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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 તે ન ી ��ના સામા�જક, આિથ�ક ક� સાં��ૃિ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,

ુ બ ‘અ�ગટ પરં � ુ
માનવશા�ીય ક� અ�ય સમાજ વૈ �ાિનક શાખાઓના સંદભ�મ ાં સમ� શકાય. શ�આતમાં જ જણા�યા �જ
વા�તિવક બાબત’ એટલે ક� મોટાભાગના સા�હ�યો એક ચો�સ માળખાને ર�ૂ કર� છે , અને આ માળ�ું એટલે સામા�ક �યવ�થા ક�

તે મ ાં ઘટતી ઘટનાઓ. આ સાથે કા�પનીક બાબતોને પણ આ માળખામાં �થાન આપ� ું અિનવાય� બને છે કારણ ક� તા��વક ���ટએ

જોઇએ (આમ તો ત�વ “�ું છે ” એ�ુ ં �ગટ�કરણ કર� છે ) લેખકના િવચારોમાં અગર ક�પનાઓ આકાર પામે તો પણ તે ક�પનાઓ
વા�તિવક ઘટનાઓનાં સંદભ�મ ાં અથવા તો ચો�સ ક� સમ� સામા�ક માળખાનાં સંદભ�મ ાં જ હશે . અહ� �� થવો �વાભાિવક છે

ક� ક�વ ી ર�તે ક�પનાઓને અને વા�તિવકતાઓને મે ળ બેસે ? સહજ વા�તવવાદ� ક� �યવહા�ુ બનીએ તો આ ��નો ઉ�ર મળે , ક�

કોઇ પણ ઘટના �યાર� જ અ��ત�વમાં આવે છે �યાર� તે ન ા ઘટવા/બનવા માટ� ન ો અવકાશ હોય અને તે ને 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 સંભવ છે ક� કોઇ ચો�સ ઘટનાઓનાં પર�ણામે જ એક સા�હ�યકાર�ુ ં ક� તે ન ા િવચારજગત�ુ ં
સ�ન થ�ું હોય. સંભાવનાઓ કોઇપણ હોય, પરં � ુ � કાંઇપણ સા�હ�ય જગત�ુ ં સ�ન છે એ ચો�સ સામા�ક માળખાને અ�ુસ ર�

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 તે ન ા સામા�કરણ દર�યાન થયે લ ક�ળવણી ભાગ
ભજવે છે અને આ સામા�કરણ �ુ�ુંબ, શાળા, પડોશી�ૂ થ ો, િમ��ૂ થ ો અને આસપાસના �ૂ થ ો ક� મંડળો �ારા ��યે અ��યે થતી

�તર��યા �ારા થાય છે . �ય��ત�ુ ં ઘડતર સામા�કરણ �ારા થાય છે અને અને ક �તર��યાઓ અને ઘટનાઓની સા�ીમાં
�ય��ત�ુ ં માનસ આકાર પામે છે . આમ એક ચો�સ માળખાંમ ાં �ય��ત ઘડાય છે અને આખર� �યાર� તે કાગળ કલમનો ઉપયોગ
કર� છે �યાર� �વાભાિવક ર�તે જ તે ન ી આસપાસનાં વાતાવરણની અસર દ� ખાય છે . � અ�ુભવો �ય��તને તે ન ા �વન દર�યાન

થયા હશે , �તરમન ને �પશ� તે વ ી ઘટનાઓને તે ણે જોઇ હશે , અને આખર� � �વ�પે તે ને �હણ કર� હશે તે જ તે ન ા લખાણોમાં
��ય� ક� પરો� ર�તે છ�ી થશે . અગર કોઇ કિવ ક� લેખકની ક�પના પાછળ પણ વા�તવીક જગતની ઘટનાઓ ક� અ�ુભવોની
છાપ હશે . એક સામા�ય ઉદાહરણ �ારા આ િસ�ાંત �ુ 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� તે મ ાં પદદ�લતોની વે દના સંવે દનાઓ છ�ી થશે , ક�મ ક� સામા�જક બ�હ�કાર �ું
કહ�વ ાય? તે ન ો ��ય� અ�ુભવ તે સ�ક �ારા થયે લો છે અને તે ન ાથી િવશે ષ એ વે દનાઓને કોણ વણ�વ ી 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 આવે લા અ�યાચારોને ટોમ નામના �ય��ત�વને ક���માં � ૂક�ને દશા�વ વામાં આ�યા છે .
૧૭મી અને ૧૮મી સદ�માં ઉ�ર અમે ર�કા ��ટ�શ શાસનના ને � હ�ઠળ હ�.ું આ સમયે આ��કાના પિ�મ તટમાંથ ી ની�ો લોકોને

�ુલામ તર�ક� દ��ણ અમે ર�કામાં વે ચી દ� વ ામાં આવતા. ૧૭૭૬માં અમે ર�કા �વતં� થ�ું �યારબાદ સમ� ખંડના બે ભાગ પડ�ા
૧) ઉ�ર અમે ર�કા અને ૨) દ��ણ અમે ર�કા. ઉ�ર અમે ર�કાએ �ુલામી�થાનો �વીકાર ના કય� �યાર� દ��ણ અમે ર�કા એમ

માન� ુ ર�ુ ક� �ુલામી�થા ખેત ી અને વે પ ાર માટ� અિનવાય� છે . જો ક� ઉ�ર અમે ર�કાના નાગર�કોએ હંમે શ ાથી �ુલામી�થાનો

િવરોધ કય� અને ઘણૉ મોટો સંઘ ષ� પણ થયો. �ુ�તકના લેખક �ીમતી �બચર �ટોવ પણ તે સંઘ ષ� મ ાં સ��ય હતા અને આ ��ુ તક

પણ આ સંઘ ષ� ન ા ભાગ �પે છે . �ુ�તકના પા�ો અને ઘટનાઓ વા�તવીક છે . અને અગાઉ જો�ું તે મ ‘ટોમ’ નામના પા�ને ક���માં
રાખીને િન�ોલોકો ઉપર ક�વ ી ર�તે અમા�ુષ ી અ�યાચાર �ુ�રવામાં આવતાં તે દશા���ું છે . જો ક�, ૧૮૬૧માં ઉ�ર અને દ��ણ

અમે ર�કા�ુ ં એક રા��માં િવલીનીકરણ થ�ું �યાર� આ �થાની ના� ૂદ� કરવામાં આવી. પરં � ુ અહ� તો વાત એ છે ક� એ �ુ�તકનાં
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લેખક� � ૂબ �પ�ટર�તે નવલકથા�ુ ં �ગટ�કર�્ ક�ુ� તે � ુ ં કારણ તે ઓ એક ચો�સ ઘટનાના સા�ી હતા, તે ઓ � ૂદ એક ચો�સ

સમાજમાંથ ી આવતા હતા, �ુલામી�ુ ં દદ� , વે દના, અપમાનનો �વમાં અ�ુભવ કય� હતો, અને આ જ કારણ હ� ું ક� તે ઓ
�ુલામીમાં સબડતા લોકોની �ુ:ખદાયક પર���થતીને નવલકથાના �પમાં ર�ૂ કર� શ�ા. આમ, �યવહા�ંુ ���ટકોણ � ૂચવે છે ક� �
�ય��ત � સમાજ�યવ�થામાંથ ી આવે છે તે ન ી અસર �ય��તની માનિસકતા ઉપર વ�ા ઓછા �માણમાં ચો�સપણે હોય છે અને

આ સામા�ક સાં��ૃિતક બાબતો તે ન ા શ�દોમાં જોઇ શકાય છે . �ૂંકમાં કહ�એ તો કોઇપણ સા�હ�ય�ુ ં સ�ન થાય એના પાયામાં તો

સમાજ અને તે ન ો સંદભ� જ રહ�વ ાનો કારણ મા� એટ�ું જ છે ક� � ઘટનાઓ બનશે એ પણ ચો��સ સામા�ક �યવ�થામાં, � કાંઇ
પણ લખાશે એ પણ સામા�ક�યવ�થાના દાયરામાં 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 બંધ બેસ � ુ કરવાની વાત નથી. પરં � ુ �ડાણ� ૂવ� કનો િવચાર

અને વાચકની કોઠા� ૂઝ આ બાબતને �પ�ટ કરશે ક� સા�હ�યકાર � સ�ન કર� છે તે � ૂળતો તે ન ા મનના �તરજગતમા પડ�લી
��ય� ક� પરો� અ�ુભવોની છાપ છે �ને તે અને ક 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�ાનોમાં સંરચનાવાદનો સરળ િસ�ાંત છે � એક ચો��સ �યવ�થાનો (રચના,માળ�,ું ઢાંચો – અિધરચના) િનદ� શ કર�

છે . કોઇ ચો��સ શૈ ��ણક સં�થા�ુ ં �યાર� િનમા�ણ થ� ું હોય �યાર� તે ને એક માળખા ક� ઢાંચામાં તૈ ય ાર કરવામાં આવે છે . “સંરચના”
શ�દનો ઉપયોગ સૌથી વ�ું શર�રરચના િવ�ાનમાં થયો �યારબાદ રાજનીતીશા� અને દશ� ન શા�માં થયો. ગી�સબગ� નામના

સમાજિવ�ાનીના મતે “સ� ૂહ, સિમિતઓ અને સં�થાઓના �કારો તે મ જ તે બધાનો સં�ુલ �ના �ારા સમાજ�ુ ં િનમા�ણ થાય છે .
તે ન ી સાથે સામા�જક સંરચના�ુ ં અ�યયન સંબિં ધત છે ”. આ િસ�ાંત ની સમજ � ૂબ જ સરળ છે પરં � ુ � ૂબ જ િવ�� ૃત છે કારણ ક�
અને ક િવ�ાનોમાં આ િસ�ાંત ોનો સમાવે શ થાય છે . અહ� �ુ�ો ભાષા�કય સંરચનાવાદ અને ભાષા સા�હ�યનો સંબધ
ં �પ�ટ

કરવાનો છે . વા�તિવ�તા એવી છે ક� સંરચનાવાદના � ૂળ ભાષાિવ�ાનમાં રહ�લા છે . સંરચનાવાદની માફક ભાષા�કય સંરચનાવાદ
પણ એક ચો��સ ભાષા�કય માળખાને �પ�ટ કર� છે . સંક�ત , �િતકો, �વની, શ�દો, વાણી વગેર� ભાષાની પાયાની જ�ર�યાત છે

અને કોઇપણ ભાષા�ુ ં અ��ત�વ અને તે ન ી 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��ુટર, �પીકર અને ગીત આ �ણ સાધનોને ક���માં રાખીએ
તો � ૂણ� વા� બનશે ‘કો��ુટમાં �પીકર ચા�ુ કર�ને ગીત વગાડો’. અગર આ �ણેય સાધનોને ક���માં રાખીને જ�ર�યાત અને

પ�ર��થતી �ુજ બ �ુ દા �ુ દા વા�ોની રચના કર� શકાય. આ બાબત તા�ક�ક નથી પરં � ુ �વભાિવક છે કારણ ક� આગળ જો�ું તે મ

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 તે ન ા સંપ ક� મ ાં આવનાર �ય��તઓની ઉપર આધાર રાખે છે .
ભાષા�કય સંરચનામાં ‘સંક�ત ો’ની પણ વાત કરવામાં આવી છે , જો ક� સંક�ત ોના પર��ે �યમાં ઉ�મ ક� સરલ તા�ક�ક કોઠા� ૂઝ અને
તે ન ા અથ� ઘ ટનની �મતાની જ�ર રહ� છે � સમાજિવ�ાનીઓતો ક�ળવે જ છે પરં � ુ સા�હ�યકારો �ારા પણ ��યે અ��યે

ક�ળવવામાં આવે છે . ઉદાહરણ તર�ક� �ીએ પહ�ર�લ પગમાં �ુઘ�
ં ુ અને નત� ક�નો પહ�રવે શ �પ�ટ કર� છે ક� તે � �ૃ યાંગના છે , તે વ ી
જ ર�તે ગળામાં પહ�ર�લે �ુ�ા�ની માળા િશવપંથ ીઓની િવશે ષ તા બતાવે છે . વળ� આપણે �ણીએ છ�એ ક� લાલ રં ગ એ ખતરાની

િનશાની છે , વૈ � ક સમા� તે ને ખતરાની િનશાની તર�ક� �વીકાર કય�. �ા�ફકના િનયમોમાં પણ લાલરં ગ�ુ ં એક મહ�વ છે ક� લાલ
લાઇટ થાય એટલે થોભ�ુ અને લીલી થાય એટલે આગળ વધ�ુ.ં સમાજિવ�ાનો આ િનયમ�ુ ં અથ� ઘ ટન ધોરણભંગ ક� ધોરણ
અ�ુ�પતાના સંદભ�મ ાં કરશે . �મ ક�, આ િનયમને કોઇ ના �વીકાર� તો ધોરણભંગ થ�ું અને અરાજકતા ક� �ધા�ધી
ં ૂ ફ�લાય એટલે

ુ ધ
આવા િનયમો હોવા જોઇએ. �યાર� સા�હ�યકારો તે ને એક આગવા સા�હ�યીક ���ટકોણથી જોવે , અથવા તો તે ન ા અ� સ
ં ાનમાં

બને લી ઘટનાને સા�હ�યીક ઓપ આપે . ભાષાશા�માં વ�ું એક બાબત એવી છે ક� વા�ોની �મબ�તા અથવા એક�બ� સાથે � ુ ં
જોડાણ. એટલે ક� કોઇ શ�દો ક� સંક�ત ો મયા��દત અથ� ધરાવતા અને �વતં� નથી હોતા પરં � ુ એક�બ� સાથે સંબિં ધત હોય છે .

�મ ક�, અગાઉ જો�ું તે મ લાલ લાઇટ થી થોભવાનો સંક�ત હોય તો લીલી લાઇટથી આગલ વધવાનો પણ સંક�ત છે . એટલે અગર
ું
થોભવાનો સંક�ત હોય તો આગલ વધવાનો પણ છે . તે વ ી જ ર�તે ભાષા�કય �ટ��ટ�ને
જોતા, સમ�ત: �ધકાર છવાય એટલે
આપણે તે ને ‘રા�ી’ કહ�એ છ�એ અને અજવા�ં થાય તે ને 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�વમાં જ ના હોત તો રા�ી શ�દ પણ અ��ત�વમાં ના હોત. �દવસ છે એટલે રા�ી છે અને રા�ી

છે એટલે �દવસ છે એમ પણ કહ� શકાય. આ છે ભાષા�કય સંરચના અને તે ન ી �ટ��ટ�,
ં ૂ ક� એક જ બાબતને અને ક ર�તે ર�ૂ કર�
શકાય છે . સમાજ િવ�ાનોમાં આ�ુ ં �ટ�ુ મહ�વ છે તે ટ�ું જ સા�હ�યમાં પણ છે . સા�હ�ય અને સમાજ િવ�ાનોમાં ભેદ મા�

ર�ૂ આતનો છે . વળ�, સમાજ િવ�ાનો �ાર� ક “�ું છે ” એ�ુ ં �પ��ટકરણ કર� છે �યાર� સા�હ�ય “�ું હો�ું જોઇએ” એવી નૈ િતક વાતો

કર� છે . તે મ છ�ાં અને ક ર�ૂ આતોમાં “�ું છે અને �ું હો�ું જોઇએ” બ�ે બાબતો�ુ ં એક�બ�માં િવ�લનીકરણ થઇ �ય છે . એટલે
બ�ે િવ�ાનો �તરસંબિં ધત તો છે જ એ�ુ �પ�ટ થાય છે .

ભાષા�કય સંરચનાવાદ એક એવો િસ�ાંત છે � ભાષા સા�હ�ય અને સમાજિવ�ાનોને એક તાંત ણે બાંધે છે . આ બે શાખાઓ� ુ ં
િનર��ણતો એક જ છે , �મ ક� સમાજ, સમાજ�યવ�થા, � ૂતકાળ ક� વત� મ ાનની ઘટનાઓ અને તે � ુ ં અથ� ઘ ટન, પરં � ુ તે ન ી

ર�ૂ આત અલગ છે . સા�હ�યનાં સંદભ�મ ાં મા� એક બાબત અલગ પડ� છે � �ુજ બ 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 � ૂળઘટનાઓ તો સમાજમાં બનતી

�ે મ સંબિં ધત ઘટનાઓને જ છ�ી કરશે . એટલે ભલે કોઇ સા�હ�યકારની ક�પના પણ હોય પરં � ુ તે ન ો સંદભ� વા�તિવક જ હશે .
આમ, સા�હ�ય અને સમાજિવ�ાનો બ�ે � ુ ં અ�યાસ�ે� િવશાળ હોવા છ�ાં એક ઢાંચામાં � ૂક�ને તે મ ના �તરસંબધ
ં ો �પ�ટ
કરવાનો �ય�ન કરવામાં આ�યો છે અને �તરિવ�ાક�ય અ�ભગમથી સંશ ોધન�ે�ે ખેડાણ કર� શકવાની સંભાવનાઓને �પ�ટ
કર� છે .
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