
છે ક સમસ્ત્ર િવશ્વ કટલાક સુ દરતી િનયમો
મુજબ શાયવ થત ર તે ચાલે છે
⚫ પ્રત્યક્ષવાદ સમાજ ક સામા જક
ઘટનાઓનો વૈજ્ઞાિનક ર તે અિકયાસ
કરવાની એક પભ્યિત છે બી્ધતિ શહેદોમાં
કહ એ તો પ્રત્યક્ષવાદ એટલે િવજ્ઞાન વાત
પ્રત્યક્ષવાદ એટલે જ િવજ્ઞાન
⚫

પ્રત્યક્ષવાદ ના લક્ષણો

પ્રત્યક્ષવાદ એક વૈજ્ઞાિનક
પભ્યિત તર ક
ધાિમર્મિક અને કાલ્પિનક
િવચારોથી વેગડા રહડું
વા તિવક તવાય સાથે સંબિં ધત
પ્રત્યક્ષવાદ એક ધમર્તના વરૂપે

ચોથો િસભ્યાંત
સામા જક પુનિનમાર્તણ ની યોજના
⚫

કાંત એ તેના સમયની સમ યાઓના િનવારણ તથા સામા જક
પ્રગિત માટ સામા જક કોના િનમાર્તણની યોજના રરૂ કરલી છે
અને પાછળ રૂપે જોઈએ તો સમયમાં જોઈન્ચ કોટાંિત અને તેની સામે
દમનકાર પગલાંને લીધે માનિસક નૈિતક અને સામા જક ક્ષેત્રે
ગચ
ં ૂ વાડો અને અરાજકતાની પ ર થિત પેદા થઇ હતી
સમાજની થરતા ટકાવી રાખવાની આવાવયકતા ઉભી થઇ
હતી સમાજ ના અિકયાસ માટની વૈજ્ઞાિનક પભ્યિત તર ક તથા
માનવતા ધમર્ત તર ક પ્રત્યક્ષવાદ રરૂ ક ાસ્ત્ર ુ પ્ ુ ં થીિતમ લ ય
વૈજ્ઞાિનક સમાજની થાપના કરવા ુ ં હસ ું

ભાિવ વૈજ્ઞાિનક સમાજ ુ ં વરૂપ
સમાજશાિીઓ ની ન ૂિમકા
ભૌિતક બૌ ભ્યક અને નૈિતક શ તઓનો સમન્વય કરવો
નૈિતક િશક્ષણ ની થાપના કરવી
શાંિતપ ૂણર્ત ઉ ો ગક સમાજની થાપના
પ્રત્યક્ષ વાદ રાદીયની થાપના
સામા જક ને રાજક ય પ્રગિત રાજારા માનવ પ્રગિત
ભાિવ વૈજ્ઞાિનક સમાજમાં લણાન સુ ાુંબ અને િી ુ ં થાન
માનવતા ધમર્તની થાપના

પાંચમો િસભ્યાંત
સામા જક થિત શાિ

અથર્ત
⚫

⚫

કાંત એ અને સામા જક થતાં ઉપાયો શોધવા માટ
સામા જક થિત શાિ રરૂ ક ાસ્ત્ર ુ છે તેમ સમાજશાિ
થિત શાિીય અિકયાસ એટલે સામા જક શાયવ થા ના
િવભાગો વચ્ચે ની કોટયા પ્રિત કોટયા ના િનયમો ની
તપાસ થિત શાિ સામા જક શાયવ થામાં તેનો તત્વો
વચ્ચેના પાર પ રક સંબધ
ં ો ની સ ુલના નો ક સામા જક
નો અિકયાસ કર છે
સામા જક થિત શાિ નીચેની ઘટનાઓનો અિકયાસ
કર છે
સામા જક શાયવ થા ના ભાગો ક થીગોનો અિકયાસ
સામા જક એક મિત અને મ
ુ ેળ નો અિકયાસ
સમાજમાં મ
ુ ેળ સુમેતા પ રબળોનો અિકયાસ

વરૂપ
સામા જક થિત શાિ સમાજનો સમસ્ત્ર દશ અિકયાસ કરતી
સમાજશાિ એક શાખા છે
સામા જક થિત શાિનો શાયેય સમાજમાં એકતા અને મ
ુ ેળ
થાપવા ુ ં છે
સામા જક થિત શાિ એક સાથર્તક િવજ્ઞાન છે
સમાજશાિ વાદ અને માનવતાવાદ અ ભગમ ધરાવે છે
પ્રત્યક્ષવાદ નો એક પા ું માનવતા નો ધમર્ત છે

છઠ્ઠો િસભ્યાંત
સામા જક ગિતશાિ

⚫

અથર્ત

સામા જક ગિત શાિ સામા જક પ્રગિત નો
િનયમ શોધે છે તે એક પછ એક એમ કોટમશઃ
બનતી ઘટનાઓ નો અિકયાસ કર સામા જક
પ રવતર્તન નો િનયમ તપાસે છે

સમાજીક ગિત શાિ માનવ િવકાસ ક પ્રગિત નો અિકયાસ છે
પ્રગિતના િસભ્યાંતો ુ ં પ્રિતપાદન
સામા જક ગિત શાિ ુ ં થિત શાિ ઉપર અવલંબન
સામા જક ગિત શાિ ુ ં ઇિતહાસ ઉપર અવલંબન
સામા જક ગિત શાિ ુ ં શાયેય વેજ્ઞાિનક સમાજની થાપના

