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ગજુરાતના ઇતતહાસ લેખન પ્રવતૃિમાાં સબલ્ટનન ઇતતહાસ લેખન   
(આદિવાસી ઈતતહાસ લેખનનાાં સાંિર્નમાાં)                                                   

પ્રસ્તાવના 
 

ઇતિહાસ એ ભિૂકાળની ઘટનાઓનુું વૈજ્ઞાતનક દ્રષ્ટટએઅભ્યાસ કરત ુ શાસ્ત્ર છે. ભિૂકાળને આપણે બદલી 
શકિા નથી પરુંત ુ ભતુ્તકાળ અને વિતમાન સાથે ઘાઢ સુંબુંધ છે.  યગેુ યગેુ ભિૂકાળને સમજવાનો અભિગમ 
બદલાિો જાય છે. અથાિત યગેુ યગેુ ઇતિહાસ લેખનનો અભિગમ પણ બદલાય છે. દા.િ. શરૂઆિમાું ઇતિહાસમાું 
રાજા-મહારાજાઓની દદનચયાતઓ, યાશોગાથા અને કેટલાક વ્યક્તિઓની કહાનીઓ વાળું ઇતિહાસ લેખન જોવા 
મળે છે. ત્યારબાદ ૧૮-૧૯મી સદીમાું આ અભિગમ બદલાય છે અને માકતસવાદી, સામ્યવાદી અને રાટરવાદી 
તવચારસરણી મજુબ ઇતિહાસનુું આલેખન થતુું જોવા મળે છે. આ ઉપરાુંિ ૨૦મી સદીમાું ઇતિહાસ લેખન માું 
તવજ્ઞાન અન ેટકનોલોજીનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો. આ બધુું જ સમયની માુંગ પ્રમાણે બદલાત ુું હોઈ છે. ‘જરૂદરયાિ 
એ સુંશોધનની જનની છે’. એ ન્યાયે ભિૂકાળને મલૂવવા માટે ઇતિહાસ લેખનમાું અનેક શાખાઓનુું પ્રયોજન થતુું 
હોઈ  છે. એમાની જ એક એટલે ‘subatern historigraphi’ સબલ્ટનત ઇતિહાસ લેખન પદ્ધતિ. િારિમાું આ પદ્ધતિના 
પ્રયોજક શ્રી રણજીિ ગહુા હિા. િેમણે ઈ.સ. ૧૯૮૦માું આ નવિર ઇતિહાસ લેખન પદ્ધતિ આતવટકાર કયો હિો. 
અતે્ર સબલ્ટનત ઇતિહાસ લેખન પદ્ધતિનો ટુુંકો પદરચય, સબલ્ટનત ઇતિહાસ લેખન પદ્ધતિનુું સ્વરૂપ, સબલ્ટનત 
ઇતિહાસ લેખન પદ્ધતિનો ઉદય અને વદૃ્ધદ્ધ, સબલ્ટનત ઇતિહાસ લેખન પદ્ધતિના સ્ત્રોિો, ગજુરાિમાું સબલ્ટનત ઇતિહાસ 
લેખન પદ્ધતિએ લખાયેલ ઇતિહાસ અને શક્યિાઓ િથા િારણો વગેરે પર સુંશોધનપત્ર રજુ કરવાનો નમ્ર પ્રયાસ 
છે. 
 

સબલ્ટનન ઇતતહાસ લેખન પદ્ધતતનો ટ ાંકો પદરચય:  
  ઇટાલીયન માકતસવાદી ભચિંિક આન્િાનીયો ગ્રામસીએ ‘સબલ્ટનત’ શબ્દ માટે  ‘નાના’ અને ‘ગરીબ’ શબ્દનો 
ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે આ શબ્દ સમાજના ત્યજાયેલા, ઉપેભિિ અને કચડાયેલા લોકો માટે ઉપયોગમાું લીધો છે. 
આ પદ્ધતિને સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજ તવજ્ઞાનના સુંશોધનમાું અમલમાું મકૂી હિી. ભિટીશ ઇતિહાસકાર 
ઈ.પી.થોમસને ‘ટાઈમ્સ મેગેઝીન’માું પોિાના લેખમાું subltern પદ્ધતિને ‘history from below’ િરીકે દશાતવે છે. ડૉ. 
રણજીિ ગહુાએ ઈ.સ.૧૯૮૦માું આ પદ્ધતિ ને ઇતિહાસ લેખનમાું ચલણી બનાવી, િેથી ઈતિહાસલેખનમાું એક નવી 
શાખાનો આતવટકાર થયો. જે ‘સબલ્ટનત ઇતિહાસ લેખન પદ્ધતિ’ આ પદ્ધતિમાું શોતિિોનો ઇતિહાસ, સવતહારા વગતનો 
ઇતિહાસ, દબાયેલા અને કચડાયેલાઓનો ઇતિહાસ, અધીન્સ્થાનો ઇતિહાસ, વગેરે િેના પયાતયવાચી શબ્દો છે. 
આના અનસુુંધાને દભલિો, આદદવાસીઓ, સ્ત્રીઓ, ખેિદાસો અને કારખાનાઓના મજૂરો વગેરેનુું  ઇતિહાસ લેખન 
થાય છે. 
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સબલ્ટનન ઇતતહાસ લેખનનુાં સ્વરૂપ     
 ઇતિહાસ લેખનના હજારો વિોમાું એ સ્પટટ પણે જોવા મળે છે, કે ઇતિહાસ લેખનમાું બે પ્રકારના લોકો 
અક્સ્િત્વમાું છે. જેમાું ઉપરી અતધકારીઓ અને ઉિરિી કિાના લોકો . એટલે જ સબલ્ટનત ઇતિહાસ લેખન 
ઈતિહાસને ફરી લખી નીચા અથવા સામન્ય માણસના કાયોને પોિાના ઇતિહાસ લેખનમાું તવિયવસ્ત ુબનાવી 
િેમની વેદનાઓને ઉજાગર કરી છે. મજૂરો, દભલિો, આદદવાસીઓ અને મદહલાઓનો ઇતિહાસમાું સમાવેશ કરે છે. 
સબલ્ટનત અભ્યાસએ ચેિના અને નીચલા વગતમાું સ્વાયત્તિા અંગે ચેિનાનો પાયો છે. સબલ્ટનત અભ્યાસમાું માત્ર 
વૈચાદરક જરૂદરયાિ એટલે સામાન્ય માણસો જેમ કે ગરીબ ખેડિૂો, િરવાડો ,આદદવાસીઓ, દભલિો, સ્ત્રીઓ પણ 
એક માનવ છે. િેઓ પણ પોિાના જીવનમાું તવચાર કરીને જીવનને સખુી અને સુુંદર બનાવે છે. િેથી 
ઈતિહાસકારો એ સામાન્ય માણસોનો બાહ્ય અને આંિદરક ચેિાનાઓની અવગણના કરવીએ ભચિંિાનો તવિય છે. 
આ લોકોની ચેિનાને સમજી િેમના કાયોનો અભ્યાસ કરી તવશ્લેિણ ઈતિહાસકારો વારારા થવુું જોઈએ.  
 

સબલ્ટનન ઇતતહાસ લેખન માટેના સ્ત્રોતો:  
  

િદ્રવગીય કે અગ્રણી લોકો જેવા જથ્થાબુંધ સાધનો નથી. કારણ કે સરકારી દસ્િાવેજો અને િદ્રવગીય 
સ્ત્રોિોમાું શોતિિોનો પરુૂિાથત અને ઇતિહાસતનમાતણમાું િેઓની િાગીદારીનુું આલેખન થયેલ નથી. પરુંત ુઆવા 
જૂથોના સામજજક રીિે િેમના તવચારો અને અભિપ્રાયો વ્યતિ કરી શકે છે. િેથી અત્યાર સધુી ઇતિહાસ લેખનના 
સાધન િરીકે અવગણાયેલા લોક સાદહત્યના પ્રકારો જેવા કે મૌભખક પરુંપરાઓ, લોકગીિો િજન વગેરેને ઇતિહાસ 
લેખનના મહત્વના સાધનો ગણી શકાય. આ ઉપરાુંિ સરકારી દસ્િાવેજોમાું સરકારી રીપોટત , વસ્િી ગણિરીના 
અહવેાલો, પોલીસના દસ્િાવેજો, ન્યાતયક દસ્િાવેજો, લોકકથાઓ, રૂબરૂ મલુાકાિો વગેરે .. આ બધાનો ઉપયોગ 
કરી સબલ્ટનત ઇતિહાસ લખેન કરી શકાય. 

 

 ઉપરોતિ સ્ત્રોિનો ધ્યાનથી અને તવચારપવૂતક સમજવામાું આવે િો તવતવધ શાખાઓ જેવી કે અથતશાસ્ત્ર, 
સમાજશાસ્ત્ર, વસ્િીગણિરી, એન્રોપોલોજી, આદકિઓલોજી, િાિાશાસ્ત્ર વગેરેનો ઉપયોગ કરી સબલ્ટનત ઇતિહાસ 
લેખનને અસરકારક બનાવી શકાય. 
 

ગજુરાતમાાં આદિવાસી ઇતતહાસ લેખન : 
વીસમી સદીના અંિમાું અને એકવીસમી સદીની શરૂઆિના સમયમાું સબલ્ટનત ઇતિહાસ લેખનના મખુ્ય 

અંગો દભલિો, આદદવાસીઓ અને સ્ત્રીઓના ઇતિહાસ તવિે ખબુ ઓછા સુંશોધન લેખો, અને પસુ્િકો પ્રકાતશિ થયા 
છે. આદદવાસીઓના સુંદિતમાું જોઈએ િો ગજુરાિમાું આ પદ્ધતિએ સુંશોધન કરનાર િારિનો કે ગજુરાિનો નદહ 
પરુંત ુ તવદેશી(વાતવિક યતુન.ય.ુકે.) ઇતિહાસકાર પ્રોફ.ડેતવડ હાડીમેન છે. ડૉ. અરુણ વાઘેલા અદદલોકના 
િત્રીતવધાનમાું િેમની એક વાિ લખે છે કે ‘એક વાર ગજુરાિના પ્રતિિાશાળી વડીલ ઇતિહાસતવદને મેં જયારે 
એમ કહ્ુું કે , હુ ું દભિણ ગજુરાિના આદદવાસીઓનો ઇતિહાસ લખી રહ્યો છું, ત્યારે િેમણે મને કહ્ુું કે હુ ું ખોટા માગે 
છું. આદદવાસીઓનો ઇતિહાસમાું લખવા જેવુું કાઈ નથી. કારણ કે િેમનામાું સન્માનની િાવના નથી અને િેમનો 
કોઈ િવ્ય ભિૂકાળ નથી. િેમણે મને જેમાુંનામાુંથી આપણે પે્રરણા મેળવી શકીએ અને જેમનુું અનકુરણ કરી 
શકીએ એવા લોકો તવિે લખવા કહ્ુું. જેમ કે રાજાઓ, જમીનદારો, દીવાનો અને મોટા શેદિયાઓ’. આવો 
નકારાત્મક અને તચુ્છ્કારક મિ સુંિાળી કોઈ દેશી ઇતિહાસકાર હોિ િો હતથયાર હિેા મેલી અન્ય સુંશોધન િરફ 
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વળી ગયો હોિ ! એટલે ગજુરાિમાું આવા વલણ ને કારણે આદદવાસી ઇતિહાસ લેખન થયેલ નથી. ડેતવડ 
હાડીમેને “Comming of Devi: Adivasi Asserstion in Western India,” (1986). ગ્રુંથમાું દભિણ ગજુરાિમાું 
સલાબાઈની આગેવાનીમાું થયેલ દેવી ચળવળનો ઇતિહાસ આપ્યો છે. િે તસવાય subltern શે્રણીમાું િેમના કેટલાક 
લેખો ‘પવૂત પુંચમહાલના આદદવાસીઓ, ડાુંગના આદદવાસીઓ પર છે. સેન્ટર ફોર સોશ્યલ સ્ટડીઝ(સરુિ) વારારા 
પ્રકાતશિ ‘જ ુંગલ તવસ્િારમાું સત્તાના સબુંધો’ નામનો લેખ પણ આ દદશામાું છે. દફ્િરીય સાધનો, અભિજાિ વગીય 
સાદહત્ય અને આદદવાસીઓના લોક સાદહત્ય િથા િેત્ર કાયતના સથવારે થયેલુું િેમનુું લેખન ગજુરાિના આદદવાસી 
ઇતિહાસ ઇતિહાસ લેખનમાું તશરમોર સમુું છે. ડૉ અરુણ વાઘેલા એ આદદવાસી ઇતિહાસ લેખનમાું પ્રસુંસનીય 
કામગીરી કરેલ છે. િેમનો Ph.D નો મહાશોધ તનબુંધ ‘પુંચમહાલના આદદવાસીઓમાું સામાજજક પદરવિતન 
(ઈ.સ.૧૮૬૮ થી ૧૯૪૭ સધુી), િેમનુું પ્રકાતશિ પસુ્િકો, પુંચમહાલ જીલ્લામાું ગાુંધીવાદી રચનાત્મક પ્રતૃિઓ અને 
સ્વિુંત્ર્ય સૈતનકો”, (2007) “પુંચમહાલના આદદવાસીઓની તવકાસ યાત્રા” (2009), િીલ સેવા મુંડળ (2010), 
ગજુરાિની આદદવાસી સુંસ્કૃતિ (201,), તવસરાયેલા શહીદો(2012), આઝાદીના જ ુંગનો આદદવાસી રુંગ: 17 
નવેમ્બર ૧૯૧૩ : માનગઢ હત્યાકાુંડ (2012), વગેરે સુંશોધન ગ્રુંથોમાું ડૉ વાઘેલાએ િેત્રકાયત, લોકસાદહત્ય, 
લોકકથાઓ, કહવેિો અને સમકાલીન દસ્િાવેજોનો જીણવટ પવૂતક િપાસીને નમનૂારૂપ આલેખન કરેલ છે. િેમજ 
ડૉ.પુંકજ વલવાઈએ પણ પોિાનુું ph.D નો મહાશોધ તનબુંધ પુંચમહાલ જીલ્લાના આદદવાસીઓમાું સામાજજક, 
રાજકીય ,શૈિભણક અને સાુંસ્કૃતિક ઉત્કિત માટેની પ્રવતૃિઓ,(૧૯૧૦ થી ૧૯૯૭ સધુી) િથા મારો પોિાનો ph.D નો 
મહાશોધ તનબુંધ “સ્વાિુંત્ર્ય સુંગ્રામમાું પવૂત ગજુરાિના આદદવાસીઓનુું પ્રદાન(દાહોદ અને પુંચમહાલ જીલ્લાના 
સુંદિતમાું)” છે. 

 

આદિવાસી ઇતતહાસ લેખનમાાં રહલેી શક્યતાઓ:   
આદદવાસી ઇતિહાસ લેખનમાું જુજ સુંશોધનો થયા છે. હજુ ઘણા એવા મદુ્દાઓ છે. જેમાું ઇતિહાસ લેખન કરી 

શકાય. જેવા કે આદદવાસીઓની સાયન્સ અને ટેકનોલોજીનો ઇતિહાસ, આદદવાસીઓનુું પરુંપરાગિ દવાશાસ્ત્ર, 
આદદવાસીઓમાું તશિણનો ઇતિહાસ, આદદવાસીઓમાું દહન્દુકરણનો ઇતિહાસ, ગાુંધીવાદી આદદવાસી કલ્યાણનો 
ઇતિહાસ, આદદવાસીઓમાું સમાજ પદરવિતનનો ઇતિહાસ, ભિટીશ શાસન પવેૂનુું ગજુરાિના આદદવાસીઓનુું 
પરુંપરાગિ વ્યવસ્થાિુંત્ર, ભિસ્િી તમશનો અને આદદવાસીઓ, આદદવાસી સ્ત્રીઓમાું સમાજ પદરવિતનનો ઇતિહાસ 
વગેરે તવિયો પર ઇતિહાસનુું સ ુંશોધન કરી શકાય િેમ છે. 
સમાપન : 

સબલ્ટનત ઇતિહાસ લેખનમાું િારિ અને ગજુરાિમાું નમનુારૂપ હોવા છિાું િે પરુત ુું નથી. કારણ કે 
િારિમાું ૮% જેટલી આદદવાસી વસ્િી અને ગજુરાિમાું 15% જેટલી વસ્િી. આટલી મોટી જનસુંખ્યા હોઈ અન ે
ઇતિહાસમાું િેમનુું પ્રદાન ન હોઈ એ વાિ ગળે ઉિરત ુું નથી. મારી દ્રટટીએ આદદવાસીઓનુું  ઇતિહાસ સર્જનમાું 
મોટુું પ્રદાન છે પણ િેને ઉજાગર કરવાની જરૂર છે.          
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