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સા�હ�ય અને સમાજિવ�ાનો: એક �તરિવ�ા�કય અ�ભગમ

એક  અ�ગટ  પરં� ુ વા�તિવક  બાબત  એવી  છે  ક�, �યાર�  કોઇ  �ાદ�િશક  સા�હ�યની  વાત  કરતાં હોઇએ  �યાર�  �વાભાિવકપણે
�વીકાર�ુ ંપડ� ક� એ સા�હ�ય કોઇ ચો�સ �દ�શ અને તેની ��ના સામા�જક, આિથ�ક ક� સા�ં�ૃિતક બાબતો સાથે વણાયે� ુ ંહોય.

આ  િવચાર  ર�ૂ  કરતાં જ  એક  �તરિવધાક�ય  અ�ભગમની  �પ�ટતા  થાય  કારણ  ક�  આ  સૈ�ાિંતક  બાબતને  સમાજશા�ીય,

માનવશા�ીય  ક�  અ�ય  સમાજ  વૈ�ાિનક શાખાઓના સદંભ�માં સમ� શકાય. શ�આતમાં જ  જણા�યા �જુબ ‘અ�ગટ  પરં� ુ
વા�તિવક બાબત’ એટલ ેક� મોટાભાગના સા�હ�યો એક ચો�સ માળખાને ર�ૂ કર� છે, અને આ માળ�ુ ંએટલ ેસામા�ક �યવ�થા ક�
તેમા ંઘટતી ઘટનાઓ. આ સાથે કા�પનીક બાબતોને પણ આ માળખામા ં�થાન આપ�ુ ંઅિનવાય� બને છે કારણ ક� તા��વક ���ટએ
જોઇએ (આમ તો ત�વ “�ુ ંછે” એ�ુ ં�ગટ�કરણ કર� છે) લખેકના િવચારોમા ંઅગર ક�પનાઓ આકાર પામે તો પણ તે ક�પનાઓ
વા�તિવક ઘટનાઓના ંસદંભ�મા ંઅથવા તો ચો�સ ક� સમ� સામા�ક માળખાના ંસદંભ�મા ંજ હશે. અહ� �� થવો �વાભાિવક છે
ક� ક�વી ર�તે ક�પનાઓને અને વા�તિવકતાઓને મેળ બસેે? સહજ વા�તવવાદ� ક� �યવહા�ુ બનીએ તો આ ��નો ઉ�ર મળે, ક�
કોઇ પણ ઘટના �યાર�  જ અ��ત�વમાં આવે છે �યાર�  તેના ઘટવા/બનવા માટ�નો અવકાશ હોય અને તેને ચો�સ વાતાવારણ
મળે, � સામા�જક �યવ�થા ��ુૂ પાડ� છે. હવે સમઝવા �વી વાત એટલી જ છે ક� કોઇપણ સા�હ�યને ઓપ આપનાર સા�હ�યકાર
ચો�સ સમાજ ક� સમાજ �યવ�થાનો �હ�સો છે અને એ સમાજમાં બનતી દર�ક ઘટનાઓ સા�હ�યકારના િવચારો ઉપર આગવી
છાપ પાડ� છે અને એ� ુપણ બનવા સભંવ છે ક� કોઇ ચો�સ ઘટનાઓના ંપર�ણામે જ એક સા�હ�યકાર� ુ ંક� તેના િવચારજગત�ું
સ�ન થ�ુ ંહોય. સભંાવનાઓ કોઇપણ હોય, પરં� ુ� કાઇંપણ સા�હ�ય જગત�ુ ંસ�ન છે એ ચો�સ સામા�ક માળખાને અ�સુર�
છે. સમાજશા�માં અને  અ�ય  સામા�જક િવ�ાનોમાં “સામા�કરણ”ની �યા�યા �યોજવામાં આવી છે. અગર આ �યા�યા� ું
િવવરણ કર�એ તો  સમઝાય  ક�  �ય��તના કોઇપણ વત�ન  �યવહાર પાછળ તેના સામા�કરણ દર�યાન  થયેલ ક�ળવણી ભાગ
ભજવે છે અને આ સામા�કરણ �ુ�ંુબ, શાળા, પડોશી�ૂથો, િમ��ૂથો અને આસપાસના �ૂથો ક� મડંળો �ારા ��યે અ��યે થતી
�તર��યા �ારા થાય  છે. �ય��ત�ું ઘડતર સામા�કરણ �ારા થાય  છે  અને  અનેક �તર��યાઓ અને  ઘટનાઓની સા�ીમાં
�ય��ત�ુ ંમાનસ આકાર પામે છે. આમ એક ચો�સ માળખામંા ં�ય��ત ઘડાય છે અને આખર� �યાર� તે કાગળ કલમનો ઉપયોગ
કર� છે �યાર� �વાભાિવક ર�તે જ તેની આસપાસના ંવાતાવરણની અસર દ�ખાય છે. � અ�ભુવો �ય��તને તેના �વન દર�યાન
થયા હશે, �તરમન ને �પશ� તેવી ઘટનાઓને તેણે જોઇ હશે, અને આખર� � �વ�પે તેને �હણ કર� હશે તે જ તેના લખાણોમાં
��ય� ક� પરો� ર�તે છ�ી થશે. અગર કોઇ કિવ ક� લેખકની ક�પના પાછળ પણ વા�તવીક જગતની ઘટનાઓ ક� અ�ભુવોની
છાપ  હશે.  એક  સામા�ય  ઉદાહરણ  �ારા  આ િસ�ાતં� ુ સમથ�ન  કર�શ  ક�  દ�લત  સા�હ�ય  તરફ  ���ટકોણ  કર�એ  તો,  દ�લત
સા�હ�યકાર �યાર� કોઇ �ૃિતની રચના કરશે �યાર� તેમા ંપદદ�લતોની વેદના સવંેદનાઓ છ�ી થશે, ક�મ ક� સામા�જક બ�હ�કાર �ું
કહ�વાય? તેનો ��ય� અ�ભુવ તે સ�ક �ારા થયેલો છે અને તેનાથી િવશેષ એ વેદનાઓને કોણ વણ�વી શક�?

��ે�  સા�હ�યમાં �િસ��પામે� ુ એક  ��ુતક  ��ું નામ  છે  “�કલ ટોમસ  ક��બન” (Uncle Tom’s  Cabin). સમ� ��ુતક
આ��કાના િન�ો લોકો ઉપર ��ુરવામાં આવેલા અ�યાચારોને ટોમ નામના �ય��ત�વને ક���માં �કૂ�ને દશા�વવામાં આ�યા છે.

૧૭મી અને ૧૮મી સદ�મા ંઉ�ર અમેર�કા ��ટ�શ શાસનના ને� હ�ઠળ હ� ુ.ં આ સમયે આ��કાના પિ�મ તટમાથંી ની�ો લોકોને
�લુામ તર�ક� દ��ણ અમેર�કામા ંવેચી દ�વામા ંઆવતા. ૧૭૭૬મા ંઅમેર�કા �વત�ં થ�ુ ં�યારબાદ સમ� ખડંના બે ભાગ પડ�ા
૧) ઉ�ર અમેર�કા અને  ૨) દ��ણ અમેર�કા. ઉ�ર અમેર�કાએ �લુામી�થાનો �વીકાર ના કય� �યાર�  દ��ણ અમેર�કા એમ
માન�  ુર� ુક� �લુામી�થા ખેતી અને વેપાર માટ� અિનવાય� છે. જો ક� ઉ�ર અમેર�કાના નાગર�કોએ હમંેશાથી �લુામી�થાનો
િવરોધ કય� અને ઘણૉ મોટો સઘંષ� પણ થયો. ��ુતકના લખેક �ીમતી �બચર �ટોવ પણ તે સઘંષ�મા ંસ��ય હતા અને આ ��ુતક
પણ આ સઘંષ�ના ભાગ �પે છે. ��ુતકના પા�ો અને ઘટનાઓ વા�તવીક છે. અને અગાઉ જો� ુ ંતેમ ‘ટોમ’ નામના પા�ને ક���માં
રાખીને િન�ોલોકો ઉપર ક�વી ર�તે અમા�ષુી અ�યાચાર ��ુરવામા ંઆવતા ંતે દશા��� ુ ંછે. જો ક�, ૧૮૬૧મા ંઉ�ર અને દ��ણ
અમેર�કા�ુ ંએક રા��મા ંિવલીનીકરણ થ�ુ ં�યાર� આ �થાની ના�દૂ� કરવામા ંઆવી. પરં�  ુઅહ� તો વાત એ છે ક� એ ��ુતકનાં
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લખેક� �બૂ �પ�ટર�તે નવલકથા�ુ ં�ગટ�કર�્ ક�ુ� તે�ુ ંકારણ તેઓ એક ચો�સ ઘટનાના સા�ી હતા, તેઓ �દૂ એક ચો�સ
સમાજમાથંી  આવતા  હતા, �લુામી�ું દદ� , વેદના, અપમાનનો  �વમાં અ�ભુવ  કય�  હતો, અને  આ જ  કારણ હ� ું ક�  તેઓ
�લુામીમા ંસબડતા લોકોની �ુ:ખદાયક પર���થતીને નવલકથાના �પમા ંર�ૂ કર� શ�ા. આમ, �યવહા�ંુ ���ટકોણ �ચૂવે છે ક� �
�ય��ત � સમાજ�યવ�થામાથંી આવે છે તેની અસર �ય��તની માનિસકતા ઉપર વ�ા ઓછા �માણમા ંચો�સપણ ેહોય છે અને
આ સામા�ક સા�ં�ૃિતક બાબતો તેના શ�દોમા ંજોઇ શકાય છે. �ૂંકમા ંકહ�એ તો કોઇપણ સા�હ�ય�ુ ંસ�ન થાય એના પાયામા ંતો
સમાજ અને તેનો સદંભ� જ રહ�વાનો કારણ મા� એટ�ુ ંજ છે ક� � ઘટનાઓ બનશે એ પણ ચો��સ સામા�ક �યવ�થામા,ં � કાઇં
પણ લખાશે એ પણ સામા�ક�યવ�થાના દાયરામા ંઅને � લખનાર હશે એ પણ ચો�સ સામા�ક�યવ�થાનો �હ�સો હશે. એટલે
અગર  ભાષા  –  સા�હ�યનાં  સ�નને  એક  ચો�સ  આકાર  આપવામાં  આવે  તો  સામા�જક  િવ�ાનોને  �યાનમાં  લઇને
�તરિવધા�કય(Interdisciplinary) અ�યાસો કર� શકાય.

અહ� �તરિવધા�કય અ�ભગમને વાચકવગ� ઉપર માર� મચડ�ને બધંબસે�  ુકરવાની વાત નથી. પરં�  ુ�ડાણ�વૂ�કનો િવચાર
અને વાચકની કોઠા�ઝૂ આ બાબતને �પ�ટ કરશે ક� સા�હ�યકાર � સ�ન કર�  છે તે �ળૂતો તેના મનના �તરજગતમા પડ�લી
��ય� ક� પરો� અ�ભુવોની છાપ છે �ને તે અનેક રસોના િમ�ણ અને સા�હ�યીક શ�દાવલી �ારા ર�ૂ કર� છે.

ભાષા સા�હ�ય અને ભાષા�કય સંરચનાવાદ:

સા�હ�ય  અને  સમાજિવ�ાનોનો  સૈ�ાિંતક  સમ�વય  કરવાનો  અ�હયાં  �ય�ન  કરવામાં  આ�યો  છે.  સમાજશા�માં  અને
સમાજિવ�ાનોમા ંસરંચનાવાદનો સરળ િસ�ાતં છે � એક ચો��સ �યવ�થાનો (રચના,માળ� ુ,ં ઢાચંો – અિધરચના) િનદ�શ કર�
છે. કોઇ ચો��સ શૈ��ણક સ�ંથા� ુ ં�યાર� િનમા�ણ થ�ુ ંહોય �યાર� તેને એક માળખા ક� ઢાચંામા ંતૈયાર કરવામા ંઆવે છે. “સરંચના”
શ�દનો ઉપયોગ સૌથી વ�ુ ંશર�રરચના િવ�ાનમા ંથયો �યારબાદ રાજનીતીશા� અને દશ�નશા�મા ંથયો. ગી�સબગ� નામના
સમાજિવ�ાનીના મતે “સ�હૂ, સિમિતઓ અને સ�ંથાઓના �કારો તેમજ તે બધાનો સ�ુંલ �ના �ારા સમાજ�ુ ંિનમા�ણ થાય છે.

તેની સાથે સામા�જક સરંચના�ુ ંઅ�યયન સબંિંધત છે”. આ િસ�ાતંની સમજ �બૂ જ સરળ છે પરં� ુ�બૂ જ િવ��તૃ છે કારણ ક�
અનેક  િવ�ાનોમાં આ િસ�ાતંોનો  સમાવેશ  થાય  છે.  અહ�  ��ુો  ભાષા�કય  સરંચનાવાદ  અને  ભાષા  સા�હ�યનો  સબંધં  �પ�ટ
કરવાનો છે. વા�તિવ�તા એવી છે ક� સરંચનાવાદના �ળૂ ભાષાિવ�ાનમા ંરહ�લા છે. સરંચનાવાદની માફક ભાષા�કય સરંચનાવાદ
પણ એક ચો��સ ભાષા�કય માળખાને �પ�ટ કર� છે. સકં�ત, �િતકો, �વની, શ�દો, વાણી વગેર� ભાષાની પાયાની જ�ર�યાત છે
અને કોઇપણ ભાષા�ુ ંઅ��ત�વ અને તેની રચના આ બાબતો ઉપર જ આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ તર�ક�, શ�દ એ સાધન છે અને
પર���થતી ક� ઘટનાઓ�ુ ંઅ�ય સમ� �પ�ટ�કરણ એ સા�ય છે. કો��ટુર, �પીકર અને ગીત આ �ણ સાધનોને ક���મા ંરાખીએ
તો �ણૂ� વા� બનશે ‘કો��ટુમાં �પીકર ચા� ુકર�ને ગીત વગાડો’. અગર આ �ણયે સાધનોને ક���માં રાખીને જ�ર�યાત અને
પ�ર��થતી �જુબ �ુદા �ુદા વા�ોની રચના કર� શકાય. આ બાબત તા�ક�ક નથી પરં�  ુ�વભાિવક છે કારણ ક� આગળ જો�ુ ંતેમ
સામા�કરણની ���યાના ભાગ�પે �ય��ત આ બ�ુ ંશીખતો જ હોય છે. વા�ોની રચના તા�ક�ક પણ હોઇ શક� અને અતા�ક�ક પણ
હોઇ શક�, પરં�  ુએ બાબત �ુદ� �ુદ� પર���થતી, ઘટનાઓ અને તેના સપંક�માં આવનાર �ય��તઓની ઉપર આધાર રાખે છે.

ભાષા�કય સરંચનામા ં‘સકં�તો’ની પણ વાત કરવામા ંઆવી છે, જો ક� સકં�તોના પર��ે�યમા ંઉ�મ ક� સરલ તા�ક�ક કોઠા�ઝૂ અને
તેના  અથ�ઘટનની  �મતાની  જ�ર  રહ� છે  �  સમાજિવ�ાનીઓતો  ક�ળવે  જ  છે  પરં� ુ સા�હ�યકારો  �ારા  પણ ��યે  અ��યે
ક�ળવવામા ંઆવે છે. ઉદાહરણ તર�ક� �ીએ પહ�ર�લ પગમા ં�ુઘં�ુ અને નત�ક�નો પહ�રવેશ �પ�ટ કર� છે ક� તે ��ૃયાગંના છે, તેવી
જ ર�તે ગળામા ંપહ�ર�લ ે�ુ�ા�ની માળા િશવપથંીઓની િવશેષતા બતાવે છે. વળ� આપણ ે�ણીએ છ�એ ક� લાલ રંગ એ ખતરાની
િનશાની છે, વૈ�ક સમા� તેને ખતરાની િનશાની તર�ક� �વીકાર કય�. �ા�ફકના િનયમોમા ંપણ લાલરંગ�ુ ંએક મહ�વ છે ક� લાલ
લાઇટ થાય એટલે થોભ�ુ અને લીલી થાય એટલે આગળ વધ�ુ.ં સમાજિવ�ાનો આ િનયમ�ુ ંઅથ�ઘટન ધોરણભગં ક� ધોરણ
અ��ુપતાના સદંભ�મા ંકરશે. �મ ક�, આ િનયમને કોઇ ના �વીકાર� તો ધોરણભગં થ�ુ ંઅને અરાજકતા ક� �ધા� ૂધંી ફ�લાય એટલે
આવા િનયમો હોવા જોઇએ. �યાર�  સા�હ�યકારો તેને એક આગવા સા�હ�યીક ���ટકોણથી જોવે, અથવા તો તેના અ�સુધંાનમાં
બનેલી ઘટનાને સા�હ�યીક ઓપ આપે. ભાષાશા�મા ંવ�ુ ંએક બાબત એવી છે ક� વા�ોની �મબ�તા અથવા એક�બ� સાથે� ું
જોડાણ. એટલે ક� કોઇ શ�દો ક� સકં�તો મયા��દત અથ� ધરાવતા અને �વત�ં નથી હોતા પરં�  ુએક�બ� સાથે સબંિંધત હોય છે.

�મ ક�, અગાઉ જો�ુ ંતેમ લાલ લાઇટ થી થોભવાનો સકં�ત હોય તો લીલી લાઇટથી આગલ વધવાનો પણ સકં�ત છે. એટલ ેઅગર
થોભવાનો સકં�ત હોય તો આગલ વધવાનો પણ છે. તેવી જ ર�તે ભાષા�કય �ટ�� ુટં�ને જોતા, સમ�ત: �ધકાર છવાય એટલે
આપણે તેને ‘રા�ી’ કહ�એ છ�એ અને અજવા�ં થાય તેને આપણે ‘�દવસ’ કહ�એ છ�એ. અહ� એ �પ�ટ થાય છે ક� ‘રા�ી છે’

એટલે આપણે એ�ુ ંકહ�એ છ�એ ક� �દવસ નથી. અને ‘�દવસ છે’ એ�  ુઆપણે એટલે કહ�એ છ�એ ક� ‘રા�ી નથી’ આ જ બાબતને
આપણે એમ પણ કહ� શક�એ ક� �ધકાર અને �કાશને રા�ી અને �દવસ શ�દો �ારા �ય�ત કર� બતા�� ુ ંછે. જો �દવસ શ�દનો
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ઉપયોગ જ ના થયો હોત ક� અ��ત�વમા ંજ ના હોત તો રા�ી શ�દ પણ અ��ત�વમા ંના હોત. �દવસ છે એટલ ેરા�ી છે અને રા�ી
છે એટલે �દવસ છે એમ પણ કહ� શકાય. આ છે ભાષા�કય સરંચના અને તેની �ટ�� ૂટં�, ક� એક જ બાબતને અનેક ર�તે ર�ૂ કર�
શકાય  છે. સમાજ  િવ�ાનોમાં આ�ું �ટ�  ુમહ�વ  છે  તેટ�ુ ંજ  સા�હ�યમાં પણ છે. સા�હ�ય  અને  સમાજ  િવ�ાનોમાં ભદે મા�
ર�ૂઆતનો છે. વળ�, સમાજ િવ�ાનો �ાર�ક “�ુ ંછે” એ�ુ ં�પ��ટકરણ કર� છે �યાર� સા�હ�ય “�ુ ંહો�ુ ંજોઇએ” એવી નૈિતક વાતો
કર� છે. તેમ છ�ા ંઅનેક ર�ૂઆતોમા ં“�ુ ંછે અને �ુ ંહો�ુ ંજોઇએ” બ�ે બાબતો�ુ ંએક�બ�મા ંિવ�લનીકરણ થઇ �ય છે. એટલે
બ�ે િવ�ાનો �તરસબંિંધત તો છે જ એ� ુ�પ�ટ થાય છે.

ભાષા�કય  સરંચનાવાદ એક એવો િસ�ાતં  છે  �  ભાષા સા�હ�ય  અને  સમાજિવ�ાનોને  એક તાતંણે બાધંે  છે. આ બે શાખાઓ� ું
િનર��ણતો  એક જ  છે, �મ  ક�  સમાજ, સમાજ�યવ�થા, �તૂકાળ ક�  વત�માનની ઘટનાઓ અને  તે� ું અથ�ઘટન, પરં� ુ તેની
ર�ૂઆત અલગ છે. સા�હ�યના ંસદંભ�મા ંમા� એક બાબત અલગ પડ� છે � �જુબ સા�હ�યકારની ક�પના પરં�  ુતે ક�પના પણ
સમાજ બહારની તો નથી જ. ઉદાહરણ તર�ક� કોઇ નવલકથા �ેમ આધાર�ત હોય તો તે પણ �ળૂઘટનાઓ તો સમાજમા ંબનતી
�ેમ સબંિંધત ઘટનાઓને જ છ�ી કરશે. એટલે ભલે કોઇ સા�હ�યકારની ક�પના પણ હોય પરં�  ુતેનો સદંભ� વા�તિવક જ હશે.
આમ, સા�હ�ય  અને  સમાજિવ�ાનો  બ�ે� ું અ�યાસ��ે  િવશાળ હોવા છ�ાં એક ઢાચંામાં �કૂ�ને  તેમના �તરસબંધંો  �પ�ટ
કરવાનો �ય�ન કરવામાં આ�યો છે અને �તરિવ�ાક�ય અ�ભગમથી સશંોધન��ેે ખડેાણ કર� શકવાની સભંાવનાઓને �પ�ટ
કર� છે.
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