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ુ રાતના ઇતતહાસ ેખન પ્રવ ૃતિમાાં સબલ્ટનન ઇતતહાસ ેખન
ગજ
(આદિવાસી ઈતતહાસ ેખનનાાં સાંિર્નમાાં)
પ્રસ્તાવના
ઇતતશાવ એ ભ ૂતકાની ઘટનાઓનુ ું લૈજ્ઞાતનક દ્રષ્ટટએઅભ્માવ કયત ુ ળાસ્ત્ર છે . ભ ૂતકાને આણે ફદરી
ળકતા નથી યું ત ુ ભુત્તકા અને લતતભાન વાથે ઘાઢ વુંફધ
ું છે .

યુગે યુગે ભ ૂતકાને વભજલાન અભબગભ

ફદરાત જામ છે . અથાતત યુગે યુગે ઇતતશાવ રેખનન અભબગભ ણ ફદરામ છે . દા.ત. ળરૂઆતભાું ઇતતશાવભાું
યાજા-ભશાયાજાઓની દદનચમાતઓ, માળગાથા અને કેટરાક વ્મક્તતઓની કશાનીઓ લાળું ઇતતશાવ રેખન જલા
ભે છે . ત્માયફાદ ૧૮-૧૯ભી વદીભાું આ અભબગભ ફદરામ છે અને ભાકત વલાદી, વામ્મલાદી અને યાટરલાદી
તલચાયવયણી મુજફ ઇતતશાવનુ ું આરેખન થત ુ ું જલા ભે છે . આ ઉયાુંત ૨૦ભી વદીભાું ઇતતશાવ રેખન ભાું
તલજ્ઞાન અને ટકનરજીન ઉમગ થલા રાગ્મ. આ ફધુું જ વભમની ભાુંગ પ્રભાણે ફદરાત ુ ું શઈ છે . ‘જરૂદયમાત
એ વુંળધનની જનની છે ’. એ ન્મામે ભ ૂતકાને મ ૂરલલા ભાટે ઇતતશાવ રેખનભાું અનેક ળાખાઓનુ ું પ્રમજન થતુ ું
શઈ છે . એભાની જ એક એટરે ‘subatern historigraphi’ વફલ્ટનત ઇતતશાવ રેખન દ્ધતત. બાયતભાું આ દ્ધતતના
પ્રમજક શ્રી યણજીત ગુશા શતા. તેભણે ઈ.વ. ૧૯૮૦ભાું આ નલતય ઇતતશાવ રેખન દ્ધતત આતલટકાય કમો શત.
અત્રે વફલ્ટનત ઇતતશાવ રેખન દ્ધતતન ટુુંક દયચમ, વફલ્ટનત ઇતતશાવ રેખન દ્ધતતનુ ું સ્લરૂ, વફલ્ટનત
ઇતતશાવ રેખન દ્ધતતન ઉદમ અને વ ૃદ્ધદ્ધ, વફલ્ટનત ઇતતશાવ રેખન દ્ધતતના સ્ત્રત, ગુજયાતભાું વફલ્ટનત ઇતતશાવ
રેખન દ્ધતતએ રખામેર ઇતતશાવ અને ળક્યતાઓ તથા તાયણ લગેયે ય વુંળધનત્ર યજુ કયલાન નમ્ર પ્રમાવ
છે .
સબલ્ટનન ઇતતહાસ ેખન પદ્ધતતનો ટૂાંકો પદરચય:
ઇટારીમન ભાકત વલાદી ભચિંતક આન્તાનીમ ગ્રાભવીએ ‘વફલ્ટનત’ ળબ્દ ભાટે ‘નાના’ અને ‘ગયીફ’ ળબ્દન
ઉમગ કયે છે . એટરે કે આ ળબ્દ વભાજના ત્મજામેરા, ઉેભિત અને કચડામેરા રક ભાટે ઉમગભાું રીધ છે .
આ દ્ધતતને વભાજળાસ્ત્ર અને વભાજ તલજ્ઞાનના વુંળધનભાું અભરભાું મ ૂકી શતી. ભિટીળ ઇતતશાવકાય
ઈ.ી.થભવને ‘ટાઈમ્વ ભેગેઝીન’ભાું તાના રેખભાું subltern દ્ધતતને ‘history from below’ તયીકે દળાત લે છે . ડૉ.
યણજીત ગુશાએ ઈ.વ.૧૯૮૦ભાું આ દ્ધતત ને ઇતતશાવ રેખનભાું ચરણી ફનાલી, તેથી ઈતતશાવરેખનભાું એક નલી
ળાખાન આતલટકાય થમ. જે ‘વફલ્ટનત ઇતતશાવ રેખન દ્ધતત’ આ દ્ધતતભાું ળતતન ઇતતશાવ, વલતશાયા લગતન
ઇતતશાવ, દફામેરા અને કચડામેરાઓન ઇતતશાવ, અધીન્સ્થાન ઇતતશાવ, લગેયે તેના માતમલાચી ળબ્દ છે .
આના અનુવધ
ું ાને દભરત, આદદલાવીઓ, સ્ત્રીઓ, ખેતદાવ અને કાયખાનાઓના ભજૂય લગેયેન ુ ું ઇતતશાવ રેખન
થામ છે .
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સબલ્ટનન ઇતતહાસ ેખનન ાંુ સ્વરૂપ
ઇતતશાવ રેખનના શજાય લોભાું એ સ્ટટ ણે જલા ભે છે , કે ઇતતશાવ રેખનભાું ફે પ્રકાયના રક
અક્સ્તત્લભાું છે . જેભાું ઉયી અતધકાયીઓ અને ઉતયતી કિાના રક . એટરે જ વફલ્ટનત ઇતતશાવ રેખન
ઈતતશાવને પયી રખી નીચા અથલા વાભન્મ ભાણવના કામોને તાના ઇતતશાવ રેખનભાું તલમલસ્તુ ફનાલી
તેભની લેદનાઓને ઉજાગય કયી છે . ભજૂય, દભરત, આદદલાવીઓ અને ભદશરાઓન ઇતતશાવભાું વભાલેળ કયે છે .
વફલ્ટનત અભ્માવએ ચેતના અને નીચરા લગતભાું સ્લામત્તતા અંગે ચેતનાન ામ છે . વફલ્ટનત અભ્માવભાું ભાત્ર
ૂ , બયલાડ ,આદદલાવીઓ, દભરત, સ્ત્રીઓ ણ
લૈચાદયક જરૂદયમાત એટરે વાભાન્મ ભાણવ જેભ કે ગયીફ ખેડત
એક ભાનલ છે . તેઓ ણ તાના જીલનભાું તલચાય કયીને જીલનને સુખી અને સુદય
ું
ફનાલે છે . તેથી
ઈતતશાવકાય એ વાભાન્મ ભાણવન ફાહ્ય અને આંતદયક ચેતાનાઓની અલગણના કયલીએ ભચિંતાન તલમ છે .
આ રકની ચેતનાને વભજી તેભના કામોન અભ્માવ કયી તલશ્રેણ ઈતતશાવકાય દ્વાયા થવુ ું જઈએ.
સબલ્ટનન ઇતતહાસ ેખન માટે ના સ્ત્રોતો:
બદ્રલગીમ કે અગ્રણી રક જેલા જથ્થાફુંધ વાધન નથી. કાયણ કે વયકાયી દસ્તાલેજ અને બદ્રલગીમ
સ્ત્રતભાું ળતતન ુરૂાથત અને ઇતતશાવતનભાતણભાું તેઓની બાગીદાયીનુ ું આરેખન થમેર નથી. યું ત ુ આલા
જૂથના વાભજજક યીતે તેભના તલચાય અને અભબપ્રામ વ્મતત કયી ળકે છે . તેથી અત્માય સુધી ઇતતશાવ રેખનના
વાધન તયીકે અલગણામેરા રક વાદશત્મના પ્રકાય જેલા કે ભોભખક યું યાઓ, રકગીત બજન લગેયેને ઇતતશાવ
રેખનના ભશત્લના વાધન ગણી ળકામ. આ ઉયાુંત વયકાયી દસ્તાલેજભાું વયકાયી યીટત , લસ્તી ગણતયીના
અશેલાર, રીવના દસ્તાલેજ, ન્માતમક દસ્તાલેજ, રકકથાઓ, રૂફરૂ મુરાકાત લગેયે .. આ ફધાન ઉમગ
કયી વફલ્ટનત ઇતતશાવ રેખન કયી ળકામ.
ઉયતત સ્ત્રતન ધ્માનથી અને તલચાય ૂલતક વભજલાભાું આલે ત તલતલધ ળાખાઓ જેલી કે અથતળાસ્ત્ર,
વભાજળાસ્ત્ર, લસ્તીગણતયી, એન્રરજી, આદકિઓરજી, બાાળાસ્ત્ર લગેયેન ઉમગ કયી વફલ્ટનત ઇતતશાવ
રેખનને અવયકાયક ફનાલી ળકામ.
ુ રાતમાાં આદિવાસી ઇતતહાસ ેખન :
ગજ
લીવભી વદીના અંતભાું અને એકલીવભી વદીની ળરૂઆતના વભમભાું વફલ્ટનત ઇતતશાવ રેખનના મુખ્મ
અંગ દભરત, આદદલાવીઓ અને સ્ત્રીઓના ઇતતશાવ તલે ખુફ ઓછા વુંળધન રેખ, અને ુસ્તક પ્રકાતળત થમા
છે . આદદલાવીઓના વુંદબતભાું જઈએ ત ગુજયાતભાું આ દ્ધતતએ વુંળધન કયનાય બાયતન કે ગુજયાતન નદશ
યું ત ુ તલદે ળી(લાતલિક યુતન.યુ.કે.) ઇતતશાવકાય પ્રપ.ડેતલડ શાડીભેન છે . ડૉ. અરુણ લાઘેરા અદદરકના
તત્રીતલધાનભાું તેભની એક લાત રખે છે કે ‘એક લાય ગુજયાતના પ્રતતબાળાી લડીર ઇતતશાવતલદને ભેં જમાયે
એભ કહ્ુું કે , હુ ું દભિણ ગુજયાતના આદદલાવીઓન ઇતતશાવ રખી યહ્ય છું, ત્માયે તેભણે ભને કહ્ુું કે હુ ું ખટા ભાગે
છું. આદદલાવીઓન ઇતતશાવભાું રખલા જેવુ ું કાઈ નથી. કાયણ કે તેભનાભાું વન્ભાનની બાલના નથી અને તેભન
કઈ બવ્મ ભ ૂતકા નથી. તેભણે ભને જેભાુંનાભાુંથી આણે પ્રેયણા ભેલી ળકીએ અને જેભનુ ું અનુકયણ કયી
ળકીએ એલા રક તલે રખલા કહ્ુ.ું જેભ કે યાજાઓ, જભીનદાય, દીલાન અને ભટા ળેદિમાઓ’. આલ
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નકાયાત્ભક અને તુચ્છ્કાયક ભત વુંબાી કઈ દે ળી ઇતતશાવકાય શત ત શતથમાય શેિા ભેરી અન્મ વુંળધન તયપ
લી ગમ શત ! એટરે ગુજયાતભાું આલા લરણ ને કાયણે આદદલાવી ઇતતશાવ રેખન થમેર નથી. ડેતલડ
શાડીભેને “Comming of Devi: Adivasi Asserstion in Western India,” (1986). ગ્રુંથભાું દભિણ ગુજયાતભાું
વરાફાઈની આગેલાનીભાું થમેર દે લી ચલન ઇતતશાવ આપ્મ છે . તે તવલામ subltern શ્રેણીભાું તેભના કેટરાક
રેખ ‘ ૂલત ુંચભશારના આદદલાવીઓ, ડાુંગના આદદલાવીઓ ય છે . વેન્ટય પય વશ્મર સ્ટડીઝ(સુયત) દ્વાયા
પ્રકાતળત ‘જગર
ું
તલસ્તાયભાું વત્તાના વફુંધ’ નાભન રેખ ણ આ દદળાભાું છે . દફ્તયીમ વાધન, અભબજાત લગીમ
વાદશત્મ અને આદદલાવીઓના રક વાદશત્મ તથા િેત્ર કામતના વથલાયે થમેલ ુું તેભનુ ું રેખન ગુજયાતના આદદલાવી
ઇતતશાવ ઇતતશાવ રેખનભાું તળયભય વમુ ું છે . ડૉ અરુણ લાઘેરા એ આદદલાવી ઇતતશાવ રેખનભાું પ્રવુંવનીમ
કાભગીયી કયે ર છે . તેભન Ph.D ન ભશાળધ તનફુંધ ‘ુંચભશારના આદદલાવીઓભાું વાભાજજક દયલતતન
(ઈ.વ.૧૮૬૮ થી ૧૯૪૭ સુધી), તેભનુું પ્રકાતળત ુસ્તક, ુંચભશાર જીલ્રાભાું ગાુંધીલાદી યચનાત્ભક પ્ર ૃતતઓ અને
સ્લતુંત્ર્મ વૈતનક”, (2007) “ુંચભશારના આદદલાવીઓની તલકાવ માત્રા” (2009), બીર વેલા ભુંડ (2010),
ગુજયાતની આદદલાવી વુંસ્કૃતત (2013), તલવયામેરા ળશીદ(2012), આઝાદીના જગન
ું
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નલેમ્ફય ૧૯૧૩ : ભાનગઢ શત્માકાુંડ (2012), લગેયે વુંળધન ગ્રુંથભાું ડૉ લાઘેરાએ િેત્રકામત, રકવાદશત્મ,
રકકથાઓ, કશેલત અને વભકારીન દસ્તાલેજન જીણલટ  ૂલતક તાવીને નમ ૂનારૂ આરેખન કયે ર છે . તેભજ
ડૉ.ુંકજ લરલાઈએ ણ તાનુ ું ph.D ન ભશાળધ તનફુંધ ુંચભશાર જીલ્રાના આદદલાવીઓભાું વાભાજજક,
યાજકીમ ,ળૈિભણક અને વાુંસ્કૃતતક ઉત્કત ભાટે ની પ્રવ ૃતતઓ,(૧૯૧૦ થી ૧૯૯૭ સુધી) તથા ભાય તાન ph.D ન
ભશાળધ તનફુંધ “સ્લાતુંત્ર્મ વુંગ્રાભભાું  ૂલત ગુજયાતના આદદલાવીઓનુું પ્રદાન(દાશદ અને ુંચભશાર જીલ્રાના
વુંદબતભાું)” છે .
આદિવાસી ઇતતહાસ ેખનમાાં રહેી શક્યતાઓ:
આદદલાવી ઇતતશાવ રેખનભાું જુજ વુંળધન થમા છે . શજુ ઘણા એલા મુદ્દાઓ છે . જેભાું ઇતતશાવ રેખન કયી
ળકામ. જેલા કે આદદલાવીઓની વામન્વ અને ટે કનરજીન ઇતતશાવ, આદદલાવીઓનુ ું યું યાગત દલાળાસ્ત્ર,
આદદલાવીઓભાું તળિણન ઇતતશાવ, આદદલાવીઓભાું દશન્દુકયણન ઇતતશાવ, ગાુંધીલાદી આદદલાવી કલ્માણન
ઇતતશાવ, આદદલાવીઓભાું વભાજ દયલતતનન ઇતતશાવ, ભિટીળ ળાવન  ૂલેન ુ ું ગુજયાતના આદદલાવીઓનુ ું
યું યાગત વ્મલસ્થાતુંત્ર, ભિસ્તી તભળન અને આદદલાવીઓ, આદદલાવી સ્ત્રીઓભાું વભાજ દયલતતનન ઇતતશાવ
લગેયે તલમ ય ઇતતશાવનુું વુંળધન કયી ળકામ તેભ છે .
સમાપન :
વફલ્ટનત ઇતતશાવ રેખનભાું બાયત અને ગુજયાતભાું નમુનારૂ શલા છતાું તે ુયત ુ ું નથી. કાયણ કે
બાયતભાું ૮% જેટરી આદદલાવી લસ્તી અને ગુજયાતભાું 15% જેટરી લસ્તી. આટરી ભટી જનવુંખ્મા શઈ અને
ઇતતશાવભાું તેભનુું પ્રદાન ન શઈ એ લાત ગે ઉતયત ુ ું નથી. ભાયી દ્રટટીએ આદદલાવીઓનુ ું ઇતતશાવ વર્જનભાું
ભટુું પ્રદાન છે ણ તેને ઉજાગય કયલાની જરૂય છે .

3|Page

KCG-Portal of Journals

સાંિર્ન સ ૂચી
I.
II.

ભફીન ચુંદ્ર, ‘બાયત કા સ્લતુંત્રતા વુંઘત’ નલી દદલ્શી, ૧૯૯૩
Guha R.(Ed), Subaltern Studies, Vol-1, Oxford Uni.Preess, Delhi, 1982.

III.

લાઘેરા અરુણ, ઇતતશાવ દતણ(રેખવુંગ્રશ),અભદાલાદ,૨૦૦૬

IV.

‘અદદરક’, આદદલાવી ઇતતશાવ તલળેાુંક, જુરાઈ-ઓગસ્ટ ૨૦૧૦

V.

Odisha Review Abhijit Sahoo, Subaltern Studies : A New Trend in Writing History, Odisha Review,
November – 2014
*************************************************************************

ડૉ. સુરેન્દ્રકુ માર બી. બારીઆ
ઇતતશાવ તલબાગ
વયકાયી તલનમન કૉરેજ
ફનાવકાુંિા
Copyright © 2012 – 2017 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat

4|Page

