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સબ�ટન� હ���� - ઈિતહાસને જોવાનો નવો ���ટકોણ

�ા�તાિવક::

કોઈપણ શા�મા ંશ�આતથી િવકાસની ક�ા �ધુી તેમા ંપ�રવત�નો થતા રહ� છે. ઈિતહાસ પણ એક શા� હોવાથી તેનો એક જ
�કાર�  અથ�  કર�  શકાય  ન�હ.  ખર�ખર  તો  ઈિતહાસની  �તૂકાળની  �િૂમકા  ��યા  િવનાવત�માન  સમ�  શકતો  નથી.  માટ�
ઈિતહાસને  �તૂકાળ  બનાવો�ું શા�  કહ�વાય  છે.  આમ,  ઈિતહાસ  લખવાની  શ�આત  થઈ  �ને  ઐિતહાિસક  પ�િત  તર�ક�
ઓળખવામા ંઆવી.�મા ંિવિવધ ઈિતહાસ લખેન પ�િતનો સમાવેશ થાય છે.

�તૂકાળ અપ�રવિત�ત છે, પરં�  ુતેની ચતેના વત�માન સાથે સકંળાયેલી છે. એટલે ક� બદલાતા ંજતા ંવત�માનની સાથે �તૂકાળ
તરફ જોવાની ���ટ બદલાતી �ય છે. વત�માનની જ��રયાતો સતંોષવા અને વત�માનના બદલાવ �જુબ ઈિતહાસ લખેન થાય
છે. ઈિતહાસ લખેનમાં સદ�ઓથી આવતારહ�લાં પ�રવત�નો તેના �રુાવા છે. દંતકથા, લોકકથા, વાતા�, યશોગાથા અને �ય��ત
િવશેષોથી શ� થયે�ુ ંઈિતહાસ લખેન આ� િવ�ાન અને ટ��નોલો�જના ઈિતહાસ લખેન તરફ ગિત કર� ર�ુ ંછે.બ�ુ ંબદલાતાં
જતા ંવત�માનની નીપજ છે.

સબ�ટન�નો અથ�

સબ�ટન�  ��ે�  ભાષાનો  શ�દ  છે.  ૧૭માં સૈકામાં ઈ�લ�ેડનાં લ�કરમાં નીચલી  પાયર�ના  અિધકાર�ઓ  ક�  સૈિનકો  ( Non

commissioned or infiriar range ) માટ� �યો�તો હતો. ૧૮મી સદ�મા ંશૈ��ણક સદંભ�મા ંતેનો વપરાશ શ� થયો. ૧૯મી
સદ�માં ઈટાલીના માક�સવાદ� �ચ�તક �તાનીઓ �ામસીએ  સમાજશા�ીય  સશંોધનો  બાદ  સમાજિવ�ાનમાં ચલણમાં આ�યો
હતો. તેઓએ આ શ�દ સમાજના ગૌણ, દ�લત,ઉ��પ�ડત અને કચડાયેલા લોકો માટ� ઉપયોગમાં લીધો છે. ૧૯૮૦નાં અરસામાં
રણ�જત �હુાએ તેને ઈિતહાસમાં ચલણી બના�યો. અને ઈિતહાસ લખેન પ�િતમાં સબ�ટન� �ટડ�ઝ ક� �હ�ટ�ર�યો �ાફ�નામની
પ�િત  આકાર  પામી.  તેમના  �થંો  Subaltern  studies  Reader  (1986-1995),  History at  the limit  of  world

history છે.

સબ�ટન� હ���� એટલે સવ�હારા વગ�નો ઈિતહાસ, શોિષતોનો ઈિતહાસ, દબાયેલા અને કચડાયેલા ઓનો ઈિતહાસ, અધીન�થાનો
ઈિતહાસ  Subaltern  history,  History  ofhistoryless,  History  form below,  History  of  the  oppressed,

Plebeian history ’વગેર� તેના �જુરાતી-��� પયા�યવાચી નામો છે. આના અ�વયે દ�લતો, આ�દવાસીઓ, �ીઓ, ખતેદાસો
અને કારખાનાઓના મ�ૂરો વગેર�ને ઈિતહાસલખેનમા ં�ાધા�ય અપાય છે.

સબ�ટન� ઈિતહાસલેખન પ�િત

ઈિતહાસલખેનમા ંબદલાયેલા વલણો દર�યાન ‘સબ�ટન� ઈિતહાસલખેન પ�િત’ નામની પ�િત ૧૯૮૦ મા ંઅ��ત�વમા ંઆવી. આ
પ�િત �ારા છેવાડાના માણસના ��ુુષાથ�ને ઈિતહાસલખેનમા ંલાવવાનો સદંભ� હતો. એટલકે� આ ઈિતહાસલખેન પ�િતએ નીચથેી
ઉપર  જોવાનો  અ�ભગમ  િવકસાવવાની  શ�આત  કર�.  �ી  રણ�જત  �હુા  આ ઈિતહાસલખેન  પ�િતના  �યોજક  હતા.  જો  ક�
ભારતના સદંભ�માં �ી ક�. એસ. િસ�ઘને રણ�જત �હુાના �રુોગામી ગણી શકાય. કારણ ક� તેમણે �ી �હુા �વૂ� ‘Birsamunda

and his movement’નામના સશંોધનમાં આ પ�િતએ ઈિતહાસલખેન કર��ુ.ં તેમ�ુ ંલખેન પ�રણામલ�ી પણ બને�ુ,ં પરં� ુ
સનદ� અિધકાર� હોવાના નાતે ઈિતહાસકારો તેમના સશંોધનને વધાવી ન શ�ા. આ ઉપરાતં ડ�િવડ હાડ�મેન, �દપેશ ચ�વત�,
યાન બમેેન, �ાને�� પાડં�, શાહ�દ અમીન, અજય સકાર�યા, ડ�િવડ આન��ડ, એ.આર.દ�સાઈ, િશર�ન મહ�તા, ઘન�યામ શાહ,
મકરંદ મહ�તા અને અ�ુણ વાઘેલા વગેર� સબ�ટન� ઈિતહાસલખેનના િન�ણાતં ઈિતહાસકારો છે.

આ લખેન પ�િત �જુબ ઈિતહાસ�ુ ંિનમા�ણ એક સા��ૂહક ���યા છે. ઈિતહાસના િનમા�ણમા ંકોઈપણ સમાજના મા� ભ�વગ�ની
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�િૂમકા હોતી નથી. એ  સદંભ�માં િવચારતાં ઈિતહાસે  મા�  ભ�વગ�નો  ક�  અ�ભ�ત  વગ�નો  ઈિતહાસ  ન  હોઈ  શક�. ઈિતહાસમાં
સબ�ટન�  વગ�ની અવગણનાને  �યાલમાં રાખી ગર�બ ખ�ેતૂો,મ�ૂરો, આ�દવાસીઓ, દ�લતો  અને  �ીઓનો  ઈિતહાસ  લખવાનો
�ારંભ થયો.

છે�લા ં�ીસેક વષ�થી ભારતીય અને િવદ�શી ઈિતહાસકારોએ એક નવી અને મહ�વની �દશામા ં�વેશ કય� છે. અને તે છે �ીઓ
સ�હત કચડાયેલ લોકોનો ઈિતહાસ. સબ�ટન� ઈિતહાસકારો અગાઉના બધા �કારના (માસ�વાદ� સ�હત) ઈિતહાસ લખેનને નકાર�
છે. નવી ઈિતહાસ લખેન પ�િતમાં ઈિતહાસ લખેનના નવા �ોતો �યોજવા� ુ ંક� �ોતો�ુ ંનવેસરથી અથ�ઘટન કરવા�ુ ંવલણ
પણ અ�ભ�ેત હોય છે. �ારંભે સબ�ટન� ઈિતહાસકારો ���તુ ��ે �ુઝંવણ અ�ભુવતા હોવાથી ટ�કાને પા� બ�યા હતા.ં નવા
�ોતો શોધવાના અભાવને કારણે �ોફ�. �બિપનચ�ંએ સબ�ટન� ઈિતહાસલખેનને નવ- સા�ા�યવાદ� ઈિતહાસ લખેનના ભાગ�પ
ગણા��ુ ંહ� ુ.ં  પરં� ુ પાછળથી સબ�ટન�  ઈિતહાસકારોએ  ઈિતહાસ  લેખનના �ોતોનો  ઉપાય  પણ શો�યો  હતો. અ�યાર  �ધુી
ઈિતહાસ  લખેનના સાધન  તર�ક�  અવગણાયેલ લોકસા�હ�યના �કારો  �વા ક�  મૌ�ખક પરંપરાઓ, લોકગીતો, ભજનો  વગેર�ને
ઈિતહાસ લખેનના મહ�વના સાધનો ગણા�યા છે.

સબ�ટન� ઈિતહાસ લખેન �ે�ેSubaltern studies �ેણીના ૧૨ �ટલા ં�થંો �ગટ થઈ ��ૂા છે. �જુરાતમા ંઆ લખેનપ�િત
અ�વયે �ો. ડ�િવડ હા�ડ�મેનનો �થં ‘Coming of Devi:AdivasiAsserstion in Western India’, (૧૯૮૬) મકરંદ મહ�તા
�લ�ખત  ‘�હ��ુ વણ��યવ�થા, સમાજ  પ�રવત�ન  અને  �જુરાતના દ�લતો,’  (૧૯૯૫), િશર�ન  મહ�તા �લ�ખત  ‘�જુરાતમાં નાર�
ચતેના’, (૨૦૦૯), અ�ુણ વાઘેલા �લ�ખત ‘પચંમહાલ ��લામા ંગાધંીવાદ� રચના�મક ��િુ�ઓ અને �વાત�ંય સૈિનકો’, (૨૦૦૭)

�વા ઉ�મ �થો લખાયા ંછે.

આમ, સબ�ટન�  ઈિતહાસ  લખેનની ��િૃ� �જુરાતમાં થઈ  છે  પરં�  ુતે  પયા��ત  મા�ામાં નથી. આશા રાખીએ ક�  �જુરાતના
ઈિતહાસલખેકો  રા�-મહારા�ઓની  �દનચયા�ઓ,  સ�યા�હ  �ગુના  ચીલાચા�ુ  લખાણો,  ��લાઓના  �દાનો,  શાળાઓ-

સ�ંથાઓના �દાનો, �ય��ત િવશેષોનો ઈિતહાસ, ધમ�-સ�ંદાયો ક� કોમો િવશેના ઈિતહાસથી ઉપર ઉઠ� ઈિતહાસ લેખનના આ
નવા �વાહને અપનાવી ઈિતહાસ લખેનને લોકભો�ય બનાવે.

પાદટ�પ::

વાઘેલા અ�ુણ, ઈિતહાસ દપ�ણ (લખે સ�ંહ), �જુરાત સા�હ�ય અકાદમી, ગાધંીનગર, ૨૦૦૬,�.ૃ૧૫૨.1. 
en.wikipedia,org⁄ wiki ⁄ Ranjit-Guha2. 
વાઘેલા, �વૂ��ત, �.ૃ૧૫૩.3. 

મહ�તા મકરંદ, �હ��ુ  વણ��યવ�થા, સમાજ  પ�રવત�ન  અને  �જુરાતના દ�લતો, અમી પ��લક�શન, અમદાવાદ, ૧૯૯૫,

�.ૃ૬.
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