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નાર�વાદઃ એક અ�યાસ

�વૂ�માં ક� પિ�મમાં સમાજ �ાયઃ ��ુુષશાિસત ર�ો છે, ��ુુષના ‘હદય’  પર ભલે કોઈ નાર�� ું શાસન ચાલ� ું હશ,ે  પણ િપ�સૃ�ાક
સમાજમાં નાર��ું �થાનક ઘર છે, પ�રવાર છે. જનની બનીને વશંવલેો વધારવાનો છે. ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં કાય��ુ મ�ંી, કરણે�ુ દાસી,
ભોજયે�ુ માતા, શયને�ુ રંભા- એમ કહ� નાર�ના િવિવધ �પોની �સશંા કરવામાં આવી છે, પણ નાર�નો પોતાનો અવાજ મ��ુયસમા�
હમંેશા ઓછો જ સાભં�યો છે. ��ુુષશાિસત સમાજમાં આદશ� નાર� માટ� �રુ��ૃત ��ૂયો પણ ��ુુષોએ જ �થાિપત કયા� છે, અને નાર�
સમા� તે �વીકાર�લાં પણ છે, અથવા તો એ ર�તે નાર�સમાજ�ું �ચ� ઘડા� ુ ર�ું છે. ભારતીય સમા� ‘પિત�તા’ ક� ‘સિત’ �વી સ�ંાઓ
ઘડ� આપી એ�ું બ�મુાન ક�ુ� એ�ું કહ�વાય છે, પણ વા�તવમાં એને તો વ�� ુ �પે જ માની છે. �ાર�ય એના ��નને વાચા આપી નથી.
સતત ��ુુષ સમાજ તરફથી એને અ�યાય થતો ર�ો છે. આ શોષણ અને અ�યાય સામે ��િૃત લાવવા�ું કામ પિ�મમાં અને �વૂ�માં
નાર�વાદ� ક�ુ� છે.  આ�િુનક સમય પછ�  (ઇ.સ.  ૧૯૮૦ પછ�)  �જુરાતી સા�હ�યમાં નવા �વાહો-  નવી િવચારધારાઓ-  વાદો
અ��ત�વમાં આ�યા.ં તેમાં નાર�વાદ, દ�લતવાદ, દ�શીવાદ ��ુય છે. આમાથંી નાર�વાદ અને અનો અ�આુ�િુનક �જુરાતી �િતિનિધ
વાતા� પર �ભાવ િવશે વાત ક�ંુ.

‘નાર�વાદ’  સ�ંા સૌ�થમ પા�ા�ય સા�હ�યમાં �યો�ઈ છે.  ‘Feminine’,  ‘Feminist’,  ‘Female’  એમ િવિવધ બાબતોમાથંી
નાર�વાદ� સ�ંા ઉ�ભવ પામી છે. પિ�મમાં સોલેટર, વ��િનયા ��ુફ, ગેલ� ઓમવર�, ક�રોલીન હ�લ�ેન વગેર� િવચારકોએ આ સ�ંાનો
ઉપયોગ કય� છે.  �જુરાતીમાં આ િવચારધારા ઇ.સ.૧૯૮૦ પછ� �યો�ય છે.  આ સ�ંા માટ� કહ�વા�ું છે ક�  –  ‘‘  ‘નાર�વાદ’  એ
િપ�સૃતાક સ�ં�ૃિતમાં �ીના થયેલા શોષણની સામે િવ�ોહ�લૂક અ�ભગમ �લૂવે છે.’’  શર�ફા વીજળ�વાળાએ આ વાદને સમ�વતા
ન��ુ છે ક� – ‘‘ મને લાગે છે �ી અને ��ુુષ કોઈના પણ હાથે લખાયેલી �ૃિત કહ� શક�એ.’’(૧) નાર�વાદ� અ�ભગમ િવશનેો એમનો મત
આ િવભાવનાને ખાસી સમ�વી આપે છે. મ�ણલાલ હ. પટ�લ નાર�વાદ� �ૃિત કોને કહ�વાય એ �ગે દ�વા �વી વાત �પ�ટ કર� આપે છે
�ુઓ –

નાર� સવંદેના ક���માં હોય.

નાર� �વનની સમ�યા ક���માં હોય.

શોષણ સામે �ગટતો િવ�ોહ ક���માં હોય.

પોતાના િનજ ત�વ માટ� નાર� �ઝતી હોય.

વઠેવા છતા હાર ન�હ �વીકારતી નાર� હોય.

‘�મુન’ તર�ક� ન�હ પણ ‘�મુન’ તર�ક� ઓળખાવા માટ� ઝ�મતી નાર� હોય.

��ુુષ ક� �ી કોઈપણ �ારા લખાયેલી હોય પણ સહજ રચના બની આવતી હોય તો આવી વાતા�ઓ નાર�વાદ� વાતા� તર�ક�
ઓળખવામાં આવે છે. (૨)

નાર�વાદ� ચળવળનો ઉદભવ સૌ�થમ પિ�મમાં થયો હતો. એનો �થમ �રૂ ઇ�સનના ‘ઢ�ગલી ઘર’ નાટકમાં સભંળાય છે. �હૃ�યાગ
માટ� �બર બહાર ડગ �કૂવા જતી નોરાને એનો પિત હ��મર અનેક ર�તે રોકવા મથે છે. છેવટ� એને પ��ન, માતા તર�ક�ના કત��યની યાદ
અપાવે છે, �યાર� નોરા કહ� છે –

‘‘ માર� બી� ફરજો પણ છે.

કઈ ?

માર� �ત��યેની ’’ (૩)
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ઇ�સને નોરાને �ખુે � વાત કહ�ડાવી છે. �યાથંી નાર�વાદના પગરવ સભંળાય છે. �જુરાતી સા�હ�યમાં આવી બદલાયેલી નાર� �યિંત
દલાલની ‘આ ધેર પેલે ધેર’ વાતા�માં દ�ખાય છે. સિવતા પોતાના પિત ��ુલન�ું ઘર ઘર છોડ�ને �ય છે �યાથી નાર�વાદનો પગરવ
સભંળાય છે.

પિ�મમાં નાર�વાદની સ��ૃ પરંપરા છે તેને શર�ફા વીજળ�વાળા �ણ તબ�ામાં �ૂએ છે. એ �જુબ જોઈએ.

૧. �થમ તબ�ોઃ ૧૯૨૦-૧૯૪૯ (અ�કુરણ)

પિ�મમાં નાર�વાદનો આ �થમ તબ�ો વ��િનયા ��ુફના ‘A Room Of one’s owe’માં �યકત થયેલા િવચારોથી દોરવાયેલો છે.

�માં �ીની પોતાની આવક અને પોતાનો ઓરડો હોવો જોઈએ. �માં તે �કુત ર�તે રહ� શક�, િવચાર� શક� એ વાત પર ભાર �કુાયો છે.

એમણે �ીને ��ુુષ �વા થવાની વાત નથી કર� પરં� ુ તેને �લુામીમાથંી-શોષણમાથંી ��ુત થવાની વાત કર� છે.

આ ગાળામાં �ગટ થયે�ું િસમોન દ. �વુા�ુ ં‘The Second Sex’ નામના ��ુતક� નાર�વાદ� િવચારધારાને મહ�વનો વળાકં આ�યો
છે.

૨. બીજો તબ�ોઃ ૧૯૬૦-૧૯૭૫ (િવ�ોહ)

આ ગાળો િવ�ોહનો છે. આ ગાળામાં િસમોન દ. �વુાના િવચારનો �ભાવ જોવા મળે છે. એમણે �ી-��ુુષ સમાનતાના િસ�ધાતંની વાત
કર�.  એમનો એક િવચાર ચોકાવનારો બ�યો ક� આપણે �ી તર�ક� જ�મ લેતા નથી પણ સમાજ આપણને �ી તર�ક� ધડ� છે.

ઇ.સ.૧૯૫૦-૬૦ �ધુીમાં � સમાનતાની વાત હતી એ િવરોધમાં બદલાઈ ગઈ. �ીઓએ િવ�હો કય�. મા��ૃવનો ઇ�કાર, બધંનના
�તીકસમા �ીના �તઃવ�ો ‘�ા’ની �હ�રમાં હોળ� કર� વગેર� વગેર�...

�તે આ તબ�ો ‘વલગર’ બ�યો અને વગોવાયો વ�.ુ પણ પ�રણામ ક�ું ન મ��ુ.ં નાર�વાદને સમ�યા વગર લોકોએ એના નામ પર
ચોકડ� માર� દ�ધી.

૩.�ીજો તબ�ોઃ ૧૯૮૦ પછ�થી.... (આ�મઓળખ)

આ સમયમાં નાર�વાદ� િવચારણા �વક���ી બને છે. આ ગાળામાં �ીના �તરમનને સમજવાની કોિશશ થઈ છે. �ીની પોતાની અલગ
‘ભાષા’  અને ‘�ી�ુિંવવચેન’ની પણ �હમાયત થઈ છે. આ તબ�ામાં તેને દ�વી-દાસી તર�ક� ન�હ પણ એક મ��ુય – એક �ય��ત
તર�ક�ની ઓળખની વાત ક���માં છે. ‘�મુન’ ન�હ પણ ‘�મુન’ની સવંદેના અહ� છે.

પિ�મના નાર�વાદ પરથી જ ભારતમાં નાર�વાદનો ઉ�ભવ થયો છે પણ િવચારધારાની બાબતમાં ભારતીય નાર�વાદ પિ�મના
નાર�વાદ� ચળવળ કરતાં �ુદો છે. પિ�મના દ�શોમાં ૧૯મી સદ�ના �ી� દાયકાથી આ લડત િશ�ણ, ��ુ�ત, મતાિધકાર, િમ�કત વગેર�
��ુામાં ચાલેલી. �યાર� ભારતમાં �ુ�રવાજો સામે લડ�ું તે પાયાની જ��રયાત હતી. િવધવા �નુિવ�વાહ, બાળલ�ન, સતી�થા, દહ�જ�થા
�વી બાબતો આપણે �યાં આગવા અલગ મોરચાની જ�ર હતી � નાર�વાદ� શ� કર�.  ભારતમાં નાર���ુ�તના �યાસો રા�રામ
મોહનરાય, જ��ટસ રાનડ�, મહા�મા ગાધંી �વા ��ુુષો �ારા જ થયા હતા. ભારતમાં નાર�વાદના તબ�ા �ૂંકમાં આ �જુબ જોઈ શકાઈ.

૧. �થમ તબ�ોઃ

ઇ.સ.૧૮૩૦-૧૯૪૭ �ધુીના આઝાદ��વૂ�ની પ�ર��થતીને શર�ફાબેન વીજળ�વાળાએ બે િવભાગમાં િવભાજન કર�લ છે.  (અ)

૧૮૩૦-૧૯૨૦ અને (બ) ૧૯૨૦-૧૯૪૭. �થમ ગાળામાં સમાજ�ધુારાના �ય�નો થયા. સતી�થા, િવધવા િવવાહની �હમાયત થવા
લાગી. સા�હ�યમાં પણ �ીની સવંદેનાઓ-સમ�યાઓ તાર�વર� ર�ૂ થઈ. આ ગાળામાં નાર�ને આદશ��પ, પિતપરાયણ અને �ણુીયલ
હોવી જોઈએ એવા િનયમો બનાવવામાં આ�યા. છતાં �ી � ૂગંા મોઢ� સહન કરતી રહ�. બી� સમયગાળામાં િવિવધ સ�ંથાઓનો િવકાસ
થયો. �ી સગંઠનો અ��ત�વમાં આ�યા.ં ‘�ુદંર��બુોધ’ અને ‘�ીિમ�’ �વા સામિયકો શ� થયા. �ી લખતી થઈ. એના �દોલનો થયા.
આઝાદ�ની લડતમાં ભાગ લીધો. પણ આ બ�ુ જ ઉપલા વગ�ની �ીઓ �રુ� ું જ િસિમત ર�ુ.ં િવકાસ, િશ�ણ, �ચ�તન �વી બાબતો પર
િવચારતી થયેલી �ી ભારતીય સ�ં�ૃિતના આદશ�ને છોડ� શકતી નથી.

૨. બીજો તબ�ોઃ

આ સમયગાળો ‘SILENT TWENTIES’ તર�ક� ઓળખાય છે. �ી-��ુુષ સમાનતાના િસ�ધાતંને કાયદાક�ય �વી�ૃિત મળ�. �ીઓ
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મહ�વના હો�ાઓ પર �થાન પામી. પ�રણામે �ીઓમાં ���ૃા આવી. પહ�લા કરતાં થોડ� ��થિત �ધુર� હતી. પણ આગળ જતા �યાલ
આ�યો ક� બધંારણે આપેલી સમાનતા મા� કાગળ પર જ હતી. �ીઓની હાલત તો એવીને એવી જ હતી. આ તબ�ામાં એ વાત �પ�ટ
થઈ ગઈ ક� થોડ� �ીઓને મા� હો�ો મળ� જવાથી સમ� �ીઓની ��થિતમાં �ધુારો આવી જતો નથી.

૩.�ીજો તબ�ોઃ

આ તબ�ામાં અનેક ��નો ઉઠાવાયા. �ી પર થતા બળા�કાર, વ�ેયા �યવસાય, ગભ�પાત, છેડતી, બાળલ�ન થતા અટકાવવા વગેર�
��ન પર �યાન કાયદાથી અપા�ુ.ં �ીઓની સામા�જક, આિથ�ક ��થિત �ધુારવા માટ�ના કાયદા ધડાયા. સમ� �દોલનનો હ�� ુ �ીનો
�ય��ત તર�ક� �વીકાર થાય, એ �વત�ં ર�તે �વન �વે એ જ હતો.

આ� ૨૦૧૫ની કર�એ તો પણ �ીની ��થિતમાં સ�ંણૂ� પણે �ધુારો થઈ ગયો નથી. આ� પણ �ીની સમ�યાઓ – ��નો� ું સમાધાન
થ�ું બાક� છે. પરં� ુ એ વાત ન�ધવી પડશે ક� �ી�ું �હ�રના �થળે, અ�યાસના �થળે તે� ું ર�ણ જ�ર થ�ું છે. તથા �ીિશ�ણના દરમાં
પણ વધારો થયો છે પણ એના િન� �વનમાં ધણો �ધુારો બાક� છે.

આમ, નાર�વાદ હાલ �ધુી �ુદ�-�ુદ� ર�તે િવક�યો છે. તેના પાયામાં �ીની ��થિત �ધુર�, તેના િન� �ય��ત�વનો િવકાસ થાય,

સમાજમાં તે� ું �થાન ��ું આવે અને તેનો �ય��ત તર�ક� �વીકાર થાય- આવા અનેક અ�ભગમો આ િવચારધારાની પાછળ જોવા

સદંભ��થં:

વીજળ�વાળા શર�ફા(સ.ં), શત�પા, ��ૂર �થંર�ન કાયા�લય અમદાવાદ,�.આ.૨૦૦૫.1. 

ગાડ�ત જયતં અને અ�ય લેખકો(સ.ં), અ�આુ�િુનક સા�હ�ય સ�ંાકોશ, સરદાર પટ�લ �િુનનિસ�ટ� વ�લભિવ�ાનગર,
�.આ.૧૯૯૯.

2. 

પટ�લ મ�ણલાલ હ.(સ.ં), પ�ા નાયકનો વાતા�લોક, �ડવાઈન પ��લક�શન અમદાવાદ, �.આ.૨૦૧૦.3. 

��ુર જગદ�શ અને અ�ય(સ.ં),અધીત બાવીસ-તેવીસ, ��ૂર �થંર�ન કાયા�લય અમદાવાદ, �.આ.૨૦૦૦.4. 

નાર�વાદ િવશેષાકં, શ�દ��ૃ�ટ, �.આ.૨૦૦૨.5. 

રાઠોડ નીિતન, આ�િુનકોતર વાતા�માં નાર�ની છ�બ, ��ૂર સા�હ�ય �કાશન અમદાવાદ, �.આ.૨૦૧૪.6. 

(૧- �.ૃ ૧૭, કંકાવટ�, મે, ૨૦૦૦)7. 

(૨- ��તાવનામાથંી, પ�ા નાયકનો વાતા�લોક, પટ�લ મ�ણલાલ હ.(સ.ં))8. 

(૩- �.ૃ ૬, શ�દ��ૃ�ટ, સ.ં�ક. ૨૦૩-૨૩૧, ૨૦૦૨)9. 

*************************************************** 

�ા. �જ�નેશ એમ. ઠ�ર
�જુરાતી િવભાગ,

એમ. એન. કૉલેજ, િવસનગર
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