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மமாழிம்பயரப்பாைளரப 
்பற்றி...

இநதப புத்தகத்தின் தமிழ் வமோழிவபயர்பபோளர் வசல்ெி 
பிரியதர்்ஷினி. இெர் தமிழ்ெோடடில் ககோலெயில் ெசித்து 
ெருபெர். முதுகலை ெணிகத்தில் பட்டம் மற்றும் கணினி 
ெிஞ்ோனத்தில் முதுகலைப பட்டயத்து்டன் தமிழ், ெிநதி 
மற்றும் ஆஙகிைம் ஆகிய வமோழிகளில் புைலமயும், வமோழி 
வபயர்ககும் திறலமயும் வபற்ற இெர் தம் ெோழ்லெ ெணிக-
ெியல் உதெிப கபரோசிரியரோகத் வதோ்டஙகினோர். பின்னர் 
போரத ஸக்டட ெஙகியில் பணியில் கசர்நது பை இ்டஙகளில் 
பை ெிலைகளில் பணி புரிநதுள்ளோர்.

ெஙகிப பணியிலிருநது ெிருபப ஓய்வு வபற்ற பின்னர் 
இெர் தமது பன்வமோழித் திறலமலயக வகோணடு வமோழி 
வபயர்த்தல் (Translation), ெசனம் அலமத்தல் (Sub- titling) 
மற்றும் ெோய்வமோழிப வபோருள் ெிளககம் (Inter pretation)  
ஆகியெற்றில் ஈடுபடடுள்ளோர். தமது சீரிய பணி கோரணமோக 
யுனிெர்சிடி கோகைஜ் ஆஃப ைண்டனின் இநத வமோழி-
வபயர்பபு மற்றும் ெசனம் அலமத்தல் பணி தெிர ககடஸ  
ஃபவுணக்ட்ன், மகைசியோெில் உள்ள பூஜ்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரெி-
சஙகர் குரு�ியின் ஆசிரமமோன சம்கியோ, மற்றும் மகைசியோ 
தமிழ் சஙகம் கபோன்ற உைகளோெிய ெிறுெனஙகலள 
ெோடிகலக யோளரோக ப வபற்றுள்ளோர். இெலரத் வதோ்டர்பு 
வகோள்ள: priyakm16@gmail.com
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நாம் ஏன் ்பதகி்விடுககிற்ாம் 
என்் மதாடருககான 
அ்றிமுகவுளர

இநதபபுத்தகம், 11 தலைபபுகலளக வகோண்ட வதோ்டரில் 
ஒன்று. இெற்றில் ஒன்பது தலைபபுகள், தனித்தனிகய, 
பிகரசில், சிலி, சீனோ, இஙகிைோநது, இநதியோ, இத்தோலி, 
டிரினி்டோட மற்றும் துருககி ஆகிய ஒன்பது ஆய்வுக-
களஙகளுககோன, தனிெலரெோகும். இலெ 2016- 2017 ஆணடு 
ெரிலசயில் பிரசுரிககபபடும். இநதத் வதோ்டர், எஙகளது 
அலனத்து கணடுபிடிபபுகளின்  ஒபபீடடுப புத்தகமோன 
இநதத் வதோகுதிலயயு ம், ஆஙகிகைய மற்றும் டரினி்டோடிய 
ஆய்வுககளஙகளில் மககள் முகநூலில் பதிகெற்றிய கோடசி-
யலமபபுகளு்டன் மோறுபடும் ஒரு இறுதி புத்தகத்லதயும் 
உள்ள்டககியதோகும்.

ெோஙகள் மககளி்டம், ஒன்பது ஆய்வுககளஙகலளப பற்றி 
ஒகர அத்தியோய தலைபபுகள் வகோண்ட (அத்தியோயம் 5 தெிர) 
ஒன்பது தனிெலரவுகள் உருெோககியிருககிகறோம் என்று 
கூறினோல், அெர்கள், இெற்றில் ஒகர ெி்யம் மீணடும் 
மீணடும் கூறபபடடிருககும் சோத்தியககூறுகள் இருககும் 
என்று ெிசோரபபடுகின்றனர். இருபபினும், நீஙகள் இெற்றில் 
பை புத்தகஙகலள படிகக முடிவு வசய்தோல் (நீஙகள் படிகக 
முடிவு வசய்யகெணடும் என்று ெோஙகள், கெணடுகிகறோம்), 
கமற்கூறிய ெிசோரத்திற்கு முற்றிலும் மோறுபோ்டோக இநதப 
புத்தகம் ெிளஙகுெலத நீஙகள் போர்கக முடியும். ஒவவெோரு 
புத்தகமும், வெவகெறு தலைபபுகள் வகோண்டது கபோை 
ஒவவெோன்றிலிருநது முற்றிலும் மோறுபடடு ெிளஙகுகிறது.

அகெகமோக, இதுகெ எஙகளது முககியமோன ஒரு கணடுபி-
டிபபோக இருககைோம். இலணயதளம் மற்றும் சமூக ஊ்டகஙகள் 
பற்றிய பை ஆய்வுகள், பை குழுககளில்டகய வபோதுலமப-
படுத்த முடியும் என்று ெோம் அனுமோனிகக கூடிய ஆரோய்்சசி 
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முலறகளின் அடிபபல்டயில் அலமநதலெ. ெோம் ஒரு இ்டத்திை 
கோணபபடும் குறும்பதிவுகலள லெத்து டுெிட்டலர பற்றி 
எழுதுகிகறோம். ெோம் ஒரு மககடவதோலகயினரில்டகய சமூக 
ஊ்டகஙகள் மற்றும் ெடபுறலெப பற்றிய கசோதலனகள் வசய்து 
அலனத்து மககடவதோலகயினர் மத்தியிலும் ெிலளவுகள் 
அகதகபோைகெ இருககும் என்ற அனுமோனத்தில் அலதபபற்றி 
எழுதுகிகறோம். ஒகர அத்தியோய தலைபபுகளு்டன் ஒன்பது 
புத்தகஙகள் எழுதிய ெலகயில், எநதமோதிரியோன வபோதுலமப-
படுத்தல்கள் சோத்தியம் (அ) சோத்தியமில்லை என்பலத நீஙககள 
தீர்மோனித்துக வகோள்ளுஙகள்.

எஙகளது கெோககம், சமூக ஊ்டகஙகலள கெர்மலறயோ-
ககெோ அல்ைது எதிர்மலறயோககெோ மதிபபிடுெது அல்ை. 
மோறோக அநத கெோககம் கல்ெி சோர்நதது. ஒவவெோரு இ்டஙக-
ளிலும், சமூக ஊ்டகஙகள் என்னெோக மோறியிருககின்றன, 
இெற்றின் உள்ளூர் ெிலளவுகள் மற்றும் மதிபபீடுகள் 
என்வனன்ன என்பதற்கோன ெிரிெோன ஆதோரஙகலள சமர்ப-
பிபபது தோன் எஙகள் கெோககம்.

ஒவவெோரு புத்தகமும், 15 மோத ெிரிெோன ஆரோய்்சசி-
யின் அடிபபல்டயிைோனது. இநத கோைககட்டத்தில் அகெகமோக 
அலனத்து ஆரோய்்சசியோளர்களும் அெரெர் பணிபுரிநத 
ஆய்வுககளத்திகைகய தஙகி, ெோழ்நது, உள்ளூர் மககளு்டன்  
அெர்களுல்டய வமோழியிகைகய உலரயோடி இருககின்றனர். 
இருநதும் அெர்கள், சமூக அறிெியல் புத்தகஙகள் எழுதும் 
ஓஙகிய போரம்பரியத்தில் இருநது மோறுபடடிருககிறோர்கள். 
முதலில் அெர்கள், சமூக ஊ்டகஙகள் பற்றிய ஏற்கனகெ 
இருககும் இைககிய நூல்களு்டன் தஙகலள சம்பநதப-
படுத்திக வகோள்ளெில்லை. ஒன்பது புத்தகஙகளிலும் அகத 
ெிெோதஙகள் இருபபது மோவபரும் மறுெிலைபபடியோக 
இருககும். மோறோக இநத இைககியநூல்கலளப பற்றிய ெிெோ-
தஙகலள இநத ஒற்லற, ஒடடுவமோத்த ஒபபீடடுத் வதோகுதியில் 
கோணைோம். இரண்டோெதோக, இநத தனிெலரவுகள் ஒபபி்டக-
கூடியலெ அல்ை. அது இநதபபுத்தகத்தின் முதன்லம-
யோன கெலையோகும். மூன்றோெதோக, சமூக ஊ்டகஙகளின் 
மீதோன வபோதுமககளின் கணககற்ற ஆர்ெத்லத கருத்தில் 
வகோணடு, இநதப புத்தகத்லத ெோஙகள் அணுகககூடிய 
திறநத போணியில் எழுத முலனநதிருககிகறோம். இதனோல் 
ெிளஙகுெது என்னவென்றோல், தனிெலரவுகள், அலனத்து 
கமற்ககோள்கள், பரெைோன கல்ெி ெிசோரஙகலளப பற்றிய 
கைநதோய்வுகள் ஆகிய அலனத்லதயும் முடிவுககுறிபபுகளில் 
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லெககும், மிகவும் போரம்பரியமோன ஒரு எழுதுமுலறலய சுவீ-
கரித்துகவகோணடிருககிறது என்பது தோன்.

நீஙகள் இநத ஆரோய்்சசியின் ெிலளவுகலள ரசிபபீர்கள் 
என்றும், இநத ஒபபீடடு வதோகுதியு்டன் கூடுதைோக, தனிெலர-
வுகளில் ஒன்று அல்ைது அலனத்லதயுகம படிபபீர்கள் என்றும் 
ெோஙகள் ெம்புகிகறோம்.
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ஒபபுளர

தனிபபட்ட நூைோசிரியர்கள் அெர்களுககு ஆரோய்்சசியில் 
உதெிய மககலளப பற்றிய அஙகீகோரத்லத, அெர்களுல்டய 
தனிபபட்ட வதோகுதிகளில் ெழஙகி இருககிறோர்கள். இநதத் 
வதோகுதிலயப வபோறுத்தெலர, எஙகளுல்டய முதன்லம 
ெிதியுதெி, ஐகரோபபிய ஆரோய்்சசி மன்ற மோனியமோன 
SOCNET ERC- 2011-  AdG-  295486 இருநது ெழஙகபபட்டது. 
வெல் வெய்ன்ஸ அெர்களின் பஙககற்பு, சோன்டியோககோெில் 
உள்ள கைோ்சசோர கைபபு மற்றும் உள்ெோடடு ஆய்வுகளுக-
கோன பல்துலற லமயம் மூைம் ெிதியுதெி வசய்யபபட்டது. 
Chile –  ICIIS, CONICYT –  FONDAP15110006. கசின்யுெோன் ெோங 
அெர்களின் பஙககற்பு, வென்வனர் கிவரன் ெிறுெனத்தோல் 
ெிதியுதெி வசய்யபபட்டது.

இநதப புத்தகத்தின் தனிபபட்ட அத்தியோயஙகளுககோன 
கருத்துககளுககும் மற்ற உதெிகளுககும், �ஸடின் வபௌர்க, 
இசவபல் ககோலு்சசி, எலி�ோஹ் ஈவ்டல்மன், அகஸக்டோ 
போகுணவ்டஸ, மரீனோ பிரோஞசி, ெிக கோடஸபபி, வரவபககோ 
ஸக்டோன் ககோர்்டன், தோமஸ வெய்ன்ஸ, ைோரோ ெோபபிகயோ- 
கிர்க, கசோனியோ லிெிஙஸக்டோன், ஒமர் வமகைோ, ககரோலினோ 
மிரோண்டோ, க�ோனதன் கோர்பஸ ஆங, �ுகெோன் போர்க, �ோன் 
கபோஸடில், போஸகல் சீல், இம்மோனுெல் ஸலபயர், மற்றும் 
மோத்தியூ கதோமன் ஆகிகயோருககு எஙகள் ென்றிகலள வதரி-
ெித்துக வகோள்கிகறோம்.

இநதப புத்தகம் ஒரு கூடடு உருெோககு முயற்சி. ஆனோல் 
கசின்யுெோன் ெோங அெர்கள், அெர் உருெோககிய அலனத்து 
தகெல்ெலரவுகளுககோககெ தனிபபட்ட குறிபபி்டலுககு தகுதி-
யோனெர்.
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xv

ம்பாருைடககச் சுருககம்

அத்தகியாயம் 1: சமூக ஊடகஙகள் 
என்்ால் என்ன?

சமூக ஊ்டகஙகலள, மககள் பதிெிடும் தளஙகளோக மடடும் 
போர்ககோமல், இநதத் தளஙகளில் பதிெி்டபபடும் வபோருள்டககங-
களின் ெடிெோகவும் போர்கக கெணடும்.

இநதப வபோருள்டககஙகள் பிரோநதியத்திற்கு ஏற்றெோறு 
மோறுபடுகின்றன. இதனோகைகய ஒபபீடடு ஆய்வுகள் அெசி-
யமோகின்றன. சமூக ஊ்டகஙகளுககு ஒரு இ்டத்தில் ெோம் 
அளிககும் ெிளககம், சமூக ஊ்டகஙகளுககோன வபோதுெோன 
ெிளககமோக புரிநதுவகோள்ளபப்டக கூ்டோது. அது பிரோநதியம் 
சோர்நததோகும்.

சமூக ஊ்டகஙகள், வெறும் தகெல் பரிமோற்றக களம் 
மடடுமல்ை, இன்லறய ெிலையில் ெோம் ஒருெகரோவ்டோருெர் 
சமூக அளெில் பழகும் ஒரு இ்டமும் கூ்ட.

சமூக ஊ்டகஙகளுககு முன்பு, தனிபபட்ட உலரயோ்டல் 
ஊ்டகம் அல்ைது வபோது அலைபரபபு ஊ்டகம் ஆகியலெ 
மடடுகம ெல்டமுலறயில் இருநதன.

ெோஙகள் அளெி்டககூடிய சமூகம் என்ற ககோடபோடல்ட, 
தனிபபட்ட மற்றும் வபோதுெி்டஙகள் மத்தியில், குழு சமூக்ச-
சோர்லப சமூக ஊ்டகஙகள் எவெோறு ஆகரமித்திருககின்றன 
என்பலத ெிளககுெதற்கோக முன்வமோழிநதிருககிகறோம். இது 
குழுககளின் அளவு மற்றும் தனிலமயின் அளவு குறித்த 
அளவீடுகலள உருெோககியுள்ளது.

எநதவெோரு தளத்லதகயோ அல்ைது ஊ்டகத்லதகயோ 
தனித்துப புரிநதுவகோள்ளமுடியோத எஙகளது இயைோலமலய 
அஙகீகரிககும் ெலகயில் பன்னூ்டகஙகள் என்ற ககோடபோடல்ட 
புகுத்திகனோம். இபகபோவதல்ைோம் மககள், கில்டககபவபற்ற 
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ெோய்பபுகளில், குறிபபிட்ட தளத்லதகயோ ஊ்டகத்லதகயோ,  
குறிபபிட்ட ெலகயோன இல்டெிலனகளுககு ஏற்றெோறு 
உபகயோகித்துக வகோள்ெதோல், இவெிரணல்டயும் வதோ்டர்புல்ட-
யதோககெ போர்கககெணடும்.

ெிகழ்ெிலைகலள, கெகறோர் உைகமோக பிரித்துப போர்ககும், 
வமய்ெிகர் என்ற தனிபபட்ட கருத்லதலமலெ ெோஙகள் ெிரோ-
கரிககிகறோம். வதோலைகபசி உலரயோ்டல்கலள ஒரு தனி-
ெட்டமோக இல்ைோமல், இயல்புெிலை ெோழ்ெின் ஒரு அஙகமோக 
புரிநதுவகோண்டது கபோைகெ, ெோஙகள் சமூக ஊ்டகஙகலள, 
அன்றோ்ட ெோழ்ெின் ஒரு அஙகமோக போர்ககிகறோம்.

புதிய டி�ிட்டல் வதோழில்நுடபஙகளின் ெரெோல், ெோம் 
மனிதத்தன்லமயின் முககிய கூலற இழநதுெிடக்டோம் 
என்பலதகயோ, மனிதத்தன்லமககு அபபோற்படடுெிடக்டோம் 
என்பலதகயோ எதிர்ககும் ெலகயில், ெோஙகள் இைககு எய்தல் 
என்ற ககோடபோடல்ட முன்வமோழிகிகறோம். கோகரோடடும் திறன் 
கபோைகெ, ெோஙகள் அல்டநதுள்ள புதிய திறன்கள், ெிலரெில் 
சோதோரண மனிதத்திறனோக ஒத்துகவகோள்ளபபடுகிறது.

அத்தகியாயம் 2: சமூக ஊடஙகள் ்பற்றிய கல்்வி 
ஆய்வுகள்

எஙகளுல்டய ெிளககமும் அணுகுமுலறயும் ஏற்கனகெ 
இருககும் பைெற்றில் ஒன்று தோன் என்பலதயும் ஒவவெோரு 
துலறகளும், சமூக ஊ்டகஙகளின் இயல்பிற்கு தஙகளது 
வசோநத கருத்துககலள அளிககின்றன என்பலதயும் ெோஙகள் 
ஒத்துகவகோள்கிகறோம்.

ஆர்குட, லமஸகபஸ கபோன்ற சமூக ஊ்டகத்தளஙகள் 
அடிககடி மோற்றீடு வசய்யபபடுகின்றன. அகதசமயம், முகநூல் 
கபோன்ற மற்ற ஊ்டகஙகள், வதோ்டர்நது மோறிகவகோணக்ட இருக-
கின்றன. இதன் ெிலளெோக, எஙகள் ெிளககஙகளும் அணுகு-
முலறகளும் கூ்ட இயககெிலசயுள்ளதோக இருகககெணடும்.

தளஙகளும் அதன் பணபுகளும், அெற்றின் வபோருள்டகக 
கோரணஙகலள ெி்ட (அதோெது, மககள் குறிபபிட்ட ெலகயோன 
வபோருடகூறுகலள அநத தளத்தில் ஏன் பதிெிடுகிறோர்கள் 
என்ற கோரணம்) ெோஙகள் அனுமோனித்தலதக கோடடிலும் 
குலறநத முககியத்துெம் உல்டயலெகய. பள்ளிககுழநலத-
களின் அரடல்டகள் கபோன்ற பைெலகயோன வபோருள்டககஙகள், 
முற்றிலும் மோறுபோ்டோன பணபுகலள உல்டய மோறுபோ்டோன 
தளஙகளுககு, சநகதோ்மோக புைம்வபயர்கின்றன.
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இலணயதளத்தின் ெளர்்சசி ஒகரமோதிரியோன கபோகலக 
பிரதிபலிககிறது என்பலத ெோஙகள் ெிரோகரிககிகறோம். 
சமூக ஊ்டகஙகளின் ஒருசிை அதிமுககியமோன அம்சஙகள், 
இலணயதளத்தின், முநலதய பயன்போடுகளுககு முற்றிலும் 
எதிர்ெிலையோனதோக இருககிறது. உதோரணத்திற்கு, இலணய-
தளத்தின் அெோமகதயம் என்கிற பிர்சசிலன, சமூக ஊ்டகங-  
களின் தனிலமயின்லம என்ற பிர்சசிலனயோக ஆகியிருக-
கிறது.

அத்தகியாயம் 3: எஙகளுளடய முள்களும் 
அணுகுமுள்யும்

எஙகளுல்டய மோனு்டெியல் போணடித்யம், ஒன்பது சமூகஙகள் 
ஒவவெோன்றிலுமோன எஙகளது 15 மோத இன அலமபபியல்  
ஆரோய்்சசியின் மீதோன எஙகள் க்டலமயுணர்்சசியோலும் ஆரம்ப-
கோை ஆர்ெஙகலள ெிடடுகவகோடுத்து, அதற்கு பதிைோக, இநத 
ஒவவெோரு சமூகஙகளுககும் முககியமோனது என்று ெோஙகள் 
கணடுபிடித்தெற்றின் மீது கெனம் வசலுத்தியதோலும்  
உருெோககபபட்டது.

ஒவவெோரு ஆய்வுககளத்திலும் உள்ள -  ெயதோனெ-
ர்கள் மற்றும் இலளயெர்கள், குலறெோககெோ அதிகமோககெோ 
கல்ெியறிவு வபற்றெர்கள், பல்கெறு வபோருளோதோர ெிலையில் 
உள்ளெர்கள் கபோன்ற பைெலகயோன மககளு்டன், ஈடுபடு-
ெதற்கும், அெர்களு்டன் ெோடசப கபோன்ற பிரத்கயகமோன 
தளஙகளில் பஙககற்பதற்கு கதலெயோன ெம்பிகலகலய 
வபறுெதற்கும் எஙகளுககு முழுதோக 15 மோதஙகள் கதலெப-
பட்டது.

எெரும் ஒகர சூழலில் ெோழ்ெதில்லை என்ற உணலம 
ெிலைலய இன அலமபபியல் பிரதிபலிககிறது. ெோம் வசய்யும் 
மற்றும் சநதிககும் ஒவவெோன்றும், ெம் ெோழ்ெின் ஒரு 
அஙகமோக வதோ்டர்புல்டயலெகய. அதனோல், மககளின் அனு-
பெஙகள் மீதோன எஙகள் அணுகுமுலறயும் ஒருமுகபபடுத்தப-
பட்டதோக இருகக கெணடும்.

மோனு்டெியலின் முதன்லமயோன முலற, ஒத்துணர்வு: 
சமூக ஊ்டகஙகலள அெற்றின் உபகயோகிபபோளர்களின் 
கணகணோட்டத்தில் இருநது புரிநதுவகோள்ளும் முயற்சி 
ஆகும்.
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போரம்பரிய மோனு்டெியலைப கபோைல்ைோமல், இநத 
வசயல்திட்டம், கருத்தோககம், வசயைோககம் மற்றும் தன்-
மயமோககம் ஆகிய அலனத்து ெிலைகளிலும், உ்டனுலழப-
பதோகவும், ஒபபி்டக கூடியதோகவும் இருநதது.

அத்தகியாயம் 4: எஙகைது கணகமகடுப்பின் 
முடிவுகள்

ஒன்பது களஙகளுககில்டகய 1199 தகெைோளர்களில்டகய 
ெ்டத்தபபட்ட கணகவகடுபபு ெினோத்தோளின் முடிவுகலள 
அளித்திருககிகறோம். அெர்கள் தஙகள் க்டவு்சவசோல்லை யோரு்ட-
கனனும் பகிர்நது வகோள்ெோர்களோ? ஆம் என்றோல் யோர்யோரு்டன்?  
ெிளம்பரஙகளுககு பதிைளிபபோர்களோ? சமூக ஊ்டகஙகள் 
அெர்களுல்டய அரசியல் ெ்டெடிகலககலள அதிகரித்திருக-
கிறதோ? எத்தலன ெலகயோன பின்பற்றுகெோர் இருககிறோர்கள் 
கபோன்ற 26 தலைபபுகலள இநதக கணகவகடுபபு ஆரோய்நதி-
ருககிறது.

பைசமயஙகளில், கணகவகடுபபு ெில்டகள் குறித்து 
கூறபபடும் கபோலியோன ெிளககம் என்னவென்றோல், மககள் 
கணகவகடுபபு ககள்ெிகலள கெறு மோதிரியோகவும், கைோ்சசோர 
அடிபபல்டயிலும் புரிநது வகோள்கிறோர்கள் என்பதுதோன். 
அதனோல், வபோதுெோககெ, இநத முடிவுகள், கணிசமோன 
எ்சசரிகலகயு்டன் லகயோளபப்ட கெணடும் என்று ெோஙகள் 
சுடடிககோடடுகிகறோம்.

இதுகபோன்ற ஒபபீடடு அளலெசோர் கணகவகடுபபுகளின் 
முடிவுகலளப பணபுசோர் இன அலமபபியல் பணிகள் பற்றிய 
கூடுதைோன அறிவுப பின்புைம் இருநதோல் மடடுகம சரியோக 
ெிளஙகிகவகோள்ள முடியும்.

அத்தகியாயம் 5: கல்்வியும் இைம் ்வயதகினரும்

சமூக ஊ்டகஙகள், இளம் ெயதினரின் சமூகத் திறலமகலள 
குலறத்து, அெர்கலள கல்ெியிலிருநது, திலச திருபபு-
கிறது என்ற கணிசமோன பதட்டம் ெிைவுகிறது. முநலதய 
ஆரோய்்சசிகளின் பின்பற்றத்தகக குழுமம் இதுகபோன்ற 
முடிவுகலள உணலமயோனதல்ை என்று ெிரோகரித்துெிட்டோ-
லும், இதுகபோன்ற பதட்டம் இருககத்தோன் வசய்கிறது.
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எஙகளுல்டய பை ஆய்வுககளஙகளில், குலறநத ெரு-
மோனமுள்ள குடும்பஙகள், சமூக ஊ்டக ெ்டெடிகலககலள, 
கல்ெியறிலெ கமம்படுத்தககூடிய, முலறசோரோ கல்ெிககோன 
மோற்றுபபோலதலய கோட்டககூடிய ஒரு பயனுள்ள திறலமயோகத்  
தோன் கருதுகிறோர்கள் என்பலத ெோஙகள் கோடடியுள்களோம். 
இதற்கு மோறோக, அதிக ெருமோனமுள்ள குடும்பஙகள், சமூக 
ஊ்டகஙகலள சம்பிரதோயக கல்ெிககோன அ்சசுறுத்தைோகத் 
தோன் போர்ககிறோர்கள். எனினும், இதற்கு எதிர்மலறயோனது-
தோன் உணலமயோனது என்றிருககும் ஆய்வுககளஙகளிலும் 
ெோஙகள் ஆரோய்்சசிலய ெ்டத்தியுள்களோம்.

இநதத் தலைபபு, சீனோெில் வபோதுலமபபடுத்துதலில்  
உள்ள ஆபத்துகலளக ககோடிடடுக கோடடுகிறது. இநத 
அத்தியோயத்தில் கைநதோய்வு வசய்யபபடடுள்ள இரணடு 
சீனககளஙகளிலும், சம்பிரதோயக கல்ெிலய கெோககிய 
உயர்நத மற்றும் தோழ்நத அளெிைோன அர்பபணிபபு கோட்டப-
படடிருககிறது.

சமூக ஊ்டகஙகளின் தோககத்லத சரிெர புரிநதுவகோள்ளக-
கூடிய சிறநத ெழி, குறிபபிட்ட உறவுமுலறகளில் கெனம் 
வசலுத்துெது தோன். அதோெது, பள்ளிககுழநலதகளுககு 
இல்டகயயோன, பள்ளிககுழநலதகள் மற்றும் ஆசிரியர்- 
 களுககு இல்டகயயோன மற்றும் இவெிரு சோரோர் மற்றும் 
வபற்கறோருககு இல்டகயயோன உறவுமுலறகள். ஒவவெோன்-
லறயும் ெோஙகள் ெரிலசபபடி பரிகசோதித்திருககிகறோம்.

அத்தகியாயம் 6: ற்வளலயும் ்வணிகமும்

இநத ெழககில், பிரபைமோன பத்திரிலகயியல் மீது குெிலமயம் 
வகோணடுள்ள முதன்லமயோன ெிசோரஙகள், ெிறுெனஙகளின் 
கணகோணிபபு, புதுபபுது ெலககளிைோன வபோருள்மயமோககல், 
சமூக ஊ்டகஙகலள ஒரு திலசதிருபபைோக போர்பபது ஆகிய-
ெற்லற உள்ள்டககியது.

சமூக ஊ்டகத்தளஙகள், தனியோர் ெிறுெனஙகளுககு 
வசோநதமோனதோக இருநதோலும், சமூக ஊ்டகஙகள் அதிகமோக 
ெணிகத்லத ஆதரிபபதில்லை. உதோரணத்திற்கு, மின்னஞசல் 
கபோன்ற முன்கனோடிகலளப பின்பற்றி, இலெ, சகதிெோய்நத 
கருெியோக மககளுககு, பணி உைலகயும், குடும்ப ெோழ்லெயும் 
தனித்தனிகய பிரிகக ெிலனத்த ெணிகத்தின் முயற்சிலய 
முறியடிகக உதவுகிறது. வதன்னிநதிய ெழககில், சமூக ஊ்டக-
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ஙகள், கெலைெோய்பபுகலள குடும்பத்தி னுள்களகய இருத்திக  
வகோள்ள உதவுகிறது.

எஙகளுல்டய பை ஆய்வுககளஙகளில், மககள், ெிறுெனங-
களின் கணகோணிபலப ெி்ட, மற்றெர்களின் கணகோணி-
பலபப பற்றித் தோன் அதிகம் கெலைபபட்டனர்.

இருபபினும், எஙகளது வதன்கிழககு துருககி ஆய்வுக-
களத்தில், அரசின் கணகோணிபலபப பற்றிய கெலை  
மிகுநதிருநதது. ஆஙகிகைய ஆய்வுககளத்தில், இைககு 
கெோககிய ெிளம்பரத்தோல் வெளிபபடும் ெிறுென வசய்நுடப 
அறிெின் அளவு, சமூக ஊ்டக ெிறுெனஙகலள கெோககி  
எதிர்மலறயோன மனபபோஙகோக திருபபித்தோககுகிறது.

எஙகளுல்டய பை ஆய்வுககளஙகளில், சமூக ஊ்டகஙகள், 
வபருமளெிைோன ெணிகத்தின் பிரதிெிதியோக இருபபலத 
ெி்ட, மககளுககு அெர்களுல்டய தனிபபட்ட வதோ்டர்புகலள 
பயன்படுத்தி, சிறிய அளெிைோன ெிறுெனஙகலள (டரினி-
்டோடில் உள்ளூர் அருநதகஙகள், சிலியில் மறுஉபகயோக 
ஆல்டகளின் ெிற்பலன கபோன்றலெ) ஏற்படுத்தித்தருெதில் 
முககியப பஙகு ெகிககிறது.

பை சமூகஙகள் பணத்லத போர்ககும் ெலககளில் 
உள்ள ெித்தியோசத்லத, அதோெது, தனிபபட்ட உறவுகளுககு 
முககியமோனதோககெோ அல்ைது எதிரோனதோககெோ போர்ககும் 
ெலககள், -  இநதத் தலைபபு வெளிபபடுத்துகிறது. இது, 
ஆடசோர்பற்று இருககும் அகமசோன் கபோன்ற தளஙகளுககும், 
அதன் சீன சமனோன, ெணிகத்தினுள் தனிபபட்ட தகெல் 
பரிமோற்றத்லத ஊககுெிககும், ்டோகெோபோகெோ தளத்திற்கும் 
இல்டகய உள்ள மோறுபோடல்ட பிரதிபலிககிறது.

அத்தகியாயம் 7: நகிகழநகிளல மறறும் 
இயல்புநகிளல உ்வுமுள்கள்

இநத ெழககில், கமகைோட்டமோன, ெம்பகத்தன்லம இல்ைோத, 
ெிகழ்ெிலை உறவுமுலறகள், ஆழமோன இயல்புெிலை உறவு-
முலறகலள மோற்றியலமககிறதோ என்பது தோன் முககிய 
ெிசோரமோக இருககிறது. பை ெழககுகளில் எஙகளுககு 
கில்டத்த ஆதோரம் என்னவென்றோல், ெிகழ்ெிலை இல்ட-
ெிலனகள், அகத இயல்புெிலை இல்டெிலனகளின் மற்வறோரு 
கதோற்றம் என்பது தோன். அதிகரிககும் ெடுெிலைபபடுதலை 
பிரதிபலிபபலத ெி்ட, சமூக ஊ்டகஙகள், ஏற்கனகெ இருககும் 
கருத்துபபரிமோற்றம், சமூக்சசோர்பு, கெருககுகெர் தகெல் பரி-
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மோற்றம் ஆகியெற்றின் ெடுெிலைபபடுத்தபபட்ட இயல்லப, 
வெளிபபடுத்துெதில் உதெிகரமோக இருககின்றன.

எஙகளுல்டய வதோழில்துலற சீன ஆய்வுககளத்தில், 
இயல்புெிலையில் இருநது ெிகழ்ெிலைககோன புைபவபயர்வு, 
கிரோமத்திலிருநது வதோழிற்சோலை அலமபபுககு மோறுெலத 
ெி்ட மககலள அெர்கள் ெோழ ெிரும்பும் ெவீன ெோழ்க-
லகககு வெருககமோக வகோணடுெருெதற்கோக வசய்யபபட்டது. 
டிரினி்டோட கபோன்ற சிை சமூகஙகளில், மககளின் சமூக ஊ்டக-
ஙகளின் ெோயிைோக அதிகரிககபபட்ட கோணபுைன், உபகயோ-
கிபபோளர்கலள, தஙகலள சுற்றியிருககும் இயல்புெிலை 
கூர்கெோககுதலை ெி்ட, இநதக குறியீடு அதிக உணலமயோன-
தோக போர்கக லெககிறது.

எஙகளுல்டய பிகரசிலிய மற்றும் டரினி்டோடிய ஆய்வுகக-
ளஙகலளப கபோன்ற சிை சமூகஙகளில், சமூக ஊ்டகஙகள், 
ெணபர்களின் ெணபர்கலளகயோ அல்ைது உறெினர்கலளகயோ, 
ெணபர்களோககிகவகோள்ளும் கபோகலக, ெளர்த்துெிடுகிறது. 
மற்ற இ்டஙகளில், உதோரணத்திற்கு, கிரோமபபுற சீன ஆய்வுக-
களம் கபோன்ற இ்டஙகளில், சமூக ஊ்டகஙகள், முற்றிலும் 
புதிய உறவுமுலறகளுககு, பரி்சசயமற்றெர்கள் உடப்ட, ெழிெ-
குககிறது.

சமூக ஊ்டகஙகளின் பயன்போடு, சமூகமயமோதலின் 
மற்ற ெடிெஙகலள பிரதிபலிபபலத ெி்ட, அெற்று்டன் ஒத்துப 
கபோகிறது. உதோரணத்திற்கு, எஙகள் வதன் இத்தோலிய 
ஆய்வுககளத்தில், மககள், தஙகளுககு ஏற்கனகெ அதிக 
அளெில் சமூக ஈடுபோடுகள் இருபபதோல், மிகக குலறெோககெ 
சமூக ஊ்டகஙகலள பயன்படுத்துகின்றனர்.

அத்தகியாயம் 8: ்பாலினம்

முகநூல் கபோன்ற வபோதுகெோககிய சமூக ஊ்டகஙகள், பழலம-
ெோதத்லத அதிகரிககிறது என்கறோ அல்ைது பழலமெோத 
இ்டமோக மோறிெிட்டது என்கறோ குறிபபிடும் ஆய்வுககளஙகள் 
பைெற்றில் எஙகள் வதன்கிழககு துருககி ஆய்வுககளமும் 
ஒன்று. இயல்புெிலை ெோழ்ெில் உள்ள மோற்றஙகள், உறெின-
ர்களின் கணகோணிபபிற்கு அஞசி, இநதப வபோது இ்டஙகளில் 
பிரதிபலிககப படுெதில்லை. போலினம் பற்றிய பழலமெோதக 
குறிபபுகள், எஙகள் வதன்னிநதிய, கிரோமபபுற சீன மற்றும் 
சிலி ஆய்வுககளஙகளில் கோணபபடுகின்றன.
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அகதசமயம், தனியோர் கெோககிய ெோடசப கபோன்ற சமூக 
ஊ்டகஙகள், அகத இஸைோமிய வதன்கிழககு துருககி ஆய்வுக-
களத்தில் உள்ள இளம்வபணகளின் ெோழ்ெில் ெிடுதலைப 
பைலன, வகோணடுெநதிருககிறது. இது எதிர்போலின வதோ்ட-
ர்புககு, கோதல் சம்பநதபபட்ட ஆெல்கலள ெிலறகெற்றிக-
வகோள்ளவும் முன்வனபகபோதும் இல்ைோத அளெிற்கு 
ெோய்பபுகலள ஏற்படுத்திக வகோடுத்துள்ளது.

எஙகளுல்டய வதன் இத்தோலிய ஆய்வுககளத்தில், 
வபணகள், தஙகள் திருமணத்திற்கு முநலதய பதிவு 
முலறகலள, தஙகலள, சிறநத மலனெியோகவும் தோயோகவும் 
கோடடிகவகோள்ளும் முயற்சியில், மறுதலித்து ெிடுகிறோர்கள். 
டரினி்டோடில், வபணகள், திருமணம், தோய்லம இெற்லற 
மீறியும், தோஙகள் எவெோறு தஙகள் கெர்்சசியோன கதோற்றத்லத 
இருத்திகவகோணடிருககிறோர்கள் என்பலத கோணபிகக முற்படு-
கிறோர்கள்.

ஆஙகிகைய ஆய்வுககளத்தில், பீர்- ஐ ஆகணோடும்,. மதுலெ 
(லென்) வபணகணோடும் சம்பநதபபடுத்துெதன் மூைமும், சிலி 
ஆய்வுககளத்தில், உ்ட லுலழபபு பணிகலள ஆணகளுககும், 
கசலெபபணிகலள வபணகளுககும் சம்பநதபபடுத்துெதன் 
மூைமும் போலின ெித்தியோசஙகள் மற்றும் படிெோர்பபுகள் 
எவெோறு சித்தரிககபபடுகின்றன என்று போர்ககும் ெம் திறலன 
சமூக ஊ்டகஙகள் கமம்படுத்துகின்றன.

எஙகள் பிகரசிலிய ஆய்வுககளத்தில், போலின சமத்து-
ெத்தி ல்  கமம்போடு ஏற்படடிருபபதற்கோன சிை ஆதோரஙகள் 
கோண பபடுகின்றன. கமலும் பை ஆய்வுககளஙகளில், 
ெிகழ்ெிலையில் தரவெறிசோரோ போலினத்தின் கோணபுைன் 
அதிகரித்து ெருகிறது.

அத்தகியாயம் 9: சமத்து்வமின்ளம

எஙகளுல்டய ஒபபீடடு ஆதோரஙகள் கோணபிபபது என்னவெ-
ன்றோல், சமத்துெமற்ற சமூகஙகளில், சமூக ஊ்டகஙகளும், 
ஸமோர்டகபோன்களும், தகெல் பரிமோற்றம் மற்றும் சமூகமய-
மோதல் முலறகளோல், அதிக அளெில் சமத்துெத்லத உருெோகக 
முடியும் என்பலத ஒத்துகவகோள்ெது எவெளவு முககியகமோ, 
அகதயளவு, இெற்றோல், இயல்புெிலை சமத்துெமின்லமயில்  
எநத போதிபபும் ஏற்படுெதில்லை என்பலத அறிெதும் 
முககியம் என்பது தோன்.
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மககளின் ெோட்டஙகள், ெிகழ்ெிலையில் சித்தரிககப-
படடுள்ள ெிதம், வபருமளெில் மோறும் தன்லமயுல்டயது. சீன 
வதோழிற்சோலை பணியோளர்கள், தஙகள் எதிர்கோை ெோழ்லெ 
பற்றிய கற்பலனலய சித்தரிககிறோர்கள். மறுபிரகெச  
பிகரசிலியர்ககளோ, தஙகள் மதிபபுல்டலம பற்றிய ஆதோரங-
களில் கெனம் வசலுத்துகிறோர்கள்.

மககள் வசல்ெம் மற்றும் கல்ெி பற்றிய பிரக்டனத்திற்கு 
சமூக ஊ்டகஙகலள பயன்படுத்துகிறோர்கள். அகத சமயம், 
கல்ெி மற்றும் வசல்ெம் பற்றிய வபோய்யோன பிரக்டனஙகலள, 
ெலக்சசுலெ மற்றும் முரணபோடடின் மூைம் இழிவுபடுத்துெ-
தற்கும் அகத சமூக ஊ்டகஙகலளப பயன்படுத்துகின்றனர்.

எஙகளுல்டய சிலி ஆய்வுககளத்தில், ெருமோனத்திலுள்ள 
ெித்தியோசஙகலள மலறபபதற்கும், பூர்வீகம், குைம் கபோன்ற 
தனிபபட்ட அல்டயோளஙகளின் பிரக்டனஙகலள மலறபப-
தற்கும், வபோருளோதோர ெலகயில் தஙகலள சுரணடுெதோக 
மககள் ெிலனககும் வபருெகர பிரோநதியஙகலள எதிர்ககும் 
ெலகயில், சமூக ஒற்றுலமலய வெளிபபடுத்துெதற்கும், சமூக 
ஊ்டகஙகள் பயன்படுத்தப படுகின்றன.

வதன்னிநதிய ஆய்வுககளத்தில், சமூக ஊ்டகஙகள் 
எவெோறு, சமூக கெறுபோடுகள் பற்றிய ஒரு புதிய பரிமோண-
த்லத கசர்த்திருககிறது என்பலத ெம்மோல் கோணமுடிகிறது. 
உதோரணத்திற்கு, பதிவுகளில் வெளிபபடும் அகல்குடிெோதம், 
குைம், ெர்ககம் கபோன்ற போரம்பரிய சமத்துெமின்லம முலறகள் 
ஆகியெற்லற கூறைோம்.

அத்தகியாயம் 10: அரசறியல்

சமூக ஊ்டகஙகலளப பற்றிய பை முநலதய ஆய்வுகள், ெிெோ-
தஙகள் அல்ைது டுெிட்டரில் கோணககூடிய வசயல்முலனவுகள் 
கபோன்ற எளிதோக கூர்கெோககககூடிய அரசியல் பயன்போடு-
களில் கெனம் வசலுத்துெதன் மூைம், அரசியல் மீதோன அதன் 
தோககத்லத அதிகபபடுத்திக கோடடுகின்றன. இதற்கு மோறோக, 
எஙகளுல்டய ஆய்வுகள், எளிலமயோக, மககளின் அன்றோ்ட 
சமூக ஊ்டக பயன்போடடில், அரசியல் பதிவுகள் எநதளவு 
கோணபபடுகின்றன என்று ஆரோய்கிறது.

துருககியின் குர்திய பிரோநதியத்தில் உள்ள எஙகள் களம், 
ஆபத்தோன மற்றும் சுலமயோக கதோன்றககூடிய இ்டஙகளில், 
சமூக ஊ்டகஙகளில் அரசியல் குலறெோகக கோணபபடுெது 
ஏன் என்பலத வெளிககோடடுகிறது. இஙகுள்ள அகெகப 
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பதிவுகள், வதன்னிநதியோெில் இருபபலதப கபோைகெ, எ்சசரிக-
லகயோனதோகவும், பழலமெோய்நததோகவும் இருககிறது. இஙகு 
முதன்லமயோன ெிசோரம், தஙகள் பதிவுகளோல் தஙகள் சமூக 
உறவுமுலறகளின் மீது ஏற்ப்டககூடிய போதிபபு தோன்.

பை ஆய்வுககளஙகளில், உதோரணத்திற்கு ஆஙகிகைய 
மற்றும் டிரினி்டோட ஆய்வுககளஙகளில், அரசியல், சமூக 
ஊ்டகஙகளில், வபோழுதுகபோககு கோரணஙகளுககோக மடடுகம 
பதிெி்டபபடுகிறது.

உள்ளூர் அரசியல் பிர்சசிலனகள் பற்றிய கருத்து  
வதரிெிபபதற்கு சமூக ஊ்டகஙகள் குலறநத அளகெ 
பயன்படுத்தபபடுகின்றன என்றோலும், கதசிய  பிர்சசிலனகள்  
பற்றிய எதிர்மலறயோன பதிவுகளின் மூைம், உள்ளூர் 
ஒற்றுலமலய உருெோகக சமூக ஊ்டகஙகள் பயன்படு-
கின்றன. உதோரணத்திற்கு, இத்தோலி மற்றும் சீனோெில் 
உள்ள ஊழல் பிர்சசிலனகலளக கூறைோம்.

சீனோெில், தணிகலக முலற, இநத சமூகஙகளின் 
அளெிற்கு இறஙகி ெருெது வெகு அபூர்ெம். வசய்திகலளப 
பரபபுதல், சமூக ஊ்டக ெிறுெனஙகளோல் கடடுபபடுத்தபபடு-
கிறது. வதன்கிழககு துருககியில், மககள் அரசுககு எதிரோன 
பதிவுகலளயிட்டோல், அெர்களுககு ெி்சசயமோன அபோயம் 
கோத்திருககிறது.

அத்தகியாயம் 11: காடசறிககுரிய ்படஙகள்

சமூக ஊ்டகஙகளின் மோவபரும் தோககம் என்னவென்றோல், 
மககளின் தகெல் பரிமோற்றம், கப்சசு மற்றும் எழுத்து  
ெடிெத்தில் இருநது மோறி, வபருமளவு கோடசிககுரியதோகி 
இருபபது தோன்.

இலணயதளத்தின் ஒரு ெலகயோன தோர்மீக கோெல்-
துலறயோக, மீம்கள் முககியத்துெம் வபற்றுள்ளன. இெற்லற 
உபகயோகிபபதன் மூைம், மககள் தஙகள் கருத்துககலள 
சுைபமோக வெளிபபடுத்தவும், மற்றெர்களின் கருத்துககலள 
முன்லப ெி்ட ஒத்துகவகோள்ளக கூடிய ெலககளில் மலற-
முகமோக பழித்துக கூறவும் முடியும்.

சுயபுலகபப்டஙகள் கபோன்ற புதிய கோடசி முலறகலளப 
பற்றிய வபோதுலமபபடுத்தல் வபரும்போலும், தெறோனதோககெ  
இருககிறது. சுயபுலகபப்டஙகளில் பைெலககள் இருக-
கின்றன. அலெ வபரும்போலும், தனிெபர் தற்கோதலை ெி்ட 
குழு மனபபோன்லமலய வெளிபபடுத்த பயன்படுகிறது.
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அதிகரித்து ெரும் கடபுைபபோடு, பை சமயஙகளில், அதிக-
ரித்து ெரும் சமூக ஏற்புல்டலமயு்டன் வதோ்டர்புல்டயதோக இருக-
கிறது. வதன்கிழககு துருககி கபோன்ற ஒரு சிை ெழககுகளில், 
கிசுகிசுெிற்கு ெழிெகுககககூடிய மககளின் புலகபப்டஙகலள 
ெி்ட, உணவுப பதோர்த்தஙகளின் புலகபப்டஙகள், போதுகோபபோ-
னதோகக கருதபபடுகின்றன. இதற்கு மோறோக, அதிகபபடியோன 
கிசுகிசு மற்றும் பின்வதோ்டர்தல் ஆகியலெ, டரினி்டோடில், சமூக 
ஊ்டகஙகளோல் ெளர்ககபபட்ட,ெரகெற்பிற்குரிய இன்பஙக-
ளோக கருதபபடுகின்றன. டிரினி்டோட ெழககு, மககள் உணலம-
யு்டன், கோடசிபவபோருடகலள வதோ்டர்பு படுத்தும் முலறகளில் 
உள்ள கைோ்சசோர ெித்தியோசஙகளுககு, ெம்லம ெிழிபபூடடு-
கின்றன.

கல்ெியறிெின்லமயு்டன் கபோரோடும் மககளுககு கோடசி 
முலறகளில் கருத்துபபரிமோற்றம் வசய்ய முடிெது மிகவும் 
முககியமோனதோக இருககிறது. உதோரணத்திற்கு, குலறநத 
ெருமோனமுள்ள பிகரசிலியர்கள், இன்ஸ்டோகிரோம், ஸனோபசோட 
கபோன்றெற்லற கதர்வு வசய்யும் இளம் உபகயோகிபபோளர்கள், 
ெி்சசயமில்ைோத சமூக உறவுமுலறகலளக வகோண்ட, சீன 
வதோழிற்சோலைப பணியோளர்கள் கபோன்ற குழுககள்.

அத்தகியாயம் 12: தனிமனித்வாதம்

சமூக ஊ்டகஙகள், மற்ற அலனத்து வதோழில்நுடப நூதனங-
களு்டன் இலணநது, சமூக ெோழ்கலகலய அழித்து, தனிமனித 
ெோதத்லத ெளர்த்துெிடுகமோ என்ற ஒரு பதட்டம் இருககிறது. 
எனினும், எஙகளுககு கில்டத்த ஆதோரத்தின் படி, இலணய-
தளத்தின் முநலதய ெடிெஙகள், அகஙகோரத்தின் அடிப-
பல்டயிைோன ெலைத்வதோ்டர்புகலள ஆதரித்தோலும், பை 
ஆய்வுககளஙகளில், சமூக ஊ்டகஙகள், குடும்பம் கபோன்ற 
முநலதய சமூகமயமோதலுககு திரும்புெலத பிரதிபலிககிறது.  
இது கிரோமபபுற சீனோெில் உள்ள கன்பூசிய போரம்பரியமோன 
குடும்ப மரியோலத, வதன்னிநதியோெில், குைம், அல்ைது  
துருககியின் குர்திய சமூகத்தில், குைமரபு ஆகியெற்லற 
உள்ள்டககியதோகும்.

அதிக பழலமயோன சூழல்களில், தனிபபட்ட ெலைத்-
வதோ்டர்புகளுககோன கமம்பட்ட ெோய்பபுகளும் இருககின்றன. 
எஙகளுல்டய ஆதோரஙகள் குறிபபிடுெது கபோை, சமூக ஊ்டக-
ஙகளோல், ஒகரசமயத்தில் இரணடு எதிவரதிர் கபோககுகலள 
உருெோகக முடியும். அளெி்டககூடிய சமூக்சசோர்பு, போரம்பரியக 
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குழுககலளயும், அகதசமயம், ெோடசபபில், சிறிய அளெிைோன, 
தற்கோலிக குழுககலளயும் உருெோகக முடியும்.

சமூக ஊ்டகஙகள், வெறும் ெடகபற்படுத்தும் ஒரு ெலக 
அல்ை. இஙகிைோநதில் கோணபபட்ட எஙகள் “ககோல்டிைோகஸ 
உத்தி”யின் படி இது மககலள பைசமயஙகளில் சரியோன 
தூரத்தில் லெத்திருகக பயன்படுத்தபபடுகிறது. மற்ற ஆய்வுக-
களஙகளில், அளெி்டககூடிய சமூக்சசோர்பு, மற்ற தளஙகலள, 
சமூகமயமோதலுககோன அதிக தனிலமயோனதோககெோ அல்ைது 
அதிக வபோதுெோனதோககெோ ெலகபபடுத்த பயன்படுத்தபபடு-
கின்றன.

சமூக ஊ்டகஙகள் மற்றும் தனிலம பற்றிய வபோது 
ெிெோதம், மிகவும் குறுகிய கெோககுல்டயதோகக கோணப-
படுகிறது. பை ெோடுகளில், தனிலமககோன அ்சசுறுத்தைோகப 
போர்ககபபட்டோலும், வதன்னிநதியோ மற்றும் சீனோ கபோன்ற 
மற்ற இ்டஙகளில், சமூக ஊ்டகஙகள், ஒரு சிை மககளுககு, 
உணலமயோன தனிலமலய அனுபெிகக ெோய்பகபற்படுத்திக 
வகோடுககிறது.

தனித்தன்லமலய வெளிபபடுத்த சமூக ஊ்டகஙகள் 
உபகயோகபபடுத்தபபடும் இ்டஙகளில் கூ்ட, கமம்பட்ட கடபுைப-
போடு, இநத அதிகபபடியோன மரபிணககத்லத, ஒத்துக-
வகோள்ளககூடிய கைோ்சசோர போணியிைோன தனிமனிதெோதமோக 
மோற்ற முலனகிறது.

அத்தகியாயம் 13: சமூக ஊடகஙகள் மககளை 
சநறதாஷப்படுத்துககின்்ன்வா?

சமூக ஊ்டகஙகலளப பற்றிய ஆய்வு, சநகதோ்மோக இருபபது 
அல்ைது சநகதோ்மோக இருபபதோக கூறுெதன் அர்த்தம் 
என்ன என்பதன் எநதவெோரு எளிலமயோன அல்ைது அதீதமோக 
வபோதுலமபபடுத்தபபட்ட கருத்தலமலெயும் ெிமர்சிகக உதவு-
கிறது.

சநகதோ்த்லதப பற்றிய உள்ளூர் கருத்தலமவுகளின் 
ெழிகய போர்த்தோலும், பை ெழககுகளில், “சமூக ஊ்டகஙகள் 
குலறநத அளகெ மககலள சநகதோ்மோககெோ திருபதியோ-
ககெோ ஆககுகிறது” என்ற பத்திரிலகயியல் ெோதஙகளின் 
சோர்போக எஙகளுககு குலறெோன ஆதோரஙககள கில்டத்தன. 
இருபபினும், உள்ளூரில் வெளிபபடுத்தபபடும் அ்சசஙகளோன, 
ெிலளயோடடுககளு்டன் கசர்நது, சமூக ஊ்டகஙகள், மிகவும் 
தற்கோலிகமோன சநகதோ்ஙகலள ெலியுறுத்துகிறது அல்ைது 
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ஆல்டகலள கதர்வுவசய்ெகதோடு, சமூக ஊ்டகஙகள் வபோதுத் 
கதோற்றத்தின் மீது சமூக ஊ்டகஙகள் அதிக உளெழுத்தத்லத 
உருெோககுகின்றன கபோன்றலெ இருககத்தோன் வசய்கிறது.

சமூக ஊ்டகஙகள், ெிகழ்ெிலையில் சநகதோ்மோக 
கதோன்றகெணடிய உளெழுத்தத்லத அதிகரிககத்தோன் வசய்தி-
ருககிறது. இருபபினும், பிகரசிலிய களத்தில் உள்ள ெளர்நது 
ெரும் ெர்ககம் அல்ைது, சிலியில் உள்ள புதிய குடும்ப மதிப-
புல்டலம கபோன்ற, மககள் தஙகள் சநகதோ் ெோழ்வு பற்றிய 
ெோட்டஙகலள கோடசிககுரிய ெலகயில் வெளிபபடுத்தும் ஒரு 
இ்டமோகவும், சமூக ஊ்டகஙகள் தோன் இருககிறது.

இதற்கு மோறோக, மற்ற களஙகளில் சமூக ஊ்டகஙகள், 
போரம்பரிய பணபுகலளப பின்பற்றுதலையும், அெற்றின் 
மீதோன திருபதிலயயும் வெளிபபடுத்தககூடும். இலெ, கிரோமப-
புற சீனககுடும்பஙகளின் போரம்பரியப பணபுகள், இத்தோலி-
யில் உள்ள அழகு பற்றிய இைடசியஙகள், டரினி்டோடில் உள்ள 
சமூகப போரம்பரியப பணபுகள், வதன்கிழககு துருககியில் 
உள்ள இஸைோமிய போரம்பரியப பணபுகள் அல்ைது வதன்னி-
நதியோெில் உள்ள வெருஙகிய குடும்ப போரம்பரியப பணபுகள் 
ஆகியெற்லற உள்ள்டககியதோக இருககககூடும்.

அத்தகியாயம் 14: எதகிரகாலம்

இநத அத்தியோயம், சமூக ஊ்டகஙகலள, அன்றோ்ட ஸமோர்ட-
கபோன்களின் முளத்தன்லமயிலிருநது பிரிககமுடியோலம 
பற்றிய அஙகீகோரத்தில் இருநது துெஙகுகிறது. இநத கபோககு 
வதோ்டரக கூடும். குறிபபோக குலறநத ெருமோனமுள்ள மககள்-
வதோலகமத்தியிலும் மற்றும், முன்பு சமூக ஊ்டகஙகளில் 
குலறெோகக கோணபபட்ட ெயதோனெர்கள் மத்தியிலும்.

தனிபபட்ட மற்றும் வபோது ஆகியெற்றுககில்டகய உள்ள 
ெளபபோஙலக எடுத்துகவகோள்ளும், புதிய தளஙகளின் 
வதோ்டர்்சசியோன கணடுபிடிபலப வதோ்டர்நது, ெோம் வபோதுெோக 
ஊ்டகஙகலள, சமூக ஊ்டகஙகள் என்ற தனிபபட்ட தளங-
களின் குழுலெ அலமகககெணடிய அெசியமில்ைோமல், 
சமூக்சசோர்பிற்கோன அளவுகலள ெடிெலமககும் ஒன்றோக 
ஒத்துகவகோள்ளககூடும். எபபடியிருநதோலும், இநதத் தளஙகள், 
அலைகபசி ஆப- கள் என்ற பரநத ெட்டத்துள், மூழ்கி கோணோமல் 
கபோய்ெிடும். வபோதுெோக எஙகள் பணி சுடடிககோடடுெது என்ன-
வென்றோல், சமூகம் எவெளவு பழலமயோனதோக இருககிறகதோ, 
சமூக ஊ்டகஙகளின் தோககம் அவெளவு அதிகமோக இருககும். 
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இநத போதிபபு ஏற்புல்டலம மற்றும் பழலமெோதத்லத ெலியு-
றுத்துெதற்கோக மற்றும் சுதநதிரத்திற்கோன முன்வனபகபோதும் 
இல்ைோத ெோய்பபுகலள உருெோககுெதற்கோக இருநதோலும், 
ெிலளவு அகத தோன்.

பை டி�ிட்டல் வதோழில்நுடபஙகலளப கபோைகெ, சமூக 
ஊ்டகஙகளும், ஒகர சமயத்தில் எதிவரதிர் கபோககுகலள 
உருெோககுகிறது. இதற்கோன உதோரணம், வபோருள்மயமோதல்  
வபருகுதல் மற்றும் தெிர்ககபபடுதல், அரசியல் சுதநதிரம் 
மற்றும் அரசியல் அ்டககுமுலற, உைகமயமோககம் மற்றும் 
உள்ளூர்மயமோககம் ஆகியெற்லற கூறைோம்.

மீணடும், மற்ற டி�ிட்டல் வதோழில்நுடபஙகளு்டன் 
இலணநது, சமூக ஊ்டகஙகள் அலெயோக மடடுகம, எதிர்கோை-
த்லத குறித்துக கோட்ட உபகயோகபபடுத்தபப்ட முடியும். எனினும், 
இநதப பஙகு கோைபகபோககில் மலறயக கூடும்.

முடிவுளர

இன்றிருபபலதப கபோைகெ, எதிர்கோைத்திலும், ஒபபி்டககூடிய 
பணபுசோர், சமூக ஊ்டகஙகளு்டன் உபகயோகிபபோளர்களின் 
கணகணோட்டத்தில் இருநது தி்டமோக ஈடுப்டககூடிய மோனு்ட-
ெியல் களபபணி, சமூக ஊ்டகஙகள் என்றோல் என்ன என்ற 
ககள்ெிககு பதிைளிபபதற்கோக கதலெபபடும். ஏவனனில், 
உைகம் வதோ்டர்நது அலத மோற்றிகவகோணக்ட இருககும்.
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பகிரபபட்ட குழநலதகளின் புலகபப்டஙகள் 258
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 ப்டம். 11.5 டரினி்டோடியர்கள் முகநூலில் பகிர்நது 
வகோண்ட ெிடுமுலற ெோழ்த்துககள் 265

 ப்டம். 11.6 தமிழ்ெோடடில், முகநூலில் 
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பகிரபபட்ட மீம்கள் “ெோன் சர்்சசுககு பை 
சமயம் இபபடிப கபோகனன்....அஙகு க்டவுள் 
என்னு்டன் கபசினோர் அதன்பின் ெோன் 
அஙகிருநது இது கபோல் கிளம்பிகனன்!!!” 
மற்றும் “ெோன் அலனெலரயும் மகிழ்ெிகக 
ெிரும்பியிருநதோல் முகநூல் கணகலக 
உருெோககிருகக மோடக்டன். போர்பகயூ 
வசய்திருபகபன்” 271

 ப்டம். 11.9 கியூகியூெில் உள்ள இநதப பதிவு, 
“ெோன் கபோகும்கபோது எனது கணணீலர 
என்லன கெசித்தெர்களுககோகவும், 
எனது புன்னலகலய, என்லன 
கோயபபடுத்தியெர்களுககோகவும் 
ெிடடு்சவசல்கென்” என்று குறிபபிடுகிறது. 
இலத பகிர்நது வகோண்ட ெபர், 
இநதபபதிெின் கமல் “கெோ” -  மோண்டரின் 
வமோழியில் ெோன் எனபபடும் ெோர்த்லதலய 
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பதிெி்டபபடடுள்ள வகர்மிட மீம்கள். 
“சிைசமயம் ெோன் வெகுதூரம் பயணம் 
வசல்ை ெிரும்புகிகறன். ஆனோல், என்னி்டம் 
ஒரு டிகவகட ெோஙகககூ்ட பணமில்லை 
என்பது பின்பு தோன் ெிலனவுககு ெநதது. 
அதனோல் ெிடடுெிடக்டன்” மற்றும் 
“சிைசமயம் ெோன் கெலைலய ெிடடுெி்ட 
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ெிரும்புகிகறன். என்லன ஆதரிகக 
யோருமில்லை என்பது பின்புதோன் 
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எலிசபபட்ா றகாஸ்ா அஙகோரோெில் உள்ள பரிடடிஷ் கல்ெி  
ெிறுெனத்தில் முதுகலை ஆய்ெில் ஈடுபடடுள்ளெரோெோர். அெர் 
துருககி மற்றும் மத்திய கிழககு ெோடுகளில் டி�ிட்டல் ஊ்டகம், சமூக 
ஊ்டகம், இதழியல், அரசியல் மற்றும் போலினம் ஆகிய துலறகளின் 
ஆய்ெில் ெிபுணத்துெம் வபற்றுள்ள ஒரு மோனு்டெியல் ெிபுணரோெோர்.

பநல் பெயின்ஸ சோணடியோககோெில் உள்ள போன்டிஃபிசியோ யூனி-
ெர்சி்டோட கக்டோலிகோ டி சிலியில் முதுகலை ஆய்ெில் ஈடுபடடுள்ளெ-
ரோெோர். இெர் 2013ம் ஆணடு அவமரிகக பல்கலைககழகத்திலிருநது 
மோனு்டெியலில் பிஎ்ச.டி பட்டம் வபற்றெர். இெருல்டய ஆய்வுகள் 
வபோலிெியோ மற்றும் சிலியில் வசயல்திறன், ெம்பகத்தன்லம, உைக-
மயமோககல் மற்றும் போல் மற்றும் இனம் சோர்நத அல்டயோளஙகள் 
ஆகிய வபோருள்கலள குறிபபிடடு இருககின்றன.

்ாம் பெகப்ானால்ட ெோஙகோங பல்கலைககழகத்தின் சமூக-
ெியல் பிரிெில் உதெிப கபரோசிரியர் ஆெோர். அெர் 2013ம் ஆணடு 
யூசிஎல்லிலிருநது பிஎ்ச.டி பட்டம் வபற்றெர், கமலும் இெர் சீனோெில் 
இலணயத்லத உபகயோகித்தல் மற்றும் நுகர்தலைப பற்றி ஏரோளமோன 
அறிவு வசறிநத கடடுலரகலள வெளியிடடுள்ளோர்.

ற்னியல் ெில்ைர் யூசிஎல்லில் மோனு்டெியல் கபரோசிரியரோெோர், இெர் 
க்டல்ஸ ஃபரம் ஃகபஸபுக, டி�ிட்டல் ஆநத்ரபோை�ி (எ்ச.ெோர்ஸடடு-
்டன் இலணநது வதோகுத்தது), தி இன்்டர்வெட: அன் எத்கனோகிரஃ-
பிக அபகரோ்ச (டி.ஸகைட்டரு்டன்), வெபகோம் (வ�. சினனனு்டன்), தி 
கம்ஃபர்ட ஆஃப திஙகஸ, அ தியரி ஆஃப ்ோபபிங அன்டு ஸ்டஃப 
ஆகியெற்லற உள்ள்டககிய 37 புத்தகஙகளின் ஆசிரியர் /  வதோகுபபோ-
ளர் ஆெோர்.

ரஸவான் நிகறகாைஸகயூ யூசிஎல்லில் ஒரு இலண ஆய்ெோளர், 
இெர் 2013ல் இஙகிருநது பிஎ்ச.டி. பட்டம் வபற்றெர். வதோலைவதோ்டர்பு  
மற்றும் மோனு்டெியல் ஆகியெற்றில் பயிற்சி வபற்றுள்ள இெர், 
வரோகமனியோ மற்றும் இத்தோலி ஆகிய ெோடுகளில் மககள் இன அலம-
பபியல் ஆய்வுகலள்ச வசய்துள்ளோர். அெருல்டய ஆய்வு ெிருபபஙகள் 
கோணும் ெிலை மற்றும் டி�ிட்டல் மோனு்டெியல்; அரசியல் வபோரு-
ளோதோரம், ஆடசிமுலற, மற்றும் முலறபபடியின்லம; உணர்வுகள்,  

  



ெங�ளிபெடார்�ளின் ெடடியல்xxxvi

உள்ளுணர்வு மற்றும் தரவெறிசோர்பு ஆகியெற்லற முன்னிறுத்தி 
இருககின்றன.

ஜாலினா சினனன் ரோயல் வமல்பர்ன் இன்ஸடடிடயூட ஆஃப வ்டகனோ-
ை�ியின் துலண கெநதரின் முதுகலை ஆய்ெோளர் ஆெோர். இெர் 
2011- 14ல் யூசிஎல்லின் மோனு்டெியல் துலறயில் அரோய்்சசியோளரோக 
இருநதுள்ளோர். இெர் வெபகோமின் இலணயோசிரிலய (டி மில்ைரு்டன்) 
ஆெோர். இெருல்டய ஆய்வுக களஙகள் டிரினி்டோட, ஆஸதிகரலியோ 
மற்றும் சிஙகபபூர் ஆகிய இ்டஙகளின் டி�ிட்டல் மோனு்ட இன ெலரெியல், 
புதிய ஊ்டகஙகள், புைம்வபயருதல் மற்றும் போலினம் ஆகியலெ ஆகும்.

ஜூலியாறனா ஸலபயர் யூசிஎல் மோனு்டெியல் துலறயில் தமது 
பிஎ்ச.டிலய பயின்று ெருகிறோர். இெர் தமது எம்.எஸசி பட்டத்லத 
யூசிஎல்லின் டி�ிட்டல் மோனு்டெியல் திட்டத்தின் மூைம் வபற்றெர். 
இெர் எழுதிய சமூக ஊ்டகஙகலளப பற்றிய பிகரசிலின் முதல் 
புத்தகம்: கவனக்டோக்டோ (�ெர், 2007), கமலும் இெர் 2010ம் ஆணடு 
�னோதிபதி கதர்தல் கெடபோளரோன வமலரன் சில்ெோெின் டி�ிட்டல் 
ஆகைோசகரோக இருநதோர். இெர் ஆரம்ப கோைத்தில் ஒரு ெோய்வமோழி 
சரித்திர ஆய்ெோளரோக பயிற்சி வபற்றெர்.

ஸ்ரீராம் பவஙகடராென் யூசிஎல் மோனு்டெியல் துலறயின் பிஎ்ச.டி 
மோணெர். இெர் ஒரு பயிற்சி வபற்ற வதோழில்முலற புள்ளியி யைோரும் 
கூ்ட கமலும் இெர் தமது ஆரோய்்சசி கல்ெிககு முன் அவமரிககோெில் 
ெோல்மோர்ட ெிறுெனத்தில் பை தலைலம பதெிகலள ெகித்தெர். 
இெருல்டய ஆய்வு ெிருபபஙகள் பணியி்டஙகளில் வதோழில்நுடப-
ஙகள், ெிறுெனக கைோசோரஙகள், கமலும் வதோழில்முலனவு ஆகிய-
ெற்லற உள்ள்டககியலெ.

சின்யுவான் வாங யூசிஎல் மோனு்டெியல் துலறயின் பிஎ்ச.டி 
மோணெி. இெர் தமது எம்.எஸசி பட்டத்லத யூசிஎல்லின் டி�ிட்டல் 
மோனு்டெியல் திட்டத்தின் மூைம் வபற்றெர். இெர் சீன போரம்பரிய 
ஓெியஙகள் மற்றும் எழுத்தழகியல் ஆகியெற்றில் கலை்ர். இெர் 
(ெோர்ஸட மற்றும் மில்ைரோல் வதோகுககபபட்ட) டி�ிட்டல் ஆநத்ர-
போை�ிலய சீன வமோழியில் வமோழி வபயர்த்ததன் மூைம் சீனோெின் 

டி�ிட்டல் மோனு்டெியலின் ஒரு பகுதிககு பஙகளித்துள்ளோர்.
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1
சமூக ஊடகஙகள் என்றால் 
என்ன? 1 

சமூக ஊடகஙகளைப் பற்றிய பல்வேறு முநளதைய ஆய்வுகள், 
பல  புததைககஙகள், சசய்தைதிததைதாள்கள் உடபட, ஃ்பஸ்புக் 
(முகநூல), டுவேிடடர் ்பதான் கு்றிப்பிடட ஒரு ஊடகதளதைப் 
பற்றிய தைகவேலகளை மடடு்ம சகதாணடதைதாக இருக்கதின்ன.2 
டுவேிடடளை, ஒரு ஊடகததைைமதாக சதைைிவேதாக புைிநது சகதாள்ை-
்வேணடியது மிகவும் அவேசறியம். அதைதாவேது, எநதை நதிறுவேனதளதை 
சதார்நதைது, அதைன சசயலபதாடுகள் எனசனனன, 140 எழுததுக் 
களுக்குடபடடு தைகவேல சதைைிவேிக்க்வேணடிய கடடுப்பதாடு ஏன, 
்பதான் வேிவேைஙகளை நதாம் அ்றிநது சகதாள்ை்வேணடியது 
அவேசறியம்.

மதானுடவேியல கண்ணதாடடததைதில பதார்ததைதால டுவேிடடைில 
உள்ை பலலதாயிைக்கணக்கதான குறுநதைகவேலகள், அவேற்றின 
அடிப்பளட வேளககள், வேடடதாை ்பதைஙகள், உப்யதாகதிப்பவேர்கள் 
்மல அவேற்றின சமூக மறறும் உணர்வு பூர்வேமதான தைதாக்க-
ஙகள், ்பதான்ளவே தைதான முக்கதியமதானளவே. சுருஙகசசசதா-
னனதால, சமூக ஊடகஙகளைப் பற்றிய ஆய்வேில, எநதைத தைைம் 
எனபளதை வேிட, சசதாலலப்படடுள்ை (அ) சகதாடுக்கப்படடுள்ை 
உள்ைடக்கம் தைதான கூர்நது கவேனிக்கப்பட்வேணடியளவே.

எஙகளுளடய தைனிப்படட மனிதைவேின அளமப்பியலில 
கு்றிப்பிடடுள்ைபடி, உலகதில உள்ை பல்வேறு சமூக ஊடகததை-
ைஙகைின மததைதியில தைகவேல வேளககள் சுலபமதாக ஒரு ஊடக-
ததைைததைதில இருநது மறச்தான்றிறகு புலம் சபயர்கதின்ன. 
ஆர்குட தைைததைதில சறிலகதாலம், பினபு ஃ்பஸ்புக் (முகநூல) 
தைைததைதில சறிலகதாலம், அஙகதிருநது பிபிஎம் தைைததைதிறகு 
சசனறு பினபு டுவேிடடைில வேநது நதிறகதின்ன இநதை தைகவேல 
வேளககள். ஃ்பஸ்புக் (முகநூல) ்பதான் ஊடகத தைைஙகள், 
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தைஙகைது சசயறகூறுகளை கதாலததைதிற்கறப மதாற்றிக்சகதா-
ணடு, அவவேப்்பதாது புதைதிய அம்சஙகளை வேதாடிக்ளகயதாை-
ர்களுக்கு அ்றிமுகப்படுததுகதின்ன. ஆக்வே, எஙகளுளடய 
இநதை ஆய்வு, சமூக ஊடகத தைைஙகளைப் பற்றியது அலல.

சமூக ஊடகததைைஙகைில மக்கள் எது ்பதான் தைகவே-
லகளை எலலதாம் பகதிர்நது சகதாள்கதி தார்கள், எளதைப்பற்றி-
சயலலதாம் உளையதாடுகதி தார்கள், இது ்பதான் தைகவேல 
பகதிர்தைலுக்கதான கதாைணம் எனன, அதைன வேிளைவுகள் 
எனசனனன எனபது பற்றியது தைதான இநதை ஆய்வு. இதுவேளை 
நதாஙகள் ஆய்வு ்மறசகதாணடுள்ை ஒனபது ஆய்வேிடஙகைிலும் 
இநதை தைகவேலகள் சபருமைவு ்வேறுபடுகதின்ன. ஊடகஙகைில  
பகதிைப்படும் வேிஷயஙகைதால உ்வுகளும், பிைசசறிளனகளும், 
உருமதாறுகதின்ன, புதைதியளவே பிைகடனமதாகதின்ன. ஆக்வே 
எஙகளுளடய இநதை ஆய்வு எததைளனக்சகததைளன இநதை உலகம் 
சமூக ஊடகஙகளை மதாற்றியுள்ைது எனபளதை பற்றிய்தைதா 
அ்தையைவு சமூக ஊடகஙகள் இநதை உலகதளதை எவவேைவு 
மதாற்றியுள்ைது எனபளதைப் பற்றியதும் கூட.

இநதை மதாற்ம் ஒருவேழிப் பதாளதையலல எனபது சதைள்ைத 
சதைைிவேதாகத சதைைிகதி்து. நம்மதால உருவேதான இநதைத சதைதாழி-
லநுடபஙகள், நம்ளம்ய மதாற்றியிருக்கதின்ன. தைகவேல 
சதைதாடர்பு மறறும் தைகவேல பைிமதாற்த துள்கைில நம்மிடம் 
முனசனப்்பதாதும் இலலதாதை ஆற்லகளும், சதாததைதியக்கூறுக-
ளும் நமக்கு இதைனதால கதிளடததைதிருக்கதி்து. முதைலில நமக்குக் 
கதிளடததைதிருக்கும் இநதை புதைதிய ஆற்லகளைப் பற்றிய 
முழு வேிவேைஙகளையும் நதாம் சதைள்ைத சதைைிநதுசகதாள்ை 
்வேணடும். அதைனபின இநதை உலகம் இநதைப் புதைதிய சதாததைதி-
யக்கூறுகளை ளவேதது எனசனனன சதாதைதிததைது எனபளதை 
அ்றிநது சகதாள்ை ்வேணடும். சமூக ஊடகஙகளை சுலபமதாக 
புைிநதுசகதாள்ைக் கூடிய எைிய வேழி, அளவே ்தைதான்றிய கதால-
ததைதிறகு முநளதைய கதாலததைதில இருநது துவேஙகுவேது தைதான. 
ஆக்வே, ஸ்னதாப்சசதாட மறறும் டிணடைிலிருநது கதிைம்பி, 
முகநூல மறறும் க்யூக்யூளவேத தைதாணடி, ளமஸ்்பஸ் மறறும் 
ப்சைணடஸ்டர் வேழியதாக இளவே எலலதாம் சதைதாடஙகதிய கதால-
ததைதிறகு முனனதால சசலலலதாம்.

இநதை அளனதது சதைதாழிலநுடபஙகளும் வேருவேதைறகு முன 
ஊடக முள் தைகவேல மறறும் சசய்தைதி பைிமதாற்ததைதிறகு மக்க-
ளுக்கு கதிளடததை வேழிகள் இைணடு மடடு்ம. முதைலதாமதாவேது 
சபதாது ஊடகஙகைதான சதைதாளலக்கதாடசறி, வேதாசனதாலி மறறும் 
சசய்தைதிததைதாள்கள். இது ்பதான் ஊடகஙகளுக்கு அளதை 
அணுகும் வேளகயுள்ை யதாவேரும் அைஙகததைதின்ை. தைகவேல (அ) 



 சக் க கடக்் ள்ிபன்ள்ல் 3

சசய்தைதி சசதாலபவேருக்கு அைஙகததைதினர் வேளகயில எநதைவேிதை 
்நைடிக் கடடுப்பதாடும் கதிளடயதாது. அதைதிகபடசம் அவேர்கள் ்மலும் 
பலளை அஙகததைதினர் ஆவேதைறகு தூணடலதாம். அவவேை்வே. 
இது ்பதான் சபதாது ஊடகஙகள் மடடு்ம இருநதை சமயம், 
இைணடதாவேதைதாக, இருவேர் மடடும் தைஙகள் தைனிப்படட உளை
யதாடலுக்கு பயனபடுததைக்கூடிய ஒரு ஊடகம் வேநதைது. அது தைதான 
சதைதாளல்பசறி. இளதை “டயதாடிக் கம்யூனி்கஷன” அதைதாவேது இரு-
வேருக்கு மடடுமதான உளையதாடல எனறு கூறுவேர். ்நைடி சநதைதி-
ப்பின ்பதாது மக்கள் குழுக்கைதாக உளையதாட முடியும். ஆனதால 
சதைதாளல்பசறி உளையதாடல இருவேருக்கு மடடுமதான உளையதாட-
லதாக்வே பலகதாலம் வேளை இருநது வேநதைது. பழக்கததைதில வேநதை 
சமயததைதில சதைதாளல்பசறி ்பதான் ஒரு ஊடகததைதில குழு உளை-
யதாடலகள் சதாததைதியமிலலதாதை ஒரு வேிஷயமதாக்வே இருநதைது.

இனடர்சநட எனப்படும் இளணயதைைததைதின வேைவு மறறும் 
வேைர்சசறியினதால ்மறகூ்றிய சபதாதுவேதான மறறும் தைனிப்படட 
ஊடகஙகைின இளட் ய உள்ை பிைிவேிளன மதா்ததுவேஙகதியது. 
ஈசமயில எனப்படும் மினனஞசல மூலம் தைகவேலகளை ஒரு 
கு்றிப்பிடட குழுவேினருக்கு மடடும் அனுப்ப முடிநதைது. இளண
யததைதில சசய்தைதிப்பலளககள், கு்றிப்பிடட ஒரு தைளலப்பில சறி ப்புக் 
குழுக்கள், சதாட ரூம் எனப்படும் அைவேைதாவும் அள்கள், வேளலப் 
பதைதிவுகள் ்பதான்ளவே ்மலும் பைநதை அைஙகததைதினளை ஈர்ததைது. 
அது மடடுமலலதாமல சறிபி ் ைடி்யதா எனப்படும் ஒருவேளக கம்பியி-
லலதா ஒலிபைப்பு சதாதைனமும் பிைபலமளடநது வேநதைது. ஆனதாலும், 
அ்நகமதாக அளனதது தைதினசைி தைகவேல பைப்பு முள்களும் 
முனகூ்றிய சபதாது ஊடகஙகைதான சதைதாளலக்கதாடசறி,  
வேதாசனதாலி, சசய்தைதிததைதாள்கள் மறறும் இருவேருக்கதான தைனிப்படட 
ஊடகமதான சதைதாளல்பசறி, இளவேகளை்ய சபருமைவு சதார்நதைதி-
ருநதைது. சமூகக் கடடளமப்பு வேளலகைின ஆைம்பகதால வேைர்சசறி 
சபதாது அளலபைப்புகைின சைிவேதாகவும், தைனிநபர்கள் தைஙகள் 
குழுக்களுக்கு மடடும் தைகவேல (அ) சசய்தைதி பைப்பும் வேளகயதாக-
வும் இருநதைது. இது ்பதான் குழுக்கள் வேழக்கமதாக சறில நூறு 
நபர்களுக்கு உடபடடதைதாக இருக்கும். இநதை குழுக்களை உருவேதா-
க்கதியவேர்கள் தைஙகள் குழுக்களுக்கு மடடுமதாக தைகவேல பகதிர்தைல 
மடடுமலலதாமல, தைஙகள் குழுவேிலுள்ை பி்  நபர்களுடன 
அைவேைதாவேவும் சசய்தைதார்கள். உதைதாைணததைதிறகு பி்  நபர்கைின 
சசய்தைதிப் பதைதிவுகைிலும் தைஙகள் கருதளதை பதைதிவு சசய்தைதார்கள்.

இநதை சமயததைதில தைதான அளல்பசறி குறுநதைகவேல முள்யும் 
(SMS), இளணயததைதில பி்  ்சளவேகைதான சபரு்வேதாடட ஊடகம் 
அதைதாவேது சமயினஸ்டரீம் மீடியதா (MSM) மறறும் ஆைம்பததைதில 
அசமைிக்கதா ஆனளலன எனறு அளழக்கப்படட AOL ்நைடித 
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சதைதாடர்பும் உருவேதாகதின. தைதி ன்பசறி எனப்படும் ஸ்மதார்ட் பதா-
னகைின வேைவேதால இது மதாதைதிைியதான இளணய ்சளவேகள் 
்மன்மலும் வேைர்சசறியளடநதைன. கு்றிப்பதாக பிபிஎம் எனப்படும் 
ப்ைதாக்சபர்ைி சமசெஞசர்   ப்ைதாக்சபர்ைி ்பதானகளுக்கதான 
தைகவேல தைைம். சர்வே்தைச அைவேிலதான இதைன தைதாக்கம், இனறு
வேளையிலும் மிகவும் குள்தது மதைதிப்பிடப்படடுள்ைது. இனள்ய 
வேதாடஸ்அப் ்பதான் தைகவேல தைைஙகளுக்சகலலதாம் இநதை பிபிஎம் 
ஒரு முன்னதாடி. இது்பதான் சசயலிகள், தைனிநபர் தைகவேல பைி-
மதாற்தளதை, தைனிநபர் குழுத தைகவேல பைிமதாற்ம் என்ை வேிறகு 
உயர்ததைதியது. அதைதாவேது, இநதை தைகவேல சசயலிகள் தைனிநபர் 
குழுக்கள் உருவேதாகும் வேதாய்ப்ளபயும் அதைதில தைகவேல பைிமதா்றிக்
சகதாள்ளும் வேதாய்ப்ளபயும் மக்களுக்கு சகதாடுததைது. கடநதை 
மூனறு வேருடஙகைில இநதை தைகவேல பைிமதாற் நளடமுள ,் 
வேதாடஸ்அப், வீசதாட ்பதான் ஊடகச சசயலிகைின வேைவு 
மறறும் அதைதி வேக வேைர்சசறியதால ஓருங கதிளணக்கப்படடன. 
இநதை ஊடகச சசயலிகள் ்பஸ்புக் மறறும் க்யூக்யூ ்பதான் 
ஊடகச சசயலிகளை வேிட மிகவும் சறி றிய குழுக்களை அதைதாவேது 
இருபதுக்கும் குள்வேதான நபர்களைக் சகதாணட குழுக்களை 
உருவேதாக்கும் வேசதைதிளயயும் அநதை குழுக்களுக்கு ்மம்படட தைனி-
ளமளயயும் அைிததைது. இநதைச சசயலிகள் தைனிநபர் வேளலததைை-
மதாக அலலதாமல குழுவேில உள்ை யதாவேரும் சமமதான முள்யில 
தைகவேல பைிமதா்றிக்சகதாள்ைவும் சசய்தைதிப்பதைதிவுகள் சசய்யவும் 
ஏதுவேதாக இருக்கதின்ன. இனள்ய இளைய தைளலமுள்யின-
ருக்கு, இது்பதான் சமூக ஊடக சசயலிகள், சவேறும் வேதாய்ப்்ப-
சசு சதாதைனமதாக இருநதை அளல்பசறிளய எழுததைதின மூலம் தைகவேல 
பைிமதா்றிக்சகதாள்ளும் தைகவேல சதைதாடர்பு சதாதைனமதாக மதாற்றி 
உள்ைது. இதைனதா்ல்ய இளவே மிகவும் முக்கதியததுவேம் நதிள்-
நதைதைதாக கருதைப்படுகதின்ன. 3

இனறு புழக்கததைதில இருக்கும் தைைஙகளை மடடு்ம ளவேதது 
சமூக ஊடகஙகளை வேிவேைிப்பது எனபது ஒரு குறுகதிய வேிைக்க-
மதாக இருக்கும். நம்முளடய அணுகுமுள்யும் வேிைக்கஙகளும் 
இனள்ய கதாலததைதின சதைதாடர்சசறியதாக இருக்க ்வேணடுசம-
ன்தால, இனள்ய ்தைதைதியில புதைதிது புதைதிதைதாக தைதினம் ்தைதான்றிக்
சகதாணடிருக்கும் ஊடகத தைைஙகள் மறறும் சசயலிகளையும் நதாம் 
கருததைதில சகதாள்ை்வேணடும். அது மடடுமிலலதாமல, இவேற்றில 
சறில சநருஙகதிய எதைதிர்கதாலததைதில மிகவும் பிைபலமதாகக்  
கூடும் என் சதாததைதியதளதையும் நதாம் நதிளனவேில இருததைதிக் 
சகதாள்ை ்வேணடும். இநதை சமூக ஊடகஙகைின சதைதாடக்கம் 
மறறும் வேைர்சசறிளய கூர்நது கவேனிததைதால நதாம் ஒரு கு்றிப்பிடட  
படிவேதளதைக் கதாணலதாம். அதைதாவேது சறில சமூக ஊடகஙகள், 
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சபதாது ஊடகஙகைில இருநது பிைிநது குறுகதியும், ்வேறு சறில 
சமூக ஊடகஙகள் தைனி நபர் ஊடகஙகைில இருநது வேிைிநது 
பைநதும் உருவேதாகதியிருக்கதின்ன. இநதைப் படிவேததைகவேல  
நம் ஆய்வுக்கு மிகவும் உதைவேியதாக இருக்கும். நதாள்்தைதாறும் 
புதுப்புது தைைஙகள் உருவேதாகதிக்சகதாணடிருக்கும் நதிளலயில, 
நதாம் நம் ஆய்வேின முடிவேில, சபதாது மறறும் தைனிநபர் ஊடக-
ஙகளுக்கு நடு்வே ஒரு கு்றிப்பிடட அைவு்கதாலில இநதை சமூக 
ஊடகத தைைஙகளை எலளல கு்றிக்க முடியும்.

இநதை ஆய்வேில நதாம் இைணடு முக்கதிய அைவு்கதாலகளை 
எதைதிர்்நதாக்கலதாம். ஒனறு முற்றிலும் தைனிநபர் ஊடகததைதிறகும் 
சபருமைவு சபதாது ஊடகததைதிறகும் மததைதியிலுள்ை அைவு்கதால. 
மற்து சறி றிய குழுக்கள் மறறும் சபைிய குழுக்களுக்கு மததைதி-
யிலுள்ை அைவு்கதால. இநதை இைணடு அைவு்கதாலகைின 
ஒரு முளனயில இருவேருக்கு மடடுமதான தைனிநபர் தைகவேல 
பைிமதாற்மும், மறச்தாரு முளனயில முழுளமயதான சபதாது 
அளலப்பைப்ளபயும் நதாம் கதாணலதாம். அப்படிசயன்தால இஙகு 
அைவேிடப்படுவேது எது? சமூகவேியல ஆய்வேின அடிப்பளட்ய 
மக்கள் ஒருவேருக்சகதாருவேர் இளணநது சமூக உ்வுகளையும், 
சமூகக் குழுமஙகளையும் உருவேதாக்கும் முள் தைதான. இது தைதான 
சமுதைதாயம் எனபது. முனபு வேழக்கதிலிருநதை ஊடகஙகளை உள்ை-
டக்கதி, பிைபலமதாக சமூக ஊடகஙகள் எனறு அளழக்கப்படும்  
ஊடகஙகளை, சறி நதை முள்யில வேிவேைிக்க ்வேணடுசம-
ன்தால, “சபருமைவு ்மம்படட சமுதைதாயம்” எனறு கூ்லதாம்.4

சமூக ஊடகஙகள் எவவேதாறு ஒரு நதிகழநதிளல ்மம்படட 
சமுதைதாயதளதை உருவேதாக்கதியுள்ைது எனபதைறகு சறி்நதை 
உதைதாைணம், ஒரு ஆஙகதி்லய கதிைதாமததைதில பள்ைிக்குழநளதை
களுக்கதிளட்ய நடததைதிய ஆய்வேில கதிளடததைதிருக்கதி்து. 
2496 மதாணவேர்களுக்கதிளட்ய எடுக்கப்படட கணக்சகடுப்பில, 
அ்நக மதாணவேர்கள் மிகசசறி்றிய வேயதைதில இருந்தை ஐநதைதாறு 
சவேவ்வேறு சமூக ஊடகஙகளை உப்யதாகதிக்கதி்தார்கள் 
எனறு மிலலர் கணட்றிநதைதார்.

இதைறகு முன மடியதா்னதா எனபவேருடனதான மறச்தாரு 
ஆய்வேில மிலலர், பதாலிமீடியதா5 எனப்படும் பல ஊடக அணு-
குமுள்ளய பயனபடுததைதினதார். இநதை முள்ப்படி, எநதைசவேதாரு 
ஊடகததைைதளதையும் தைனியதாக புைிநதுசகதாள்ை முடியதாது. மற் 
ஊடகஙகளுடன இளணதது தைதான புைிநது சகதாள்ை முடியும். 
ஏசனன்தால இவேற்றின சபதாருளும், பயனும், ஒன்்தாசடதானறு  
பிளணநதைளவே. முனசபலலதாம், பணவேசதைதியும், அணுகல
தைதி னும் உப்யதாகதிப்பதாைர் ஒரு கு்றிப்பிடட ஊடகதளதை்யதா 
தைைதளதை்யதா ்தைர்வு சசய்ய கதாைணம் என் அனுமதானம் 
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இருநதைது. ஆனதால இன்்தா, மக்கள் தைஙகள் வேிருப்பம் ்பதால 
சுதைநதைதிைமதாக இநதை தைைஙகளை ்தைர்நசதைடுதது உப்யதாகதிக்
கலதாம் அதைன மூலம் மதைதிப்பிடவும் படலதாம். உதைதாைணமதாக: 
சவேைிநதாடடில வேதாழும் குழநளதைகள், தைஙகள் சபற்்தாருக்கு 
அதைதிகம் வேிருப்பமிலலதாதை வேிஷயஙகளை   தைதாஙகள் பசளசகு-
ததைதிக் சகதாணடளதை்யதா, தைஙகளுக்கு ளகசசசலவுக்கு ்மலும் 
பணம் ்வேணடும் எனபளதை்யதா, நதாசூக்கதாக சதைைிவேிக்க 
்வேணடுசமன்தால, அதைதிக பதார்ளவேக்குைிய தைனிமம் சகதாணட 
தைைஙகளை்யதா, உடனுக்குடன தைஙகள் உணர்சசறிகளை (இநதை 
இடததைதில முக்கதியமதாக ்கதாபதளதை) சவேைிப்படுததைக்கூடிய 
தைைஙகளை்யதா தைவேிர்தது வேிடுவேதார்கள்.

பதாலிமீடியதாவேின உதைவேியினதால மக்கள் பல்வேறு 
நதிகழநதிளல சமுதைதாயஙகளை சமூக ஊடகததைைஙகைின  
பனமுகததைனளமயுடன ஒருஙகதிளணக்க முடியும்.

இநதை பள்ைிக்குழநளதைகைின வேிஷயததைதில, நதாம் இரு-
வேருக்கு மடடுமதான தைனிப்படட தைகவேல பைிமதாற்ததைதின 
மூலம், அதைதாவேது, அவேர்கள் தைஙகளுளடய உயிர் நணபர்
களுக்கு எழுததைதின மூல்மதா வேதாய்ப்்பசசறின மூல்மதா தைகவேல 
பைிமதா்றிக்ச கதாள்ளும் வேளகயில, துவேஙகலதாம். அடுதது வேருவேது 
ஸ்னதாப்சதாட. இது நம்பிக்ளகயின அடிப்பளடயில ஒருவேர் தைன 
பிைத்யகமதான புளகப்படஙகளை தைன உயிர் நணபர்களு 
க்கதிளட்ய மடடும் பகதிர்நது சகதாள்ளும் ஒரு ஊடகம். இதைன 
மூலம் தைனி இருவேருக்கதிளடயி்லதா அலலது ஒரு சறிறு குழுக்

படம். 1.1 அைவேிடக்கூடிய சமூகசசதார்பு
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கதிளடயி்லதா நம்பிக்ளகளய ஸ்தைதாபிக்க முடியும். சதைதாடர்வேது 
வேதாடஸ்அப் மூலம் உருவேதாகும் சற்் சபைிய குழுக்கள். 
சபதாதுவேதாக ஒரு வேகுப்பில பதார்ததைதால மதாணவேிகளைப் பற்றி 
கலநதுளையதாடும் மதாணவேர்கள் மடடுமதான குழுக்களும், 
அ்தை்பதான் மதாணவேியர் மடடுமதான குழுக்களும் மிகவும் 
சகஜம். அ்தை ்பதால சமதாததை வேகுப்பு மதாணவே மதாணவேியர் 
நதிள்நதை ஒரு சபைிய குழுவும் இருக்கும். இதைறகு அடுததைகடட 
சபைிய குழு என்தால டுவேிடடர் மூலம் அளலபைப்பப்படும் குறு-
நதைகவேலகள். ஒருவேளை பினபறறும் அளனவேருக்கும் சசன்-
ளடயும் இநதை குறுநதைகவேலகள், டுவேிடடைின வேடிவேளமப்பு 
அடிப்பளடயில ஒரு வேகுப்பள் சதார்நதைவேர்கள் மடடுமலலதாமல 
சமதாததை பள்ைிக்கூடதளதையும் கூட சசன்ளடயும் வேதாய்ப்பிருக்
கதி து. பள்ைி சம்பநதைப்படட சபதாதுவேதான அைடளடகள் தைதான 
இநதை குறுநதைகவேலகைின மூலமதாக இருக்கதின்ன. பள்ைி
ளயயும் தைதாணடிய குழுதசதைதாடர்புக்கு முகநூல எனப்படும்  
்பஸ்புக் இருக்கதி து. நணபர்க்ைதாடு மடடுமலலதாமல, 

PRESENCE ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS
FOR 11–18-year-olds IN SCHOOL IN ENGLAND

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
11 12 13 14 15 16 17 18

years old

Sample size=2,496

படம். 1.2 இஙகதிலதாநது பள்ைிகைில உள்ை  
11 18 வேயதுக்குடபடடவேர்கைின சமூக ஊடகததைை இருப்பு
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சபற்்தார், உற்தார், உ்வேினர், மறறும் பள்ைிளய தைதாணடிய 
்வேறு பல ்தைதாழளமகளுக்கும் இநதை ்பஸ்புக் ஒரு ஊடகத 
தைைமதாக வேிைஙகுகதி து. இறுதைதியதாக இப்்பதாது இருப்பது 
இனஸ்டதாகதிைதாம். இதைதில ஒவசவேதாரு மதாணவேைின சமூக
வேளையததைதில இருப்பது அவேர்கைின நணபர்க்ை அதைதிலும் 
அ்நகமதாக அவேர்கைின பள்ைி (அ) வேகுப்ளபச சதார்நதை
வேர்க்ை. எனினும், இநதை ஒரு ஊடகததைைததைதில தைதான உப்யதா-
கதிப்பவேர்கள் அநநதியர்களையும் வேை்வேறகதி தார்கள். ஏசனனில 
அவேர்கைின இனஸ்டதாகதிைதாம் சதைதாடர்பில பதார்ததைதால அவேர்கள் 
பகதிர்நதைதிருக்கும் புளகப்படஙகைின அழகதியல தைனளமகளை 
பகதிர்நதைவே்ை அ்றிநதைதிைதாதை அநநதியர்கள் பதாைதாடடியிருப்பளதை 
அவேர்கள் பதார்க்கலதாம்.

இநதை ஆஙகதி்லயப் பள்ைிக்குழநளதைகைின சமூக ஊடக 
வேழக்கஙகள், ்மம்படட சமுதைதாயக்குணஙகள் ஒரு ஊடக-
ததைதின ்மம்படட அலலது குள்நதை தைனிளம நதிளலளய்யதா 
அலலது குழுக்கைின சபைிய அலலது சறி்றிய அைளவே்யதா 
சபதாறுதது இருக்கதி்து எனபளதை நமக்கு எடுததுக்கதாடடு-
கதி்து. இதைன பினபுலததைதில எநதை ஒரு வேிதைதிகளும் இலளல. 
குழுக்களும் தைைஙகளும் ஒன்்தாசடதானறு ்மலளமவேதாக 
இருக்கலதாம். ஆனதால பலசமயஙகைில ஊடகத தைைஙகள் 
அநதைத தைைஙகைில ஈடுபடடுள்ை குழுவேினருக்கதான ஒரு 

படம். 1.3 ஆஙகதி லய பள்ைி மதாணவேர்கள் உப்யதாகதிததை 
சமூக ஊடக அைவுகள்
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கு்றிப்பிடட வேளகயதான தைகவேல பைிமதாற்ததைதிறகு சதைதாடர்பு-
ளடயதைதாக மடடு்ம அளமநதுவேிடுகதின்ன.

இநதைப் பள்ைிக்குழநளதைகைின ஆய்வேில ஊடகததைைங
களுக்கு இளட்யயதான வேிததைதியதாசஙகள் இநதைக் சகதாள்ளகளய 
எடுததுளைப்பதைறகதாக்வே பயனபடுததைப் படடுள்ைது. எனினும் 
்மம்படட சமுதைதாயக்குணஙகள் ஒ்ை ஒரு ஊடகததைைததைதில 
மடடுமதாகக் கூட அளமநதைதிருக்க முடியும். ஒரு நபர் பகதிர்நது 
சகதாள்ளும் புளகப்பட்மதா (அ) தைகவே்லதா அவேர்களுளடய 
சநருஙகதிய சமூக வேடடததைதில உள்ை நபர்களுக்கும், அநதை 
தைகவேல (அ) புளகப்படம் கு்றிப்பிடும் வேிஷயதளதைப் பற்றி  
அ்றிநதைவேர்கள் மடடு்ம புைிநதுசகதாள்ைக் கூடியதைதாக இருக்கக்
கூடும். இதைன கு்றியீடு புைியதாதைவேர்கள் அ்தை வேளலததைைததைதில 
இருநதைதாலும், அவேர்கைதால இதைன முக்கதியததுவேதளதை புைிநது-
சகதாள்ை முடியதாது. அதைனதால அவேர்கள் அ்தை ஊடகததைைததைதில 
இருநதைதாலும், இநதை கு்றிப்பிடட தைகவேல பைிமதாற்ததைதில இருநது 
வேிலக்கப்படடவேர்கைதாக இருப்பதார்கள். 6

நதாஙகள் ்மம்படட சமுதைதாயக்குணஙகள் பற்றிய இநதை 
உதைதாைணததுடன எஙகள் வேிைக்கதளதை துவேஙகதியது, சமூக 
ஊடகஙகளைப் பற்றிய வேிைக்கததைதிறகதான ்கள்வேிக்கு பதைதில-
ைிக்கததைதான. வேிைக்கஙகள் உப்யதாகமதானதைதாக இருநதைதாலும்,  
இநதைததைதிடடததைதின முக்கதியக் கு்றிக்்கதாள் அளவே அலல. 
இநதைப் புததைகததைதின ஒவசவேதாரு அததைதியதாயததைதின ஆதைதாைமதான 
எஙகைது பதது முக்கதியக் ்கள்வேிகைின மூலம் சமூக ஊடக-
ஙகள் முக்கதியப் பஙகு வேகதிக்கும் பைவேலதான சூழலகளைப் 
பற்றிய ஆைதாய்சசறிகளை நதாஙகள் நடததைதியுள்்ைதாம். இநதை 
ஆைதாய்சசறி, எழுததுசதைதாடர்புடன ஒப்பிடும் ்பதாது முக்கதிய-
ததுவேம் அதைதிகைிதது வேரும் கதாடசறித சதைதாடர்பில சதைதாடஙகதி, 
கலவேியில சமூக ஊடகஙகைின தைதாக்கதளதை வேிவேதாதைதிதது, 
நதிகழநதிளலயில இருக்கும் சமததுவேம் நதிகழுலகதில இருக்கும் 
சமததுவேமினளமளய எவவேதாறு பதாதைதிக்கதி து எனபது வேளை 
உள்ைடக்கதியதைதாகும்.

ஊடகததைைஙகள் தைதான எஙகள் ஆய்வேின ளமயப் புள்ைி. 
ஏசனனில, இளவே தைதான சமூக ஊடகஙகளைப் பற்றி நதாம் 
்யதாசறிதது சசயலபடும் முதைனளம அலகுகள். ஆனதாலும், 
இநதைத தைைஙகைின ஒருசறில தைனளமகள் தைதான, நதாம் ஊடகத
தைைஙகைில கதாணும் குழுமஙகள் உருவேதாவேதைறகதான (அ) 
அளமவேதைறகதான கதாைணம் எனபளதை முனகணிப்பதைதில நதாம் 
மிகவும் கவேனமதாக இருக்க ்வேணடும். நதாம் ஏன குழுமஙகளை 
ளவேதது மடடும் அதைறகதான கதாைணஙகளை ஊகதிக்கக் கூடதாது 
எனபதைறகதான ஆதைதாைதளதை இ்தை பள்ைிக்குழநளதைகள் நமக்கு 
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அைிக்கதின்னர். முதைலில இவேர்கள் டுவேிடடளை சபதாதுவேதான 
பள்ைி அைடளடக்கதாக உப்யதாகதிக்கதின்னர். இது வேயது வேநதை-
வேர்கைின டுவேிடடர் உப்யதாகததைதிறகு, அதைதாவேது சசய்தைதி அ்றி-
தைலுக்கு, முற்றிலும் மதா்தானது. உணளமயில டுவேிடடைின  
உப்யதாகம் தைதான எனன? சசய்தைதி அ்றிதைலதா? அலலது 
சபதாதுவேதான பள்ைி அைடளடயதா? ்மலும், முதைலில இநதை 
சபதாதுவேதான பள்ைி அைடளட, பிபிஎம் இல தைதான இருநதைது. 
அஙகதிருநது ்பஸ்புக்குக்கு ்பதாய் களடசறியில டுவேிடடளை 
வேநதைளடநதுள்ைது. இநதை பதாஙகு நமக்கு அ்றிவுறுததுவேது 
எனனசவேன்தால ஒரு கு்றிப்பிடட வேளகயதான கலநதுளையதாடல  
பல்வேறு ஊடகததைைஙகளுக்கதிளட்ய இடம்சபயர்நதைதாலும் 
அதைன நதிளலமதா்தாமல ஸ்தைதிைமதாக இருக்கும் எனபது தைதான. 
இ்தை ஆதைதாைம், எஙகளுளடய ஆய்வேில மற்வேர்கைிடமிருநது 
கதிளடக்கப்சபற்தால அது நமக்கு அ்றிவுறுததும் வேிஷயம் 
ஒன்்சயதானறு தைதான. அதைதாவேது, மக்கள் எவவேதாறு, எதைறகதாக 
சமூக ஊடகஙகளை பயனபடுததுகதி தார்கள் எனபதைதில 
வேியக்கததைக்க வேளகயில ஊடகததைைஙகைின பஙகு எதுவும் 
இலளல எனபது தைதான. இநதைத தைைஙகள் தைகவேல மறறும் 
சசய்தைதி பைிமதாற்ததைதிறகு ஒரு இடமைிக்கதி து அவவேை்வே. 
ஏன எதைறகு எனபதைறகதான கதாைண்மதா வேிைக்க்மதா அலல.

ஒனபது ஆய்வேிடஙகளையும் கருததைதில சகதாணடு 
பதார்க்கும் ்பதாது, சதைள்ைதசதைைிவேதாக வேிைஙகுவேது எனனசவே-
ன்தால, ஒவசவேதாரு பிைதாநதைதியததைதிலும் ஒவசவேதாரு புதைதிய சமூக 
ஊடகததைைமும் ஒரு கு்றிப்பிடட குழுவேினருக்கதிளட்ய நதிளல-
ப்படுததைப்படடு, அவேற்றின முள்யதான மறறும் முள்யற் 
உப்யதாகஙகள் வேளையறுக்கப் படுகதின்ன. ஆனதாலும் இநதை 
நதிளலப்படுததைப்படுதைலும், வேளையறுக்கப்படுதைலும் கதாலததைதி-
ற்கறப மதா்றிக்சகதாண்டயிருக்கும். ்மலும், குழுக்களுக்கதி-
ளட்யயதான வேளகயீடு அ்தை தைைததைதிலும் நதிகழலதாம், அலலது 
தைைஙகளுக்கு மததைதியிலுள்ை ்பதைதளதை பயனபடுததைதியும் 
நதிகழலதாம். உதைதாைணமதாக, 2014 15 இல, எஙகைது பல ஆய்வேி-
டஙகைில சபதாதுவேதாக எதைதிர்சகதாள்ளும் ஊடகததைைஙகைதான 
்பஸ்புக், க்யூக்யூ ்பதான் தைைஙகளை, தைனியதார் ்நதாக்கதிய 
தைைஙகைதான வேதாடஸ்அப்/ வீசதாட ்பதான் தைைஙகைில இருநது 
்வேறுபடுததைதிப் பதார்க்கும் ஒரு ்பதாக்கு இருநதைது.

புதைதிதைதாக வேழக்கததைதிறகு வேரும் சமூக ஊடகஙகள் ஏறகன்வே 
வேழக்கததைதிலுள்ை சமூகக் குழுக்களுடன எவவேதாறு ஒருஙகதிளண-
கதி து எனபது ஒரு ஆய்வு கைததைதிலிருநது மற்தைதிறகு வேிததைதி-
யதாசப்படுகதி து. உதைதாைணமதாக, எஙகளுளடய சதைனனிநதைதிய 
ஆய்வு கைததைதில சமூக ஊடகததைதில ஒன்்தாசடதானறு சதைதாடர்
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புளடய குழுக்கள் சபரும்பதாலும் பதாைம்பைிய சமூக அலகுகள் 
மறறும் குடும்பக் குழுக்கள். இதைறகு முற்றிலும் மதா்தாக எஙகைது 
சதைதாழிலதுள் சீன ஆய்வு கைஙகைில பதார்ததைதால அஙகுள்ை 
மிதைக்கும் மக்கள் சதைதாளகயில சபரும்பதாலும் இடம்சபயர்வு 
சதைதாழிலதாைர்கள் தைதான. அவேர்கள் தைஙகள் பதாைம்பைிய சமூகக்கு-
ணஙகைில இருநது சபருநசதைதாளலவு வேநதுவேிடடதைதால சமூக 
ஊடகஙகைில அவேர்கள் உருவேதாகதியுள்ை குழுக்கள் சபரும்பதா-
லும் ஊர் வேிடடு ஊர் மதா்றிப் ்பதாகும் அவேர்கள் வேதாழக்ளக 
முள்ளய சதார்நதைதைதாக்வே இருநதைன. அவேர்களுளடய சபதாது 
வேதாழவு நளடமுள்ளய வேிட சபரும்பதாலும் நதிகழநதிளலயில 
மடடும் தைதான சசயலில இருநதைது. ஒரு சறில சநதைர்ப்பஙகைில 
தைனிளம மிகுநதை ஊடகத தைைஙகள் மனிதைர்கைின வேதாழவுகைில 
சபரும் மதாற்தளதை உணடதாக்கதி இருக்கதின்ன. உதைதாைணத
தைதிறகு சதைனகதிழக்குத துருக்கதியில உள்ை எஙகள் ஆய்வு 
கைததைதில, இைம் வேயதைதினைதான ஆணகளும் சபணகளும் இது 
்பதான் தைைஙகைில சுலபமதாக ஒருவே்ைதாசடதாருவேர் உளையதாடி-
க்சகதாள்ை இயலும். அ்தைசமயம் சறிலியில உள்ை எஙகள் ஆய்வு 
கைததைதில, மக்கள், சபதாது ஊடகத தைைஙகளை தைஙகள் தைகவேல 
பகதிர்தைலுக்கு உப்யதாகதிக்கதின்னர். இதைன மூலம், அவேர்கைதால 
தைஙகள் உள்ளூர் சமூகததைதின ்மல ஒரு கண ளவேததுக்சகதா-
ள்ை முடிகதி து. இதைறகு கதாைணம் அவேர்களுளடய வேதாழவேியல 
மதைதிப்புகள் அவேர்கைின தைளலநகைததைதின சபருநகை வேதாழவேியல 
மதைதிப்புக்ைதாடு சவேகுவேதாக வேிததைதியதாசப்படுவேது தைதான. இநதை 
அளனதது கூறறுக்களைப் பற்றிய வேிைிவேதான தைகவேலகளை 
இநதைப் புததைகததைதில கதாணலதாம்.

்மலும் இைணடு வேிஷயஙகள் ஏறகன்வே சதைைிவேதாகப் 
புைிநதைதிருக்கும். இளணயதளதைப் பற்றிய ஆய்வுகள் துவேஙகதிய 
்பதாது மக்கள் சபதாதுவேதாக இைணடு உலகஙகளைப் பற்றி 
்பசறினர். ஒனறு சமய்நதிகர் அதைதாவேது வேிர்சசுவேல உலகம் 
மற்து நதிஜ உலகம். ஆனதால இப்்பதாது அநதை மதாதைதிைியதான 
்பதைஙகள் எதுவும் இலளல எனபது சதைைிவேதாகப் புைிநதைதி-
ருக்கும். நதிஜ உலகம் எவவேைவு நதிஜமதான்தைதா, சமய்நதிகர் 
உலகமும் அ்தையைவு நதிஜமதானது. சமூக ஊடகஙகள் நம் 
தைதினசைி வேதாழக்ளகயின ஒரு ஒருஙகதிளணநதை அஙகமதாக்வே 
ஆகதிவேிடடது. அதைளன தைனிததுப் பதார்ப்பதைதில எநதைப் பலனு
மிலளல. அ்தை்பதால, இனள்ய நதிளலயில ஒரு சதைதாளல்பசறி 
உளையதாடளல ்வேறறுலக நதிகழவேதாக யதாரும் கருதுவேதைதிலளல.

்மலும், இன்ைவேில சமூக ஊடகஙகளைப் பற்றிய  
ஆைதாய்சசறிகள் ஊடக அலலது சசய்தைதிசதைதாடர்பின தைனிப்
படட வேைம்பு மடடுமலல எனபது சவேைிப்பளடயதாக ஒததுக்
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சகதாள்ைப்படடு வேிடடது. சமூக ஊடகஙகள் நதாம் நம் வேதாழவேின 
ஒரு பகுதைதிளயச சசலவேிடும் இடஙகைதாக கருதைப்பட ்வேணடும் 
எனபதைறகதான பல சதானறுகளை எஙகள் ஆைதாய்சசறி முடிவுகள் 
வேழஙகுகதின்ன. இதைன வேிளைவேதாக, சமூக ஊடகஙகளைப் 
பற்றிய ஆய்வு, மக்கள் சதைதாடர்பு கு்றிததை ஆய்வேதாக மடடு
மலலதாமல, சமூகவேியல ஆய்வேதாக்வேக் கருதைப்படுகதி்து. 
இநதைப் புததைகம் சபருமைவு ஊடகஙகளைப் பற்றி்யதா, 
்மம்படட சமுதைதாய குணநலனகளைப் பற்றி்யதா அலல. 
அலுவேலக வேதாழக்ளக, இலல் வேதாழக்ளக, சமுதைதாய வேதாழக்ளக 
்பதால்வே சமூக ஊடகஙகள் எனபளவே மக்கள் வேதாழும் 
மற்்தார் வேதாழவேிடம் எனபது பற்றியது தைதான இநதைப் புததைகம்.

இஙகு நதாம் சமூக ஊடகஙகள் என் சசதாறகூறள் வேளை-
யறுததைதால, உலகம் என் சசதாலளல எப்படி வேளையறுப்பது? 
உலகம் மறறும் உலகைதாவேிய ்பதான் சசதாறகூறறுக்களை 
முழுளமயதாக ஆைதாய்நது இப்படிததைதான எனறு வேளையறுக்க 
இயலதாது. ஆனதால, உலகததைதில உள்ை சறிலபல இடஙகளையும்  
இடஅளமவுகளையும் ஆய்வு சசய்து அவேற்றில உள்ை 
ஒறறுளமளயயும் பனமுகததைனளமளயயும் பற்றி கு்றிப்பிட 
முடியும். அ்தை்பதால தைதான இநதைப் புததைகததைதின உள்ைடக்க-
ஙகள் ஒனபது மதானுடவேியல வேலலுநர்கைின ஆைதாய்சசறியின 
முடிவேதாக சதைதாகுக்கப் படடளவே. இவேர்கள் ஒவசவேதாருவேரும் 
ஒவசவேதாரு இடததைதில 15 மதாதைஙகள் சதைதாடர்சசறியதாக சமூக 
ஊடகஙகைின பயனபதாடளடயும் அதைன வேிளைவுகளையும் 
பற்றி ஆைதாய்சசறி சசய்தைதிருக்கதி்தார்கள். இநதைப் புததைகததைதின 
தைனிததைனளம எனனசவேன்தால, இஙகு கு்றிப்பிடப்படடு-
ள்ைவேறள் சபரும்பதாலும் ஒததைதிடடுப் பதார்க்க முடியும். இநதை 
ஒனபது ஆய்வு கைஙகளைப் பற்றிய சறிறுகு்றிப்ளப அனுப-
நதைததைதில கதாணலதாம்.7

இறுதைதியில நதாஙகள் எஙகள் ்கள்வேிகளை, மிலலர் மறறும் 
சறினனனுளடய “அளடதைல ்கதாடபதாடு” அதைதாவேது “தைதியைி ஆப் 
அடளடனசமணட”8 என் அணுகுமுள்யில சகதாடுததுள்்ைதாம். 
்மலும், புததைகததைதின இநதைத சதைதாகுதைதியில கருதைப்படடுள்ை 
பதது பிைபலமதான ்கள்வேிகள்/ தைளலப்புகைின வேழி பதார்ததைதால, 
பலசமயஙகைில சமூக ஊடகம் சதார்நதை எநதை ஒரு புதைதிய சதைதாழி-
லநுடபமும் பததைதிைி ளகயியல கதிைப்பிவேிடும் ஒரு வேளகயதான 
தைதார்மீக பீதைதியுட் ன்ய வேை்வேறகப் படுகதி து. இது்பதான் புதைதிய 
சதைதாழிலநுடபஙகைின வேிளைவேதாக மனிதைவேினம் தைன அததைதியதா-
வேசறிய ஆதைதாைகூ்தான ஒனள் இழநது வேிடடது ்பதான் அனு-
மதானதளதை இநதை பததைதிைிளககள் பைப்புகதின்ன. உதைதாைணமதாக, 
இது்பதான் பீதைதிகள், டிஜிடடல சதைதாழில நுடபத சதைதாடர்ளப வேிட 
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்நருக்கு ்நர் சதைதாடர்பு தைதான சறி நதைது என் எணணதளதை்யதா 
அலலது இது ்பதான் சதைதாழில நுடபஙகள் நம்முளடய நீணட 
கதால கவேனம் ்பதான் அ்றிவேதாற்லகளை இழக்கச சசய்கதி து 
என் சந்தைகதளதை்யதா உருவேதாக்குகதி து. சதைதாழிலநுடபஙகள் 
பற்றிய இது ்பதான் எதைதிர்வேிளனகள், பிைதாட் டதா எழுததை்றிவு 
நம் நதிளனவேதாற்ளலக் குள்ததுவேிடும் எனறு வேிவேதாதைதிததை 
கதாலமதாக இருநது வேருகதி து. அ்தை சமயம், ்வேறு சறிலர் இது 
்பதான் சதைதாழில நுடபஙகள் நம்ளம அமதானுஷயமதாக்குகதி-
ன்ன எனச்தாரு கறபனதாவேதாதைதளதை முனநதிறுததுகதின்னர்.

எஙகளுளடய அளடதைல ்கதாடபதாடடு வேிவேதாதைம் எனன-
சவேன்தால, இது்பதான் சதைதாழிலநுடபஙகள் அததைதியதாவேசறிய  
மதானுடததைதிறகு எநதை பதாதைதிப்ளபயும் ஏறபடுததுவேதைதிலளல 
எனபது தைதான. கதாஃப்மன9 என் சமூகவேியலதாைர், ்நைடித 
சதைதாடர்பு உடபடட அளனதது சதைதாடர்புகளும், பைிமதாற்ஙகளும்  
கலதாசசதாை வேைம்புக்கு உடபட்ட நதிகழகதி து எனபளதை நம்பகத
தைனளமயுடன எடுததுக்கதாடடினதார். மததைதியஸ்தைமலலதாதை 
சதைதாடர்பு என்்தா, கலதாசசதாைமற் சமூககுணவேியல அலலது 
சதைதாடர்பு என்்தா எதுவும் இலளல. மதா்தாக, புதைதிய சதைதாழில
நுடபததைதில நதாம் சசய்யும் எளதையும் உள்ைதார்நது சசய்ய 
்வேணடும். அதைதாவேது, மதானுடர்கைதால சசய்ய முடிநதைளதை, மதானு-
டர்கள் சசய்ய்வேணடியதைதாக கருதை ்வேணடும். அப்படிப்படட  
ஒரு தைதி ன நமக்கு சதைதாழிலநுடப உதைவேியதால கதிடடியுள்ைது. 
இநதைக்்கதாடபதாடு, சமூக ஊடகஙகைில சசய்யப்படும் எநதை ஒரு 
சசயளலயும், உதைதாைணமதாக சுயபுளகப்படஙகள் (சசலஃபீஸ்) 
பகதிர்தைல மறறும் இளணயதைை ளநயதாணடி (மீம்ஸ்) ்பதான்வே-
றள் சைி தைவேறு எனறு தீர்ப்பைிப்பதைறகதாக வேளையப்படடதைலல.  
சமூக ஊடகச சசயலகள் மக்களுக்கு, கதா்ைதாடடுவேளதைப் 
்பதால மனிதை வேதாழவேின மறச்தாரு நதியதைதியதாக வேிைஙகுகதி து 
எனபளதை இநதைக்்கதாடபதாடு ஒததுக்சகதாள்கதி து. அவவேை்வே.
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2
சமூக ஊடகஙகளைப் பற்றிய 
கல்வி ஆய்வுகள் 

சமூக ஊடகஙகள -  ஒரு ்ளையள்

இந்தத் த்தொகு்தியின் ஆரம்பத்்தில், சமூக ஊடகஙகளை, ்பண்-  
ளடய அளை்பரப்பு மற்றும இருவருக்கு மட்டுமமயொன ்தனிப்-
்பட்ட ்தகவல் ்பரிமொற்்றமுள்ற இவற்றுக்கு இளடப்்பட்ட இளட-
தவைியில் குடிமய்றிய ஒரு ்தைமொகவும, மக்களுக்கு ்பல்மவறு 
அைவுகள் மற்றும ்தனிளம நிளைகைில் குழும ஙகளை 
அளமக்க உ்தவும ்தைமொகவும அ்றிமுகப்்படுத்்திமனொம. 
அத்ம்தொடு மட்டுமல்ைொமல் மக்களுக்கு ஒரு மமம்பட்ட சமூக-
வியளை அளமக்க உ்தவும ்தைமொகவும சமூக ஊடகஙகளைப் 
்பற்்றி கூ்றிமனொம. ஆனம்பொ்திலும, நொஙகள் எஙகள் வளரய-
ள்ற்தளை அறு்தியிட்டுக் கூ்ற விரும்ப வில்ளை. நிகழநிளை 
குழுத்த்தொடர்புக்கு தசய்திப்்பைளககள் (புல்ைட்டின் ம்பொர்ட்ஸ்), 
உளரயொடல் அள்றகள் (சொட் ரூமஸ்) ம்பொன்று ஏற்கனமவ ்பை 
உ்தொரணஙகள் தகொடுக்கப்்பட்டுள்ைன. மமலும, வொட்ஸ்அப் 
என்்பது குழுக்கைொக உ்பமயொ கிக்கும ம்பொது சமூக ஊடக-
த்்தைம என்றும, இருவர் மட்டுமொக ்தகவல் ்பரிமொற்்றத்்திற்கு 
உ்பமயொகிக்கும ம்பொது சமூக ஊடகத்்தைம இல்ளை என்றும 
வலியுறுத்துவது ்பகட்டுப்ம்பசசொகும. எஙகளுளடய வளரய-
ள்ற்தல் அறு்தியொனம்தொ, இறுகிய எல்ளைகளுக்குட்்பட்டம்தொ 
அல்ை. எஙகள் ஆயவின் அைவுருக்களை த்தைிவு்படுத்்த 
உ்தவும ஒரு ்பட்ட்றிவுசொர் சொ்தனம அவவைமவ. எஙகளு-
ளடய கைந்தொய வுளர, டிண்டர் ம்பொன்்ற இருவர் மட்டுமம 
கைநதுளரயொடும, ஆனொல் ்பைரொல் அணுகப்்படும ்தைஙகள், 
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மற்றும இன்ள்றய நிளையில் சமூக ஊடகத்்தைஙகைொக 
உ்பமயொகிக்கப்்படக்கூடிய விளையொட்டுப் ்பணியகஙகள் 
எனப்்படும மகமிங கன்மசொல்ஸ் ஆகியவற்ள்றயும உள்ைட-
க்கிய்தொகும. வளைப்்ப்திவுகளையும (ப்ைொக்ஸ்), வளைதயொைி-
ளயயும (யூட்யூப்) கரு்தைொம. ஆனொல் இவற்ள்றப் ்பற்்றி இந்த 
ஆயவில் கொணப்்படும கு்றிப்்பிடல்கள் மிகவும அரிது. மமலும 
வளைதயொைிளய, ்தனிந்பர்களும சரி, நிறுவனஙகளும சரி, 
த்பருமைவு த்பொது அளை்பரப்்பிற்கொகத்்தொன் ்பயன்்படுத்துகி-
்றொர்கள். சமூக ஊடகஙகள் என்்ற தசொற்த்றொடர் கூட எஙகைது 
ம்தர்வு அல்ை. நொஙகள் எஙகள் ஆரொயசசிளய துவஙகிய 
ம்பொது சமூக வளைத்்தைஙகளைப் ்பற்்றிய ஆயவொகத் ்தொன் 
துவஙகிமனொம. ம்பொகப்ம்பொக, த்பொதுமக்கைின் வழக்கில் 
புழஙகும தசொற்த்றொடரொன சமூக ஊடகஙகள் என்்பள்த 
நொஙகளும ்பின்்பற்்றிமனொம. அவவைமவ. ஆகமவ, இந்தப் 
த்பயர் ஒன்றும அ்றிவியல் சிட்ளட அல்ை. இது, த்பொதுவொன 
த்பொருைியல் மகொைொறுகளுக்குட்்பட்ட ஒரு தசொற்த்றொடர். 
சமூக ஊடகம என்்ற இந்தச தசொற்த்றொடர் இந்தத்த்தொகு்தி-
யில் உ்பமயொகப்்படுத்்தப்்பட்டிருக்கும வி்தத்்திற்கொக  மட்டுமம 
எஙகைது த்பொறுப்பு வளரயறுக்கப்்படுகி்றது.

மமலும, எஙகளுளடய வளரயள்ற்தல், த்பொதுவொக 
ஒத்துக்தகொள்ைப்்பட்ட்தொக இருக்கொது. சமூக ஊடகஙகளை-
ப்்பற்்றிய ஆயவுகைின் முன்மனொடி மடன்னொ ்பொயட்1 என்்பவரொ-
வொர். இன்்றைவிலும தசல்வொக்கு மிகுந்த ஆயவுக்கட்டுளர,2 
்பொயட் மற்றும நிக்மகொல் எலிசனொல்3 2007ஆம ஆண்டு 
்பிரசுரிக்கப்்பட்ட “சமூக வளைத்்தைஙகள்: வளரயள்ற்தல், 
வரைொறு மற்றும ்பொண்டித்்தியம” (Social Network Sites: Defini-
tion, History, and Scholarship) என்்பது ்தொன். இந்தக்கட்டுளர 
தவறும வரைொறு மட்டுமல்ைொமல், 2007ஆம ஆண்டுக்கு 
முநள்தய கல்விஆயவுகைின் சுருக்கத்ள்தயும த்தொகுத்்தைிக்-
கி்றது. ்பொயட் கு்றிப்்பிடுவது ம்பொை,4 அதமரிக்கொவிலுள்ை 
ஆரம்பகொை சமூக வளைத்்தைஙகள், மக்கள் தீவிரமொகத் 
்தஙகள் நண்்பர்கள், மற்றும நண்்பர்கைின் நண்்பர்கமைொடு 
இளணவ்தற்கொகவும, “ப்தரண்ட்ஸ் ரீயுளனதடட்” ம்பொன்்ற 
வளைத்்தைஙகைில், ்பளழய நண்்பர்களுடன் மீண்டும கூட்டு-
மசர்வ்தற்கொகவும உருவொக்கப்்பட்ட இடஙகைொக இருந்தன.5 
சிைகொைம கழித்து இந்த வளைத்்தைஙகள், த்தொடர்சசியொன 
கைநதுளரயொடலுக்கொன ்தைமொக அ்தன் உ்பமயொகிப்்பொைர்-
கைொல் மொற்்றப்்பட்டன. இதும்பொன்்ற மொற்்றஙகள் நிளை-
நிறுத்்தப்்பட்ட நட்புகளுக்கிளடமய அமைொனது. இதும்பொன்்ற 
வளைத்்தைஙகள், அ்திக ந்பர்களைக்தகொண்ட ்பிரமமொண்ட  
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வளைத்்தைஙகைொக உருவொவள்த விட இது ம்பொன்்ற 
நிளையொன நட்பு மொற்்றத்ள்த வரமவற்்றது. இள்த ளவத்துப் 
்பொர்த்்தொல், ஒரு வளகயில், சமூக வளைத்்தைஙகள், சமூக 
ஊடகஙகைொக, த்பயர்க்கொரண வளகயிமைனும உருமொ்றியது.

்பொயட், சமூக ஊடகஙகளை வளரயள்றவ்திலும, 
அவற்்றின் குணொ்திசயஙகளை வளரயள்றவ்திலும முன்மனொ-
டியொனவர். அவர் சமூக ஊடகஙகளை “த்பொது வளையளமப்பு” 
என்றும நிளைப்ம்பறு, கொணும நிளை, ்பரவல் ்தன்ளம மற்றும 
ம்தடும ்தன்ளம ஆகிய நொன்கு குணொ்திசயஙகளை அைிக்க-
வல்ை்தொகவும விவரித்்தொர்.6 இந்த கருத்துக்கைின் அடிப்்பளட-
யில் வளைத்்தைஙகள் உருவொக்கப்்பட்டு வந்த கொைக்கட்டத்்தில், 
மமற்கூ்றிய தசொற்கூறுகள் மிகவும உ்தவியொக இருந்தன.  
ப்தரண்ட்ஸ்டர், ளமஸ்ம்பஸ் அ்தன் த்தொடர்சசியொக முகநூல் 
எனப்்படும ம்பஸ்புக் ஆகிய ்தைஙகளை புரிநதுதகொள்ைவும  
இந்தக் கருத்துக்கள் உ்தவின. சமீ்பத்்தில், டுவிட்டளரப் 
்பற்்றிய ஒரு புத்்தகத்்தில், ்பைவளகயொன த்பொதுமக்கள் 
வளை யிளணப்்பில் இளணந்திருப்்பது ்பற்்றியும, அ்தன் 
உ்பமயொகிப்்பொைர்கள் அந்த இளணப்ள்ப வைர்த்து இயக்கு-
வள்தப் ்பற்்றியும விைொவொரியொன கருத்்தொயவு தகொடுக்கப்-
்பட்டிருக்கி்றது.7

கடந்த சிை வருடஙகைொகவும, எஙகளுளடய ஆரொயசசி 
கொைகட்டத்்திலும, சமூக ஊடகஙகைின் வைர்சசி, அவற்்றின் 
்தைஙகைில் ்தொன் இருந்திருக்கி்றது. இந்த வைர்சசி, 
வொட்ஸ்அப், வீசொட் மட்டுமல்ைொமல்,8 இன்ஸ்டொகிரொம மற்றும 
ஸ்னொப்சொட்டிலும நன்கு புைனொகி்றது. இந்தத்்தைஙகள் 
முநள்தய ்தைஙகைின் நொன்கு கருத்துக்கூறுகளுடன் ஒத்துப்-
ம்பொகவில்ளை. கு்றிப்்பொக இவற்்றில் நிளைப்ம்பறு, ்பரவல் 
்தன்ளம, ம்தடும ்தன்ளம அ்றமவ இல்ளை. ஆனொல் இந்த 
அளனத்துத் ்தைஙகளும மமம்பட்ட சமு்தொயக்குணஙகளை 
மநொக்கிய ம்பொக்குக்கொன ஒருஙகிளணப்ள்ப அைிக்கின்்றன. 
மொனுடவியல் வல்லு நர்கைொன நொஙகள், சமு்தொயக் குணஙகள் 
சொர்ந்த ்தளைப்ள்பக் கு்றிக்கும வளரயள்ற்தளை ம்தர்வு 
தசய்த்தில் எந்ததவொரு வியப்புமில்ளை. ஏதனனில் எஙகைின் 
ஆரொயசசிமய சமு்தொயத்ள்தச சொர்ந்தது ்தொமன. ஆனொல் மற்்ற 
துள்றளய சொர்ந்தவர்கள், இள்த மவறு மொ்திரி ்பொர்க்கக்கூடும.  
உ்தொரணமொக, சமீ்பத்்தில் தவைிவந்த சமூக ஊடகஙகளைப் 
்பற்்றிய ஒரு புத்்தகம, த்தொடர்்பியல் ஆயவுகள் வல்லுநர் 
ஒருவரொல் எழு்தப்்பட்டது, இளணப்பு சொர்ந்த கருத்துக்கைின் 
அடிப்்பளடயில் த்தொகுக்கப்்பட்டிருக்கி்றது. இ்தில் இளணப்்பின் 
அடிப்்பளடயில், டுவிட்டர், ம்பஸ்புக்குடன் மசர்நது, யூட்யூப், 
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ப்ைிக்கர், விக்கிபீடியொ ஆகியவற்ள்றப்்பற்்றியும ்பகு்திகள் 
தகொடுக்கப்்பட்டிருக்கின்்றன.9 தவவமவறு துள்றகைின் 
கண்மணொட்டஙகளுக்மகற்்ப தவவமவறு வளரயள்ற்தல்கள் 
வழஙகப்்படுகின்்றன.

இயற்ளகயொகமவ எந்ததவொரு விஷயத்ள்தயும வரைொறு 
சொர்நம்த ்பொர்க்கும ஒரு தூண்டு்தல் இருக்கி்றது. த்தொழில்-
நுட்்பம, சுத்்தமொகவும, ்தனித்்தியஙகும நிளைகைிலும  
்பரிணமிக்கி்றது என்்ற அனுமொனம ்தொன் இ்தற்கு கொரணம. 
இ்தன்்படி ்பொர்த்்தொல், இளணயத்்தின் உ்பமயொகமம சமூக 
ஊடகஙகைினொல் ்தொன் என்்றொகி்றது. அதுவும உைகின் 
சிை நொடுகைில், இன்றும மக்கள் இளணயத்ள்தயும, ம்பஸ்-
புக்ளகயும (முகநூல்) இளணசதசொல்ைொக நம்பிக்தகொண்டிரு-
க்கின்்றனர். இப்ம்பொத்தல்ைொம நிறுவப்்பட்ட இளணயத்துள்ற 
ஆயவுகள் நிள்றய இருக்கின்்றன. அளவ சமூக ஊடகங-
களைப் ்பற்்றிய ஆயளவ ்தமக்குள் உட்கிரகித்துக்தகொள்ை 
முளனகின்்றன.10 எனினும, சமூக ஊடகஙகளுக்கு முநள்தய  
இளணயத்ள்தப் ்பற்்றிய விவொ்தஙகள்,11 இன்ள்றய விவொ-
்தஙகளுக்கு முற்்றிலும எ்திர்மள்றயொன மநொக்கு நிளையு-
ளடயளவயொக இருக்கின்்றன. உ்தொரணமொக, மு்தன்மு்தலில் 
இளணயம வழக்கத்்தில் வந்த ம்பொது, மக்கள் அள்த ஒரு 
்தனிப்்பட்ட தமயநிகர் உைகமொக, சி்றப்புத் ்தகு்திகள் தகொண்ட 
ஒரு சிைர் ஒன்்றிளணயும கைமொகத் ்தொன் ்பொர்த்்தனர். 
அளடயொை மள்றவொல், உருவொகும புதுப்புது சமூக உருவஙக-
ளைப்்பற்்றிய த்பருஙகவளையும ்பரவியிருந்தது.12 இ்தற்கு 
எ்திர்மள்றயொக அளடயொைம த்தரியொ்த்தொல் வந்த ்பிரசசிளன 
ம்பொய, சமூக ஊடகஙகைில், ்தனியொர் இள்றளமயின்ளம 
(ப்ளரவசி இன்ளம) ்பிரசசிளன வநதுள்ைது. அம்தம்பொல், 
சி்றப்புத் ்தகு்திகள் தகொண்ட ஒருசிைரின் குழுக்கள் மீது 
இருந்த வலியுறுத்்தல் ம்பொய, இப்ம்பொது நண்்பர்கைின் 
குழுமம, குடும்பத்்தினரின் குழுமம, அலுவல் குழுமம 
அளனத்தும ஒமர ம்பஸ்புக்கில் அடுத்்தடுத்து நிகழும குழப்்பம 
இப்ம்பொது வந்திருக்கி்றது. ்தனிப்்பட்ட தமயநிகர் உைகமொக 
இளணயம கரு்தப்்பட்டது ம்பொய, சமூக ஊடகஙகள், மக்கைின் 
அன்்றொட உைகின் மிகசசொ்தொரண நிகழவுகைொன நகசசொயம 
பூசு்தல், உணவருநது்தல் ம்பொன்்றளவகளுடன் இரண்ட்றக்க-
ைநதுவிட்ட்தொகக் குற்்றமசொட்டப்்படுகி்றது.

சமூகஊடகஙகள், இளணயத்்தின் முநள்தய ்பயன்்பொடு-
கைொன சமூக மற்றும த்தொடர்்பியல் கொரணஙகைின் தவைிப் 
்பளடயொன அடிப்்பளடயில் உருவொனது. ஆனொலும, இளண-
யத்்தின் முநள்தய ்பயன்்பொட்டின் த்தொடர்சசி எந்த அைவு 
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சமூக ஊடகஙகைில் இருக்கி்றம்தொ, அம்தயைவு அவற்்றின்  
த்தொடர்சசியின்ளமயும இருக்கி்றது. ஆகமவ, சமூக ஊடகங-
களுக்கு அவற்றுக்கொன ்தனிப்்பட்ட ஆயவு அந்தஸ்த்ள்த 
அைித்து, இளணயத்்திமைமய இருந்தொலும, இளணயத்்திற்கு  
எ்திர்மள்றயொன்தொகமவ சமூக ஊடகஙகள் ்பொர்க்கப்-
்பட்டன என்்பள்த ஒத்துக்தகொள்வம்த சி்றந்தது. இந்தக் 
கொரணஙகளுக்கொகமவ நொஙகள் சமூக ஊடகஙகளை 
கள்தயின் சமீ்பத்்திய ்பகு்தியொகவும இன்ள்றய இளணய 
வடிவத்்தின் கொரணமொகவும சித்்தரிக்கக் கூடிய வரைொற்று  
அணுகுமுள்றளயப் த்பொதுவொகத் ்தவிர்த்து விடுகிம்றொம. 
ஏற்கனமவ அ்றிமுகப்்படைத்்தில் கு்றிப்்பிட்டது ம்பொல், சமூக 
ஊடகம என்்பது, இளணயத்்தின் முநள்தய ்பயன்்பொட்டு-
கைிற்கு ஒரு ்படி மமம்பட்ட்தல்ைொமல், மக்கைின் அன்்றொட  
சமூக வொழவில் இளணநதுவிட்ட ஒரு அஙகம. இ்தனொல், 
ஊடகவியல் மற்றும த்தொடர்்பியல் ஆயவுகளை ஒருஙகி-
ளணப்்ப்தற்கொன வொயப்புடன் மசர்த்து, சமூகவியலின் ்பி்ற 
கிளைகைொன மொனுடவியல் ஆயவுகளும நிகழத்்த வழி ்பி்ற-
க்கி்றது.

சமூக ஊடகஙகைின் ஆயவுகள் சம்பந்தப்்பட்ட ஒரு 
நிகழநிளை விவரத்த்தொகுப்ள்ப நிறுவிய்தன் மூைம, 
மடன்னொ ்பொயட் இந்தத்துள்றயில் ்தொதனொரு முன்மனொடி 
என்்பள்த நிரூ்பித்்திருக்கி்றொர். இந்த நிகழநிளை விவரத்-
த்தொகுப்்பில் சமூக ஊடகஙகளைப் ்பற்்றிய ஆயவுகள் தசயயும 
எவரும, ்தஙகள் தவைியீடுகள் ்பற்்றிய விவரஙகளை ்ப்திவு 
தசயயைொம.13 எழு்தப்்பட்ட சமயத்்தில் (ஏப்ரல் 2015) இ்தில் 
இருந்த உள்ளீடுகைின் எண்ணிக்ளக 669. இளவ ்பல்மவறு 
துள்றகளையும அணுகுமுள்றகளையும கு்றிக்கும. இவற்்றில் 
சிைவற்ள்ற ஆரொயநது ்பொர்க்குமம்பொது மிகக்குள்றந்த குறு-
க்கீடுகளுடனொன மிகவும ்தனித்துவமொன கண்மணொட்டஙகள் 
இ்தில் கு்றிப்்பிடப்்பட்டுள்ைது த்தைிவொகப் புைனொகி்றது. 
நொஙகள் இ்தில் அ்திக மநரம தசைவிட விரும்பவில்ளை. 
ஆனொல் த்பருமைவிைொன ஆயவுகள், இயற்ளகயொக அ்றி-
வியைொல் தூண்டப்்பட்ட வழிமுள்றகளும, கண்மணொட்டங-
களும சொர்ந்த துள்றகைில் இருநது வருகி்றது என்்பள்த 
புரிநது தகொள்ளு்தல் அவசியம. இந்த ஆயவுகள், ்பயன-
ர்கைின் மொ்திரிளயயும, கருதுமகொள் மற்றும மொ்திரிகைின் 
மசொ்தளனளயயும உள்ைடக்கியளவயொகும. இந்தப் த்பரிய 
த்பொருைடக்கம ளகயொைப்்பட்ட்தன் மநொக்கம, இந்தப்புத்்தகம 
்பன்முகத்்தன்ளமயுளடய கைொசசொர சூழல்களுக்கிளடமய-
யொன ஒப்பீடு சம்பந்தப்்பட்ட்தொல் அல்ை. ஒரு ஜனத்த்தொளக 
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ஆயவில் கிளடத்்த ஆ்தொரத்ள்த ளவத்து மவறு ஒரு சனத்த்தொ-
ளகயின் நடத்ள்தளய ம்திப்்பிட இயைொது என்்ப்தொல் ்தொன். 
ஆகமவ இந்தத்த்தொகுப்பு, சமூக ஊடகஙகளைப்்பற்்றிய அ்தி-
கொரமுள்ை ஆயவுகளுக்கு ஒரு முகமனொகவும, அம்த சமயம 
அவற்்றின் ்பிர்தொன அணுகுமுள்றகைில் இருநது வித்்தியொ-
சப்்பட்ட்தொகவும கரு்தப்்பட மவண்டும.

இந்த ்பொகத்்தில், ஒப்பீட்டு அணுகுமுள்றயில் ஏன் அ்திக 
கவனம தசலுத்்தியிருக்கிம்றொம என்்ப்தற்கொன த்தைிவொன 
கொரணத்ள்த விவரத்த்தொகுப்்பில் கு்றிப்்பிட்டிருக்கிம்றொம. சீன 
ஆயவுக்கைத்்தின் தமொத்்த உ்பமயொகிப்்பொைர்களை, அ்தொவது 
க்யூக்யூ (820 மில்லியன்), க்யுமசொன் (625 மில்லியன்) மற்றும 
வீசொட் (355 மில்லியன்), ம்பஸ்புக்கின் 1.25 ்பில்லியன் 
உ்பமயொகிப்்பொைர்களுடன் கண்டிப்்பொக ஒப்்பிட்டு ்பொர்க்க 
முடியும.14 க்யூக்யூ ம்பஸ்புக்ளக விடப் ்பழளமயொன ஊடகம. 
ஆனொலும, ்பொயட்- ன் விவரத்த்தொகுப்்பில் உள்ை 669 உள்-
ளீடல்கைில் ஒன்்றில் கூட க்யூக்யூ, க்யுமசொன் மற்றும வீசொட் 
கு்றிப்்பிடப்்படவில்ளை. அதுமவ முகநூல் எனப்்படும ம்பஸ்புக் 
157 முள்ற கு்றிப்்பிடப்்பட்டிருக்கி்றது.15 தமொழிப்்பிரசளனளய 
கருத்்தில் தகொண்டு ்பொர்க்கும ம்பொது,16 ஆஙகிை தமொழியில் 
மவளைகளை கவனிப்்பவருக்கு, சீன தமொழிக்கொன சூழ-
வைொவுநிளை மிகவும குறுகிய வளரயிடப்்பட்டது ்தொன். இப்்படி 
ஒரு முரண்்பொடு, எஙகள் ஆரொயசசிளய நியொயப்்படுத்தும 
ஒரு ்பகு்தியொக விைஙகுகி்றது. இயற்ளகயொன அ்றிவியல் 
சொர்ந்த ஆயவு என்்பது உைகைொவிய மற்றும மொ்றொப்-
்பண்புகளைக் தகொண்ட த்பொருட்களைப் ்பற்்றிய ஆயவொகும. 
ஆகமவ அ்தில் த்பொதுவொன பு்றஞதசறுகல் சொத்்தியமொகும. 
இ்தில், ஆயவு நடத்்தப்்பட்ட இடம எந்த முக்கியத்துவமும 
வகிப்்ப்தில்ளை. ஆனொல் சமூகவியல் என்்பது அப்்படியல்ை. 
இடம, த்பொருள் மிகவும முக்கியம. இந்தப் புத்்தகம, சமூக 
மற்றும ்பிரொந்திய மவறு்பொடுகள் மற்றும ்பொ்திப்புகள் ்பற்்றிய 
அதீ்த உணர்வுத்்தி்றளன முன்னிறுத்துமொறு மவண்டுமகொள்  
விடுக்கி்றது.

மமலும, இயற்ளகயொன அ்றிவியல் சொர்ந்த ஆயவுகள் 
டுவிட்டர் ம்பொன்்ற ஊடகத்்தைஙகளை மமன்மமலும விரிவொன 
ஆரொயசசிக்கு உட்்படுத்்த தூண்டக்கூடியது. ஏதனனில் 
ஆரொயசசிக்கொன உட்த்பொருள் த்பொதுவொகவும சுை்பமொக-
வும கிளடப்்ப்தொல் அவற்ள்ற த்பரிய ்தரவு அளமப்புகைொக 
உ்பமயொகிப்்பது சொத்்தியமொகும. இதும்பொன்்ற ஆயவுகளுக்கு, 
வொட்ஸ்அப் ம்பொன்்ற ஊடகத்்தைஙகளை ்பயன்்படுத்துவது 
மிகவும கடினம. ஏதனனில் அளவ ்தனிந்பர் உளரயொடல் 
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அடிப்்பளடயிைொனளவ. அவற்ள்ற உ்பமயொகிப்்ப்தற்கு நமக்கு 
அந்த ந்பரின் ்பிரத்மயக அனும்தி மவண்டும. அ்தற்கு அந்த 
ந்பர் நமக்கு மிகவும த்தரிந்தவரொக இருக்க மவண்டும. 
்பொயட் அவர்கள், டுவிட்டரில் தசய்த ஆயவுகள் ்பற்்றிய 
கூடு்தைொன விவரத்த்தொகுப்ள்ப த்தொகுத்்திருக்கி்றொர். ஆனொல் 
இளவ இரண்டிலுமம வொட்ஸ்அப் ்பற்்றிய எந்தக் கு்றிப்பும 
கொணப்்படவில்ளை. நொஙகள் எந்த அணுகுமுள்றளயப் 
்பற்்றியும ்தரக்குள்றவொக கூ்ற விரும்பவில்ளை. அளனத்து 
உண்ளமயொன ஆயவுகளும ம்திப்புமிக்க ஆ்தொரஙகளை 
நமக்கு அைிக்கின்்றன. சிை ஆயவுகைில் ்பயன்்படுத்்தப்்ப-
டும மரபு வழிமுள்றகள் த்பொதுளமப்்படுத்தும ்பிரசசிளன-
களுக்கும ்பொர்பட்சஙகளுக்கும வித்்திடக்கூடும என்்ற 
எஙகைது ்பரிநதுளர முள்றயொனது என்்றொல், அதும்பொன்்ற 
இயற்ளகயொன அ்றிவியல் சொர்ந்த சமூக ஊடக ஆயவுகைில்  
ஈடு்பட்டிருப்்பவர்கள், மமற்கூ்றிய இடர்்பொடுகள் ்பற்்றிய ்தஙகள் 
அக்கள்றளய முன்கூட்டிமய ்பகிர்நது தகொள்வொர்கள் என்று 
எ்திர்்பொர்க்கப்்படுகி்றது.

்ைலாறும் கலாசசாைமும்

்பொயட்-ம எலிசன்- ம ்தஙகள் ஆயவுகள் மூைம உண்ளம யொன 
உைகைொவிய கண்மணொட்டத்ள்த நமக்கு அைித்்தொலும,17 ்பொயட்-ன்  
விவரத் த்தொகுப்புப்்படி ்பொர்த்்தொல், இளவ, ஆஙகிை தமொழியி-
மைனும, த்தொடர்சசியொன த்பரும்பகு்தி ஆரொயசசிகளுக்கு 
்பின்னரும த்தொடரமவொ நீடிக்கமவொ ்படவில்ளை என்்பது த்தரி-
யவருகி்றது. இது சமூக ஊடகஙகளுக்கொன வரைொறு ்பற்்றிய 
்தகவல்களுக்கும த்பொருநதும. மொனுடவியல் வல்லுனர்கைொக 
எஙகைது மு்தற்கவளை த்தொழில்நுட்்பஙகைின் கண்டு ்பிடிப்பு 
்பற்்றிமயொ அல்ைது அவற்்றின் வணிக தவைியீடு ்பற்்றிமயொ 
இல்ளை. மொ்றொக, கு்றிப்்பிட்ட சமூகஙகைில் முக்கியமொன்தொக 
நிளைநொட்டப்்பட்டுவிட்ட ஊடகத்்தைங- களைப் ்பற்்றியது ்தொன். 
இள்த கருத்்திற்தகொண்டு ்பொர்த்்தொல், தகொரியொவின் சமூக 
ஊடக வரைொறு, ளைமவர்ல்ட்- இன் தவற்்றிமயொடு துவஙகு கி்றது. 
இந்த ஊடகத்்தைம 1999-ல் தவைியிடப்்பட்டு, மிகக் குறுகிய 
கொைகட்டத்்திமைமய, மகத்்தொன ப்ரொ்பல்யத்ள்தயும முன்னிளை-
ளயயும இைம ்தளைமுள்றயினரி ளடமய அளடந்தது. 2005-ஆம 
வருட வொக்கி ல், தகொரியொவில் உள்ை அமநகமொக அளனத்து 
இளைய ்தளைமுள்றயினரும ளைமவர்ல்ட் உ்பமயொகித்துக் 
தகொண்டிருந்தனர்.
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ளைமவர்ல்ட்- ன் ்பண்்பியல்பு என்னதவன்்றொல், அது 
்தன்னிலிருக்கும நட்பு வட்டொரஙகளை த்தொடர்சசியொன 
த்பொதுளமய வட்டஙகள் முள்றயில் இயக்கியது ்தொன். இள்தப்-
்பற்்றிய ்பிற்கொை ஆயவுகள், அநநொட்டில் உ்றவு வட்டஙகைின் 
தசயல்்பொட்டு முள்றயுடன் இள்த ஒப்்பிட முடிவள்த உணர்த்்தின.18 
ஒருவர் ளசல்சொன் ஆக, அ்தொவது மிக தநருஙகிய உ்றவின-
ரொக ஒப்புக்தகொண்டுவிட்டொல், ்பின் அவர் “்பரஸ்்பர ்பரிமொற்்றக் 
தகொள்ளககளுக்கு” – (“Principles of reciprocity”) கட்டுண்டவர் 
ஆகிவிடுவொர். அ்தொவது, இந்த தநருஙகிய உ்றவினர் என்்ற 
உணர்ளவத் தூண்டும வளகயில், ஒருவருக்தகொருவர் கருத்து 
்பரிமொ்றிக்தகொள்வர். சுருஙகசதசொன்னொல் இந்த இயக்கமுள்ற, 
கு்றிப்்பிட்ட சமூக த்்திற்கும, கு்றிப்்பிட்ட ஊடகத்்தைத்்திற்கும 
உள்ை ஒரு கைொசசொரத் த்தொடர்ள்பக் கு்றிக்கி்றது. ளைமவர்ல்ட் 
உைகில் மவத்றஙகும இல்ைொமல் தகொரியொவில் மட்டும இப்்ப-
டிதயொரு மகத்்தொன தவற்்றிளயப் த்பற்்ற்தற்கு இதுமவ ஒரு 
கொரணமொக இருக்கைொம.

இ்தில் ்பிரசசிளன என்னதவன்்றொல், இதும்பொன்்ற  
ஒரு விவொ்தத்்திற்கு ஆ்தொரம மசர்ப்்பது மிகவும கடினம. ்தற்ச-
மயம, தகொரியொவில் ளைமவர்ல்ட்- ன் இடத்ள்த, த்பருமைவு 
ம்பஸ்புக் (முகநூல்) ஆட்தகொண்டு விட்டது. இ்தன் கொரணம 
கைொசசொர சீரளமப்்பொமடொ அல்ைது தசயல்்பொட்டு சி்றப்புகமைொ 
இல்ைொமல் கூட இருக்கைொம. உைகைொவிய மொற்்றத்ள்த ்பின்-
்பற்றுவது கூட இந்த மொறு்பொட்டுக்குக் கொரணமொக இருக்கைொம. 
இந்தப் புத்்தகத்்தில் ்பை சந்தர்ப்்பஙகைில் ஊடகத்்தைங-
களுக்கும அளவ தசயல்்பொட்டில் இருக்கும ப்ரொந்தியத்-
்திற்கும இளடமய உள்ை த்தொடர்பு கு்றிப்்பிடப்்பட்டுள்ைது. 
இ்தற்கொன உ்தொரணஙகைொக த்பரும்பொலும சீன நொட்டில், 
உள்ை அவர்களுக்மகயொன ்பிரத்மயக சமூக ஊடகத்்தைங-
கைில் இருநது எடுத்துக்கொட்டுக்கள் தகொடுக்கப்்பட்டுள்ைன. 
சீன நொட்டில் ்பி்ற ஊடகத்்தைஙகளை உ்பமயொகிப்்ப்தில் உள்ை 
அரசியல் சொர்ந்த ்தளடகளை கருத்்தில் தகொண்டு, இந்த  
கைொசசொரத் த்தொடர்புகளை, கொரணிகைொக த்பொருள் விைக்க-
மைிப்்பது விமவகமொன்தொகும.

மகொழி மு்தைொ முட்ளட மு்தைொ என்்ற இந்தக் கைொசசொரக்  
குழப்்பக் கள்த சமூக ஊடகஙகளைப் ்பற்்றிய ஆயவில் மிகவும 
த்பொதுவொன்தொகும. உ்தொரணமொக, ்பத்்திரிளகயியலிலும,  
உைவியல் மற்றும சமூகவியலிலும19 முன்ளவக்கப்்படும 
வொ்தஙகள் என்னதவன்்றொல், சமூக ஊடகஙகள், ்தனித்துவம  
சம்பந்தப்்பட்டது என்றும, சுய்பிர்தொ்ப மற்றும ்தன்முளனப்பு  
மிக்க ்ப்திவுகளை ்பகிர்நது தகொள்ை ்பயன்்படுத்தும ஒரு 
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்தைமொக விைஙகுகி்றது என்்பது ்தொன். இ்தற்தகொரு ்படி மமமை 
ம்பொய விமர்சக ஆயவுகள் விவரிக்கும அணுகுமுள்ற20 அ்றி-
வுறுத்துவது என்னதவன்்றொல், சமூக ஊடகஙகள், புதுத்-
்தொரொைமயக் தகொள்ளகயின் தவைிப்்பொடொன சமகொை அரசியல் 
த்பொருைொ்தொரத்துடன் த்தொடர்புளடயது.21 மமலும, சமூக ஊடக 
நிறுவனஙகள், மு்தைொைித்துவ நிறுவனஙகைின் வரிளசளயச 
சொர்ந்தது. ஆகமவ அளவ அம்த தகொள்ளக களைத் ்தொன் ஊக்கு-
விக்கின்்றன என்்பது்தொன். எனினும இது ம்பொன்்ற ்பை ஆயவு-
களும, டி- மடொக்வில்22 ம்பொன்்ற எழுத்்தொைர்கள், ்தனித்துவத்ள்த, 
மமைொ்திக்க கைொசசொர குணமொக, அதீ்த அழுத்்தத்துடன் சித்்த-
ரித்்த வட அதமரிக்க ்பிரொந்தியத்்தில் ்தொன் நடத்்தப்்பட்டன. 
இது இப்்படி இருக்க, சமீ்பத்்திய வரைொ்றில், மிகவும தவற்்றி-
கரமொன மு்தைொைித்துவ ்பிரொந்தியமொக, கூட்டுக்கைொசசொர 
ம்திப்புகளைக் தகொண்ட்தொகக் கரு்தப்்பட்ட ஸ்மகண்டிமநவியொ 
்தொன் விைஙகுகி்றது. இருந்தொலும, மொனுடவியல் வல்லு-
நர்கள், கைொசசொர இடுவுகளை சுட்டிக்கொட்டக் கூடும. ஆகமவ, 
நொஙகளும, த்தொழில்நுட்்ப தீர்மொனஙகளைப் ம்பொைமவ,  
கைொசசொரத் தீர்மொனஙகளைப் ்பற்்றியும மிகவும கவனமொக 
இருப்்ப்தொகத் ்திட்டமிட்டுள்மைொம.

த்பொதுவொகப் ம்பசப்ம்பொனொல், சமூகத் த்தொடர்புகளுக்கொக 
உருவொக்கப்்பட்டுப் ்பரொமரிக்கப்்படும ஒரு பு்திய ஊடகம, ்தனி-
த்துவத்்தின் சி்றந்த ்பண்புகளை உளடய்தொக சித்்தரிக்கப்-
்படுவது சொத்்தியமற்்ற்தொக ம்தொன்றுகி்றது. உண்ளமயில், 
அதமரிக்கொவில் ஆ்தியில் ்தனித்துவப் ்பண்புகளை கருத்்தில் 
தகொண்டு உருவொக்கப்்பட்ட சிை சமூக ஊடகத்்தைஙகள், 
குழு சொர்ந்த ஊடகஙகைொக மொற்்றப்்பட்ட்பின் ்தொன் ்தளழத்-
ம்தொஙகின. உ்தொரணம: துவக்கத்்தில் த்பருதவற்்றி த்பற்்ற 
ப்தரண்ட்ஸ்டர் ஊடகத்்தைம. அதமரிக்கொவில் 2002- ஆம 
ஆண்டு த்தொடஙகப்்பட்ட இது, ்பின்னர் ஒரு மமைசிய வணிக 
நிறுவனத்்தொல் வொஙகப்்பட்டு, மீண்டும நிளைநிறுத்்தப்்பட்ட 
்பி்றகு ்தொன் த்தன்கிழக்கு ஆசிய நொடுகைில் சி்றந்த ்பிடிமொ-
னத்ள்தப் த்பற்்றது. அம்த ம்பொல் கூகுைொல் உருவொக்கப்்பட்ட  
ஆர்குட், ்பிமரசில் மற்றும இந்திய நொடுகைில் அளடந்த ்பிரொ-
்பல்யத்்தொல் ்தொன் அ்தன் மு்தன்ளம ்தொக்கம உணரப்்பட்டது. 
இது ்பிமரசிலில் மீண்டும நிளைநிறுத்்தப்்பட்டது. இன்று 
ளசனொவில் மிகவும ஆழமொக நிறுவப்்பட்ட ஒரு சமூக ஊடகத்-
்தைம உண்தடன்்றொல் அது விவொ்திக்கக்கூடிய வி்தத்்தில் QQ 
்தொன் (1999 வருடம ஒரு உடனடி ்தகவல் ்தைமொக உருவொக்-
கப்்பட்டது).23 மொ்தொந்திர உயிர்ப்்பொன உ்பமயொகிப்்பொைர்கள் 
எண்ணிக்ளகயில் இது இன்றும ஆ்திக்கம தசலுத்்தி 
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வருகி்றது. தரன்த்றன் என்்றளழக்கப்்படும ஒரு சீன ஊடகத்-
்தைம ம்பஸ்புக் குடன் த்பருமைவு ஒத்்த அமசஙகளுளடயது.24 
இது சீன சமூக ஊடகத்்தை உைகில் ஒரு சிறு கூ்றொக விைஙகு-
கி்றது. இ்தனொல் த்தைிவொவது என்னதவன்்றொல், எந்த ஒரு 
மமற்கத்்திய சமூக ஊடகத்்தைஙகளை விடவும, QQ, அ்திக 
தசயல்்பொடுகள் நிள்றந்த, மக்கைின் வொழமவொடு ்பின்னிப்-
்பிளணந்த ஒரு ்பரந்த ஊடகத்்தைம என்்பது்தொன்.

கைொசசொரப் ்பற்று்தல்களை ஒருஙகிளணப்்பள்த-
விட மிகவும முக்கியமொனது, த்தொழில்நுட்்ப ரீ்தியொக பு்ற 
்பகு்திகைொக கரு்தப்்படும இடஙகளை, மொநகரஙகமைொடு 
ம்பொட்டியிடசதசயயும மனப்்பொஙகு ்தொன். இ்தன் கொரணமொ-
கமவ, சமூகஊடகஙகளைப்்பற்்றிய நிளையொன வரைொறு, 
ளைமவர்ல்ட் ம்பொன்்றவற்்றில் இருநது துவஙகொமல், அதம-
ரிக்கொவில் நிகழும ஊடக வைர்சசியில் கவனம தசலுத்து-
கி்றது. வட அதமரிக்கொவில் இந்தைவு ஊடுருவளையும 
தசல்வொக்ளகயும த்பற்்ற சமூக ஊடகத்்தைம, ளமஸ்ம்பஸ் 
்தொன். 2003- ல் உருவொக்கப்்பட்ட இந்தத்்தைம, 2004- லிருநது 
மிகப்த்பரிய  ்ப்தின்்பருவ மக்கைின் ்தரத்்தைத்ள்த ஈட்டியது. 
கொைம தசல்ைசதசல்ை இ்தன் மநொக்குநிளை இளசயின் ்பொல் 
்தனித் ்தி்றனுற்்றது. ்பி்ற சி்றப்புத் ்தைஙகைொன ப்தரண்ட்ஸ் 
ரீயுளனதடட் (1999- ல் நண்்பர்கைின் மறுசந்திப்்பிற்கொகத் 
துவஙகியது), லிஙக்ட்- இன் (2003- ல் வணிக மற்றும த்தொழில் 
வளையிளணப்்பிற்கொக துவஙகப்்பட்டது), கிளரண்ட்ர் (2009) 
மற்றும டிண்டர் (2012) கொ்தல் சந்திப்புகளுக்கொக -  மடட்டிங -  
துவஙகப்்பட்டளவ, இளவயளனத்தும வைப்்பொஙகொன மொறு-
்பொடுகளுக்கொன சொத்்தியக்கூறுகளை தவைிப்்படுத்்தின.25

அதம ரிக்கொ வின் தகைரவம கொரணமொகமவொ அல்ைது 
உயர்த்தொழில்நுட்்ப அளடக்கொப்்பகமொன சிலிக்கொன் ்பள்ைத்-
்தொக்கின் வைர்சசி கொரணமொகமவொ, ஊடகத்்தைஙகைொன 
ப்தரண்ட்ஸ்டர், ஆர்குட் ம்பொன்்றளவ ்பி்ற நொடுகைில் ்பிரொ-
்பல்யமும வைர்சசியும அளடநது ்தளழத்ம்தொஙகினொலும, 
அளவ உருவொனத்தன்னமவொ அதமரிக்கொவில் ்தொன்.26 இம்த 
கொரணி ்தொன் அவற்்றின் அழிவுக்கும வித்்திட்டது. ஒரு கு்றிப்-
்பிட்ட சி்றிய கொைத்்திற்கு, ம்பஸ்புக், சிறு மீன்கைொன இந்தத் 
்தைஙகளைதயல்ைொம க்பளீகரம ்பண்ணிவிட்டு ்திமிஙகிை-
மொய சமூக ஊடகக் கடளை ஆட்சிதசயய ்தயொரொய இருந்தது. 
அதுமட்டும நிகழந்திருந்தொல் ம்பஸ்புக் உைகதமஙகிலும 
ஆ்திக்கம தசலுத்்தியிருக்கும. ஆனொல் சீன அரசொஙகத்்தின் 
அரசியல் இளடயூ்றொல் அது இயைொமல் ம்பொனது. நொஙகள் 
இந்தச தசயல்்திட்டத்ள்தத் துவஙகிய ்தருணம, சமூக  
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ஊடகத்்தை வரைொற்்றின் முடிவு ம்பொல் ம்தொன்்றினொலும, அப்்ப-
டிப்்பட்ட முடிவு இன்றுவளர த்தன்்படமவயில்ளை. மொ்றொக,  
இன்ள்றய இளைய்தளைமுள்றயினருக்கு இன்ஸ்டொகிரொம  
(2010- ல் துவஙகியது), ஸ்னொப்சசொட் (2011- ல் துவஙகியது), 
டுவிட்டர் (2006- ல் துவஙகியது) ம்பொன்்ற ்பல்மவறு மொற்றுக் 
கைஙகள் கிளடத்்திருக்கின்்றன. ம்பஸ்புக்கின் ்தொக்கம, 
இளைய  ்தளைமுள்றயினரிடம இருநது மு்திர்ந்த உ்பமயொ-
கிப்்பொைர் ்தைத்்திற்கு புைமத்பயர்நது விட்டொலும, அ்தன் 
மீ்தொன ஆர்வ உந்தல் சற்றும குள்றயவில்ளை. சமூக 
ஊடகத்துள்றயின் முளனப்புளடளம வீசொட் (2011- ல் துவங-
கியது) மற்றும வொட்ஸ்அப் (2009- ல் துவஙகியது) ம்பொன்்ற 
்தைஙகைின் ்பிரமமொண்ட வைர்சசியின் மூைம புைனொக்கப்-
்பட்டுள்ைது. ம்பஸ்புக் இன்ள்றய அைவில் 1.25 ்பில்லியன் 
உ்பமயொகிப்்பொைர்களைக் தகொண்டிருந்தொலும, மிகக்குறுகிய 
கொைகட்டத்்தில் வீசொட் 600 மில்லியன் உ்பமயொகிப்்பொைர்-
களுடனும வொட்ஸ்அப் 800 மில்லியன் உ்பமயொகிப்்பொைர்-
களுடனும அ்திமவக விகி்தத்்தில் வைர்நது வருகின்்றன.27

மமமை கு்றிப்்பிட்டுள்ை்படி, ஒரு ஊடகத்்தைத்்தின் தவற்்றி, 
கைொசசொர ஒருஙகிளணப்்பொல் ்தொன் என்று விவொ்திப்்பது, 
அ்தன் தவற்்றி த்தொழில்நுட்்ப முன்மனற்்றத்்தொல் ்தொன் என்று 
விவொ்திப்்பள்த ம்பொன்ம்ற கடினமொனது. எனினும, மொனுடவியல்  
இ்தற்கு ஒரு மொற்று விைக்கத்ள்தத் ்தருகி்றது. இந்தப் புத்்தக-
த்்தில் நொஙகள் கைொசசொர ஒருஙகிளணப்ள்ப ஒரு கொரணியொக 
இல்ைொமல், விளைவொகப் ்பொர்க்கிம்றொம, மவறு வொர்த்ள்த-
கைில் தசொல்வத்தன்்றொல், ஒரு ்தைம, எப்்படி வட்டொரப்-
்படுத்்தப்்படுகி்றது என்்பள்த நொஙகள் கூர்நது கவனித்து 
வருகிம்றொம. இ்தன் மூைம ஊடகத்்தைஙகளை விட அவற்்றின் 
த்பொருைடக்கத்்தின் மீ்தொன எஙகைது ஆர்வம த்தைிவொகப்  
்பிர்தி்பலிப்்பள்தக் கொணைொம.28 ஊடகத்்தைஙகள் வட்டொர-
மயமொக்கப்்பட்ட உடமனமய, கைொசசொர ஒருஙகிளணப்பு  
நிகழவள்தக் கண்கூடொகப் ்பொர்க்கைொம.

ஒரு ஊடகத்்தைத்்தின் நிளைப்ம்பறுள்ை அளடயொைமமொ 
உள்கட்டளமப்ம்பொ அ்தன் உளடளம நிறுவனத்ள்தச சொர்ந்தி-
ருந்தொலும, அளவ மொற்்றஙகளுக்கு உட்்பட்டம்த. ம்பஸ்புக் 
இ்தற்கு ஒரு சி்றந்த எடுத்துக்கொட்டு. 2007- மைமய ்பொயட்- ம 
எலிசன்- ம இது ம்பொன்்ற ஊடகத்்தைஙகள் முற்்றிலும மொறு்பட்ட 
தசயல்்பொடு மற்றும உள்மநொக்கத்துடன் உருவொக்கப்்பட்டள்தப் 
்பற்்றி கு்றிப்்பிட்டுள்ைனர். ம்பஸ்புக் என்்பது, துவக்கத்்தில் ஒரு 
்பல்களைக்கழக வைொகத்்தில் மொணவர்கள் மொணவியர்களை 
ம்திப்பீடு தசயவ்தற்கொன மநொக்கத்துடன் மவறு த்பயரில் 
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உருவொக்கப்்பட்ட ்தைமொ அல்ைது, 2015- ல் ம்பஸ்புக் என்்ற 
த்பயரில் ஆயவு தசயயப்்பட ஊடகத்்தைமொ? மமலும இந்தத்்த-
ைத்்தில் ஏற்்பட்டுள்ை முக்கிய மொறு்தல்களுக்கு, உ்தொரணமொக, 
இைம்தளைமுள்றயினரின் உ்பமயொகத்்திலிருநது மு்திர்ந்த 
்தளைமுள்றயினருக்கொன புைப்த்பயர்வு, கொரணம உ்பமயொ-
கிப்்பொைர்கைின் தசயல்்பொடுகமை ்தவிர, நிறுவனத்்தின் 
எந்தவி்த மநொக்கத்்தொலும அல்ை. இம்த கொரணத்்தொல் ்தொன்  
ப்தரண்ட்ஸ்டர் மற்றும ஆர்குட் ்தைஙகளும, அளவ உருவொக்கப்-
்பட்ட ்பிரொந்தியத்ள்த விட ்பி்ற இடஙகைில் முன்மனற்்றத்ள்தக் 
கு்றித்்தன.

கொைப்ம்பொக்கிைொன மொற்்றஙகைொல் உருவொன ்பிரசசி-
ளனகள் இடப்ம்பொக்கிைொன மவறு்பொடுகளுக்கும த்பொருநதும. 
இளவ்தொன் மொனுடவியலின் ்தளையொய விசொரம. டிரினி-
டொட்- ல் நொஙகள் ம்பஸ்புக் ்பற்்றிய ஆயளவ நிகழத்்திய 
ம்பொது,  அஙகுள்ை ம்பஸ்புக்கின் த்பொருைடக்கம, இந்தியொ-
விலுள்ை ம்பஸ்புக்கின் த்பொருைடக்கத்்திலிருநது த்பருமைவு 
மொறு ்பட்டிருந்தள்த கண்ட்றிநம்தொம. இ்தன் அர்த்்தம என்ன? 
இந்த ஆயவு, டிரினிடொட் நொட்டவர்கள் ம்பஸ்புக்ளக ்தஙக-
ளுக்கு உகந்தவொறு ளகயகப்்படுத்்தியுள்ைத்ள்தப் ்பற்்றியது 
என்று நொஙகள் கூ்றினொல், உண்ளமயொன ம்பஸ்புக் ஏம்தொ  
ஓரிடத்்தில் இருந்த்தொகவும, அள்த டிரினிடொட் நொட்டவர்கள் 
மொற்்றியளமத்்த்தொகவும த்பொருைொகி்றது. எதுஎப்்படிமயொ, 
எஙகள் மொனுடவியல் அணுகுமுள்ற புைனொக்கும விஷயம 
என்னதவன்்றொல், ம்பஸ்புக் ம்பொன்்ற ஊடகத்்தைம, அள்த 
உ்பமயொகிக்கும மக்கள் த்தொளக சொர்நம்த இருக்கின்்றது. 
அ்தன் ்பயன்்பொட்டின் நம்பகத்்தன்ளமக்கு எந்த ஒரு சமூகக் 
குழுவொலும உத்்திரவொ்தம அைிக்கமுடியொது. இம்த சிக்கல், 
டிரினிடொட் நொட்டவருக்கும த்பொருநதும. ஏம்தொ ஒரு சி்றிய 
அைவில், டிரினிடொட் நொட்டவரும, ்தஙகள் ம்பஸ்புக் உ்பமயொகத்-
்தொல் மொ்றியுள்ைனர். எப்்படியும அவர்கள் மொ்றிக்தகொண்மட 
்தொன் இருக்கி்றொர்கள். இஙகு ்பிரசசிளன, இவர்கள் இருவரும 
(டிரினிடொட் நொட்டவரும, ம்பஸ்புக்கும) ஒருவளரதயொருவர் 
எப்்படி மொற்்றினொர்கள் என்்பது ்பற்்றியது அல்ை. மொ்றொக, நொம 
ஆயவு தசயயும கைொசசொரம, இந்த உைகிலுள்ை மக்கைின் 
்பரஸ்்பர த்தொடர்்பொல், அனு்தினமும மொ்றிக்தகொண்மடயிருக்கும 
சக்்தி வொயந்தது என்்பள்தக் கண்டுணர மவண்டும.29

இந்தக் மகள்விகள் ்தொன் எஙகள் ஒப்பீட்டு ஆயவின்  
அடித்்தைம. இந்த அடித்்தைம ்தொன் உைகைொவிய சமசசீர்-
ளமக்கும கைப்புத்்தன்ளமக்குமொன ஆ்தொரஙகளை சமன்்படுத்்த  
மவண்டும. சுருஙகசதசொன்னொல், ்பைசமயஙகைில், உைகில் 
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்பைரும ஒமர ஊடகத்்தைத்ள்தப் ்பயன்்படுத்துவத்ள்தப் 
்பொர்க்குமம ்பொது சமூக ஊடகஙகள் ்தொன் உைகைொவிய  
சமசீர்ளமக்கொன கருவியொக இருப்்பள்தப் ம்பொைத் ம்தொன்றும. 
மவறு ்பைசமயஙகைில் உ்பமயொகிப்்பொைர்கள், அம்த ஊடகத்-
்தைஙகளை ்தஙகள் ம்தளவகளுக்மகற்்ப வட்டொரப்்படுத்்திக்-
தகொள்ளும ம்பொது, சமூக ஊடகத்்தைஙகள் ்தொன் உைகைொவிய 
கைப்புத்்தன்ளமக்கு மூைொ்தொரம ம்பொைத் ம்தொன்றும.30 இந்தத் 
த்தொகுப்்பின் த்பருமைவு மநொக்கம, மமற்கூ்றிய வளகயில் 
கூடொக இருக்கும இந்த அடிப்்பளட மநொக்கீட்டிற்கு உருவமைி-
க்கும முயற்சிமய ஆகும. மு்தலில் நொஙகள், சமூக ஊடகஙகள் 
மற்றும த்தொடர்்பியல் ஆயவுகைில் இருநது சமூகவியல் மற்றும 
மொனுடவியலுக்கு ம்பொகுமம்பொ்தொன விசொரஙகளை கல்வி 
இைக்கியநூல் தவைியிட்ட வளகயில் சுருக்கமொக ்தி்றனொயவு 
தசயது வழஙகியிருக்கிம்றொம.

்ளையறுககப்படட சமூக ஊடக ஆய்வுகள.31

கணினி, இளணயம, த்தொடர்்பியல் துள்ற ம்பொன்்ற ்பல்மவறு 
துள்றகைில் இருநது தவைிவரும எண்ணற்்ற ்பிரசுரஙகள் 
மற்றும சி்றப்புப் ்பத்்திரிளககளையும ்படித்து ஆரொயநது, அ்தன் 
மூைம ஏற்கமனமவ நிறுவப்்பட்ட சமூக ஊடக ஆயவுப் ்பொரம்பரிய-
த்ள்த இப்த்பொழுது மீண்டும நொஙகள் மறுதசயளக தசயவ்தொக 
்பொசொஙகு தசயவது ஆகொது. கு்றிப்்பொக, இந்த கணக்-
தகடுப்பு, இயற்ளகயொன அ்றிவியல் சொர்ந்த ஆரொயசசி கைில் 
்பயன்்படுத்்தப்்படும நல்நிமித்்த முள்றகளை ்பின்்பற்்றொது.32 
எஙகைது அக்கள்றதயல்ைொம, சமூக ஊடகஙகைின் ்தினசரி 
்பயன்்பொட்டில் கூர்நது கவனிக்கப்்பட்ட ்பண்புசொர் மநொக்கீ-
டுகள் ்பற்்றியது ்தொன். அ்தற்மக த்பருமைவு ஆரொயசசிகள்  
மமற்தகொள்ை மவண்டியிருக்கும.

இந்தத் ்தளைப்்பில் மிகவும முன்ன்தொகமவ ்பல்மவறு 
அடிப்்பளட விவொ்தஙகள் உருவொகின. ஒரு விசொரம,33 
நிகழநிளை (ஆன்ளைன்) மற்றும முடக்களை (ஆஃப்ளைன்) 
சமு்தொயக் குணஙகளுக்கிளடமயயொன உ்றவுமுள்ற ்பற்்றியது. 
இ்தற்கு கொரணம, த்பொதுவொன ஆர்வஙகைொல் ஈர்க்கப்்பட்டு  
முன்்பின் அ்றியொ்த அநநியர்களை த்தொடர்புதகொள்ளும 
முநள்தய இளணய நளடமுள்றகளைப்ம்பொல் அல்ைொமல், 
சமூக ஊடகத்்தைஙகள், ஏற்கனமவ இருக்கும சமூக உ்றவு 
முள்றகைின் மீது கவனம தசலுத்துவது ்தொன். ்பொயட்- ம  
எலிசன்- ம கு்றிப்்பிட்ட்படி, சமூக ஊடகத்்தைஙகைின் ்தனித் 
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்தன்ளம என்னதவன்்றொல், ்தனிந்ப ர்கள் அநநியர்களை 
சந்தித்து நட்பு தகொள்ை வொயப்ம்பற்்படுத்்திக் தகொடுப்்பது 
அல்ை .  அளவ ்தன் உ்பமயொகிப்்பொைர்களுக்கு ்தத்்தம சமூக 
வளைத்்தைஙகளை த்தைிவொன கொட்சிளமக்கு ஏற்்ற்தொக்கக் 
கூடிய வொயப்்பைிப்்பது்தொன்.34 இ்தற்கு மொ்றொகக் கூறும சிை 
த்பொது விவொ்தஙகளை எ்திர்தகொள்வ்தற்கொகமவ, அ்றிஞர்கள் 
உ்பமயொகிப்்பொைர்கைிடம வளைத்்தை த்தொடர்புகளுடனொன 
உ்றவு முள்றளய ்தஙகள் வொழவிலுள்ை நண்்பர்களுடனொன 
ந ட்பு ்றவுடன் குழப்்பிக்தகொள்ைமவண்டொம என்று அ்றிவுறுத்-
து கின்்றனர். இது ்பற்்றிய கல்விக் கைநதுளரயொடல்களும, 
இளைய ்தளைமுள்றயினர் இளடமய சமூக ஊடகத்்தைஙகள் 
்தனியுரிளமக்கொன அசசுறுத்்தைொக மொ்றி வரும த்பருஙகவ-
ளைளயப் ்பற்்றி ்பிர்தி்பலித்துள்ைது.35 ்தனியுரிளம கு்றித்்த 
த்பொது விசொரம மற்றும ்தஙகள் தசயல்களைப் ்பற்்றிய  
குழநள்தகைின் புரி்தளைப் ்பற்்றி ம்பசுமம்பொது, சமூக ஊடக-
ஙகள் ளகயொளுவ்தற்கொன வி்திமுள்றகைின் அ்பிவிருத்்தி 
மிகவும ஆ்தரவொக இருக்கி்றது. தகொஞசம தகொஞசமொக 
சிை ்பத்்திரிளககைின் வரிளசத்த்தொடர் இதும்பொன்்ற சமூக 
ஊடகஙகளைப் ்பற்்றிய ஆயவில் அ்திக கவனம தசலுத்்த 
த்தொடஙகியுள்ைன. இந்த விவொ்தஙகளைப் ்பற்்றிய கூர்  
ஆரொய்தலுக்கு இதும்பொன்்ற சிை முக்கியமொன ்பத்்திரிளக-
கைின் சமீ்பத்்திய தவைியீடுகளைப் ்படித்து புரிநது 
தகொள்ளு்தல் மிகவும அவசியம. அவற்்றில் கமப்யூட்டர்ஸ் 
இன் ஹியூமன் ்பிமஹவியர், நியூ மீடியொ அண்ட் தசொளசட்டி, 
்தி ஜர்னல் ஒப்்பி கமப்யூட்டர் மீடிமயட்தடட் கமயூனிமகஷன் 
மற்றும ்தி நியூ மசொசியல் மீடியொ + தசொளசட்டி ஆகியளவ 
கு்றிப்்பிடத்்தக்கன.

மற்த்றொரு ்பிர்பைமொன விசொரம என்னதவன்்றொல், சமூக 
ஊடகஙகளை மக்கள் ்தஙகளை அ்றிமுகப்்படுத்்திக்தகொள்ைக்-
கூடிய ஒரு ்தைமொக உ்பமயொகிப்்பது ்தொன். இ்தனொல் எழும 
மகள்வி என்னதவன்்றொல், இந்த நிகழநிளையில் (ஆன்ளைன்) 
அ்றிமுகப்்படுத்்தப்்படும ந்பர் எந்தைவிற்கு முடக்களையில் 
(ஆஃப்ளைன்) உள்ை ந்பமரொடு ஒத்துப் ம்பொகி்றொர் என்்பது 
்தொன். மற்்ற கருப்த்பொருட்கள் என்னதவன்்றொல், ஒவதவொரு 
்தைத்்திற்கும உகந்த நண்்பர்கள் மற்றும ்பின்்பற்று்பவர்-
கைின் எண்ணிக்ளக மற்றும இந்த எண்ணிக்ளக ்பி்றளரப் 
்பற்்றிய மக்கைின் தீர்ப்புளரளய எப்்படிப் ்பிர்தி்பலிக்கி்றது 
என்்பதும ்தொன். முநள்தய இளணய ஆயவுகைின் விளைவொக 
உருவொன மற்த்றொரு விசொரம, வளைத்்தைஙகைொல் ஏதும ஒரு 
கு்றிப்்பிட்டவளகயொன சமூகக் குழுமம அளமக்கப்்பட்டுள்ை்தொ 
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என்்பது்தொன்.36 இன்தனொரு கண்கூடொன விருப்்பமும உள்ைது. 
மக்கள் நைனில் சமூக ஊடகஙகைின் ்தொக்கத்்தின் அைவு 
என்ன என்்பது ்பற்்றிய ஆயவு ்தொன் அது. உ்தொரணமொக,37 
சமூக ஊடகஙகள் மக்களை மகிழசசி அளடயச தசயகி்ற்தொ 
அல்ைது வருத்்தப்்பட ளவக்கி்ற்தொ? இதும்பொன்்ற த்பொதுவொன 
்பிர்பைமொன மகள்விகளைத்்தொன் நொஙகள் எஙகள் ஆயவில் 
உ்பமயொகித்்திருக்கிம்றொம. இளவ ்தொன் எஙகளுக்கு இந்தப் 
புத்்தகத்ள்த வடிவளமப்்ப்திலும எஙகைின் ்பை விசொரஙகளுக்கு  
்ப்திைைிப்்ப்திலும ்பயனுள்ை்தொக இருந்திருக்கின்்றன.

இந்த விவொ்தஙகளும, விசொரஙகளும எஙகைது ஆயவு 
கைப்்பணியின் அடித்்தைத்ள்த அளமக்கவில்ளை. எந்த 
அைவிற்கு எஙகைது ஆயவு அரசியல் தசயல்்பொடுகள் ம்பொன்்ற 
்தளைப்்பில் கவனம தசலுத்்தியுள்ைது என்்ப்தற்கொன கொரணம 
அ்தன் மீ்தொன எஙகைது ஆர்வமமொ அல்ைது ்தற்கொை கல்வி 
விவொ்தஙகைின் மீ்தொன அ்தன் ்தொக்கமமொ அல்ை. இ்தற்கொன 
ஒமர கொரணம, எந்த அைவிற்கு இந்தச தசயல்களை நொஙகள் 
எஙகள் இன அளமப்்பியல் ்தகவைொைர்களுடன் எ்திர்-
தகொண்மடொம என்்பது ்தொன். இன அளமப்்பியல் ்தருணத்்தில் 
எஙகள் ்தகவைொைர்கள் ்தொன் எஙகள் ஆயவின் கவனப்-
ம்பொக்ளக தீர்மொனிக்கி்றொர்கள். இந்தக் கண்மணொட்டத்்தில் 
்பொர்த்்தொல், எஙகைது மு்தன்ளம விசொரம, ்தனிப்்பட்ட உ்றவுமுள்ற 
சூழல் சொர்ந்த சமூக ஊடகஙகள் ்தொன். ஏதனனில், இளவ ்தொன் 
இன அளமப்்பியைொைர்கைொன எஙகைது ்பட்ட்றிளவ ஆ்திக்கம 
தசயகின்்றன. அ்திர்்ஷடவசமொக இந்தத்துள்றயில் எஙகளுக்கு  
த்தைிவொக உ்தவக்கூடிய இரண்டு புத்்தகஙகள் இருக்கின்்றன. 
ஒன்று த்பயம38 எழு்திய த்பொதுவொக ஊடகஙகளைப் ்பற்்றிய 
ஒரு புத்்தகம. மற்்றது மசம்பர்ஸ் எழு்திய சமூக ஊடகஙகைில்  
கு்றிப்்பொக கவனம தசலுத்தும ஒரு புத்்தகம.39 இந்தப்  
புத்்தகஙகள், தநருக்கம, மடட்டிங, நட்பு்றவு, அளடயொைம ம்பொன்்ற 
்தளைப்புகைில் விரிவொன விவரத்த்தொகுப்புகளை உள்ைடக்-
கியிருக்கின்்றன. இந்த ஒப்பீட்டு த்தொகுப்்பின் கூடு்தைொக, 
இந்தப் புத்்தகத் த்தொடரில், ஒன்்பது ஆயவுக் கைஙகைில் 
ஒவதவொன்்றிற்கும ்தனிப்்பட்ட வளரநூல்கள் அடஙகியி-
ருக்கின்்றன. இளவ ஒவதவொன்றும ்தஙகள் நொன்கொவது  
அத்்தியொயத்ள்த முழுளமயொக “்தனிப்்பட்ட உ்றவுகைின் மீது 
சமூக ஊடகஙகைின் ்தொக்கம” என்்ற ்தளைப்்பில் ஈடு்படுத்்தி-
யுள்ைன. இது சமூக ஊடகஙகைின் ்பயன்்பொடு மற்றும விளைவு-
கைின் மீ்தொன இவற்்றின் ஆ்திக்கத்ள்த ்பிர்தி்பலிக்கி்றது.

அமநகமொக, முக்கியப் ்பத்்திரிளககைில் உள்ை த்பரும-
்பொைொன சமூக ஊடக ஆயவுகள், ்பல்மவறு உைவியல் மற்றும 
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சமூகவியல் தசொற்கூறுகைொன, சமூக மு்தலீடு, மனநிள்றவு, 
நல்வொழவு, அந்தஸ்து ம்பொன்்றவற்்றின் மீது அ்திக அக்கள்ற 
தசலுத்துகின்்றன. இவற்்றில் சிை இளணநிளை ஆயளவ 
ம்தொற்றுவிப்்பள்த நொஙகள் ்தவிர்க்க முளனகிம்றொம. ஏதனனில் 
இதும்பொன்்ற ஆயவுகைில் த்பொதுளமப்்படுத்்தல் த்பருமைவு 
ஊகிக்கப்்பட்டுள்ைது. இதும்பொன்்ற ஆயவுகளுக்கொன ஒத்்த 
உ்தொரணமொக அல்- டீன் மற்றும தஹன்்றிக்ஸ்40 ஆயளவக்  
கு்றிப்்பிடைொம. அதும்பொை இன்னும மவறு ்பை உ்தொரணஙகளும  
இருக்கின்்றன.

ஒரு ்பிரமமொண்ட துவக்க முயற்சி உண்தடன்்றொல் அது 
இளணயம மற்றும அதமரிக்கொ வொழவியல் ஆயவுகளுக்கொக 
2004-ல் ்பியூ ளமயம நிறுவப்்பட்டது ்தொன். இந்த ளமயம த்தொட-
ர்சசியொக ்பை முக்கிய கணக்தகடுப்புகளையும, சிந்தளனளய 
தூண்டும கைநதுளரயொடல்களையும ்பிரசுரித்து இருக்கி்றது. 
இளவ ஊடக கணக்தகடுப்்பிைன் வினொநிரல் ்படி ஊடக 
்பயன்்பொட்டின் ்பரப்பு மற்றும இயல்பு ்பற்்றியும, உ்பமயொகிப்-
்பொைர்கைின் கருத்து ்பற்்றியுமொன ்தகவல்களுக்கொன சி்றந்த 
ளகமயடொக விைஙகுகி்றது.41 எனினும, ்பிரொந்தியச சொர்புளம 
இந்தச தசயல்்திட்டத்்தின் ்தளைப்்பிமைமய த்தைிவொக 
விைஙகும.

இந்த ்பியூ ளமய ஆயவில் மிகத் த்தைிவொக தவைியொன 
ஒரு மநொக்கீடு என்னதவன்்றொல், எப்ம்பொதும அ்திகரித்து 
வரும எஙகும நிள்றந்திருக்கும ம்பொக்கு ்தொன். இன்ள்றய 
்ப்தின் ்பருவத்்தினர், இந்தத் ்தைஙகள் மற்றும தசயலிகளை  
த்தொடர்சசியொக இல்ைொவிட்டொலும அவவப்ம்பொது கவனித்து, 
ஒமர மநரத்்தில் ்பைவற்்றிலும அளைம்பசி மூைமொக ்பஙதகடுக்-
கி்றொர்கள். ்பியூ ளமய அ்றிக்ளககள் ்பைவும எஙகள் தசயல்-
்திட்டத்்தில் அ்றியப்்பட்ட ம்பொக்குகளைமய ்பிர்தி்பலிக்கின்்றன. 
த்பண்கள் கொட்சித்த்தொடர்புத் ்தைஙகைில் அ்திக ஆ்திக்கத்துடன்  
இருக்கி்றொர்கள் ம்பொன்்ற அவர்கைின் ஆயவு கண்டு்பிடிப்பு 
எஙகள் ஆஙகிமையப் ்பள்ைி ஆயவிலும கு்றிப்்பிடப்்பட்டுள்ைது. 
எனினும, துருக்கி மற்றும ளசனொ ம்பொன்்ற இடஙகளை ஆயவு 
தசயயும ம்பொது த்பொதுளமப்்படுத்்தல் எவவைவு நிளையற்்ற 
்தன்ளமளய உருவொக்கும என்்பள்த இந்தப் புத்்தகம த்தைி-
வு்படுத்தும. ்பியூ ளமயத்்தின் சிை ஆயவுகள் சிை கு்றிப்்பிட்ட  
அதமரிக்க வழக்கஙகளை தவைிக்கொட்டுவ்தில் மிகவும 
உ்தவியொக இருக்கின்்றன. உ்தொரணத்்திற்கு: ஒரு ம்தர்நத்தடுத்்த  
வொரத்்தில் எந்த அைவு அதமரிக்க உ்பமயொகிப்்பொைர்கள், 
்தஙகள் ம்தம ்பற்்றிய ்தகவளை நிகழநிளையில் ்பகிர்நது 
தகொள்கி்றொர்கள் (்பியூ 6/ 10/ 2104).
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்பை அணுகுமுள்றகள், ்தஙகைின் சுய கண்மணொ ட்-
டத்ள்த விமர்சக ஆயவுகைொக சித்்தரிக்கின்்றன. இளவ, 
சமூக மகொட்்பொட்டொைர்கள் ்பிரொங்பர்ட் ்பள்ைி42 என்்ற  
சம்பிர்தொயத்ள்த த்தொடர்கின்்றன. இளவ இன்ள்றய கைொசசொர 
ஆயவுகைிலும, த்பரும்பஙகு வகிக்கின்்றன. இதும்பொன்்ற 
கண்மணொட்டத்்திற்கொன சி்றந்த உ்தொரணம, ்பியூசஸ்43 அவர்-
கைின் ஆயவுகள் ்தொன்.44 எனினும, அவரது அணுகுமுள்றயின்  
கூறுகளை, த்பருமவொட்ட ஆயவுகைில் கொணைொம. இந்த 
ஆயவுகள் ்தஙகைது கருத்துக்களை த்பருமைவு சமூக ஊடக 
நிறுவனஙகளை மு்தைொைித்துவ நிறுவனஙகள் என்று  
விமர்சிப்்ப்திலும, சமூக ஊடகஙகைின் விளைவுகளை அந்த 
நிறுவனஙகைின் நைன்களுடன் இளணத்து விமர்சிப்்ப்திலும  
்திளசப்்படுத்துகின்்றன. மற்த்றொரு த்பரும விசொரம என்ன-
தவன்்றொல், விக்கிலீக்ைஸும எட்வர்ட் ஸ்மனொதடன்னும தவைிப்-
்படுத்்திய, ்தனிந்பர்கைின் ்தகவல்களை அரசு உ்பமயொகப் 
்படுத்்தியது ்பற்்றிய விவரஙகள் ்தொன்.

இந்தக் க்திர்நிரலின் மறுமுளனயில் இருப்்பது, சமூக 
ஊடகஙகளைப் ்பயன்்படுத்்தி மக்கள் ்பணம சம்பொ்திக்க 
உ்தவுவள்தமயொ அல்ைது சமூக ஊடக நிறுவனஙகைின் ்பஙகு 
ம்திப்்பின் ஏற்்ற இ்றக்கத்ள்த ்பற்்றிய நிளைப்த்பொறுத்்தளைமயொ 
மட்டுமம ்தஙகைது ்தளையொய விசொரமொகக் தகொண்டிருக்கும 
சற்ம்ற அ்திகப்்படியொன ஆயவுகள் ்தொன். விமர்சக ஆயவுகள், 
தீயள்தமய ஊகித்்தொல், வணிக ஆயவுகள், நல்ைள்தமய 
ஊகித்்தன.45 எஙகள் தசயல்்திட்டத்்தின் முடிவுகள், இந்த 
சமன்்பொட்டின், இரண்டு ்பக்கஙகளுடனும ஈடு்படுவம்தொடு, 
சமூக ஊடகஙகளைப் ்பயன்்படுத்்தி மக்கள் எவவொறு ்பணம 
சம்பொ்திக்கி்றொர்கள் என்்பள்தயும, மக்களை ்பயன்்படுத்்தி,  
ஊடக நிறுவனஙகள் எவவொறு ்பணம சம்பொ்திக்கின்்றன  
என்்பள்தயும உள்ைடக்கியுள்ைன. எனினும, எஙகைது 
்தளையொய விசொரம, மக்கள் சமூக ஊடகஙகளை உ்பமயொகி-
க்கும வி்தத்்தின் விளைவுகள் ்பற்்றிய கவனமொன ம்திப்பீடு 
்தொன். இது ஒரு நீடித்்த கொைம ஒவதவொரு மக்கள் த்தொளக-
யுடனும வொழந்த்தன் விளைவொக அவர்கள் நைன் மீது 
தகொண்டுள்ை அக்கள்றயின் ்பிர்தி்பலிப்ம்ப ஆகும.

மற்த்றொரு முக்கிய அணுகுமுள்றயொனது, தமொழி 
அடிப்்பளடயிைொன ஆயவுகைின் மூைம, விைொவொரியொன 
ஆ்தொரஙகளை அைிப்்பளவ ்தொன். இளவ த்பரும்பொலும  
வளைப்்ப்திவுகைின் தமொழிப் ்பிரமயொக இயல்பு மற்றும 
்பயன்்பொட்டு வி்திமுள்றகள் ம்பொன்்ற விவரஙகளைப் ்பற்்றிய 
விைொவொரியொன ்பரிமசொ்தளனகளை உள்ைடக்கியளவ. இது 
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ம்பொன்்ற ஆயவுக்கொன சி்றந்த உ்தொரணம, தைொமம்பொர்க் 
அவர்கைின் ஆயவு ்தொன்.46 அவருளடய முக்கிய விசொரம, 
த்தொடர்்பியல் மகொட்்பொடொக இருந்தொலும, சமூக ஊடகங-
கைின், விரிவொன ஆயவின் மூைம, அன்்றொட வொழவின் ஒரு 
அஙகமொக, கைொசசொர வளககள் எவவொறு தவைிப்்படுகின்்றன 
என்்பள்த அவர் தவைிக்கொட்டுகி்றொர். இ்தன் அர்த்்தம என்ன-
தவன்்றொல், வளகக்கூறுகள், மகைிக்ளக, ்தகவல் ம்தடல், 
தநருக்கம ஆகிய கொரணிகளுக்கிளடமய ஒரு சமநிளைளய 
உருவளமக்கின்்றன என்்பள்த கண்டுணர்வது ்தொன். 
இதும்பொன்்ற ஆயவுகள், எவவொறு பு்தி்தொக உருவொன ஒரு 
ஊடகத்்தைத்்திலும, அ்தன் த்பொருைடக்கம, த்தொடர்சசியொன 
்பை வளகக்கூறுகளை ்பிர்தி்பலிக்கின்்றன என்்பள்த தவைிக்-
கொட்டுகி்றது. இருந்தொலும, ்தனிப்்பட்ட உ்பமயொகிப்்பொைர்கள், 
தவகு விளரவொகவும, சுை்பமொகவும இவற்ள்ற ்பயன்்படுத்்த 
கற்றுக்தகொண்டு விடுகி்றொர்கள். மொனுடவியல் கண்மணொட்ட-
த்ள்த ஈர்க்கும மற்த்றொரு விஷயம, வி்திமீ்றல்களைப் ்பற்்றிய 
ஆயவு ்தொன்.47

சமூக ஊடகஙகள் எஙகும வியொ்பித்்திருக்கும இன்ள்றய 
நிளையில், நடத்்தப்்படும ஆயவுகள், சமூக ஊடகஙகைின் 
த்பொதுவொன இயல்பு ்பற்்றிய்தொக மட்டுமல்ைொமல், அவற்்றின் 
கு்றிப்்பிட்ட நிகழவுகள் மற்றும அவற்்றின் ம்பொக்ளகப் ்பற்்றி-
ய்தொகவும மொ்றிவருகி்றது. இன்்றைவில், சமூக ஊடக-
ஙகள் ்பற்்றிய ஒரு முழுளமயொன கணக்தகடுப்பு, ம்தஙகள், 
த்பொருைொ்தொர வொழவு, அரசு நிறுவனஙகள், அ்றிவியல் 
நளடமுள்ற ஆகியவற்்றில் ஊடகஙகைின் ்தொக்கத்ள்தப் ்பற்்றி 
ஆரொயநது முடிப்்ப்தற்குள் மசொர்வளடநது விடுகி்றது. இஙகு 
விஷயதமன்னதவன்்றொல், இன்ள்றய நிளையில், சமூக 
ஊடகஙகைின் ்தொக்கத்்தின் கீழ வரொ்த ்தளைப்புகமை இல்ளை 
எனைொம.48 இந்தத் த்தொகுப்பு, ்பொலினம, சமத்துவமின்ளம, 
அரசியல், கல்வி, கொட்சிளம, வணிகம ம்பொன்்ற ்பை ்தளைப்பு-
கைில் அத்்தியொயஙகளை உள்ைடக்கியிருந்தொலும, இப்ம்பொது 
பு்தி்தொகத் முளைத்்திருக்கும சி்த்றைொன ்பை ்தளைப்புகைின் 
இைக்கியம ்பற்்றிய ம்திப்்பொயவுளரகள் இஙகு ்தரப்்படவில்ளை. 
இந்தப் புத்்தகத்்தில் கவரப்்படொ்த ்பைப்்பை ்பயன்்பொடுகள்  
இருக்கின்்றன. உ்தொரணத்்திற்கு, ஆமரொக்கிய கவனிப்பு, 
சி்றப்புச சநள்தயிடு்தல், நிவொரணப்்பணிகள் ம்பொன்்றளவ 
்பற்்றிய எந்தத்்தகவலும இஙகு தகொடுக்கப்்படவில்ளை. இ்தற்கு 
கொரணம, நொஙகள் எஙகைது ஒன்்பது ஆயவுக்கைஙகைில் 
கூர்நது மநொக்கிய விஷயஙகளைப் ்பற்்றி மட்டுமம இஙகு 
கு்றிப்்பிட முடியும என்்பது ்தொன்.

 

 

 



உலூமக சமூக  ஊூகூ்கக ளளபஎக ்ப் பற ற்ூி ி32

உணர்வொற்்றல் சொர்நது இருப்்ப்தற்கு ்ப்திைொக, சமூக 
ஊடகஙகளைப் ்பற்்றிய இந்தத் ்தி்றனொயவு, சி்றந்த நளடமுள்ற 
்பற்்றிய அ்றிவுறுத்்தலுடன் நிள்றவு த்பரும. இந்த ஆயவின் 
ஒரு ்பகு்தி எ்திர்கொைத்்தில் நடத்்தக்கூடிய இது ம்பொன்்ற உயர்்தர 
்பயனுள்ை ஆரொயசசிகளுக்கு ஒரு முன்மொ்திரியொக ்திகழும. 
அது, கல்வி மற்றும கற்்றலின் ்பரவைொன கருத்்தின் மீது 
சமூக ஊடகஙகைின் (கு்றிப்்பொகச தசொன்னொல், த்தொடர்்பியல்  
ஊடகஙகைின்) ்தொக்கத்ள்தப் ்பற்்றிய ஆயவுப் ்பகு்தி ்தொன். 
இது ம்பொன்்ற மவளைகள், மொனுடவியல் உள்ைிட்ட ்பை துள்ற-
களையும உள்ைடக்கிய்தொக இருக்கும. இது நீண்டகொை, 
இன அளமப்்பியல் வளகயிைொன, ம்பரைவு ஒப்பீட்டு கணக்-
தகடுப்ள்பச சொர்ந்த, முற்்றிலுமொக கல்வியொைர்கைின் 
விசொரத்ள்த உள்ைடக்கிய, தகொள்ளககைொல் இயக்கப்்பட்ட 
அ்றிக்ளககளைக் தகொண்ட ்தரமொன மவளைளய ஊக்குவிக்-
கி்றது. சிைசமயம, இது கல்வியொைர்கள் மத்்தியில் ஆசிரியர் 
அனு்பவஙகளையும ்பிர்தி்பலிக்கி்றது. இந்தப் ்பிரசுரஙகள், 
எஙகளுளடய கல்வி ்பற்்றிய அத்்தியொயத்்தில் விவரமொக 
விவொ்திக்கப்்பட்டுள்ைன. ஆனொல் இந்த அத்்தியொயம, ்பொயட், 
கிைொர்க், இமடொ மற்றும அவரின் சக ்பணியொைர்கள்,  
லிவிஙஸ்டன் மற்றும அவரின் சகொ ்பணியொைர்கைின் 
ஆயவுக் கு்றிப்புகளையும தகொண்டுள்ைது.49 சமூக ஊடகங-
கைின் ்பயன்்பொடு மற்றும விளைவுகளைப் ்பற்்றிய ்தஙக-
ளுளடய சுய ஆரொயசசியில் ஈடு்பட விருமபு்பவர்களுக்கு, 
நொஙகள் எஙகளுளடய இந்தப் புத்்தகத்ள்த தவைிப்்பளடயொகப்  
்பரிநதுளரக்கிம்றொம. எஙகளுளடய முக்கியமொன கூடு்தல் 
்பஙகைிப்ள்ப எஙகளுளடய ஒப்பீட்டுக் கண்மணொட்டத்்தின் 
மூைம வழஙகியிருப்்ப்தொக நொஙகள் நமபுகிம்றொம.

த�ாடரபவியல ஆய்வு மு�ல சமூக்வியல 
ஆய்வு ்ளை.

சமூக ஊடகஙகைின் மீ்தொன கல்வியொைர்கைின் த்தொடக்க 
ஆர்வம, த்தொடர்்பியல் மற்றும இளணய்தை ஆயவுகைில் 
இருநது உருவொகியிருந்தொலும, சமூகவியல் ஆயவுகைின்  
மீது வைர்நது வரும ஆர்வம இள்த பூர்த்்தியளடயச 
தசய்தது. சமூக ஊடகஙகளை மக்கள் த்தொடர்பு தகொள்ளும 
இடமொகப் ்பொர்ப்்பது ்தொன் இ்தற்குக் கொரணம. இந்த 
ஆயவின் கண்கூடொன அடிப்்பளட, சமூகவியல் ்தொன். மு்தல்  
அத்்தியொயத்்தில் கு்றிப்்பிட்டுள்ைது ம்பொல், மக்கள் ஒருவமரொ-
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தடொருவர் எவவொறு த்தொடர்பு்படுத்்திக் தகொள்கி்றொர்கள் 
என்்பள்த விைொவொரியொகவும, முள்றயொகவும விவரித்்த மஜொர்க் 
சிமதமல்50 அவர்கள் ்தொன் சமூகவியல் மற்றும சமு்தொயக் 
குணஙகள் ்பற்்றிய ஆயவின் நிறுவனர் என்று கூ்றைொம. 
நவீன சமூகவியல் என்்பது மிகவும மிகவும ்பரந்திருக்கும 
ஒரு ஒழுக்கம. ஆனொலும, இளணயத்ள்தப் ்பற்்றிய ஆயவு-
களுக்கு சரியொன த்தொடர்புளடய எழுத்்தொைர்கள், அமநகமொக 
கொஸ்டல்ஸ் மற்றும தவல்மன் ஆகிய இருவரும ்தொன். இவவி-
ருவரும அவரவர் வளகயில் வளைத்்தைம ்பற்்றிய கருத்்தில் 
கவனம தசலுத்்தியுள்ைனர்.

கொஸ்தடல்லின் தசல்வொக்கு நிள்றந்த புத்்தகமொன 
“்தி ளரஸ் ஆப் ்தி தநட்ஒர்க் தசொளசட்டி” என்்ற புத்்தகத்ள்த 
மநொக்குளகயில் ஒரு சிை குழுக்கு்றிகளை, நொம ்தவிர்க்க 
இயைொது. கொஸ்டல்ஸ்,51 அரசியல் த்பொருைொ்தொரம ்பற்்றிய 
்தர்க்கத்ள்த, ்தகவல் சொர்ந்த மு்தைொைித்துவ்தில் முக்கியப் 
்பஙகு வகிக்கும உைகைொவிய நிறுவனஙகைின் மத்்தியில் 
ளவத்துள்ைொர். சுயத்்திற்கும, வளைத்்தைத்்திற்கும இளடமய 
ஒரு முள்றயொன ்தனித்துவத்ள்த ஏற்்படுத்துவ்தன் மூைம, 
இந்தச தசயல்முள்றளய அவர் விைக்கியுள்ைொர். இந்தப் 
பு்தியத் ்தகவல் சொ்தனஙகள், புதுளமயொன சக்்தி வொயந்த 
வளைத்்தைஙகளை உருவொக்கி, அவற்ள்ற மற்்றவற்ம்றொடு 
ஒருஙகிளணத்து, ஒரு புதுவளக அரசியல் த்பொருைொ ்தொரத்ள்த 
உருவொக்குகி்றது. வளைத்்தைம, உயர்்தர, இணக்குவிக்க 
முடியொ்த, நிஜமொன தமயநிகர் கைொசசொரத்ள்த ்பின்ன்தின் 
மமல் ்திணிப்்ப்தொகக் கூ்றப்்படுகி்றது. ஆகமவ நொம, ஒரு 
உைகக் கிரொமத்்தில் வொழொமல், உைகைவில் ்தயொரிக்கப்்பட்டு, 
உள்ளூரைவில் விநிமயொகிக்கப்்படும, ம்தளவக்மகற்்ப ்திருத்்தி-
யளமக்கப்்பட்ட குடில்கைில் வொழநது தகொண்டிருக்கிம்றொம.52 
எஙகளுளடய ஆரொயசசி, இது ம்பொன்று ்பரவைொக வளரயப்்பட்ட 
த்பொதுளமப் ்படுத்்தல்களுடன் ம்பொட்டியிடுகி்றது. ஊடக மற்றும 
இளணயத்்தின் இடம சொர்ந்த ்பயன்்பொடு,53 வட்டொரப்்படுத்து்தல் 
மற்றும கு்றிப்்பிட்ட கைொசசொர அமசஙகைின் விளை்பைனொக 
இல்ைொமல், இந்த அைவிற்கு உைகைொவிய விளசகைொன 
அரசியல் த்பொருைொ்தொரம ம்பொன்்றவற்்றின் விளை்பைனொகத் 
்திகழவது ்தொன் சற்றும புரியொ்த பு்திரொக இருக்கி்றது.

இம்தம்பொல், த்தொடர்்பியல் த்தொழில்நுட்்பஙகைொல் 
தகொண்டுவரப்்பட்ட தீவிர மொற்்றஙகளைப் ்பற்்றிய வலியுறுத்-
்தளை, ளரனி மற்றும தவல்மன் எழு்திய சமீ்பத்்திய புத்்தகமொன 
“தநட்தவொர்க்ட்” என்்ற புத்்தகத்்தில் கொணைொம.54 மற்த்றொரு 
த்தைிவொன விவொ்தத்்தில், அவர்கள், சமூக ஊடகப் புரட்சிளய, 
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இளணய மற்றும அளைம்பசி புரட்சிக்கு அடுத்்த்படியொக 
விவரிக்கின்்றனர். நூைொசிரியர்கள், மக்கள் வளைத்த்தொடர்பு 
தகொள்ளும ்பொணியிலும, மக்கள் த்தொடர்புக்கொக வளைக்-
குழுக்கள் உருவொக்கப்்படும ்பொணியிலும நடக்கும த்தொடர்சசி-
யொன மொற்்றஙகளை இப்புத்்தகத்்தில் ்பரிமசொ்திக்கி்றொர்கள். 
இந்த நூைொசிரியர்கைின் மு்தன்ளமயொன வொ்தம, எஙகைது 
ஆயவின் சொன்றுகள் சவொல்விடும ஒன்்றொக இருந்தொலும, 
ஆர்வமிகுந்த மொணவர்களுக்கு நொஙகள் இந்தப் புத்்தகத்ள்த 
முழுளமயொகப் ்படிக்குமொறு கண்டிப்்பொகப் ்பரிநதுளரக்கிம்றொம. 
இந்த நூைொசிரியர்கள் கூறுவது என்னதவன்்றொல், இளணய, 
அளைம்பசி மற்றும சமூக ஊடக வைர்சசியொனது மக்கைிளடமய 
உள்ை குழு நட்பு மற்றும குழுசொர்ந்த உ்றவுமுள்ற நலிநது 
ம்பொவ்தற்கும, ்தனிந்பர் அடிப்்பளடயிைொன வளைக்கைம உரு-
வொவ்தற்கும வித்்திடுகி்றது என்்பது ்தொன். நொஙகள் எஙகைது 
சொன்றுகளை 12- ஆம அத்்தியொயத்்தில் தவைியிட்டுள்ம ைொம. 
சிை சந்தர்ப்்பஙகைில் எஙகளுளடய சொன்றுகள், ளரனி மற்றும 
தவல்மன் முன்ளவக்கும வொ்தஙகளுக்கு ஆ்தரவொக இருக்-
கின்்றன. அதீ்தமொன ்பொரம்பரிய  கட்டுப்்பொடு இருக்கக் கூடிய 
ளசனொ மற்றும த்தன்கிழக்கு துருக்கி ம்பொன்்ற இடஙகைில், 
நொஙகள் சமூக ஊடகத்்தைஙகளை, மமற்கூ்றிய நூைொசிரிய-
ர்கள் அனுமொனித்்த்படி ்தனிந்பர் சொர்ந்த வளைத்்தைஙகைொகப் 
்பொர்க்கிம்றொம.

எனினும, மமலும ்பை சந்தர்ப்்பஙகைில் நொஙகள் 
முற்்றிலும எ்திர்மொ்றொன ்பயணப்்பொள்தயில் வழிநடத்தும 
ஆ்தொரஙகளை சந்திக்க மநரிடுகி்றது. இ்தற்கொன கொரணம, 
அளவ சமூக ஊடகஙகளை இளணயத்்தின் வைர்சசிளயச 
மசர்ந்த ஒரு த்தொடர்சசியொன ம்பொக்கொகப் ்பொர்ப்்பது்தொன். 
இ்தற்கு மநர்மொ்றொக, நொஙகள் சமூக ஊடகத்்தைஙகளை, 
மமற்கூ்றிய இளணயப்ம்பொக்கின் ்தளைகீழ மொற்்றமொக 
்பொர்க்கும்படி வொ்திக்கிம்றொம. சமூக ஊடகத்்தைஙகள் குடும்பம, 
இனம, குைம ம்பொன்்ற குழுக்களுக்கு ்திரும்ப வரு்தலின் முக்கி-
யத்துவம மற்றும நம்பகத்்தன்ளமளய கு்றிப்்பதுடன், முநள்தய 
ம்பொக்கொன ்தனிந்பர் அடிப்்பளடயிைொன வளைக்கைஙகளை 
மறு்தலிக்கவும தசயகி்றது. உ்தொரணமொக, இடப்த்பயர்வி-
னொமைொ, நொடுகடந்த மவளைவொயப்்பினொமைொ ்பிரிநது ம்பொன 
குடும்பஙகள், ்தஙகளுக்கிளடமயயொன ்தகர்வுகளை, சமூக 
ஊடகஙகள் மூைம சரிதசயது தகொள்கின்்றன.55 மமம்பட்ட சமு-
்தொயக்குணம என்்ற கருத்்தளமவும, வொட்ைப் ம்பொன்்ற ்தைஙக-
ைின் வைர்சசியும, த்தைிவொனவளகயில் ்தனிந்பர் த்தொடர்ள்ப 
விட, குழுக்களுடன் த்தொடர்புளட யளவயொகமவ இருக்கின்்றன. 
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எஙகைது 7- ஆம அத்்தியொயத்்தில் தவைிப்்படுத்்தப்்படுவது 
என்னதவன்்றொல், ்பை சமயஙகைில், த்பருமைவு விஷயஙகள், 
அந்தஸ்து, ்பொலினம ம்பொன்்ற சூழநிளைக் கொரணிகளை 
த்பொறுத்ம்த அளமயும என்்பது ்தொன். ஏதனன்்றொல், நிகழநிளை 
(ஆன்ளைன்) ்பயன்்பொடு சிை சமயஙகைில் முடக்கநிளை 
(ஆஃப்ளைன்) சமு்தொயத்்தின் கூறுகளை  வலுப்்படுத்துவதும, 
்பைசமயஙகைில் அவற்றுக்கு உறுதுளணயொக இருப்்பதுவும 
்தொன்.56 அம்தசமயம, தவல்மனும அவருளடய சக ்பணியொை-
ர்களும,57 சமூக ஊடகஙகள், ஒரு ்தனிப்்பட்ட தமயநிகர் உைகம 
அல்ை என்று நிரூ்பிக்கக்கூடிய ஒரு முள்றயொன ஆரொயசசிளய 
நிகழத்்தினர். கு்றிப்்பொக, நிகழநிளையில் (ஆன்ளைன்) உள்ை 
உ்றவுமுள்றகள், முடக்கநிளையில் (ஆஃப்ளைன்) உள்ை 
உ்றவுமுள்றகைின் தசைவில் உருவொன்தல்ை, மொ்றொக, நிகழ-
நிளையில் (ஆன்ளைன்) ்பரவைொன த்தொடர்புளடயவர்கள், 
முடக்கநிளையிலும (ஆஃப்ளைன்) அ்திகத் த்தொடர்புளடய-
வர்கைொக இருப்்பள்த அவர்கள் தவைிக்கொட்டினர். ஆகமவ, 
இப்்படியொன ஒரு அ்திநவீன ்தத்துவொர்த்்த அணுகுமுள்றளய, 
்தனிப்்பட்ட வளைக்கைம என்்ற ஒரு ்தனித்்த ம்பொக்கின் 
அைவிற்கு குள்றத்து ம்திப்்பிடுவது ்தவ்றொன வழிநடத்து்தல் 
ஆகும.

மானுட்வியலின் பஙகைிப்பு.

சமூக ஊடகஙகைின் கண்கூடொன அடித்்தைஙகைொன, மொனுட 
சமு்தொயக்குணஙகள் மற்றும த்தொடர்்பியல் ஆயவுகைின் நீண்ட 
்பொரம்பர்யத்ள்தக் தகொண்ட்தில், மொனுடவியல், மற்்ற சமூக-
வியல் துள்றகளுடன் ஒருஙகிளணந்த்தொக இருக்கி்றது. சமு-
்தொயக்குணஙகளைப் த்பொறுத்்தவளரயில், மொனுட வியலுடன் 
த்தொடர்புளடய ்பஙகைிப்புகள் இரண்டு வளகயொனளவ. ஒன்று, 
தநருஙகிய உ்றவுமுள்ற ்பற்்றிய ஆயவுகள்58. மற்்றது, சமூக 
உ்றவுமுள்றகள் உருவொவ்தற்கு கொரணிகைொக விைஙகும 
்பரிசுகள், கடன்கள், ்பரிமொற்்றம, ்பிர்திசலுளக ம்பொன்்றவற்்றின் 
்பஙகு.59 எனினும, மொனுடவியலின் அடித்்தைமொக விைஙகுவது,  
நமமுளடய ்தினசரி ்பிரமயொகத்்தில் இல்ைொ்த ஒரு தசொல். அது 
்தொன் ்தரதந்றிசசொர்பு அ்தொவது ஒழுஙகுமுள்ற என்்பது.60

்தரதந்றிசசொர்பு என்்றொல் என்ன? மக்கள் குழநள்தப்  
்பருவத்்தில் இருநது வைர்நது சமூகத்்தில் ஈடு்படுமம்பொது 
அவர்களுளடய த்பொருத்்தமொன அல்ைது த்பொருத்்தமற்்ற 
நடத்ள்த ்தொன் அது. ஒரு குழநள்த ்தவ்றொக ஏ்தொவது தசயது 
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விட்டொல், அ்தன் த்பற்ம்றொர், “இப்்படியொ நடநது தகொள்வது” 
என்று கடிவதும, “இப்்படிதயல்ைொம நடநதுதகொண்டொல் மற்்றவ-
ர்கள் உன்ளனப்்பற்்றி என்ன நிளனப்்பொர்கள்” என்று கூறுவதும 
இயல்பு. ்பல்மவறு ்பொரொட்டுக்கள் மற்றும ்தண்டளனகளுக்குப் 
்பி்றகு த்பொருத்்தமொன நடத்ள்த ம்பொ்திக்கப்்படுகி்றது. இள்தவிட 
அ்திக விஷயஙகளை நமளமச சுற்்றியுள்ைவர்கைின் தசயளக 
மற்றும தசயளகத் ்தவிர்ப்பு ஆகியவற்ள்ற கிரகிப்்ப்தின் மூைம 
த்தரிநது தகொள்ை முடியும. மக்கள் ஒத்்த தகன்ய விவசொயிகைொ-
கமவொ அல்ைது ளசபீரிய நொமடொடிகைொகமவொ வைர்வது மரபு-
வழியொனது அல்ை. ்பி்றப்்பிமைமய ்தத்துக்த கொடுக்கப்்பட்ட ஒரு 
குழநள்த, அது ்தத்துப்ம்பொன சமூகத்ள்த ஒத்்த்தொகமவ வைரும. 
அ்தன் ்பி்றப்புச சமூகத்ள்த ஒத்்த்தொக அல்ை. இந்த த்பொருத்்த-
மொன அல்ைது த்பொருத்்தமில்ைொ்த நடத்ள்த என்்ப்தன் வி்திமு-
ள்றகள் எல்ைொம நிளையொன சட்டஙகமைொ வி்திமுள்றகமைொ 
கிளடயொது. அளவ கற்்பளனயொக புரிநதுதகொள்ைப்்பட்டளவ-
யொகமவொ அல்ைது உண்ளமயில் உ்தொசீனப்்படுத்்தப் ்பட்டளவ-
யொகமவொ இருக்கைொம. எஙகளுளடய இன அளமப்்பியலில் 
உ்தொரணமொக, ்பண்புசொர் வழிமுள்றகளை ளவத்து டிரினிடொட் 
மக்கள் சமூக ஊடகஙகளைப் ்பயன்்படுத்தும வி்தத்ள்த  
கு்றிப்்பிட்டிருக்கிம்றொம. அத்ம்தொடல்ைொமல், இள்தசசூழந்த 
்பரந்த எ்திர்்பொர்ப்புகள் ்பற்்றியும விைக்கியிருக்கிம்றொம. 
ஏதனனில் ஒத்்த ட்ரினிடொடியர் என்று எவரும இஙகில்ளை. 
இந்தவளகயில் மொனுடவியல் ஆயவுகள், வி்திமுள்றகளை 
சட்டஙகைொகக் கரு்தொமல், மக்கைின் தசயளக கு்றித்்த 
்பகுப்்பொக, அந்த வி்திமுள்றகைின் மொறுநிளைமயொடு மசர்த்து 
்பொர்க்கின்்றன. மொனுடவியலில் இது த்பொதுவொக நளடமுள்ற 
்பற்்றிய ஆயவு என்று கூ்றப்்படும.61

மொனுடவியலின் முதுதகலுமபு உ்றவுமுள்றகளுக்கு 
இளடமயயொன ்தரதந்றிசசொர்பு ்தொன் என்்றொல், இந்த துள்றக்கு, 
மமலும ்பை உறுப்புகள் இருக்கின்்றன. அவற்்றில் ஒன்று, 
்தளழத்ம்தொஙகி வரும ஊடக மொனுடவியல். 2002- ஆம வருடம, 
சமூக ஊடகஙகைின் ்பரவலுக்கு முன்்பொக, ஊடக ஆயவுகைின் 
நீடித்்த ்பொரம்பரியத்ள்த ஒருஙகிளணக்க இரண்டு மசகரிப்பு-
கள் த்பருமைவு உ்தவின.62 ஆனொல் இன்று ஊடகஙகள் மீ்தொன 
மொனுடவியல் ஆரொயசசிக்தகன்ம்ற ்பற்்பை குழுக்களும, கூட்ட-
ளமப்புகளும அர்ப்்பணிக்கப்்பட்டுள்ைன.63 தவகு சமீ்பத்்தில், 
டிஜிட்டல் ஊடகத்்தைஙகள், கு்றிப்்பொக சமூக ஊடகத்்தைஙகள் 
்பற்்றிய ஆயவுகைில், மொனுடவியல் வல்லுனர்கைின் ்பஙக-
ைிப்ள்ப த்தொகுத்்தைிப்்ப்தற்கொன முயற்சிகள் மமற்தகொள்ைப்-
்பட்டன.64 எஙகள் ஆரொயசசியின் அடித்்தைஙகைில் ஒன்்றொக 
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நொஙகள் கூறுவது, ைண்டனில் உள்ை ்பல்களைக்கழகக் 
கல்லூரியில் ஸ்்தொ்பிக்கப்்பட்ட டிஜிட்டல் மொனுடவியலிைொன 
முதுகளைப் ்பட்டப்்படிப்பு ்தொன். இ்தில் இந்தப்புத்்தகத்்தின் 
நூைொசிரியர்கள் ்பைரும மொணவர்கைொக இருநதுள்ைனர்.

ஊடக ஆயவுகளையும, சமு்தொயகுணஙகளையும ்தவிர 
உள்ை்படிமய, பு்திய ஊடகஙகளைப் ்பற்்றிய கு்றிப்்பிட்ட மொனு-
டவியல் ஆயவுக்கொன உநது்தல், அரசியல் ்தகர்வுகைின் கொர-
ணஙகைொல் புைமத்பயர்ந்தவர்களுக்கு ஊடகத்்தைஙகைின் 
முக்கியத்துவத்்தில் இருநம்தொ, அல்ைது நமது நவீன அரசியல் 
த்பொருைொ்தொரத்்தின் ம்தளவகைில் இருநம்தொ கிளடத்து  
இருக்கைொம. உ்தொரணஙகைொக: உள்நொட்டு மக்கட்த ்தொளகயும 
அவற்்றின் புைம த்பயர்வொைர்களும ்பற்்றிய த்தொகுத்்தளமக்கப்-
்பட்ட மசகரிப்புகள்,65 மற்றும த்பர்னல்- ன்66 எரித்்திரிய புைம த்பய-
ர்வொைர்களைப் ்பற்்றிய ஆயவு ஆகியவற்ள்ற கு்றிப்்பிடைொம. 
மற்்ற துள்றகைிலும இதும்பொன்்ற விசொரஙகள் இருக்கின்்றன. 
உ்தொரணமொக, ஸ்த்பயினின் த்தன்னதமரிக்க புைம த்பயர்-
வொைர்களைப்67 ்பற்்றிய க்மரசமக- வின் ஆயளவக் கு்றிப்்பிட-
ைொம. சமீ்ப கொைமொக, ்பிமரசிலியர்கமைொ, ்பிலிப் பீனியர்கமைொ, 
உயகுர் குடியினமரொ, இதும்பொன்்ற ்பல்மவறு புைமத்பயர்வு 
குழுக்கைின் மீ்தொன சமூக ஊடகஙகைின் ்தொக்கத்ள்தப் ்பற்்றிய 
மொனுடவியல் ஆயவுகள் அ்திகரித்து வருகின்்றன.68 சமூக 
ஊடகஙகைின் ஆயவு மீ்தொன வைர்நது வரும கவனக்குவிப்பு 
மீது ஒரு சி்றிய எசசரிக்ளக தகொள்வது அவசியம. ஏதனனில் 
இத்்தளகய கவனக்குவிப்பு முடக்கநிளை (ஆஃப்ளைன்) சமூ-
கஙகைின் முநள்தய அனு்பவஙகளை நிகழநிளை சமூகஙக-
மைொடு ஓத்்திட்டு ஒன்றுமில்ைொ்த்தொகக் கொண்்பிக்கக் கூடும.69 
நிஜத்்தில் நொம எப்ம்பொதுமம ்பல்மவறு வளகயொன ்தகர்வுகளு-
க்கு உட்்படுத்்தப்்பட்டுள்மைொம.

மற்்ற துள்றகளைப்ம்பொைமவ, மொனுடவியலிலும, சமூக 
ஊடகஙகள் எஙகும வியொ்பித்்திருக்கும நிளை வந்தவுடன், 
அவற்்றின் ஆயவுகள், ்பன்முக மற்றும கு்றிப்்பிட்ட ்தளைப்பு-
கைில் கூ்றிடப்்பட்டது. இளவ மகொல்மன்- இன்70 “அனொனிமஸ் 
அண்ட் மஹக்கர் குரூப்ஸ்” என்்ற  ஆயவு மு்தல் விைமமொன்- 
இன் “ஆர்ட் ஸ்டுதடன்ட்ஸ் அண்ட் விஷுவல் ஐதடன்டிட்டி 
இன் டொன்சொனியொ” என்்ற ஆயவு வளர வளகப்்பட்ட்தொகும.71  
ஒப்பீட்டைவில் தவகு சிை மொனுடவியல் வல்லுநர்கள் 
மட்டுமம, கைொசசொர ்பன்முகத்்தன்ளம ்பற்்றிய ்பிரசசிளனளய, 
அள்தக்தகொண்மட சமொைித்்திருக்கி்றொர்கள்.72 நிகழநிளை 
(ஆன்ளைன்) வொழவு ்பற்்றிய ஆயவுகைில் கண்கூடொன 
மமைளணளவப் ்பொர்க்கைொம. உ்தொரணமொக, ம்பொல்ஸ்டொர்ஃப் 
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மற்றும ்பைரின்73 ஆயவுகள். மமலும, வைர்சசி சம்பந்தப்்பட்ட  
ஆயவுகைிலும கு்றிப்்பொக ICT4D74 ம்பொன்்ற ஊடகஙகைின் 
்தொக்கத்ள்தப் ்பற்்றிய ஆயவுகைில் கவனம தசலுத்தும 
இயக்கஙகைிலும இதும்பொன்்ற மமைளணளவப் ்பொர்க்கைொம.75 
இவற்்றில் ்பை அணுகுமுள்றகள், சமூகவியல் மற்றும ்பை 
அணுகுமுள்றகமைொடு நொம ்பகிர்நது தகொள்ளும உைகைொவிய  
சமசசீரின்ளம கு்றித்்த விசொரத்ள்தச சுற்்றி ஒன்்றிளண-
கின்்றன.76 கு்றிப்்பொக, கிரகொம என்்பவரின் மனி்தப் புவியியல் 
சொர்ந்த அண்ளட ஒழுக்கம ்பற்்றிய ஆயவு மிகவும உ்தவி-
கரமொக இருக்கி்றது. இளணய்தை, த்தொடர்புசொர்ந்த மற்றும 
்தகவல் புவியியலில் உள்ை சமசசீரின்ளமகளை வளர்படச 
மசளவ முள்றயில் இந்த ஆயவு விைக்குகி்றது.77 இ்தர 
்பஙகைிப் புகள், அரசியல்78 அல்ைது அலுவல்79 சொர்ந்த ்பிரசசி-
ளனகைில் கவனம தசலுத்துகின்்றன. எனினும, ்பிரொந்தியக் 
குவியத்துடன் கூடிய ஆயவுகைில் ்தொன் மொனுடவியலின் 
்தனிசசி்றப்பு அடஙகியிருக்கி்றது.80

ஆர்வமூட்டும வளகயில், மொனுடவியலின் வலிளமயொன 
கூற்்றொன ஒப்பீட்டு ஆயவுகளை நியொயப்்படுத்துவது ்தொன் 
மிகவும கடினமொக இருக்கி்றது. கைந்தொயவு, ஒப்பீட்டு 
ஆமைொசளன மற்றும,81 ஆப்்பிரிக்க கு்றிகூறும அளமப்புகள்  
மற்றும தமடிட்டமரனியன் சமூகஙகைின் மரியொள்தயும  
அவமொனமும, ம்பொன்்ற ்தளைப்புகளுக்கிளடமயயொன ஒப்பீட்டு  
்பொரம்பர்யம82 இளவயளனத்்திற்கும எ்திர்மள்றயொக இது 
இன்்றைவும நிள்றமவற்்றப்்படொ்த வொக்குறு்தியொகமவ  
இருக்கி்றது. மொனுடவியல் வல்லுநர்கள், கைொசசொர சொர்புநி-
ளைவொ்தத்்திலும, ஒவதவொரு இடமும ்தனித்்தன்ளம வொயந்தது 
என்்ற வொ்தத்்திலும சி்றப்்பொக தசயல்்பட்டிருக்கி்றொர்கள். 
ஆனொல் அவர்கள், த்பொதுளமப்்படுத்்தளை ்தத்துவத்்திற்கும, 
இ்தர சமூக அ்றிவியல்களுக்கும விட்டுக்தகொடுத்துவிட்டனர். 
இஙகு மகொடிட்டு கொட்டப்்பட்டிருக்கும ஆரொயசசிகளுக்கு இது 
்தொன் முக்கிய சவொைொக இருந்தது. இந்தத்துள்ற மொனுட-
வியலின் வளரயள்ற்தைொக உரிளம தகொண்டொடும உண்ளம-
யொன ஒப்பீட்டு ஆயளவ நமமொல் எப்ம்பொ்தொவது ளகயொளு்தல் 
இயலுமமொ?

இஙகு ்பிரசசிளன என்னதவன்்றொல் இன அளமப்-
்பியைொல் உருவளமக்கப்்பட்ட ஒவதவொரு ்தனிப்்பட்ட கைத்்திற்-
குமொன த்பொறுப்பு அர்ப்்பணிப்பு ஆழத்்தின் தசைவில், ்பை 
்தைஙகைின் ஒப்பீட்டு ஆயவு நடத்்தப்்படக் கூடொது என்்பது 
்தொன். உண்ளமயில், இந்தத் த்தொகுப்்பில் விவொ்திக்கப்்பட்டுள்ை 
ஆரொயசசிகளை சரிவர வளகப்்படுத்்த மவண்டுதமன்்றொல், 
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இன அளமப்்பியல் மற்றும மொனுடவியல் இரண்டிற்கும 
சமமொன தசொல்வன்ளம தகொடுக்கப்்படமவண்டும. அத்்தியொ-
யம 3- ல் எஙகள் இன அளமப்்பியல் அணுகுமுள்றகள் மற்றும 
ஆரொயசசி வழிமுள்றகள் த்பொதுவொன வளகயில் மகொடிட்டுக் 
கொட்டப்்பட்டு இருக்கின்்றன. எனினும, மொனுடவியல் வல்லு-
நர்கள் மட்டுமம இன அளமப்்பியளை உ்பமயொகிப்்பவர்கள் 
அல்ைர். இந்த அத்்தியொயத்்தில் விவொ்திக்கப்்பட்டிருக்கும ்பை 
ஆயவுகள், மிகவும ்பரந்த ்பண்புசொர் அணுகுமுள்றயில் இருநது 
வந்திருக்கின்்றன. நொம மிகவும ம்திக்கும, நொன்சி த்பயம, 
மடன்னொ ்பொயட், மசொனியொ லிவிஙஸ்டன் ம்பொன்்றவர்களும, 
இன அளமப்்பியல், மநர்கொணல் மற்றும அைளவசொர் ்பகுப்்பொ-
யவு அடிப்்பளடயிைொன முள்றகைின் கைளவளயக் ளகயொைக் 
கூடும. இஙகு வித்்தியொசம என்னதவன்்றொல், கு்றிப்்பொக மொனு-
டவியல் துள்றளயச சொர்ந்த எஙகைது அணுகுமுள்ற, கைொ-
சசொரப் ்பன்முகத் ்தன்ளம ்பற்்றிய ஒப்பீட்டு ஆயவில் சி்றந்த 
கவனம தசலுத்துகி்றது. இது ்பி்ற ஆயவுகைில் இருந்தொலும, 
அவற்்றில் இது மிகசசி்றிய ்பொகமொமவ கொட்டப்்படுகி்றது. இந்த-
ப்புத்்தகம, எஙகைது அைளவசொர் முடிவுகளைப்்பற்்றி ஒரு முழு 
அத்்தியொயத்ள்தக் (அத்்தியொயம -  4) தகொண்டுள்ைது. அது, 
இந்தச தசயல்்திட்டம அைளவசொர் முள்றகளை எ்தனொல் ்தழு-
விக்தகொண்டது என்்பள்தச சுட்டிக்கொட்டுவம்தொடு மட்டுமல்ைொ-
மல், அ்தன் முடிவுகள், ்பண்புசொர் முள்றயின் ஆ்தொரஙகளைப் 
ம்பொல் அல்ைொமல், ஏன் ஐயு்றவுடமனமய ளகயொைப்்பட்டது 
என்்பள்தயும சுட்டிக்கொட்டுகி்றது.

இந்த அத்்தியொயத்்தின் மநொக்கம, சமூக ஊடகஙகைின் 
்பயன்்பொடு மற்றும விளைவுகளை விரிவொகப் புரிநது தகொள்ை 
ஏ்தொவது ஒரு அணுகுமுள்ற மட்டும ம்பொதுமொனது என்று ்தர்க்கம 
தசயவது அல்ை. அளனத்து அணுகுமுள்றகளும, அவற்்றி-
ற்குரிய அனுகூைஙகளும, குள்ற்பொடுகளும நிள்றந்த்தொகும. 
மொ னுடவியல், ஒப்பீடு மற்றும ஆழந்த ஆயளவத் ்தந்தொலும, 
த்பொதுளமப்்படுத்்தல் சம்பந்தப்்பட்ட ்பிரசசிளனகளை வழஙகு-
வம்தொடல்ைொமல் ஒப்பீட்டைவில் வரைொற்றுக்குப் பு்றம்பொக இரு-
க்கி்றது. இந்தப் புத்்தகம, மொனுடவியல் ஆயவின் முடிவுகளை 
வழஙகும ஒரு புத்்தகம என்்ப்தொமைமய நொஙகள் இந்த அணுகு-
முள்றளய வலியுறுத்துகிம்றொம. எனினும, த்தைிவொகச தசொல்ை-
மவண்டுதமன்்றொல், எஙகளுளடய கண்டு்பிடிப்புகள் எந்த அைவு 
வரைொறு, தமொழி, த்தொடர்்பியல் மற்றும இ்தர ஆயவுகளுடன் 
இளணநது அளமகி்றம்தொ, அந்த அைவு ்பரந்த புரி்தளை நொம 
சொ்தித்துக் கொட்ட முடியும.
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3
எங்களுடைய வழிமுடை்களும் 
அணுகுமுடை்களும்் 

த�ோலவவியவில வவறைறி:

இந்தச் செயல்ததிட்டம் இறு்ததியில செற்றிகரமானது என்று 
கரு்தப்பட்டால, அ்தறகான முககதிய காரணம், முரணான 
ெககயில சொல்லப்்பானால, எஙகளது ஒவசொரு ்தனிப
்பட்ட செயல்ததிட்டமும் ்்தாலெி அக்டந்தது ்தான். எஙகளது 
்ப்ல ஆய்வு களில ்்தாலெி என்்பது ஒரு முககதிய உடகூ்ா
கும். எஙகளுக்டய செயல்பாடுகளில ்ேரகம, ோணயம் 
மறறும் ்பாண்டிதயம் ேதிக்ந்ததிருககதின்்ன என்்ப்தறகான 
ஒ்ர முககதிய ஆ்தாரமாக இந்தத ்்தாலெிகள் ெிளஙகு
கதின்்ன. எஙகள் செயல்ததிட்டஙகள் ்்தாலெியக்டந்தன 
என்று கூறுெ்தன் மூ்லம் ோஙகள் சொல்ல ெிகைெது என்ன
சென்்ால, இ்ததில ெம்்பந்தப்பட்ட கலெியாளரகளின் ஒருெறி்ல 
்ோககஙகள் ச்தளிொக உணரப்ப்டெிலக்ல என்்பது ்தான். 
ோம் ோன்கு ்ேரவுகளு்டன் துெஙகு்ொம்.

்காஸ்டா என்்பெர, ேதிகழேதிக்ல ்பத்ததிரிககயியல, டிஜிட்டல 
ஊ்டகஙகள் மறறும் ச்ல்பனானில அயலோடடு ேதிரு்பரகள் 
என்் ்தக்லபபுகளில முகனவுககடடுகரகள் (்பிசெச்டி) எழு்ததி
யுள்ளார. அெருக்டய மு்தன்கம ஆரெம், ெமூக ஊ்டகஙகள் 
மறறும் அரெறியல ்தான். துருககதி ்பற்றிய ஒரு ஒபபீடடு ஆய்வு 
அெருக்டய ச்தாைிலொர ொழவுககு மிகவும் ்லா்பகரமான்தாக 
இருககும். அெர ்்தரவு செய்்த ஆய்வு களம், குர்ததிஷ் களின் 
்தன்னாடெறி எலக்லககு உட்பட்ட ெறிரிய எலக்லககு அருகதிலு
ள்ள மாரடின். இது, அரா்பியரகள், குர்ததியரகள், துருககதியரகள், 
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ெறிரியக கதி றிஸதுெரகள் ்்பான்் ்பலெககப்பட்ட மககடச்தா
கககய உள்ள்டககதியது. இது, அெருக்டய அரெறியல ஆய்வுக
கான மிகப ச்பாருத்தமான களமாக அகமந்ததிருககககூடும். 
இறு்ததியில, ்காஸ்டா, ்தன்னுக்டய புத்தகத்ததில 1 அரெறியல 
்பற்றிய ஒ்ர ஒரு ெிரிொன அத்ததியாயதக்த எழு்ததினார. 
எனினும், முடிெில, அரெறியல அெருக்டய ெிொரகணகளின் 
அடித்தளக குெியமாக இருப்பக்த ெிடுதது, ஒரு கூ்ாக  
ஆகதிெிட்டது. மா்ாக அெர, ்பாலினத்ததின் முககதியததுெம் 
மறறும் குடும்்ப உ்வுமுக்களுககு கூடு்த்லான மத்ததியப 
்பஙகு ெைஙகதிெிட்டார. இ்தறகான ஓரளவுக காரணம், அரெறியல 
ஈடு்பாடடினால அெருக்டய முநக்தய ஆய்வுகளின் ்பங்கற
்பாளரகளுககும் அெரகள் உ்ெினரகளுககும் ்ேரந்த சகாடூர 
மரணஙகள் ்தான். இ்தன் ெிகளொக அெரகள் ெமூக ஊ்டகங
களில அரெறியல ொரந்த க்லநதுகரயா்டலககள ச்பருமளவு 
்தெிரத்தாரகள். இ்தறகான ெி்ததிெி்லககுகள் அரொஙகத்ததின் 
ஆ்தரொளரகள் அல்லது எ்ததிரகடெறிகயச் ்ெரந்த ச்பாய்யான 
அல்லது ச்பயரில்லா இகணயககணககுககள உக்டய ெரகள் 
்தான். அ்்தெமயம், ்பன்முக மறறும் ச்பாய்யான ஊ்டகக 
கணககுகளின் அ்ததிகரிபபு, இகளய ்தக்லமுக்யினரிக்ட்ய, 
்பாலின உ்வுமுக்களில தீெிர மாற்த்ததிறகு ெைிெகுத்தது. 
இது ோளக்டெில மிகபச்பரிய ெிஷயமாக உருசெடுத்தது. 
்காஸ்டா அெரகள், மிகவும் முககதியததுெம் ொய்ந்ததும், 
்தன்னுக்டய ்தனிப்பட்ட மறறும் ச்தாைில முக் ொழவுககு 
முன்்னற்ம் அளிப்பதுமாகக கரு்ததிய ்தக்லபபுககள  
்பின்்பறறுெக்த ெி்ட, ்ெக்லப்்பாககதில ்தனககுக கதிக்டத்த 
்பருபச்பாருகள அ்ததிகம் ்பின்்பற்றினார.

இ்தறகு மாறு்பா்டாக, ொங என்்பெர, ்தன்னுக்டய 
ஆய்வுககளதக்த மிகக கெனமாகத ் ்தரநச்தடுத்ததிருககதி்ார. 
ஏசனனில, அெர குடும்்ப உ்வுமுக்ககளப்பற்றி ஆய்வு 
ே்டத்த ெிரும்்பினார. இ்தறகு ஏதுொக மிகவும் சேருககமாக  
்பிகணயப்பட்ட, உ்வுமுக்களா்்ல்ய கடடுண்்ட ஒரு 
மககட  ச்தாகக அெருககுக கதிக்டத்தது. எனினும், அெரகள், 
்ெக்ல ேதிமித்தம், ச்தாைிறொக்ல ேகரஙகளுககு ்பயணித்த
்தால, சீன ெைககுப்படி, அெரகள் கதிராமிய ெநதுசெல 
மககடச ்தாககயினர ஆகதிெிட்டனர. இ்தன் ெிகளொக 
ெமூக ஊ்டகஙககள அெரகள் பு்லபச்பயரெினால ்தகரநது 
்்பான குடும்்ப உ்வுகளின் ்ெரக்ளாடு ச்தா்டரபு சகாள்ள 
்பயன்்படுததுெர என்று ொங ேதிகனத்தார. ஆனால ே்டந்த
ச்தன்ன்ொ ்ெறு கக்த. இந்தப பு்லபச்பயரொளரகளின் 
முககதிய ்ோகக்ம செளியு்லக ொழககக ்தான். அ்ததிலும் 
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கு்றிப்பாக இளம்்தக்லமுக்யினர, ெமூக ஊ்டகஙககள, 
்தஙகள் குடும்்பதது்டன் ச்தா்டரபு சகாள்ள எந்தெககயிலும் 
்பயன்்படுத்தாமல குடும்்பஙகளின் ்பாரம்்பரயம் கடடுப்பாடு 
்்பான்்ெற்றிலிருநது ெி்லகதி இருககவும், ச்தாைிறொக்ல 
ச்தாைி்லாளிகள் என்் அக்டயாள அஙகீகாரம் ச்ப்வு்ம 
ெிரும்புகதின்்னர.

செஙகடராமன் என்்பெரின் ேதிக்ல இன்னும் ் மாெமானது. 
அெர, ்தனது ஆய்வுககளமாக, செகு ெமீ்பத்ததில ச்தன்னிந்ததி
யாெின் ோடடுபபு்ம் ஒன்்றில ்ப்ல கதிராமஙகளின் ெறி்த்்லாக 
இருந்த ஒரு இ்டதக்தத ்்தரவு செய்து இருந்தார. அஙகு, 
்ததிடீசரன்று முகளத்த ்்பராெல மிகக ெளரச்ெறித ்ததிட்டஙகளின்  
ெிகளொல முகளத்த நூறறுககும் ்மற்பட்ட ்தகெல ச்தாைில
நுட்ப ேதிறுெனஙகளும், அ்ததில ்பணிபுரியும் 2 ்லடெத்ததிறகும் 
்மற்பட்ட ்பணியாளரகளும் அஙகு குடி்ய்றினர. இந்ததியாெின்  
அ்ததிேவீன மககடச்தாககயும், இந்ததியாெின் ோடடுபபு்ப்ப
கு்ததிகளில உள்ள மககடச்தாககயும் அடுத்தடுதது இகணந
்ததிருககும் மாறு்பாடு ெறி ந்த ஆய்வுககளமாக அெருககுத 
்்தான்்றியது. அெருக்டய மு்தன்கமயான ஆரெம், ெமூக 
ஊ்டகஙகளும், ்ெக்லப்பணியும் ்தான். அெருக்டய ஆய்வுப
புத்தகத்ததின் அடிப்பக்ட இந்த இரண்டு மககடச்தாகக களுககும் 
இக்ட்ய இருககும் அதீ்த மாறு்பா்டாக இருந்ததிருககக கூடும். 
அது்ெ்தான் அடிப்பக்ட என்் ெககயில எல்லாம் அகமககப
்படடிருந்தது.

ஆனால செஙகடராமன் அெரகளுக்டய புத்தகதக்த 
்படிததுப ்பாரககும் ்்பாது, இந்த மாறு்பாடு, கு்றிப்பி்டத்தகக 
ெககயில அ்டககதி ொெறிககப்படடிருந்தது. இ்தறகு மா்ாக, 
்பாரம்்பரிய இந்ததிய ெமூத்ததின் முககதிய அம்ெஙகள் ்பற்றியும், 
்பாலினம், கு்லம், ெமச்சீரின்கம, ெிரிொன குடும்்ப அகமபபு, 
்்பான்்ெற்றின் ெைி்ய ெமூக ஊ்டகஙகளின் மீ்தான அந்த 
முககதிய அம்ெஙகளின் ்தாககம் ்பற்றியும், இந்தப புத்தக
த்ததில செகு சீராக ெலியுறுத்தப்படடுள்ளது. முழுகமயாகப  
்பாரத்தால, இந்தக காரணிகள், ேவீன ெமூகதக்தயும், கதிராமிய 
ெமூகதக்தயும் ஒரு ெககயில ஒன்்றிகணககதின்்ன. 
அ்தாெது, ெமூக ஊ்டகஙகளின் கூறறுப்படி, இரண்டு மககட
ச்தாககயினரும், அெரெர சூழேதிக்ல மறறும் கு்ல ்்ப்தஙகள் 
ெிடுததுப ்பாரத்தால, ்பண்புரீ்ததியாக ச்தன்னிந்ததிய்ர.  
கண்டிப்பாக, இந்த அடுத்ததிருககும் ேதிக்ல, ெமூகப ்படிேதிக்ல 
அகமப்பிலுள்ள ்பிரச்ெறிகனககள முன்னிக்லப்படுத்தககூடும். 
ஆனால மானு்டெியல ெலலுேரகளுககு, இந்தக ்காட்பாடு 
ச்தறகாெறிய ெமூகத்ததின் அகமபபுமுக்யின் கமயக கூ்ாகத 
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்தான் ்்தான்்றி ெருகதி து. ஆக்ெ, கு்றிப்பி்டத்தகக ெககயில, 
ஆரம்்பத ்ததிட்டதக்த ்பின்்பற் முடியாமல ்்பான்தறகான 
காரணம், ஆ்தாரஙகள், ்ெறு ஒரு முடிவுகரகய ்ோககதி 
ே்டத்ததிச் சென்்து ்தான்.

அ்ேகமாக, மிகவும் ்பரி்தா்பகரமான ்்தாலெி, செய்ன்ஸ 
என்்பெருக்டய்தாகத ்தான் இருககும். ஏசனனில, அெர, 
ொன்டியா்காெில உள்ள ெமயமு்தலெர ொரந்த ெறிலி கத்்தா
லிகக ்பலகக்லககைகத்ததில, க்லாச்ொரஙகளுககதிக்ட்யயான 
உள்ோடடு ஆய்வுகளின் ்ப்லதுக் கமயத்ததில, ்பைஙகுடி 
மககடச ்தாகக ்பற்றிய ஆய்வுகளுககாக்ெ உருொககப்பட்ட, 
ெறிலி அரொஙகத்தால உ்பகாரச்ெம்்பளம் ெைஙகப்பட்ட ஒரு 
்ப்தெிகய ஏறறுகசகாண்்டார. அெருக்டய முநக்தய ்பிசெச்டி, 
்லா ்பாஸ, ச்பாலிெியா ்்பான்் இ்டஙகளில உள்ள ேகரபபு் 
்பைஙகுடியினர ்பற்றிய்தாக இருந்த்தால, அய்மாரா, ்கச்சுொ 
மககடச்தாககயினர, ச்பருொரியாக இருககும் ெ்டககு 
ெறிலி ்பககம் ஈரககப்படுெது அெருககு இயறககயாக்ெ 
்்தான்்றியது. ெமூக ஊ்டகஙகள் ்பற்றிய ஆய்ெிறகு மிகச்ெறி றிய 
கதிராமபபு்ம் ெரியான்தாக இருககாது. எனினும், ஆல்்டா 
்ொஸ்பிெறி யா ்தனது மககடச்தாகக அளெிலும், புெியியல 
அளெிலுமாய், மககள்ச்தாகக கணககீடு காரணஙகளுககாக
்ெனும், ்தஙககள ்பைஙகுடியினராக அக்டயாளப்படுத்ததிக
சகாள்ளும் கணிெமான மககடச்தாகக ெ்தெிகதி்ததது்டன் 
(ஏ்த்தாை 18 ெ்தெிகதி்தம்) ச்பாருத்தமான்தாக்ெ ்்தான்்றியது. 
ஆனால, இஙகு முககதியப ்பிரச்ெறிகன என்னசென்்ால, 
அெருக்டய ெமூக ஊ்டகஙககளப்பற்றிய ஆய்வு, ்ப்ல ்பைஙகு
டிகயச் ொரந்த மககள், ்தஙககள, அவொறு அக்டயாள
ப்படுத்ததிகசகாள்ளெிலக்ல என்்பக்த ச்தளிவு்படுத்ததியது 
்தான். அெருக்டய ஆய்ெின் ்்பாது மிகத ்தாம்தமாகத்தான், 
அெருக்டய ெறி்ல சேருஙகதிய ேண்்பரக்ள, ்தாஙகள் ்பைஙகுடி 
ெம்ொெளிகயச் ்ெரந்தெரகள் என்்பக்த அெருககு ச்தரியப
்படுத்ததினர. இறு்ததியில, இெருக்டய புத்தகம், இந்தச் ெறிறு 
ேகரத்ததில உள்ள மககள்ச்தாகக இவொறு ஏன் இருககதி து 
என்்பது ்பற்றிய ெிெரமான ்தகெலககளத ்தருகதி து. மாறு்பட்ட 
அக்டயாளத்ததின் இன்ன ்பி்  ச்தா்டர காரணஙகளினால 
ஒதது ஒடுககப்பட்ட ெந்தரப்ப சூழேதிக்லககள ஒடடி அகமந்த  
ெிெரஙகள் ்தான் அகெ. எப்படியிருந்தாலும், அெருக்டய 
ஆய்வுககான ேதி்ததியு்தெியின் அடிப்பக்ட ்பைஙகுடி அக்ட
யாளதக்த ொரந்த்தாக்ெ இருநதும் கூ்ட, செய்ன்ஸ இன் 
ஒடடுசமாத்த ெமூக ஊ்டகஙககளப ்பற்றிய ஆய்வும், ்பைஙகுடி 
அக்டயாளதக்த மடடு்ம ொரநது இருகக முடியெிலக்ல.
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எல்லாம் ்தெ்ாகதிெி்டெிலக்ல. சமகச்டானாலட என்்பெர, 
்தன்னுக்டய ஆய்வுககளமாக, கன்பூெறியஸ அெரகளின் ்பி்ப
்பி்டத்ததிறகு அரு்கயுள்ள ஒரு சீனக க்டறககர கதிராமதக்தத 
்்தரநச்தடுத்தார. அ்தன்்பின், அஙகு எ்ததிர்பாரககககூடிய 
அளெி்லான ்பாரம்்பரியதக்த எ்ததிரசகாண்்டார. ெறினனன், ்தன் 
உ்ெினரகள் ெறி்லர இருககும் ஊரான, டரினி்டாடில உள்ள 
எல மிர்்டார என்் இ்டதக்த ்்தரவு செய்்த்தன் மூ்லம், அ்ததிக 
ஆச்ெரயஙகள் எதுவும் இல்லாமல இருககபச்பற்ார.

அப்படிசயன்்ால, ்்தாலெிசயன்்பது மிகபச்பரி்தாகப  
்்பெப்படுெது ஏன்? இந்த மானு்டெியல ெலலுேரகள் 
்ப்லரும், அெரகளுக்டய ஆய்வுககளஙகள் அெரகளின் 
கலெிததுக் ஆரெதக்தப ச்பாறுதது ்்தரவு செய்யப்பட்ட
்தால, அெரகளுக்டய ஆய்வுகள் ச்தா்டஙகதிய ்ததிட்டப்படி்ய 
ே்டந்ததிருந்தால மிகவும் ்பயனக்டந்ததிருப்பர. கண்டிப்பாக, 
அெரகளுக்டய தூககமில்லா இரவுகளின் எண்ணிககக 
குக்ந்ததிருககும். எனினும், இந்த ெிஷயத்ததில ்தான், மானு
்டெியல ஆய்வுகள் மற் ஆய்வுகளில இருநது ெித்ததியா
ெப்படுகதி்து. மானு்ட ெியல ெலலுேரகள், ஒரு கு்றிப்பிட்ட 
முடிகெ எ்ததிர்பாரககககூடிய ேதி்ததியு்தெி ச்பற் ்ததிட்ட அ்றி
கககககள எழுதும் ்்பாது மிகவும் ெிரக்ததியக்டகதின்்னர. 
எஙககளப ்்பான்் மானு்டெியல ெலலுேரகள் ச்பரும்்பா
லும் ஆராய்ச்ெறிககள ்மறசகாள்ெ்தன் காரண்ம, ோஙகள்  
எ்ததிரசகாள்ளப்்பாெக்தப ்பற்றிய எந்தக கருததும்  
எஙகளுககு இலக்ல என்்பது ்தான். ோஙகள் கண்டு
்பிடிககப்்பாெ்தாக ேதிகனததுக சகாண்டிருப்ப்தறகும், 
்பின்னர ோஙகள் கண்டு்பிடிப்ப்தறகும் இக்ட்ய உள்ள 
முரண்்பாடு ்தான் ்ப்ல ெமயஙகளில எஙகளுக்டய 
உண்கமயான கண்டு்பிடிப்பாக இருககும். ்்தாலெி 
என்்பது எஙககளபச்பாறுத்த ெகரயில, எஙகள் செயல
்ததிட்டத்ததின் ேம்்பகத்தன்கமகய உறு்ததிப்படுததும் ஒரு 
ெிஷயமாகும். 15 மா்த ஆய்வுககளப ்பணியின் இறு்ததியில, 
ஒவசொரு ஆய்ொளரும் ்தஙககள ெமூக ஊ்டகஙக
ளின் ்பயன்்பாடு மறறும் ெிகளவுகள் ்பற்றி மறு ச்தா்டர
்பிகணவு சகாள்ள அனும்ததிககும் காரணம் ்மறகூ்றிய 
ேம்்பகத்தன்கம ்தான். ஆக்ெ எஙககளப ச்பாறுத்த
ெகர, ்்தாலெி என்்பது ஏமாற்த்ததிறகுரிய ெிஷயமாக  
இருந்தாலும், எஙகளுக்டய பு்லகமயின் ்தரம் மறறும் 
செற்றிகய உறு்ததிப்படுததும் ஒரு செள்ளிபபு்ணி யாகும். 
இ்தனால அ்றியப்படுெது என்னசென்்ால, எஙகளுக்டய 
ஆய்ெின் ஆ்தாரஙககள, எஙகள் சுய கருததுககளின்  
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்பிர்ததி்பலிப்பாக நீஙகள் காண இய்லாது என்்பது ்தான். ெமூக  
ஊ்டகஙகள் இன்னின்ன ெிகளவுககள ஏற்படுததுகதின்்ன 
என்று ோஙகள் ெிொ்ததிககும் ்்பாது, அந்த ெிொ்ததக்த 
ோஙகள் அஙகீகரிப்ப்தாக்ொ, அல்லது மறுப்ப்தாக்ொ 
ஆகதிெி்டாது.

இன அகமப்பியல   ஒரு ெைிமுக்யா அல்லது முடிொ?
ஒரு ெறி்ல துக்களில,2 இன அகமப்பியல என்்பது, மககள்  

்தஙகள் இயறககயா ன ொழெி்டஙகளில இருககும் 
முக்கயயும் அ ெரகளின் செயலககளயும் ்ேரடியாக 
கண்்ட்றிெக்தக கு்றிககும். ஒரு கு்றிப்பிட்ட ெினாத்தாளு
ககு அெரகள் ெிக்டயளிப்பக்த அல்ல. எனினும், மானு்டெி
யக்லப ச்பாறுத்தெகரயில, இன அகமப்பியலின் கமய 
ெறித்தாந்தம், ்ேரம். எந்த ஒரு ஆய்வு செய்்பெரும், அெரக
ளுக்டய ஆய்வுக களத்ததில நீடடித்த கா்லம், ஏ்த்தாை ஒரு 
ெரு்டத்ததிறகும் ்மல, ்தஙகதியிருத்தல அெெறியம். எஙகளது 
ஆய்ொளரகள் அகனெரு்ம, ்தஙகளது ஆய்வுககளத்ததில 
15 மா்தஙகளுககு ்ம்லாக ்தஙகதியிருநது ஆய்வுப்பணி
யில3 ஈடு்படடிருந்தனர. மானு்டெியல ெலலுேரகள் உள்ளூர 
சமாைிகளில ்பரிச்ெயம் ச்பற்றிருத்தல அெெறியம். அப்்பாது 
்தான் அெரகளால மககள் ்தஙகளி்டம் கூறும் ெிஷயஙகள் 
மடடுமல்லாமல, அெரகள் ்தஙகளுககுள் உகரயாடிகசகா
ள்ளும் ெிஷயஙககளப ்பற்றியும் புரிநதுசகாள்ள முடியும். 
மானு்டெியல ொரந்த இன அகமப்பியக்ல, “்பங்கற்பாள
ரககளக கூர்ோககு்தல” என்று கூறுெர. தூரத்ததிலிருநது 
ககயில ஒரு அடக்டயு்டன் கு்றிபச்படுததுக சகாள்ெக்த 
ெி்ட, மானு்டெிய்லாளரகள் மககளு்டன், குைநக்தகய 
கெனிததுகசகாள்ெது ்்பா்ல்ொ, ்பானஙகள் ்பரிமா
றுெது ்்பா்ல்ொ, உள்ளூர அக்ல்்பெறி அஙகாடிகளில  
்ெக்ல செய்ெது ்்பா்ல்ொ ்தஙககள ஈடு்படுத்ததிக
சகாள்ொரகள். இ்தன் மூ்லம் உண்கமயான ேடபு்வு ககளயும் 
உண்்டாககதிக சகாள்ொரகள். மில்லர இன் ச்பாருடகள் 
ொஙகு்தல (ஷாப்பிங) 4 ்பற்றிய இன அகமப்பியல ்பற்றி 
்படிப்பெரகள் ்ப்லர, அெர ்தன்னுக்டய ்தகெ்லாளரகளுககு  
ொஙக ்ெண்டிய ச்பாருடகள் ்பற்றி ஆ்்லாெகனகள் 
ெைஙகதினார என்்பக்த ்படிதது அ்ததிரநது ்்பாயினர. அெர 
கூறுெது என்னசென்்ால, மககள் ்தஙகள் ேண்்பரக்ளாடு 
ஏ்்தனும் ொஙகச் செலலும் ்்பாது, எந்த மா்ததிரியான உக்ட 
அெரகளின் உருெ அகமப்பிறகு ச்பாருத்தமாக இருககும், 
சுகெயான உணவு ெகககள் எஙகு கதிக்டககும் ்்பான்் 
ஆ்்லாெகனகள் ெைஙக ்ெண்டும் என்று எ்ததிர்பாரக
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கதின்்னர. ்பங்கற்பாளரகள் ஈடு்படுெ்ததில ஏற்படும் ்்தாலெி 
்தான் ஆய்ெிகன செயறககயாக ஆககுகதி்்்த ்தெிர, அெர
களின் ஈடு்பா்டல்ல.

இன அகமப்பியக்ல ெிெரிப்ப்தறகு மறச்ாரு முக் 
உள்ளது. அது, ோம் ்பைகும் முக்யில கெனம் செலுத்தாமல, 
ொ்ததிகக ்ெண்டிய முடிெில கெனம் செலுததுகதி து. மானு்ட
ெியலின் முககதிய கூறக் ச்தளிொக ெிளகக ்ெண்டு
சமன்்ால, “்பரிபூரணமான சூழேதிக்ல ொர அரப்பணிபபு” 
என்று கூ்்லாம். ோஙகள் ஒரு ஆய்ெின் கருகெ ்்தரந
ச்தடுககும் ச்பாழுது, இந்த ெககயில ெமூக ஊ்டகஙகள், 
மககளின் ொழெில எந்த காரணிககள எல்லாம் இந்தக 
கரு ்பா்ததிககும் என்் எந்த ஒரு அனுமானமும் இல்லாமல 
்தான் துெஙகுகதி ்ாம். அந்தக காரணிகள், ்பாலினம், ம்தம், 
்பணி, குடும்்பம் என்று எது்ெண்டுமானாலும் இருகக்லாம். 
இெற்றில எக்தயும் புள்ளிெிெர ச்தா்டரபு்படுத்தலுககாக, 
்தனிப்படுத்த இய்லாது. ஏசனனில, ேதிஜ ொழெில, இெற்றில 
எதுவும் ்தனியாக இருப்ப்ததிலக்ல. எந்த ஒரு மானு்டரும், 
்தஙகள் ொழெில ஒவசொரு ோளும், ்மறகூ்றிய மறறும் 
்ெறு ்ப்ல காரணிககள ஒ்ர ெமயத்ததில எ்ததிரசகாள்கதி
ன்்னர. ஒரு ்தனிே்பர என்்பெர, ஒரு ச்பண்ணாகவும், இநது
ொகவும், ஒரு ்தாயாகவும், ஒரு ச்தாைிறொக்ல ்பணியாள 
ராகவும், ஒரு அகெயத ்தன்கம உக்டயெராகவும், சேடுநச்தா
்டரககள ரெறிப்பெராகவும், முகநூலில ்ததிகர ேடெத்ததிரஙககள 
்பின்்பறறு்பெராகவும் ஒ்ர ெமயத்ததில இருகக முடியும். 
இப்படிக கூறுெ்தன் மூ்லம், எஙககளப ்்பான்் மானு்டெியல 
ெலலுேரககள, ெறிகக்லானெரகளாக்ொ எளி்ததில ககயாள 
முடியா்தெரகளாக்ொ ெறித்தரிககெிலக்ல. எஙககளப 
ச்பாறுத்த ெகர, இப்படி ெிெரிப்பது ்தான் மககள் உ்லகக 
அனு்பெிககும் ெி்தம் ்பற்றிய உண்கமயான ெரணகன. 
யாரு்ம ஒரு ஆராய்ச்ெறியின் ்தக்லப்பிறகுள்்ள மடடுமாய் 
ொழெ்ததிலக்ல. ்பரிபூரணமான சூழேதிக்ல ொர அரப்பணிபபு 
என்்ால மககள் செய்யும் ஒவசொரு செயலும், அெரகள் 
செய்யும் மறச்ாரு செயலுககான சூழேதிக்லயாக அகமநது 
ெிடுகதி து என்்பது ்தான். இன அகமப்பியல, ஒரு ெைி
முக்யாக, ஒரு ே்பரின் ொழெில அகனதது அம்ெஙகளிலும் 
புகுத்ததிெி்ட முடியாது. ஆனால, அவொறு முயலெ்தன் மூ்லம், 
ேமககு, அந்த அம்ெஙகள் என்சனன்ன என்்பக்தப ்பற்றிய ஒரு 
்பரந்த உத்்தெம் கதிக்டககும்.

இப்படியாக, ்்தகெயான சமாைித்ததி கமகயயும், 
்்தகெயான ்ேரதக்தயும் அகமயப ச்பறறுகசகாண்டு, ஒரு 
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ஆய்வுககளத்ததில ்ெறு்பா்டான மககளுககதிக்ட்ய ொழநது, 
அெரகளின் செயல்பாடக்ட இயன்்ளவு முழுகமயாக கூரநது 
கெனிககும் செயல்ததிட்ட க்டகமப ச்பாறுபபு ஒததுகசகாள்ளப
்படுகதி து. இஙகு முககதிய கு்றிக்காள் என்்பது ோம்  
ேதிகனததுகசகாண்டிருககும் காரணிகளான ்பாலினம், 
ம்தம், ்பணி, ஓய்வு மறறும் குடும்்பம் ்்பான்்ெறக்ப ்பற்றி 
இயன்்ளவு புரிநது சகாண்டு, இ்தன் மூ்லம், ோம் கெனித்த
ெககயில மககள் ெமூக ஊ்டகஙககள ்பயன்்படுததுெ்தன்   
காரணமாக இெற்றில எந்தக காரணி ெிளஙகுகதி து என்் 
ொ்ததக்த முன்கெப்பது ்தான். ்பிர்பஞெஙககளப ்பற்றிய 
அ்றிெியலில, எ்ததிரமக் ெைககானது, ஒரு கருது்காகள 
ச்பாய்சயன ேதிரூ்பிககககூடும். எனினும், ஒரு ெமூகத்ததில, 
அகனெரும் ஒ்ர மா்ததிரி ஒ்ர காரணத்ததிறகாக செய்யக
கூடியது என்று ஒரு ெிஷயமு்ம இலக்ல. எ்ததிரமக் ெைக
சகன்்பது, இஙகதிருககும் மறறு்மார ெைககு. அவெள்ெ. 
இஙகு ெைிமுக்கள் ெிெரணமாக இல்லா்த்தன் காரணம், 
ோம், மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் ெைககமான ஒத்த 
ே்டதக்தககள ோடிச்செலெது ்தான். இருந்தாலும், ்தனிக 
கக்தகள், எஙகளுக்டய முடிவுககள ச்தரியப்படுததுெ்தறகு  
்பயன்்படுகதின்்ன. எத்தகனசயத்தகன காரணிகளும், 
சூழேதிக்ல ொர ெறி ப்பியலபுகளும் ஒரு ்தனி ே்பருககு 
ச்பாருநதும் என்று எடுததுகரப்ப்தறகாக்ெ ோஙகள் 
மிகவும் ெிரிொன உ்தாரணஙககளப ்பயன்்படுததுகதி ்ாம். 
அ்தன்்பின், ்பலெகக மாறு்பாடுககள காடடுெ்தறகாகவும், 
எந்தஒரு ்தனிே்பரும் ஒரு ஒடடுசமாத்த ெமூகத்ததின் ்பிர்ததிேதி
்ததியாகதிெி்ட முடியாது என்்பக்த எடுததுககாடடுெ்தறகாகவு்ம 
ோஙகள் ்ப்ல ெறி றிய கக்தககள இெறறு்டன் இகணககதி ்ாம்.

நோங்கள் வெய�து என்ன?

எ்தனால இந்த ஒன்்பது ஆய்வுககளஙகள்? ஏன் ஆப்பிரிககா
ெிலிருந்்தா, ்பண்க்டய ்ொெியத முகாமிலிருந்்தா, ச்தன்
கதிைககு ஆெறியாெிலிருந்்தா எந்த ஆய்வுககளமும் ்்தரவு 
செய்யப்ப்டெிலக்ல? ோஙகள் இக்த, உ்லகம் முழுெ்ததி
லிருநதும் ஆய்வுககளஙககள உள்ள்டககதிய ஒரு உ்லக ளாெிய 
ஆய்வு என்று கு்றிப்பிடுகதி ்ாம். ஆனால, இது மடடு்ம 
ெிரிொன முழுகமயான உணரொற்ல ொரந்த ஆய்வு அல்ல. 
ஆரம்்பத்ததில, ெளரநதுெரும் ச்பாருளா்தாரஙகளான ்பி்ரெறில, 
சீனா, இந்ததியா ்்பான்் மிகபச்பரிய மககடச ்தாககககள 
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்ெரததுகசகாள்ளும் ஆரெம் மிகுந்ததிருந்தது. எஙகளுககு ெ்ட 
அசமரிககாகெ ்ெரததுகசகாள்ளும் எண்ண்ம ெறி றிதும் 
இலக்ல. ஏசனனில, அது, ஏறகன்ெ ெமூக ஊ்டகஙக
களப ்பற்றிய ்பல்ெறு ஆய்வுகளில மிககயாக கு்றிப்பி்டப
்படடுெிட்டது. அகனதக்தயும் ்தாண்டி, ஆராய்ச்ெறிககான  
ச்பாருத்தமான மககடச்தாகக கதிக்டககககூடும் என்்பது 
்தான் ஆய்வுகள ்்தரவுககான முககதிய ெி்ததியாக இருந்தது. 
்மலும், மானு்டெியலில ்்தரச்ெறி ச்பற், இது்்பான்் கா்ல
ெகரயக்ககு ஒததுகசகாள்ளக கூடியெரககள மடடு்ம 
எஙகளால ்பணியில அமரத்த முடிந்தது. எஙகளுக்டய 
ஆரம்்பகா்ல ்ததிட்டம் ஆப்பிரிககாெிலும் ஒரு ஆய்வுககளதக்த 
உள்ள்டககதியிருந்தது. ஆனால அ்தறகாக ்்தரவு செய்யப 
்ப்ட ஆய்ொளரால ெர இய்லெிலக்ல. ஆக்ெ இறு்ததியில,  
்ததிட்டச்செயல்பாடடுக குழு, இந்த ஒன்்பது ஆய்வுககளஙககள 
முடிவு செய்்தது. மறச்ாரு முககதிய காரணியாக ெிளஙகதியது 
ேதி்ததியு்தெி. ொன்டியா்காெில உள்ள அரசு உ்தெிச்பற் ஒரு 
ஆராய்ச்ெறிககூ்டம் மறறும் சென்சனர கசரன் ேதிறுெனத்ததின் 
ச்பருந்தகககமயால, இஆரெறி யின் ஆரம்்பகா்ல ்தாராள 
ேதி்ததியு்தெியு்டன் ்ெரதது, இரண்டு கூடு்தல ்பணியாளரககள 
எஙகளால ்ெரததுகசகாள்ள முடிந்தது. இ்தன் மூ்லம், ெறிலியில 
ஒன்றும், சீனாெில ஒன்றுமாக ஆய்வுககள ே்டத்த முடிந்தது.

ஒவசொரு மானு்டெிய்லாளரும் ஆய்வுககளத்்தரெில 
முககதியப  ்பஙகு ெகதித்தனர. இது ச்பாதுொக, அந்த ெலலு
ேரகள்  ்பின்்பற் ேதிகனத்ததிருந்த துக்களில, உ்தாரணமாக 
்கா ஸ்டா  அெரகளின் அரெறியல மறறும் ொங அெரகளின் 
பு்லபச்பயரவு துக்கள், அெரகளுககு இருந்த ஆரெஙககள 
்பிர்ததி்பலித்தன. ஒரு ஆய்வுககளத்ததில ்பணி செய்ய ஒபபுக
சகாள்ளு்தல என்்பது செறும் கு்றிப்பிட்ட ்பகு்ததியின்ராடு மடடு
மல்லாமல ஏகை்யா  ்பணககார்ரா, ஆ்ணா  ச்பண்்ணா, 
ம்தச்ொரபுள்ளெ்ரா  ம்தச்ொர்பற்ெ்ரா, இகளயெ்ரா 
மு்ததியெ்ரா, எந்தெி்த ்பாகு்பாடுமின்்றி, அவெி்டத்ததின் ஒடடு
சமாத்த மககடச்தாககயு்டன் இகணநது செயல்படுெக்த்ய 
கு்றிககும். அ்ததிரஷ்்டெெமாக, அ்ேகமாக இந்த அகனதது 
ஆய்வுககளஙகளும் ்ததி வுேதிக்ல ெமூக ொழககககய 
ெைகமயாகக சகாண்டிருந்தன. இ்தனா்்ல்ய, ேதிக்கா்ல
ஸகு ெினால, இத்தாலியரகள் ெைககப்படி அெரது ஆய்வு
ககளத்ததின் குடிகமயத்ததிறகு அடிககடி சென்றுசகாண்டிருகக 
முடிந்தது. செய்ன்ஸ ெறினால அெருக்டய அண்க்ட அய்லார 
்்பா்ல்ெ அடிககடி ெணிகச் ெநக்தக்கா அல்லது குைநக்த
களின் ்பள்ளிககுப ்பின்னான கதிரிகயகள் ேக்டச்பறும் இ்டங
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களுக்கா சென்றுெர முடிந்தது. ்பிரிககப்பட்ட ெமு்தாயஙகள் 
இருககும் இ்டஙகளில, ஆய்வுககளப ்பணியா ளரகள் ்தஙகள் 
ேண்்பரகள் மறறும் ்பி் ச்தா்டரபுகளின் ்தனிக குழுமஙகள் 
அகமதது செயல்ப்ட ்ெண்டியிருந்தது. உ்தாரணம், ்காஸ்டா 
அெரகள் மாரடினில அரா்பியரகள் மறறும் குர்ததியரகளின் 
குழுகககள அகமத்தது ்்பா்ல. எனினும் அதுவும் ்்பாது
மான்தாக இருககெிலக்ல. ஏசனனில, இயலபுமா்ா குர்ததி
யரகள் என்று எெரும் இருககெிலக்ல. ்காஸ்டா அெரகள், 
்தஙகள் ஆய்வுப ்பணிககாக, குடும்்பத்தக்லெரகள் ச்பாதுத
துக்யில ்பணிபுரிகதி , ேன்கு கலெிய்றிவு ச்பற் அ்ததிேவீன
மான குர்ததிய குடும்்பஙகள் மறறும் ்பண்கணகளில இருநது 
ெமீ்பத்ததில ேகரத்ததிறகு இ்டம்ச்பயரந்த, அ்ததிகக கலெிய்றிவு 
இல்லா்த, மிக எளிகமயான குர்ததியக குடும்்பஙகளு்டனான 
ேடபு்கெ இகணதது செயல ்படுெ்ததில உறு்ததியாக இருகக
்ெண்டியிருந்தது. ொங அெரகள், ்தன்னுக்டய ச்தாைிறொக்ல 
்பணியாளரகள் ச்தா்டர்பான ஆய்வுககாக, ச்தாைிறொக்ல மு்த
்லாளிகளு்டன் மிகவும் ஜாககதிரக்தயாக ச்தாைிலமுக் உ்வு 
்்பண ்ெண்டியிருந்தது. ெந்தரப்பஙகளில, ெறி்ப்பான செயல
்பாடக்ட உறு்ததிப்படுத்ததிகசகாள்ெ்தறகாக ஆண் ஆராய்ச்ெறி  
யாளரகள் ச்பண் உ்தெியாளரககளயும், ச்பண் ஆராய்ச்ெறி
யாளரகள் ஆண் உ்தெியாளரககளயும் ேதியமிததுகசகா
ண்்டனர.

அ்ேகமாக மிகவும் கடினமான ஆய்வுககளம் இஙகதி
்லாந்தாகத ்தான் இருககும். ஏசனனில, ஆஙகதி ்லயரகள், 
்பரிச்ெயமில்லா்த ெரகளு்டன் ெகஜமாகப ்பைகககூடியெரகள் 
அல்லர. அெரகளுககு ்தஙகளின் அண்க்ட அய்லார ச்பயரகள் 
ச்தரிந்ததிருககுமா என்்ப்்த ெந்்தகம் ்தான். கதிராமஙகளிலுள்ள 
்ப்லர ்தஙகள் ்பணிகளுககாக ்ெறு இ்டஙகளுககு ்பயணிப
்ப்தால, அெரகள் உள்ளூர ெமூக ேதிகழவுகளில அ்ததிகமாக 
்பஙசகடுததுகச காள்ெ்ததிலக்ல. ஒருெர ஒரு கு்றிப்பிட்ட  
ெமூகத்ததின் ேதிகழவுகளில மடடும் ்பஙசகடுததுகசகாண்்டால, 
அெர, அந்த ெமூகத்ததின் மனப்பாஙகு சகாண்்ட, உள்ளூரின் 
ஒடடு சமாத்த மககடச்தாககயில ஒரு ெறிறு ்பகு்ததியான அந்த 
ெமூகதக்த ொரந்தெரககள மடடு்ம ெந்ததிகக இயலும். 
்தன்னுக்டய ஆய்வுககா்லத்ததின் மு்தல ஆறு மா்தத்ததில, 
மில்லர வீடு வீ்டாகச்5 சென்று, ்தன்கன, அெரகள் வீடடுககுள் 
அனும்ததிப்ப்தறகு மகககள இகெயச் செய்ய முயறெறித்தார. 
அவொ்ாக மடடு்ம அெரால, ெமு்தாயத்ததிறகு ஒவொ்த, 
்தனிகமயான மறறும், குறுகதிய ெமு்தாய மனப்பாஙகு 
சகாள்ளா்த மகககள இனம் கண்டுசகாண்டு ்தன் ஆய்ெில 
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அெரககள உள்ளிடடுக சகாள்ள முடிந்தது. அ்ேகமாக 
அகனெரும் ்பள்ளிககுச் செலெ்தால, அெர ்பள்ளிககூ்டஙக
ளு்டனும் இகணநது செயல்பட்டார. அதுமடடுமின்்றி, அகன
ெருககும் இ்பபு என்்பது ச்பாதுொன்தால, அெர இ்பபு 
ேதிக்ல மருததுெமகனகளு்டனும் இகணநது செயல்பட்டார.

்பங்கறபு என்்பது அவெளவு ்தான். சமகச்டானாலட  
அெரககள ஆய்வுககளத்ததில ெந்ததிககும் ்்பாது, குைநக்த
கள் அெகரக கண்்டவு்டன் குதூக்லக கூச்ெலிடுெக்த 
கண் கூ்டாகப ்பாரகக்லாம். ச்பரியெரகள் கூ்ட அெகர 
ஒரு ெிரிந்த புன்னககயு்ட்ன்ய எ்ததிரசகாண்்டனர. அெர 
ேதிஜமாக்ெ அகனெருககும் உற் ேண்்பனாக ெிள
ஙகதினார. இ்தறகான ஒரு ்பகு்ததிக காரணம், அஙகதிருந்த 
கா்லம் ெகர, அெர அஙகுள்ளெரககளப ்்பா்ல்ெ மிக 
எளிகமயான குடியிருப்பில, ஒரு கைிெக்கய அஙகு 
ொழந்த மற் குடும்்பஙகளு்டன் ்பகதிரநதுசகாண்டு, அெரக
களப்்பா்ல்ெ ஒழுஙகற் ்தண்ணீர மறறும் மின்ொர 
ெிேதி்யாகதக்த ெகதிததுகச காண்டு ொழந்தார. ஒரு நீண்்ட 
்பணி ோளின் கடுகமயான ்பணிககு ்பி்கு, ்ெறு எக்த
ப்பற்றியும் ்யாெறிகக்ொ ்்பெ்ொ ்ததிராணியில்லாமல 
்ொரநது ்்பாய், மீண்டும் மீண்டும் ஒ்ர மா்ததிரியான முடி
ெில்லா்த ெிகளயாடடுகளில மீடெறிகயத ்்தடும் ச்தாைிற
ொக்லப ்பணியாளரகளு்டன் 15 நீண்்ட மா்தஙககள 
செ்லெிடுெது என்்பது ொங ்்பான்் கலெி யாளருககு 
மிகவும் கடினமான அதீ்த மனச்்ொரவு சகாடுககக கூடிய 
ஒரு ெிஷயம் ்தான். ஸக்பயர ொழந்த கதிராமத்ததில, 
புரளி ்்பசுெது என்்பது ்தஙகு ்தக்டயற் ஒரு ெிஷயமாக 
இருந்தது. ஒரு ெககயில, அந்த இ்டத்ததின் ்களிககக
யாக்ெ அது கரு்தப்பட்டது என்லாம். இந்தப புரளிப்்பச்சு, 
ஸக்பயர யார, அெர எஙகதிருநது எ்தறகாக ெந்ததிருககதி்ார, 
அெர ெறிஐஏ ெின் முகெராக இருககககூடு்மா ்்பான்் 
குருடடு ஊகஙகளுககும் ெைிெகுத்த்ததில எந்த ஆச்ெரியமும் 
இலக்ல.  ஆ ரம்்பத்ததில இது்்பான்் ்்பச்சுககளால எந்தப 
்பிரச்கனயும் இலக்ல. ஆனால ்்பாகப்்பாக, மககள் அெர 
உள்ளூர ்்பாக்த மருநது மு்த்லாளிககளப ்பற்றிய ெிொர
கணககாக ெந்ததிருககதி்ார ்்பான்் ெ்தந்ததிகள் ்பரெவும், 
அெர கெக்லப்ப்டத ச்தா்டஙகதினார. ஏசனனில, அந்த 
ஊரில ்ப்ல்்பர, ்்பாக்த ெியா்பாரத்ததில ெிகளந்த ெரச்கெ
களால சகால்லப்படடிருந்தனர. அெருகசகன்ெ ்பிரத்யக
மாக மிரட்டலகள் ெரதச்தா்டஙகதிய்்பாது ேதிக்லகம ்மலும் 
்மாெமானது. அ்ததிரஷ்்டெெமாக அெருக்டய மகனெி அஙகு 
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ெநது அெரு்டன் ொைதச்தா்டஙகதியதும், உள்ளூர மககளின் 
்பயஙகளும், ெ்தந்ததிகளும் ்தணியத ச்தா்டஙகதின.

ஆல்்டா ்ொஸ்பிஸி்யாெில, 8.3 ரிக்டர அளெி்லான 
பூகம்்பம் ஏற்படடு அஙகுள்ள கடடி்டஙககள ்தகரத்தைித்த 
்்பாது, செய்ன்ஸ அெரகளின் ஆராய்ச்ெறியில ஒரு ்ததிருபபு
முகன ஏற்பட்டது. ஒரு ொரத்ததிறகும் ்ம்லாக, ்தண்ணீர மறறும் 
மின்ொர ெிேதி யாகம் ்தக்டப்படடிருந்தது. அந்த இ்டதக்த 
இகவீக என்் ச்பரிய ேகரதது்டன் இகணககும் சேடுஞொக்ல 
பூகம்்பத்தால ்தகரககப்படடிருந்தது. இ்தனால இந்த இ்டம் மற் 
இ்டஙகளில இருநது முழுகமயாகத துண்டிககப்படடிருந்தது. 
இ்தனால ஒருெருகசகாருெர ஆ்தரொக இருகக ்ெண்டிய 
சூைலில, ெமூக ஓடடு்தல அ்ததிகரித்தது. இது செய்ன்ஸ ககு  
ஒரு பு்ததிய ெமூகக கடடுக்காபபு மனப்பான்கமகய ஏற்ப
டுத்ததியது. இ்தனால, ஒரு ெரு்டத்ததிறகு ்பின்னரும் அெரால 
்பிகணபபுத ்தருணஙககள உணரமுடிந்தது. அெருக்டய 
களப்பணியின் கக்டெறி ொரத்ததில, இரண்டு பு்ததி்தாக அ்றிமு
கமானெரகளு்டன் உகரயாடிகசகாண்டிருந்த ்்பாது, அெர
களுக்டய பூகம்்பதக்தப ்பற்றிய ்்பச்ெறின் ெமயம், ்தாஙகள் 
எந்த அளவு அச்ெப்பட்டனர, எவொறு இ்ந்்த ்்பாய்ெி்டப
்்பாெ்தாக ேதிகனத்தனர என்்பக்த மூெரும் ெறிரிபபுகளினூ்்ட 
ேதிகனவு கூரந்தனர. அந்தசோடியில ஒரு ஆழந்த ேடபு்வு 
அஙகு உ்ததித்தது.

்பங்கற்பாளரககளக கூரநது ்ோககுெ்ததிலுள்ள 
முககதிய அம்ெ்ம, எந்த மா்ததிரியான ே்டதக்த ச்பாருத்த
மானது என்்பக்தக கறறுகசகாள்ெது ்தான். ஒவசொரு 
ஆய்வுககளத்ததிலும் இருககும் மககள் ேடபு்வுகள் 
ஏற்படுத்ததிகச காள்ளும் முக்கயப ்படிப்படியாகப ்பின்்ப
றறுெது, ்மறகூ்றிய கறறுகசகாள்ளும் முக்ககு 
இன்்றியகம யா்த்தாகும். உ்தாரணமாக, டரினி்டாடில, 
ேடபு்வு சகாள்ெது என்்பதும், ேண்்பரகளாக இருப்பச்த
ன்்பதும் ஒரு ்பகு்ததியில ச்தா்டரநது ்களிககக ெிருநதுக
ளில ஈடு்படுெது, மறச்ாரு ்பகு்ததியில ஒ்ர குடியிருப்பில 
ெெறிப்பது, ்ெச்ாரு ்பகு்ததியில ச்தா்டரநது ம்தம் ொரந்த  
்ெகெகளில (அ) ெ்டஙகுகளில ஈடு்படுெது ்்பான்று ்பகு்ததி
ககுப ்பகு்ததி ெித்ததியாெப்படும். ஒரு இன அகமப்பிய்லாளர 
என்்பெர, அெர இருககுமி்டத்ததில உள்ள அகனெகரயும் 
ஒன்று ்்பா்ல செௌகரியமாக உணரச்செய்யக கூடிய ்ோகக
தது்டன், ்தன்னுக்டய ்தன்கமகய, ்்தாற்தக்த, சமாைிகய 
்தான் செலலும் ்பகு்ததிக்கற்ொறு. ஒரு ்பச்்ொந்ததிகயப 
்்பா்ல மாற்றிகசகாள்ள ்ெண்டும்.
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மிக எளி்தாக ோஙகள் ்்தாறகும், அந்தத ்்தாலெியின் 
மூ்லம் கறறுகசகாள்ளும் ஒரு துக் உண்ச்டன்்ால அது 
எமது ்்தாற்ம் ்தான். செஙகடராமன், அெர களப்பணி 
்மறசகாண்்ட ெட்டாரதக்தச் ொரந்த இந்ததியராக இருகக
்லாம். ஆனால அெர கறறுகசகாள்ள ்ெண்டியது ேதிக்ய 
இருந்தது. அெர ச்தன்னிந்ததியாெில, ்தன் களப்பணிகய 
துெஙகதிய ்்பாது ஜீன்ஸசும், டி ஷரடடும் [்ப்டம்: 3.1] அணிநது 
சென்்றி ருந்தார. அந்தப்பகு்ததியில யாரும் அெகர ஒரு 
ச்பாருட்டாக்ெ ம்ததிககெிலக்ல. அ்தன் ்பின் முற்றிலும் 
மாறு்பா்டாக, அலுெ்லகம் செல்பெர ்்பான்் சீரான ்பாண்ட 
டும் ெ்லகெச்ெடக்டயும் அணிநது சென்்ார. அெர ெந்ததித்த 
ஒவசொருெரும், அெர ்தஙகளி்டம் ஏ்்தா ெிறக ெந்ததிரு
ப்ப்தாக எண்ணி, அெகர சமாத்தமாகத ்தெிரத்தனர. ஒரு 
ெந்தரப்பத்ததில, ஒரு ்பள்ளிககுச் சென்று, எஙகள் செயல்ததிட்ட
தக்தப ்பற்றியும், ஆராய்ச்ெறி முக்ககளப ்பற்றியும் ெிரிொ
கவும் ச்பாறுகமயாகவும் ெிளககதிய ்பின்னர, அஙகுள்ள ஒரு 
ஆெறிரியர, ்தஙகளுககு இந்த “மானு்டெியக்ல” ொஙகுெ்ததில 
எந்த ஒரு ெிருப்பமும் இலக்ல என்று கரா்ாகச் சொன்னார. 
இறு்ததியாக, ெறி்ல்ப்ல ்யாெகனகளுககுப ்பின்னர, செஙகட

படம். 3.1 ச்பாருத்தமற்  உக்டயணிந்ததிருககும் 
செஙகடராமன்
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ராமன் ெறி்ல ே்டெடிககககள் ்மறசகாண்்டார. அ்தன்்படி, 
அெர, ்தன் இரண்டு காதுககளயும் குத்ததிகசகாண்டு 
அெற்றில ெறிறு ்்தாடுககள அணிநதுசகாண்டு, ்பாரம்்பரிய 
இந்ததிய ெைககப்படி ககத்த்றி குர்தா அணிநது சகாண்டு 
்தன்கன ஒரு கலெியாளராக ்பிரக்டனப்படுததும் அ்றிவுொர 
ஆக்டகள் மறறும் ்்தாற்த து்டன் ்தன் ஆய்வுப்பணிககள 
்மறசகாண்்டார. அ்தன்்பின் அெருக்டய களப்பணி, மிகச்ெறி
்ப்பாக ேக்டச்பற்து.

ஸக்பயர அெரகள், ்தன்னுக்டய ஆய்வுககளதக்த இரு 
ச்பரும் ்பிரிவுகளாகக கண்்டார. ஒன்று, மறு்பிர்ெெத்ததில  
்பறறு சகாண்டிருந்த கதி றிஸ்தெரகள். மற்து, முற்றிலும்  
கதி றிஸ்தெம் அல்லா்த ே்டெடிககககளில ஆரெமும் ஈடு்பாடும்   
சகாண்டிருந்தெரகள். ஆக்ெ, அெர ்தன்னுக்டய ்்தாற்தக்த, 
ஒ்ரயடியாக இக்ொர ே்பராகவும் இல்லாமல, உ்லகாரந்த  
ே்பராகவும் இல்லா்த ெககயில அகமததுகசகாள்ள ்ெண்டி
யிருந்தது. இறு்ததியில அெர, ச்பாதுொன ஐ்ராப்பிய அய்லாள் 
்்தாற்தக்தத ்தன்தாககதிகசகாண்டு, இரண்டு ்பிரிவு  
மககளு்டனும், சு்ல்பமான உகரயா்டலககள ொத்ததியமாககதிக
சகாண்்டார. இ்தறகு எ்ததிரமா்ாக, ெறினனன் என்்பெர, 
்ததிருெிைா களியாட்ட முகாம்ககள உருொககு்பெரக
ளின் ேலச்லண்ணதக்தயும் ஒததுணரகெயும் ச்பறு
ெ்தறகாக, ்தனது ெைகமயான உக்டககளத து்நது, 
்ததிருெிைா களியாட்ட உக்டககள ்தரிததுகச காள்ள ்ெண்டி
யிருந்தது. [்ப்டம்: 3.2]. ்காஸ்டா என்்பெர, ்தன்னுக்டய 
கககளிலும், காலகளிலும் உள்ள உ்ராமஙககள,   
ெைககதக்த ெி்டவும், அ்ததிகக கெனமாக நீகக ் ெண்டி யிருந்தது. 
ஏசனனில, துருககதியில அெர களப்பணி ்மறச காண்டிருந்த 
்பகு்ததியில, ஆக்டயால மூ்டப்ப்டா்த கககால ்பகு்ததிகளில  
ஒ்ர ஒரு உ்ராமம் ச்தன்்பட்டாலும், அது மிகவும் செடகக்க
்டான ெிஷயமாகக கரு்தப்பட்டது. ்மலும், அெர ்தன்னுக்டய 
இல்லதக்த துளியும் களஙகமில்லாமல ்பரிசுத்தமாக கெததுக 
சகாள்ள ்ெண்டியிருந்தது. ்மலும் ்ப்ல ெமயஙகளில அெர 
ஒரு முகத்ததிகரகயயும் அணிய ்ெண்டியிருந்தது. [்ப்டம்: 3.3]

எஙகளி்டம் ்கள்ெித்தாள்க்ளா, அல்லது ஒரு கு்றிப
்பிட்ட ்கள்ெியின் மீது ஆய்வு ே்டததுெ்தறகான ஒப்பந்த்மா 
இருந்தாலும், ்ப்ல ெமயஙகளில இந்தக ்கள்ெிககள 
்ேரடியாக ்கட்பது மிகவும் செயறககயாக இருந்தது. 
அதுமடடுமின்்றி, ொங அெரகளின் ஆய்வுககள ்பிரகஜக
ளான ச்தாைிறொக்ல ்பணியாளரகள், ெம்்பிர்தாயப்படியான 
்கள்ெிககளயும் ஒருெி்த ெந்்தகதது்ட்ன்ய எ்ததிர
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சகாண்்டாரகள். ொங அெரகள் எப்்பாச்தல்லாம் அெரகளில 
ஒருெராக, அெரகளின் உணரவு பூரெமான ்பிரச்ெறிகன
களில உ்தவும் ேண்்பராக இருககதி்ா்ரா, அபச்பாழுதுகளில 
மடடு்ம, அெரு்டன் சு்தந்ததிரமாக உகரயாடினர. மா்ததிரிககு, 
இ்்தா மூன்று ெம்்பிர்தாயக ்கள்ெிகள்:

 (1) உஙகளி்டம், உஙகள் துகணெர (அ) கூட்டாளியின், 
ெமூக ஊ்டகத்தளத்ததின் க்டவுச்சொல இருககதி ்தா? ஆம் 
என்்ால, எ்தறகாக, எப்படி அக்தப ச்பறறீரகள் என்று 
சொல்ல முடியுமா?

 (2) உஙகளுக்டய முன்னாள் துகணெர (அ) கூட்டாளி
யின் புககப்ப்டஙககள ெமூக ஊ்டக்தளப ்பககஙகளில 
இருநது நீககதிெிடுவீரகளா? ஆம் என்்ால ஏன்? ்மலும், 
ஒரு ெறி்லர ்தஙகள் முன்னாள் துகணெர (அ) கூட்டாளி
யின் புககப்ப்டஙககள ெமூக ஊ்டக்தளப ்பககஙகளில 
இன்னும் கெததுகசகாண்டிருப்ப்தன் காரணம் என்ன
சென்று ேதிகனககதிறீரகள்?

 (3) நீஙகள் ெமூக ஊ்டக்தளப ்பககஙகளில உள்ள உஙகளு
க்டய இநோள் துகணெர (அ) கூட்டாளியின் முன்னாள் 

படம். 3.2 முகத்ததிகர ெி்லககப்பட்ட ெறினனன்
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துகணெர (அ) கூட்டாளியின் புககப்ப்டஙககள எவொறு 
ெமாளிககதிறீரகள்

இந்தக ்கள்ெிகளுககு, ேதிஜத்ததில அெர ்தன் உகரயா்டல
களின் மூ்லம் ெிக்டகள் ச்பற் ெி்தம் இ்்தா:

“அ்டகக்டவு்ள! அச்தப்படி? இது சராம்்ப ்மாெம். . . . 
என்னா்ல சகாஞெம் கூ்ட ேம்்ப்ெ முடிய்ல. . . . ஆனாலும் 
நீஙக கதில்லாடி ்தான். எப்படி அெ்ரா்ட க்டவுச்ச ொலக்ல 
கண்டு்பிடிச்சீஙக? என்்னா்ட துகணெர எனககு 
சொன்ன்்தயில்ல ச்தரியுமா....”

“ஆசுொெப்படுத்ததிக்காஙக. நீஙக சராம்்ப 
உறு்ததியான ெஙக. அந்தாளுககு ெரியான ஒரு ்பா்டம் 
கதிக்டச்ெறிருககும்னு ேம்்ப்்ன். அ்்தா்ட கூ்ட, அந்தாளுககு  
இக்தப்பத்ததி ஏ்தாெது எச்ெரிககக்யா அல்லது கு்றிப்்பா 
சகாடுததீஙகளா?”

“ேதிஜம்மாொ?!?! அப்படீன்னா.... அந்தாளுககு நீஙக 
அந்தப புககப்ப்டஙககள ்பாரத்தது ச்தரியுமா? எனககு 

படம். 3.3 முகத்ததிகரயி்டப்பட்ட ்காஸ்டா
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என்ன புரியக்லன்னா, இந்த ஆண்க்ளா்ட ்பிரச்ெறிகன
்தான் என்ன? எந்த க்தரியத்ததி்ல ோம அெஙக்ளா்ட 
முன்னாள் கா்தலிககள ்பத்ததின செய்்ததிககளயும், புககப
்ப்டஙககளயும் ெிரிஞெ புன்னகக்யா்ட ஏததுப்்பாம்னு 
ேதிகனகக்ாஙக??”

இஙகு முககதியமான ெிஷயம் என்னசென்்ால, மககள் 
மானு்டெியல ெலலுேரகளு்டனான ்தஙகள் ஈடு்பாடக்ட 
ரெறிதது அனு்பெிகக ்ெண்டும். அெரகள் இந்த ஈடு்பாடடில 
மிகவும் இ்தமாகவும் செௌகரயமாகவும் உணர்ெண்டும். 
இலக்லசயன்்ால அெரகளுக்டய ்ேரதக்த ேமககாக 
செ்லெி்ட மாட்டாரகள். அதுமடடுமின்்றி, களப்பணியாளரகள் 
அகனெரு்ம, ்தஙகள் ்்படடிகளின் ெம்்பிர்தாயமான ஒளி 
ஒலி ்ப்ததிகெ, ்்படடி காணப்பட்டெரகளின் ேம்்பிககககயயும் 
ெம்ம்ததக்தயும் ச்பற் ்பின்ன்ர செளியிட்டனர. இ்தனால, 
ோஙகள் எஙகள் ்தகெ்லாளரகள் உ்ப்யாகதித்த துலலியமான 
ொரதக்தககள அப்படி்ய எஙகள் புத்தகஙகளில உள்ளீடடுக 
சகாள்ள முடிந்தது.

ோஙகள் அடிககடி ்கடகும் ்கள்ெிகளில ஒன்று, 
்பங்கற்பாளரகளின் மா்ததிரி அளவு ்தான். ஒரு உறு்ததியான 
மா்ததிரி அளகெ கு்றிப்பிடுெது என்்பது இய்லா்த காரியம். 
இந்த மா்ததிரி அளவு என்்பது ெறி்ல ெமயஙகளில, ெறி்ல்ப்ல  
்பானஙகளு்டன் கூடிய ெகஜமான உகரயா்டலில ெந்ததித்தெர
களாக இருகக்லாம். ்ெறு ெறி்ல ெமயஙகளில ோஙகள் மா்தக
கணககதில ்ததினம்்்தாறும் ெந்ததிககும் மககளாக இருகக்லாம். 
இன அகமப்பிய்லாளரகள் ்தஙகள் ெகரவுககள ச்பருமளவு, 
்பததுப ்ப்ததிகனநது மா்தஙகளாக ்தாஙகள் சேருஙகதிப ்பைகதி 
ேண்்பரகளான ே்பரகளி்டமிருநது ச்பறுகதி ாரகள். இது 
்்பான்் ேண்்பரகள், ்தாஙகள் ஆ்ததியில கூ்றிய ெிஷய
ஙகள் ச்பரும்்பாலும் ஆய்ொளரககள ஈரகக்ொ அல்லது 
அெரகளி்ட மிருநது எக்த்யனும் மக்கக்ொ என்று 
ஒததுகச காள்ளககூடும். இறு்ததியில, அெரகள், ்தம்கமச் சுற்றி 
ே்டப்பெறக்ப ்பற்றிய ெளமான நுண்ண்றிகெ எஙகளு்டன்  
்பகதிரநது சகாள்ொரகள். மானு்டெியல ெலலுேரகளும் ்தாஙகள் 
்கள்ெிப்படும் ்தகெலகளின் ஏறபுக்டகமகய அவெப ்்பாது 
ெரி்பாரததுகசகாள்ொரகள். ்ததி ந்த மன்்தாடு ்தகெலககள 
உள்ொஙகதிகசகாண்்டாலும் ெ்தந்ததிககளப ்பற்றிய ஐயு்வு 
மனப்பான்கமயு்ட்ன இருப்பர. ஒரு துப்ப்றிொளர ்்பா்ல 
எஙகள் மூ்லா்தாரஙகளில எபச்பாழுது்ம ்மலும் ெறி ந்த 
அத்தாடெறிககள ோஙகள் ்்தடிகசகாண்்்ட இருப்்பாம்.
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ஒரு ெககயில, எஙகளின் இந்த ஆய்வு, ெமூக ஊ்டகங
ககளப ்பற்றிய ்பி் ஆய்வுகளின் இன அகமப்பியல எ்ததிர
சகாள்ளலககள ெி்ட ச்தளிொன அனுகூ்லம் ச்பற்றிருந்தது. 
இன அகமப்பியல செய்ெ்தறகு முன், ோஙகள் ஒததுக
சகாண்்டது என்னசென்்ால, அகனதது களப்பணியாளர
களும், சுமார 150 மகககள இ்லககாகக சகாண்டு ்தஙகளின் 
களப்பணியின் சமாத்த கா்லெகரயக்ககும் அெரககள 
ெமூக ஊ்டகஙகளில ்பின்ச்தா்டரெது என்்பது ்தான். ஒரு 
மானு்டெிய்லாளர ்தான் ்பணிபுரியும் ெமூகத்ததில எவெளவு 
்தான் ஒன்்றியிருப்ப்தாக உணரந்தாலும், ்தன் இருப்பால 
அந்த ெமூகதது மககளின் ே்டதக்தகள் எந்தளவு மா்றியிருக
கு்மா என்் கெக்ல அெருள் இருநதுசகாண்்்ட இருககும். 
ஆனால, ்்பஸபுக மறறும் QQ ெில நூறறுககணககா்னாரில 
ஒருெராய் இருப்பது மற்ெரின் ேதிகழேதிக்ல ே்டெடிககககளில 
எந்த ்பா்ததிபக்பயு ம் ஏற்படுத்ததிெி்டப ்்பாெ்ததிலக்ல என்்பது 
ச்தளிொன ்பின், எஙகள் செயல்ததிட்டத்ததின் ்படி, ேதிகழேதிக்ல 
்ப்ததிவுக்ள, ்பங்கற்பாளரககள ்ேரடியாக கூர்ோககுெ்தன் 
ொத்ததியகூறறுககான சீரான எடுததுககாட்டாக ்்தான்்றியது. 
இ்தறகாக்ெ, ஒவசொரு களப்பணியாளரும், முககதிய ெமூக 
ஊ்டகத்தளஙகளில, ்பிரத்யகமான கணககுகள் துெஙகதினர.  
ேதிகழேதிக்லயில எஙகள் இருபபு, சுறுசுறுப்பாக இருகக 
்ெண்டுமா அல்லது மந்தமாக இருகக ்ெண்டுமா என்் 
ஒரு க்லந்தாய்வு இருந்தது. ஆனால, மானு்டெிய்லாளரகள், 
்தஙகளின் இன்ன்பி் ேண்்பரககளப ்்பா்ல்ெ அவெப்்பாது 
்ப்ததிவுகள் செய்ெதும், கருதது மறறும் ெிருப்பம் ச்தரிெிப்பது
மாய் ஓரளவு சுறுசுறுப்பாக செயல்படுெக்த்ய மககள் எ்ததிர
்பாரககதின்்னர என்்பக்த ெறினனன் கண்்ட்றிந்தார.

எஙகளது களப்பணியின் மறச்ாரு முககதிய ்பகு்ததி, 
அத்ததியாயம்   4ல ெிொ்ததிககப்படடுள்ள, எஙகளுக்டய ்ததிட்டப
்படியான ெினாப்படடியல ்தான். அஙகு கு்றிப்பிடடுள்ள்படி, 
எஙகளுக்டய மு்தல ெினாப்படடிய்லானது, ெருமான ெரம்பு, 
இனம், ம்தம், கலெி அடிப்பக்டயில அகமந்த ஒடடுசமாத்த  
மககடச ்தாககயு்டன் ஈடு்படுெ்தறகான முன்்னாடியாக 
எஙகளில ெறி்லரால ்பயன்்படுத்தப்பட்டது. களப்பணியின் 
இறு்ததியில செளியி்டப்படடு ்பயன்்படுத்தப்பட்ட எஙகளு
க்டய இரண்்டாெது ெினாப்படடியல, அ்தன் ேம்்பத்தகுந்த 
ஒபபீடடுத்தன்கமயால ்மறகூ்றிய அத்ததியாயத்ததின் அடித்த
ளமாக அகமந்தது. செஙகடராமன் அெரகள், ச்தாைிலமுக் 
புள்ளியிய்லாளர என்்பது எஙகளுககு ்்பரு்தெியாக 
இருந்தது. எஙகள் ஆய்ெின் ்பருபச்பாருள் ்ப்லெறக் அெர 
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்தான் ஒழுஙகு்படுத்ததி செயலமுக்ககுள்ளாககதினார. மககள் 
ெமூக ஊ்டகத்தளஙகளில என்ன செய்கதி்ாரகள், யாரு்டன் 
அ்ததிகமாக உகரயாடுகதி்ாரகள், அெரககளப்பற்றிய மற் 
ெிெரஙகள் ்்பான்் கணககீடடி்்ல்ய எஙகளி்டம் ஏகப்பட்ட  
்பருபச்பாருள் ்ெகரமாகதி இருந்தது. ஆனால இகெ
சயல்லாம் இன்னும் ்பகுப்பாய்வு செய்யப்ப்டெிலக்ல6.

மா்தாந்ததிர அ்றிககககள் ்பகதிரநது சகாள்ெ்ததில ஏகப்பட்ட  
்ேரதக்த ோஙகள் செ்லெிட்டாலும், ஒருெர மற்ெரது 
ஆய்வுககளத்ததிறகு ்ேரடியாகச் செலலும்்்பாது கண்ணுககும்  
கருததுககும் பு்லனாகும் ெிஷயஙகள் அ்றிககககளில 
உள்ளக்த ெி்ட அ்ேகம் என்்பக்த எஙகளது களப்பணியின் 
மு்த்லாம் ஆண்டில உணரந்்தாம். இந்தப புத்தகதக்தப ்படிககும் 
உஙகளால அகனதது ஆய்வுககளஙகளுககும் ்்பாக முடியாது 
என்்ப்தால, இது ஒரு ்பிரச்ெறிகனயாக்ெ கரு்தப்பட்டது. ஆக்ெ, 
எழுது ெது்டன், ோஙகள் ஒவசொருெரும் ்பதது குறும்்ப்டக 
காடெறிகள் ்ப்ததிவு செய்து ச்தாகுப்பது என்று உறு்ததி செய்்்தாம். 
ஒன்று அெரகளின் ஆய்வுககளஙகள் ்பற்றியும், மறச்ான்று 
அெரகள் களப்பணிகள் எஙகனம் செயல்படுத்தப ்படுகதி
ன்்ன என்்பது ்பற்றியும், மற்கெ எல்லாம் ஆராய்ச்ெறியாள
ரகளின் கண்டு்பிடிபபுககள எடுததுகரககும் ெைககாய்வுக  
கக்தகளாகவும் இந்த குறும்்ப்டக காடெறிகள் ெகக ்பிரிககப
்பட்டன. இெற்றில ச்தன்னிந்ததியா மறறும் ெ்டககு ெறிலி ்்பான்் 
களஙகளில ்ப்டமாககப்பட்ட ்ப்ல காடெறிகள், எஙகளு்டன்  
ச்பருந்தன்கமயாக கூடடு்ெரநது7 உகைத்த மற்ெரகளால 
எடுககப்பட்டகெ. இந்தப ்ப்டககாடெறிகள் அகனததும், யூடயூப 
மறறும் சொய் வீ ்்பாஸட ்தளஙகளில8 சகாடுககப்படடுள்ளன. 
நீஙகள் எஙகள் ஆய்வுகளின் ஆ்தாரஙககள முழுகமயாகப  
புரிநதுசகாண்டு ்பாராட்ட ்ெண்டுசமன்்ால, இந்தப ்ப்டக
காடெறிகளின் மூ்லம் எஙகள் ஆய்வுககளஙககள ெிஜயம் 
செய்ய்லாம் என்்பது எஙகள் ஆ்்லாெகன.

இன அகமப்பியக்ல ஒரு ெைிமுக்யாக ெிெரிககும் 
ெககயில, இந்த ஆய்வுகர சுருககமாக சகாடுககப்படடிருக
கதி து. இக்த ெி்ட ெிரிொன ெிளககம் சகாடுப்பது என்்பது, 
இந்தப ்பிரசுரம் கலெியாளர அல்லா்த ்பி்ராலும் ்படிககப
்ப்ட்ெண்டும் என்் எஙகள் ்ோககதக்த ெமரெம் செய்து
சகாள்ளும்்படி ஆகதிெிடும். அ்ததிரஷ்்டெெமாக, ெமீ்பத்ததில 
செளிெந்த ஒரு புத்தகம், இந்த ்தக்லப்பில ஒரு அறபு்த
மான முகவுகரகய சகாடுத்ததிருககதி து. சே்றிமுக்கள் 
ச்தா்டஙகதி ்தரவு்ெமிபபு ெகரயி்லான ்பல்ெறு ்பரிசீ்லகன
களும் இ்ததில ெம்்பந்தப்படடிருககதின்்ன9. ்மறகூ்றிய புத்தகம், 
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ேதிகழேதிக்ல ்படிபபு ெம்்பந்தப்பட்ட்தால, இ்தன் அகமபபு, 
எஙகளது அணுகுமுக்யான முழுகமயான சூழேதிக்ல ொரபு
கமயில இருநது ஒருெறி்ல ெகககளில ெித்ததியாெப்படுகதி து. 
எனினும், இன அகமப்பியல ்பற்றிய ெிொ்தம், ஆராய்ச்ெறி 
ெடிெம், கூர் ோககு்தல, மறறும் ்்படடிகள் ்்பான்் ்தக்லப
புகளில ்பாரககும்் ்பாது, இரண்டு அணுகுமுக்களுககும் 
ச்பாதுொக்ெ ச்தரிகதி து.

ஒப்பீடு மறறும் கூட்டுப் பணி

மானு்டெியல மறறும் இன அகமப்பியல ்பணிகளில ச்பரும்
்பகு்ததி, ஒரு ்தனி ே்பர ்தனது ஆய்வுககளத்ததில ்தனித்ததிரு
நது செய்்த ்தனிப்பட்ட ்பணியாகும். என்ெ, மானு்டெியல 
மறறும் ஒபபீடடுக கூடடுப ்பணிகளுககான அ்தன் அரப்ப
ணிபபு ஆகதியெற்றின் எலக்லககுள்ளும் இந்த செயல 
்ததிட்டம் ெறறு அொ்தாரணமானது ்தான். இந்த செயல ்ததிட்டம், 
முன்சனப் ்பாதும் இல்லா்த ெககயினது என்்ப்தறகான 
இன்சனாரு காரணமாக, ெமீ்பத்ததில அ்றிமுகமாகதியுள்ள 
ெிக்லகுக்ந்த டிஜிட்டல ்தகெல ச்தா்டரபு ொ்தனஙகளும் 
ெெ்ததிகளும், களப்பணியின் ்்பாது ச்தா்டர்பில இருப்பக்த 
சு்ல்பமாககதியுள்ளது என்்பக்தக கூ்்லாம். ச்பரும்்பா
்லான அணியினர 2012ம் ெரு்டம் செபச்டம்்பர மா்தம் ஒரு 
குழுொகத ்ததிரண்்டனர. எஙகள் முன்்னற்பாடுகளுககுப 
்பி்கு, 2013ம் ஆண்டு ஏபரல மா்தம் ோஙகள் அகனெரும் 
எஙகள் ஆய்வுககளத்ததிறகு சென்்்ாம் (செய்ன்ஸ மடடும் 
்பின்னர துெஙகதினார). ஒவசொரு மா்தக களப்பணியிலும், 
ோஙகள் அகனெரும் ஒ்ர ்தக்லப்பில ்பணி ்மறசகாண்டு, 
அ்தன்்பின், 5000 ொரதக்தகளுககு உட்படடு ெிெரஙக
களப ்பரிமா்றிகசகாண்்்டாம். ்பின்னர ஒளியுரு க்லநது
கரயா்டல முக்யில எஙகள் கருததுகககள க்லந்தாய்வு 
செய்்்தாம். ஆ்ததியில, இது ஒரு ஆரம்்பேதிக்ல ்ததிட்டப்படி 
ே்டந்தது. உ்தாரணமாக, மு்த்லாம் மா்தம், எஙகள் ஆய்வு
ககளஙககள ெிெரிப்ப்ததிலும், இரண்்டாம் மா்தம் ெமூக 
ஊ்டகத்தளஙககளப ்பற்றிய ெரணகனகளிலும் கைிந்தன. 
கா்லம் செல்லச்செல்ல எஙகளது எ்ததிர்பாரா கண்டு்பிடிபபு
களுககு ஏற்ொறு ோஙகள் மா்றிகசகாண்்்டாம். உ்தா
ரணமாக, ோஙகள் இ்பபு மறறும் ேதிகனவுச் ெறின்னம் 
உண்்டாககு்தல ்்பான்் ்தக்லபபுகளில அ்ததிக கெனம் 
செலுத்த ேதிகனத்்தாம். ஆனால, அ்ேக ெமூக ஊ்டகத்தள
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ஙகளில ெய்தானெரகளின் ்பங்கறபு மிகவும் குக்ொக 
இருந்த்தால இது்்பான்் ்தக்லப்பில ஒரு மா்ததக்த செ்ல
ெிடுெது உெறி்தமாகத ்்தான்்ெிலக்ல. மறச்ாரு ெககயில 
்பாரத்தால, ோஙகள் அ்ததிக கெனம் செலுத்த எண்ணியிரா்த, 
கலெி ்்பான்் ்தக்லபபுகள், அகனததுக களஙகளிலும் 
்மன்்மலும் முககதியததுெம் ச்பறறு ெந்த்தால அெற்றில 
ஒரு மா்ததக்த அரப்பணிகக முடிவு செய்்்தாம். ஆரம்்பத்ததி
லிருந்்த, ஒவசொருெருககும் ஒரு ்தனிப்பட்ட ்தக்லபபு 
இருககும் என்்பக்த ோஙகள் ஒததுகச காண்டிருந்்தாம். 
ஏசனனில, ஒவசொரு களத்ததிறகும், அ்தறகு மடடு்ம 
முககதியததுெம் ொய்ந்த ்பிரச்ெறிகன (அ) ்தக்லபபு என்று 
ஒன்று இருககும். அது மற் களஙகளுககு முககதியமான்தாக 
இருகக்ெண்டும் என்் அெெறியம் இலக்ல. உ்தாரணமாக, 
ஸக்பயர, ெமூக இயஙகு்ததி்னில அ்ததிக கெனம் செலுத்ததி
னார. ெறினன்னா காடெறித்ததி்னில கெனம் செலுத்ததினார.

ோஙகள் அகனெரும் ஒ்ர ்தக்லப்பில ்பணி ்மற
சகாள்ெ்தால ெிகளவுகளும், மறுேதிக்லப்படிகளும் ஒ்ர மா்ததி
ரியான்தாக இருககும் என்று எண்ண்லாம். ஆனால ோஙகள் 
கண்்ட்்தா எ்ததிரமக்யானது. களப்பணியின் ஒவசொரு 
்தருணத்ததிலும் ோஙகள் உணரந்தது என்ன சென்்ால, 
ஒவ்ொர ஆய்வுககளமும் எவெளவு ்தனித்தன்கம 
ொய்ந்தது என்்பக்தத்தான். மககள் இன அகமப்பியல 
ே்டததும் ்்பாது, ஒவசொன்றும் ெிநக்தயாகவும், ெிளககம் 
்்தகெப்படுெ்தாகவும் ்தான் ்்தான்றும். ஆனால ெறி்ல மா்த
ஙகளுககுப ்பி்கு ்பாரத்தால, “இது ச்தரிந்த ெிஷயம் 
்தா்ன” என்் அ்லடெறியப ்்பாககும், அ்தனால அெறக்க 
கு்றிதது கெதது மற்ெரகளுககு ெிளகக்ெண்டும் என்் 
ேதிகன்ெ ம்நது ்்பாகும் அ்பாயமும் ெிகளயும். இந்த 
செயல்ததிட்டதக்தப ச்பாறுத்தெகரயில, மற்ெரகளுக்டய 
்பணி அ்றிககககய ச்தா்டரநது ்படிதது ெந்தது, எஙகளுக
கதிக்ட்யயான ெித்ததியாெதக்தயும், அக்த ெிளகக்ெண்டிய 
அெெறியதக்தயும் உணரத்ததின. ெறி்லெமயஙகளில ெட்டார 
ஒபபீடுகளும் இருந்தன. உ்தாரணத்ததிறகு: ஸக்பயரின், 
மக்முகஉ்லகம் (அண்்டர்ெரலட) மறறும் ச்பநச்த்கா
ஸ்்த ெக்ப ்பற்றிய இருகமொ்தம், டரினி்டாடில உள்ள 
களியாட்ட ெிழுமஙகள் மறறும் கதி்றிஸதுமஸ ெிழுமஙகளு
ககதிக்ட்யயான இருகமொ்தத்ததின் உச்ெ்படெ  ெடிெமாகத 
்்தான்்்லாம். இ்தறகான காரணம், இரண்டு ஆய்வுககள
ஙகளின் ெர்லாற்றிலும், அடிகமத்தனம், கட்டாய ம்தமாற்ம் 
்்பான்் காரணிகளாக இருகக்லாம். சமகச்டானாலட ன் 
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ஆய்வுககளம், ொங அெரகளின் ஆய்வுககளதது்டன் ஒததுப 
்்பாகும் என்றும், ெித்ததியாெப்படும் என்றும் எபச்பாழு
து்ம எ்ததிர்பாரககப்பட்டது. சமகச்டானாலட ன் ஆய்வுகக
ளம், ்காட்பாடுகள் மறறும் உக்ெி்டஙகளின் நீண்்டகா்ல 
ேதிக்லபபுத்தன்கமகய ்பிர்ததி்பலித்தன. ொங ன் ஆய்வுகக
ளம், ச்தாைிறொக்லகளுககு இ்டம் ச்பயரெ்தால உண்்டான 
்தகரவுககளப ்பிர்ததி்பலித்தது.  எனினும், ெறி்ல ஆச்ெரியஙக
ளும் ேமககாகக காத்ததிருந்தன. உ்தாரணத்ததிறகு, கலெியின் 
மீ்தான மனப்பாஙகதில இருந்த அதீ்த ெித்ததியாெம். கதிராமியக 
களத்ததில அ்தறகுக சகாடுககப்பட்ட முககதியததுெம், 
ச்தாைிறொக்ல களத்ததில அ்தன் மீது காட்டப்பட்ட அ்லடெறியம் 
ஆகதியகெ ்தான் அந்த ஆச்ெரியஙகள்.

்ததிரும்்பத்ததிரும்்ப ோஙகள் கறறுகசகாண்்ட ஒரு 
ெிஷயம் உண்ச்டன்்ால, அது எந்த ஒரு களத்ததிலிருநது 
கதிக்டககும் ்தகெக்லயும் ச்பாதுகமப ்படுத்தக கூ்டாது 
என்்பது ்தான். ெறினனனுக்டய டிரினி்டாட களத்ததில, முகநூல 
புகழ என்்பது ஒரு மிகபச்பரிய ெிஷயம். அக்த அக்டெ
்தறகாக, அஙகுள்ள மககள் ்ப்லெறக்யும் செய்்தாரகள், 
்பர்பரப்பாகப ்்பெப்படு்ொம் என்் ேம்்பிகககயில. உ்தா
ரணமாக கூ்்ெண்டுசமன்்ால, ்பள்ளிககுைநக்தகளின் 
ெண்க்டகய ெி்லாொரியாக முகநூலில ்ப்ததிெிடுெது ் ்பான்் 
செயலகள். செய்ன்ஸினுக்டய ஆய்வுககளமான ெ்டககுச் 
ெறிலியில மககளுககு, இது ்்பான்் புகழ மீது எந்தசொரு 
ஆகெயும் இருககெிலக்ல. இது்்பான்் கெனஈரபபுகள் 
அெரககள ெஙக்டமக்டயச் செய்்தன. இது்்பான்் மாறு்பா
டுகள் அளவுகள், எஙகளின் கண்டு்பிடிபபுகள் ்படடியலிலும், 
சொய் வீ ்்பாஸட ்தளத்ததிலும் ச்தளிொகக கு்றிப்பி்டப்படடி
ருககதின்்ன. (www.ucl.ac.uk/ why we post). ஒவசொரு ெைக
கதிலும், எஙகளது முககதிய ச்பாதுகமப ்படுத்தல (அ) ்கள்ெி, 
எஙகள் ஒவசொரு ஆய்வுககளஙகளில இருநதும் ெந்த 
ஒன்்பது கருததுகரகளால ெலிகம ஊட்டப்படடிருககதின்்ன . 
இெறக் நீஙகள் ்படித்தால, குக்ந்த்படெம், ஒரு ஆய்வுகக
ள்மனும் எந்தசொரு ச்பாதுகமப்படுதது்தலு்டன் இகெ
யா்ததிருப்பக்தக காண முடியும். இ்்த ்்பான்் ெிகளகெ, 
இந்தப புத்தகத்ததின் ச்பரும்்பகு்ததிககு உருகசகாடுத்த ்பததுக 
்கள்ெிகளுககான எஙகள் ெிக்தகளிலும் நீஙகள் ்பாரகக
்லாம். உ்தாரணமாக, ்ப்ல ெைககுகளில, ெமூக ஊ்டகஙகள் 
்தனிமனி்தொ்தத்ததின் ெளரச்ெறிகய ்பிர்ததி்பலிப்ப்ததிலக்ல 
என்்பக்த ோம் ்பாரகக்லாம். ஆனால ஒரு ெறி்ல ஆய்வுககள
ஙகள் அக்த்ய ்தான் ்பிர்ததி்பலிககதின்்ன.

http://www.ucl.ac.uk/why-we-post


உல்ைை  ச்ை கு்ங்ள்ை எை எை ்படம டாற்்ிமி62

அ்ேகமாக, மீம்ஸ, செலபீஸ, இன்க்டரகடஸ10 ்்பான்் 
ெககயினஙககளப ்பாரத்தால அெற்றினிக்ட்ய, ்ப்ல 
ஒறறுகமககள ோம் ்பாரகக்லாம். அ்்தெமயம், அந்தர
ஙகம், ேடபு்வு, செலபீஸ ்்பான்் சொறகள் ஒவசொரு 
களத்ததிலிருககும் மககளுககும் என்ன ச்பாருள் ்பட்டது 
என்று ்பாரத்தால, அெரகளிக்ட்ய ஏகப்பட்ட ெித்ததியாெங
ககள ோம் காண்லாம். ஆஙகதி்லம் என்் ச்பாது சமாைி 
ஒறறுகமயின் அளவுககள மிகு்ததிப்படுத்ததிக காட்டக கூடும். 
உ்தாரணமாக, ேண்்பர என்் ொரதக்த, இந்தப புத்தக
த்ததின் முழுெதும் உ்ப்யாகப்படுத்தப ்படடிருந்தாலும், அ்தன் 
அரத்தம், ஒவ்ொர இ்டத்ததிற்கற் ெககயில ெித்ததியா
ெப்படும். ்பி்ரெறில ஆய்வுககளத்ததில, உள்ளூரொெறிகள், 
“்காச்லகாஸ” என்் ொரதக்தகய, ஒத்த ெயது மறறும் 
ஒத்த ெமூகப ச்பாருளா்தார ்பின்னணிகயச் ்ெரந்த ெக 
மனி்தரககள ெிெரிகக ்பயன்்படுததுகதின்்னர. இந்த 
ொரதக்த, ஒத்த ெய்ததினரிக்ட்ய உள்ள ெறி்றிய ்்பாடடி
மனப்பான்கமகய உணரததுகதி்து. இது ேண்்பர என்் 
ொரதக்தயின் ்மறகத்ததிய ெிளககமான ஒருகமப்பாடடு 
எண்ணஙகளு்டன் ெறி்றிதும் ஒததுப ்்பாகெிலக்ல. ஆக்ெ, 
ேண்்பர என்் ொரதக்தயின் அரத்தம் ்பற்றிய ்பிரச்ெறிகன, 
முகநூலில ஆரம்்பிககெிலக்ல, அது குைப்பமான கனவுக
்காடக்டயிலிருந்்த ஆரம்்பிதது ெிட்டது.

ஒருெரு்ட களப்பணியின் முடிவுககுப ்பி் கு, எஙகள் 
அணி, 2014ம் ஆண்டு ்ம மா்தம், ்லண்்டனில ்தகெல ச்தாகுப
்பிலும், ்ததிட்டமி்டலிலும் கைித்தது. அ்தன் ்பின் எஙகள் அணி 
கக்டெறி மூன்று மா்தப ்பணிகய முடிப்ப்தறகாக, ஆய்வுககளத
்ததிறகு ்ததிரும்்பியது. எஙகள் களப்பணி 2014ம் ஆண்டு செப்ட
ம்்பர மா்ததது்டன் ேதிக்வுற்து (செய்ன்ஸ ்தெிர. அெர 
்தாம்தமாகத ச்தா்டஙகதி, ்தாம்தமாக முடித்தார). அ்தன்்பின், 
செளிப்பக்டயான ஒபபீ்டலுககாக, ோஙகள் ஒவசொருெ
ரும், எஙகள் ஆய்வுப்பற்றிய ்தனித்தனி புத்தகம் எழுதுெது 
என்று முடிவு செய்்்தாம். இந்தபபுத்தகஙகள் அகனத்ததின் 
அத்ததியாயஙகளும் ஒ்ர ்தக்லபக்ப உக்டய்தாக இருககும், 
ஐந்தாம் அத்ததியாயதக்த ்தெிர. அது, எஙகள் ஒவசொரு
ெருககான ்தனிப்பட்ட ்தக்லபக்பப ்பற்றிய்தாக இருககும். 
கூடு்த்லாக ோஙகள் கெனித்தது என்னசென்்ால, ்ப்ல  
ெமயஙகளில ெமூக ஊ்டகஙககளப்பற்றிய ஆய்வுகளின்  
அ்றிககககள் காடெறி ொரந்த ெிளககப்ப்டம் எதுவும் இல்லாமல 
செறுகமயாக இருககும். ஆக்ெ, எஙகளது ்தனித்தனி புத்தகங
களில, மூன்்ாம் அத்ததியாயதக்த, இது்்பான்் ெிளககப்ப்டங
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களுககும், ஊ்டகத்தளஙகளில மககளின் ்ப்ததிவுகள் ்பற்றிய 
ெிரிொன அ்லெலகளுககாகவும் அரப்பணிதது ெிட் ்டாம்.

ெமூக அ்றிெியலின் ்படி, கலெி ொரந்த அகனதது 
புத்தகஙகளும், மற் கலெியாளரகளு்டனான  உகரயா்டல 
ேக்டயில ்தான் ச்பருமளவு இருககும். இ்ததில ்பிரச்ெறிகன 
என்னசென்்ால, இது்்பான்் புத்தகஙகள், கலெி யாளர 
அல்லா்தெருக்கா, ்பி் துக்ககளச் ொரந்தெரகளுக்கா 
அலுபபூடடுெ்தாக இருககககூடும். ெர்லாறு ்்பான்் மற் 
்பா்டஙகளில, இது ்்பான்் மற் கலெியாளரகளு்டான ெிொ
்தஙககள, ்படிப்பெரகளுககு, ச்தளிொன ஒரு ெிெரணம் 
கதிக்டகக்ெண்டும் என்்ப்தறகாக, அடிக கு்றிபபுகள் மறறும் 
முடிவுககு்றிபபுகள் ்பகு்ததியில சகாடுககப்படடி ருககும். ோஙகள் 
இந்த எடுததுககாடக்டப ்பின்்பற்றி்னாம். எஙகள் ஒன்்பது 
்்பரின் ்தனிெகரவுகளில, எஙகளுக்டய முககதிய உகரப
்பகு்ததிகய, எவெளவுகசகவெளவு முடியு்மா அவெளவுக
கவெளவு, எஙகள் 15 மா்த இன அகமப்பியல களப்பணிகயப 
்பற்றிய ெிளககவுகரகளும் அ்லெலகளும் சகாண்்ட்தாக 
ெகரந்்தாம். இக்த ொ்ததிப்ப்தறகாக, எஙகளுக்டய ்ப்ல 
்மற்காள்ககளயும், மற் கலெியாளரகளு்டனான எஙகளது 
க்லந்தாய்வுககளயும், முடிவுககு்றிபபு ்பகு்ததியில ்ெரதது
ெிட் ்டாம். எஞெறியெறக் எ்ததிரகா்லத்ததில ே்டெடிககக கு்றிப
்்படுகளில ்ெரததுெிடு்ொம். எஙகளில ்ப்லர இரண்்டாம் 
்தனிெகரவு நூல எழு்தத ்ததிட்டமிடடுள்்ளாம். ோஙகள் எஙகள் 
்தக்லபபுககள, எப்்பாதும் ஒரு ச்தாக்ல்ோககதிகயப 
்்பா்ல்ெ ்பாரதது ெருகதி ்ாம். ோஙகள் எஙகள் இன அகமப
்பியக்ல, ெமூக ஊ்டகஙகளின் இயலக்ப கெனம் செலுத்த 
்பயன்்படுத்தவுள்்ளாம். ்மலும், ோஙகள் ெமூக ஊ்டகஙககள, 
்மம்்பட்ட, ெிரிவு்படுத்தப்பட்ட இன அகமப்பியலின் மீ்தான 
கெனதக்த ெிரிொககவும் ்பயன்்படுத்த முடியும். இதுெகர 
்பிரசுரமான புத்தகஙகள், ்மறகூ்றிய்ததில மு்த்லாம் உத்ததியின் 
்பிர்ததிேதி்ததியாக ெிளஙகுகதின்்ன. இனி ்பிரசுரமாகும் புத்தக
ஙகள், இரண்்டாம் உத்ததியின் ்பிர்ததிேதி்ததியாக ெிளஙகும்.

வநைறிமுடைப் பவிரசெறிட்ன்கள்:

இந்த ஆராய்ச்ெறிகய ்பரெச் செய்ெ்ததில இரண்டு ெலுொன 
சே்றிொர க்டகமகள் இருந்தன. ஒன்று, எஙகள் புத்தக
ஙககள, ோஙகள் களப்பணி ்மறசகாண்்ட ோடுகளில உள்ள 
சமாைிகளில கதிக்டககச்செய்்ொம் என்்பது. மற்து, இந்த 
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ோடுகளில உள்ள குக்ந்த ெருமானம் சகாண்்ட மககள், 
ெிக்ல காரணமாக இந்த புத்தகஙககள ்படிகக முடியாமல 
்்பாகககூ்டாது. ோஙகள் பு்ததி்தாக அகமககப்படடுள்ள யுெறிஎல 
்ப்ததிப்பகதது்டன் இகணநது செயல்ப்ட முடிசெடுத்்தாம். 
ஏசனனில, இந்த ்ப்ததிப்பகம், இ்லெெ டிஜிட்டல ்பிர்ததிககள, 
ச்பாதுொன ஆககபூரெமான உரிமம் ொரந்த ்ததி ந்தேதிக்ல 
அனும்ததியு்டன் ெைஙகும் ்ோககதது்டன் அகமககப்பட்டது. 
இந்த ்ப்ததிப்பகம், அச்சுபபுத்தகஙககள ெிற்பகனககாகவும் 
செளியிடும். ்மலும், இ்லெெமாக ேதிகழேதிக்ல ெிரிவுகர 
்பா்டக்காபபு (MOOC என்்பது இ்தன் குழுககு்றி) அகமப்ப்தற
கான ெந்தரப்பம் கதிக்டத்தது, எஙககள மகதிழச்ெறிக க்டலில 
ஆழத்ததியது. இந்த ெிரிவுகர, இஙகதி்லாந்ததின் ்ததி்ந்த செளிப 
்பலகக்லககைகம் உருொககதிய ்பியூச்ெர்்லரண் என்் ்தளத
்ததிலும், (ucl.ac.uk/  why  we  post) என்் ெக்லத்தளத்ததிலும், 
ஒலி ஒளி ஆய்வுப ச்பாருள்களு்டன் கதிக்டககும். இது்்பான்் 
இ்டஙகளில ்தான், எஙகளின் கண்டு்பிடிபபுககளப ்பாரகக
வும் அெறக்ப்பற்றி ெிொ்ததிககவும் ஏதுொக ஒரு சுறுசுறு
ப்பான ெமூக ஊ்டக இருபக்ப உருொகக எண்ணியுள்்ளாம். 
இ்ததில உஙகள் கருததுகககள ச்தரிெிப்ப்தன் மூ்லம் எஙகள் 
செயல ்ததிட்டத்ததிறகு உஙகளின் ்பஙகளிபக்பயும் நீஙகள் 
சகாடுகக்லாம். இது்்பான்் முற்றிலும் ்ெ்ான ்படிெஙகள் 
மறறும் ேதிக்லகள் சகாண்்ட ்ப்ததிப்பகத்ததின் ்ெரககக்யாடு, 
இன அகமப்பியல ஆய்ெின் ்பரிபூரணமான இயலக்ப ஒத்த,  
ஆராய்ச்ெறிகள் ்தன்மயமா்தல ்பற்றிய ஒரு முழுகமயான 
்ோககக உருொகக முயன்று ெருகதி்்ாம்.

இந்த செயல்ததிட்டம் எழுப்பிய மற் சே்றிொர ்பிரச்ெறி
கனகள், ெம்்பிர்தாயமான ெி்ததிமுக்கள் மறறும் ெம்்பிர
்தாயமற் ெலுகககள் ஆகதியெற்றின் க்லகெககு ேம்கம, 
இடடுச்சென்றுள்ளன. இஆரெறி  யிலிருநது ெந்த மு்தல 
மானியத்ததில கு்றிப்பிடடிருந்த்படி, எஙகளுக்டய ஆராய்ச்ெறி 
்பரிநதுகரகள், மு்தலில, ்லண்்டனின் ்பலகக்லககைக  
கலலூரியின், சே்றிொரபுககுழுெினால அஙகீகரிககப்ப்ட
்ெண்டும். அ்தன்்பின் ோஙகள் ்பணியாற்றிய அகனதது 
ோடுகளிலும் உள்ள சே்றிொரபுககுழுெினால அஙகீகரிககப
்ப்ட்ெண்டும். ்பின்னர ்தான் இஆரெறி அ்தனில ககசயாப்ப
மிடடு செளியிடும். இ்ததில ்பங்கற்பாளரகளின் எழுததுெைி 
அல்லது ொய்ெைி ஒபபு்தலகளும் அ்டககம். இகெசயல்லாம் 
்தான் சே்றிொர முக்களின் ேதிரொகக கடடுப்பாடுகள். ேக்ட
முக்யில, இ்ததில ்பஙகு ச்பரும் அகனெருககும், எஙகள் 
செயல்ததிட்டத்ததின் இயலக்ப எடுததுச்சொலலி, அெரகளி்ட
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மிருநது ச்பரும் ்தகெக்ல எவொறு உ்ப்யாகப்படுத்தப்்பா
கதி ்ாம் என்று ெரிெர ெிளககுெது ்தான் எஙகளது ச்பரும் 
ெிொரமாக இருந்தது. இறு்ததியில, எஙகளது அடிப்பக்ட 
சே்றிொர ெி்ததிமுக் மிகவும் எளிகமயானது: எஙகளுக்டய 
செயலகளால, இ்ததில ்பங்கறறுகசகாண்்டெரகளுககு எந்த 
ஒரு சகடு்ததியும் ்ேரநதுெி்டககூ்டாது என்்பது ்தான் அது.

உண்கமயில, ோஙகள் ்ெகரித்த ்தகெலகள் ச்பருமளவு 
்பிரச்ெறிகனயற்கெ. அ்ேகம்்்பருககு, ்தாஙகள் ெமூக ஊ்டகத
்தளத்ததில ்பகதிரநது சகாண்்ட மீம்ஸ ்பற்றி்யா, ்தன் ம்ததிய 
உணகெப ்பற்றிய ெக்லப்ப்ததிகெ மற்ெரகள் ச்தரிநது
சகாள்ெக்தப ்பற்றி்யா எந்த ெிொரமும் சகாள்ள்ெண்டிய 
காரணம் இலக்ல. சொல்லப்்பானால, எஙகளுக்டய ்தகெ
்லாளரகள் ச்பருமளெில அக்டயாளம் காணப்படுெக்த்ய 
ெிரும்்பினர. எனினும், அெரககளப்பற்றிய ்தகெலகள், மற்
ெரகளால, ்தெ்ாக உ்ப்யாகதிககப்ப்டககூடும், என்் ெிைிப
புணரவு அெரகளுககு இலக்ல்யா என்று எஙகளுககு  
்்தான்்றியது. ஆக்ெ, ோஙகள் ்ப்டககாடெறி ்ப்ததிவுககள 
்தெிரதது, ்தகெ்லாளரகளின் அந்த ெிருப்பதக்த ஒடடு 
சமாத்தமாக ேதிராகரிகக முடிவு செய்துெிட்்டாம். எஙகளு
க்டய அகனததுப புத்தகஙகளும் ச்பயரில்லா அடிப்பக்டயில  
அகமககப்பட்டகெ ்தான். இ்தன் அரத்தம் என்னசென்்ால, 
ஒரு ்தனிே்பகரப ்பற்றிய ்தகெலககள, அ்தாெது அெருக்டய 
்பணியி்டம், ்பி்ப்பி்டம் ்்பான்்ெறக், சொலலும் ெிஷயத
்ததிறகு எந்தெி்த மாறு்தலும் ்ேரநது ெி்டா்த ெககயில, 
ோஙகள் மாற்்லாம் என்்பது ்தான். ஆய்வுககளம் மாரடின், 
ஆல்்டா்ொஸக்பஸ ்்பான்் ச்பரு ேகரஙகளாக இருககும்  
்படெத்ததில, ோஙகள் இயறச்பயகர்ய உ்ப்யாகதித்ததிருககதி
்்ாம். ெறி றிய ஆய்வுககளஙகளில ோஙகள் புகனச்பயர 
உ்ப்யாகப்படுத்ததியுள்்ளாம்.

இன்க்ய கூகுள் மறறும் ேதிகழேதிக்ல ்்தடு்தல ெெ்ததி
களு்டன், ஆராய்ச்ெறி புத்தகதக்த ்படிப்பெருககு, எஙகள் 
ஆய்வுககளஙகளின் ேதிஜபச்பயகர கண்டு்பிடிப்ப்ததில எந்த 
ெறிரமமும் இருககாது. அப்படி யாரெது கண்டு்பிடித்தாலும் 
அக்த ோஙகள் ேதிச்ெயப்படுத்த மாட்்டாம். அனாம்்தய 
ேதிக்லகய ோஙகள் கக்ட்பிடிககக காரண்ம, ்தகெ்லாள
ரகளின் ்பாதுகாப்பிறகாகத்தான். அப்படியிருகக, இவெளவு 
சமனகசகடடு ஒரு ்தகெக்ல தீஙகதிகைககும் ்ோககமல்லா
மல ்ெறு எ்தறகாக ்்தடிசயடுப்பாரகள் என்்பது எஙகளு
ககு ெிளஙகெிலக்ல. எப்படி்யா, ்தனிப்பட்ட ேதிக்லகளில 
ோஙகள் கூடு்தல கெனதது்டன் அனாம்்தயதக்த அ்றி
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முகப்படுத்ததியிருககதி்்ாம். சகாடுககப்படடுள்ள ்தகெல 
அந்த ்தகெ்லாளருககு ்கடு ெிகளெிககககூடும் என்று 
ோஙகள் ெந்்தகதிககும் இ்டஙகளில எல்லாம் அனாம்்தய
த்தனதக்த மிகவும் கடுகம யாகக கக்டப்பிடிததுள்்ளாம். 
இ்ததில எஙககளப ்பற்றிய மறறும் எஙகள் ்தகெ்லாளரக
களப ்பற்றிய ெிொரஙகள் அ்டஙகதியிருககதின்்ன. உ்தார
ணத்ததிறகு, ஆஙகதி்்லயரகளுககு, ்தஙகள் குைநக்தகளின் 
்ப்டஙககள ்பகதிரநது சகாண்்டால ஏதும் ஆ்பதது ்ேரி்ட்லாம் 
என்் அச்ெம் உண்டு. ஆக்ெ, எஙசகல்லாம் முகநூல 
உகரககள காடெறிப்படுததும் முயறெறியில ஆஙகதி்்லயக 
குைநக்தகளின் புககப்ப்டஙகள் ெருகதின்்ன்ொ, அஙசக
ல்லாம், அெரகளின் அந்த அச்ெதக்தப ்்பாககுெ்தறகாக, 
அெறக் ஓரளவு மக்ததுெிடுகதி்்ாம். மற் இ்டஙகளில 
இது்்பான்் ெிொரஙகள் ஏதும் இலக்ல.

சே்றிமுக்ககளப ்பற்றிய அ்ேகம் ்பக்டபபுகள், 
்பங்கற்பெரககள எ்ததிரமக் ெிகளவுகளில இருநது 
காப்பக்தப ்பற்றி்ய ெிொரப்படுகதின்்ன. இ்தன் ெிகளொக, 
ஒருெறி்லர, இந்த ோணயத்ததின் மறு்பககதக்த சுடடிககாட்ட 
துெஙகதியுள்ளனர. ஆராய்ச்ெறிகளின் ்ேரடி அனுகூ்லஙகள் 
என்ன? இ்தன் முககதிய கு்றிக்கா்ள கலெி ்தான். ெமூக 
ஊ்டகஙகளின் ்பயன்்பாடு மறறும் ெிகளவுகள் ்பற்றிய 
ஞானதக்த உ்லகதில ்பரபபுெது ்தான் இ்லககு. ேதிஜத்ததில, 
களப்பணியில ஈடு்படடிருந்த்்பாது எஙகளின் அனு்பெப்படி, 
மககள், மானு்டெியல ெலலுனரகளு்டன் ்ேரம் செ்லெிடுெ
க்த்யா, அெரகளு்டன் உகரயா்ட ஒரு ெந்தரப்பம் கதிக்டப்ப
க்த்யா, மிகவும் ரெறிதது எ்ததிர்பாரககதி்ாரகள். இது்்பான்் 
உ்வுமுக்களின் ெம்்பிர்தாயமற் இயலபு, மககளுககு 
சு்தந்ததிரமாக ்ப்ததி்லளிகக மடடுமல்லாமல, சு்தந்ததிரமாக 
்கள்ெி ்கடகும் ொய்பக்பயும் ஏற்படுத்ததிகசகாடுககதி்து. 
ெறி்ல ெமயஙகளில ோஙகள் அெரகளுககு எந்த ெி்தத்ததிலும் 
உ்ெில்லா்த்தால (குடும்்ப முக், ஆெறிரியர, அரசு ேதிரொகதி) 
மககள், அெரகள் அககக்ப்படும் ெிஷயஙககளப ்பற்றி 
மிகவும் ஆைமாக ொய்ஓயாமல ்்பெறித்தள்ளிெிடுகதின்்னர. 
ஒருெககயில, அ்றிந்தெரகளு்டன் அெரகளால இவொறு 
்்பெ இய்லாது.

ோஙகள் மானு்டெியலின் ்ேரமக்யான அனுகூ்லங
களின் மீது உணரவுபூரெமான ேம்்பிககக கெததுள்்ளாம். 
இந்த உ்லகதின் ்பரநது ெிரிந்த ்பன்முகத்தன்கமகய  
அ்றிநதுசகாண்டு அக்தப ்பாராடடும் ெந்தரப்பம் கூ்ட 
அ்ேகம் மககளுககு அகமெ்ததிலக்ல. இப்படிப்பட்ட உ்லகதில, 
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ோஙகள் மற்ெரகளும் முற்றிலும் ேம்கமப ்்பா்லத்தான். 
ோம் அெரகளுககு ெித்ததியாெமாக ச்தரிய மாட்்டாம் 
என்று ேம்பு கதி்்ாம். இந்தப புத்தகதக்தயும் இ்தன் ச்தா்ட
ரச்ெறியில உள்ள மற்ெறக்யும் ்படிப்ப்தன் மூ்லம், இக்த  
்படிப்பெரகளுககு, ெமூக ஊ்டகஙககளப ்பற்றியும், அெற்றின் 
மாறு்பா்டான உ்ப்யாகஙகளால இந்த உ்லகளெில ெமூக 
ஊ்டகஙகளின் செயல்பாடு மறறும் செலொகககப ்பற்றியும் 
ெறி்ந்த புரி்தல கதிக்டககும் என்று ோஙகள் ேம்புகதி்்ாம். 
அகனத்ததிறகும் ்ம்லாக, இக்தசயல்லாம் ்படிப்ப்தன் மூ்லம், 
உ்லசகஙகதிலும் உள்ள மற் மகககள ்பற்றிய உணரவுபூரெ
மான புரி்தலும் கதிக்டககும் என்று ேம்புகதி்்ாம். இது்்பான்் 
்ேரமக்யான ஏெலெிகன ்தான் சே்றிொரபுககும், ஏன், 
மானு்டெியலுககு்மயான அடித்தளம் ஆகும்.
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4
எங்களது ்கணக்்கடுப்பின் 
முடிவு்கள் 

இங்கு க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள �ணகக�டுப்பபின் வபினொப்பட்டியல்  
43 க�ளவபி�ள்ள உள்ளடக�கியதொ� இருநதது. அவற்றில் 
80 சதவபி�கிதம், ்பன்மு�தகதரிவு க�ளவபி�ளும், மற்ளவ 
எல்்ொம், எ்ளிய எணசொர் க�ளவபி�ளுமொ� அளமக�ப்பட்டி
ருநதன. ்பதகி ்ளிப்பவர்�ள சுமொர் ்பதது நகிமிடங்�ளுககுள்ளொ� 
எ்ளிதொ� ்பதகி ்ளிககும் வள�யபில் இளவ அளமக�ப்பட்டி
ருநதன. இநதக க�ளவபி�ள அளனததும், அளவ க�ட்�ப
்படும் ஆய்வுக�்ளததகின் ்பகுதகி�்ளில் வழக�ததகில் இருககும் 
வொர்தளத�ள மறறும் அவற்றின் அர்ததங்�ளுககு ஏற்
வள�யபில் அளமநதகிருக�கி தொ என்று ்ப்முள் மீணடும் 
மீணடும் ்பரிகசொதகிததுப ்பொர்தத்பபின்னகர கவ்ளியபிடப்பட்டன. 
எங்�்ளது கநொக�ம், ஒவகவொரு ஆய்வுக�்ளததகிலும், இநதக 
�ணகக�டுபள்ப, குள்நதது 100 ்பதகில்வொதகி�ளுககு நகிர்வ
�கிப்பது தொன். ஆனொல், நளடமுள்யபில் இது 99 ல் இருநது 
(வடககு சறிலி) 229 வளர (்பபிகரசறில்) என்்ொ�கி, கமொததம் 
1199 ்பதகில்�ள1 எங்�ள ஒன்்பது ஆய்வுக�்ளங்�்ளில் இருநதும் 
கமொததமொ� �கிளடததன. இநதக �ணகக�டுப்பபில் ஒவகவொரு 
ஆய்வுக�்ளததகிலும் உள்ள  அளனதது க்பொரு்ளொதொர மட்டங்
�ள்ளயும் முழுவீசசறில் சூழ நொங்�ள முயன்றுளக்ளொம். இநதக 
�ணகக�டுபள்பப ்பற்றிய கமலும் அதகி� வபிவரங்�ளும், 
்பபின்னணிதத�வல்�ளும் இநத அததகியொயததகின் இறுதகியபில் 
க�ொடுக�ப்பட்டுள்ளன. இநத அததகியொயததகில் வழங்�ப
்பட்டுள்ள சதவபி�கிதங்�ள அளனததும், ஒரு கு்றிப்பபிட்ட 
க�ளவபிககு ்பதகி ்ளிததவர்�்ளின் எணணிகள� கதொடர்்பொ
னகத தவபிர, கமொதத �ணகக�டுப்பபிறகும் ்பதகி ்ளிதத வர்�்ளின் 
எணணிகள� கதொடர்்பொனது அல் .் இங்கு க�ொடுக�ப
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்பட்டுள்ள முடிவு�ள, ஒரு கு்றிப்பபிட்ட க�ளவபிககு மக�ள 
எவவொறு ்பதகி ்ளிக�கி ொர்�ள என்்பதறகு எடுததுக�ொட்டொ� 
க�ொள்ளகவணடுகம தவபிர, இது ஒரு புள்ளிவபி்பர முக�கியதது
வமொ� க்பொருள்படுததப்படக கூடொது.

ஒன்்பது ஆய்வுக�்ளங்�ளுககும் க்பொதுவொ� இருக�க
கூடிய முடிவு�ள்ள மட்டுகம நொங்�ள இங்கு கு்றிப்பபிட்டுளக்ளொம்.2 
இநத முடிவு�ள, ஐநது கவவகவறு �ருபக்பொருட்�்ளின் அடிப
்பளடயபில் கதொகுக�ப்பட்டுள்ளன. இநத கதொகுபபு முழுவதகிலும், 
நொடு மறறும் வட்டொர மு�பபு, அளடயொ்ள கசௌ�ரியததகிற�ொ� 
மட்டுகம ்பயன்்படுததப்பட்டுள்ளன. மக�ட்கதொள�ளய 
சமச சீரொககும் (அ) ஒருமு�ப்படுததும் முயறசறியொ� அளவ 
ஒருக்பொதும் உ்பகயொ�ப்படுததப்படவபில்ள .் உதொரணததகிறகு, 
கதன்�கிழககு துருக�கி என்று க்பயரிடப்பட்ட எங்�ள ஆய்வுக
�்ளம், மி�க குள்நத அ்ளவபில் துருக�கிய த�வ்ொ்ளர்�ள்ளயும்  
க்பரும்்பொலும் அரொ்பபியர்�ள மறறும் குர்தகியர்�ள்ளயும் உள
்ளடக�கியதொ�கவ இருநதது. அகந� வழககு�்ளில், அதகி� மொ�கவொ 
அல்்து குள்வொ�கவொ �கிளடக�பக்பற் வபிவரங்�ள்ள 
நொங்�ள க�ொடிட்டுக �ொட்டியபிருக�கிக்ொம். ்பபின்னர் அநத  
வபிவரங்�ள்ள �ணககுக �ொட்ட முயன்்றிருக�கிக்ொம்.

்கருப்்ொருள 1:-  சமூ்க உறவுமுறற்கள

இன அளமப்பபிய்ொ்ளர்�்ளொ� நொங்�ள அ்றிநதுக�ொணடது என்ன
கவன்்ொல், ஜனங்�்ளின் சமுதொயக குணங்�்ளின் க்பொதுவொன 
்படிவங்�ள்ளக கு்றிககும் வள�யபில் கசய்த இன அளமப்பபிய
லின் க்பொது எங்�ள த�வ்ொ்ளர்�ள கவ்ளிப்படுததகிய �ருததுக�
ள்ளததொன் ்படம் 4.1 ல் கு்றிப்பபிடப்பட்டுள்ள முடிவு�ள க்பொதுவொ� 
்பபிரதகி்பலிக�கின்்ன என்்பது தொன். டிரினிடொட், ்பபிகரசறில், இததொலி, 
வடககு சறிலி க்பொன்் இடங்�்ளில் உள்ள மக�ள, இங்�கி ொநது 
மக�ள மறறும் �கிரொமபபு் சீனர்�ளுடன் ஒதது கநொககும் க்பொது, 
நகி�ழநகிள் உ்ள� வபிட, இயல்பு வொழவபில் தொங்�க்ள மி�வும் 
சமுதொய ஒபபுரவு மிக�வர்�ள என்று அ்பபிபரொயப்படு�கி ொர்�ள.

கமககடொனொல்ட் அவர்�ள சீன �கிரொமபபு்ங்�்ளில், 
சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் உள்ள கதொடர்பு�்ளில், முன்்பபின் 
அ்றியொ அநநகியர்�ள்ள ஒரு தனி வள�ப்பபிரிவொ�க �ருது
வதன் முக�கியததுவததுவதளதப ்பற்றி என்னதொன் வபிரிவொ� 
எழுதகினொலும்3, இநத வள�யொன ஊட�தத்ள கதொடர்பு�ள 
எணணிகள�யபில் மி�வும் கசொற்பம். இதறகு எதகிர்மொ்ொ�, 
வொங் கு்றிப்பபிடுவது என்னகவன்்ொல், அடிக�டி இடம்மொ்றிக 
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க�ொணகடயபிருக�கி  கதொழிறதுள் சீனொவபில், கதொழிறசொள் 
்பணியொ்ளர்�ளுககு இளடகயயொன நகி�ழநகிள் சமூ�  
ஊட�தத்ள கதொடர்பு�ள, அவர்�ள இயல்பு வொழகள�யபில் 
அவர்�ள சநதகிககும் அணளட அய்ொர் அல்்து அவர்�்ளது  
தற�ொலி� ச� ்பணியொ்ளர்�ள க்பொன்்வர்�ளுடனொன 
கதொடர்ள்ப வபிட அதகி� உறுதகியொனது என்்பது தொன். இநதப
்பணியொ்ளர்�ள அவர்�்ளின் தகினசரி இயல்புவொழவபில் சநதகி
ககும் தளடவரம்பு�ள்ள �ருததகில் க�ொணடு கநொககு ள�யபில், 
அவர்�்ளின் சமுதொய ஒபபுரவுககு, சமூ� ஊட�தத்ளங்�க்ள 
ளமயப புள்ளியொ�த கதரி�கி து. [்படம்: 4.1] [்படம்: 4.2]

்ப்சமயங்�்ளில், இவர்�ள தங்�்ளின் மற் கதொடர்பு�ள்ள 
வபிட, இதுக்பொன்் நகி�ழநகிள் சமூ� ஊட�தகதொடர்பு �்ளின் 
மீது அதகி� மதகிபபும், வொஞளசயும் க�ொணடிருக�கி ொர்�ள. 
கமலும், இநதப பு்ம்க்பயரும், கதொழிறசொள் ்பணியொ்ளர்
�்ளில் க்பரும்்பொ்ொகனொர் 30 வயதுககு உட்்பட்டவர் ஆத்ொல், 
சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள, அவர்�ள்ளப க்பொறுததமட்டில், தங்�ள 
மனதகில் உள்ளளத சரியொன முள்யபில் கவ்ளிப்படுததும் 
ஒரு கமளடயொ�வும், நொ�ரீ� வொழகள�முள்க�ொன ஒரு 
சறி நத வழி�ொட்டியொ�வும் கதொன்று�கி து. இகத முடிவு�ள, 
வொங் தொன் ்பணிபுரியும் ஆய்வுக�்ளததகில் நடததகிய தனிப
்பட்ட �ணகக�டுப்பபில்4 நகிரூ்பணமொயபின. இதறகு எதகிர்மொ்ொ�, 
இங்�கி ொநதகில் ஆங்�கி  ஊட�ங்�ள அடிக�டி கவ்ளியபிடும் 

படம். 4.1 முதன்ளமயொன சமூ� ஊட�ங்�்ளில் உள்ள 
நண்பர்�்ளின் சரொசரி எணணிகள�   சீனொவபில் �கியூ�கியூ 
மற் �்ளங்�்ளில் மு�நூல்
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அநநகியர்�ளுடன் ்பழகுவதகினொல் ஏற்படும் ்பபிரசசறிளனககுரிய 
வபிள்ளவு�ள்ளப்பற்றிய கசய்தகி�்ளொல், ஆங்�கிக்யர்�ள, தம் 
இயல்பு வொழவபில் தொம் அ்றிநதகிரொத எவருடனும் எநதவபித 
கதொடர்க்பொ க்பசகசொ க�ொளவதகில் மி�வும் �வனததுடனும், 
எசசரிகள�யுடனும் நடநது க�ொணடனர். இதற�ொன ஒகர வபிதகி
வபி்ககு, டிணடர் க்பொன்் கடட்டிங் த்ளங்�ள மட்டுகம.

இததொலியபில் உள்ள ்பங்க�ற்பொ்ளர்�ள, தங்�ளுளடய 
இயல்பு வொழவபில் மி�வும் அதகி�மொகவ சமூ� ஒபபுரவு 
உளடயவர்�்ளொ� இருநதனர். அவர்�ள்ளபக்பொறுததவளர, 
சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள என்்பளவ, அவர்�ளுளடய இயல்பு 
வொழவபில் தங்�ள கசொநத ஊரில் அவர்�ள ஏற�னகவ 
அ்றிநத மக�ளு டனொன சமூ� ஒபபுரவபின் நீட்டிபபு அவவ்ளகவ. 
கமலும், ஏ்ததொழ 54 சதவபி�கிதததகிறகும் கமற்பட்ட இததொலி
யர்�ள, தங்�ள மு�நூல் நண்பர்�்ளில் 60 சதவபி�கிதததகிறகும் 
கமற்பட்கடொர் அவரவர் கசொநத ஊரிலிருநகத அ்றிநதவர் 
கதரிநதவர்�ள என்று கூ்றியுள்ளனர். அதகி�ம் ்படிதத, மற் 
்பபிரொநதகியங்�்ளில் இருநது வரும் ்பபி் இததொலியர்�ளுடன் 
கதொடர்புளடய ஒரு சறி்ளரத தவபிர, மற்வர்�ள, சமூ� ஊட�த  
த்ள உ்பகயொ�ம், தங்�ளுககு அதகி� நட்புதகதொடர்பு�ள  
ஏற்படுததகிததரும் என்க்ொ, அல்்து தங்�ளுளடய இயல்பு 
வொழவபில் உள்ள நட்பு்வு�ள, நகி�ழநகிள் ஊட�தத்ள நட்புத
கதொடர்பு�்ளொ� மொறுகமன்க்ொ எநதவபித எதகிர்்பொர்பபும் க�ொளவ
தகில்ள .் [்படம்: 4.3]

படம். 4.2 சமூ� ஊட�ங்�்ளொல் உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள 
அதகி�மொனவர்�ள்ள அ்றிநதுக�ொணடனரொ என்் க�ளவபிககு 
அளனதது ஆய்வுக�்ளங்�ளுககு இளடகயயொன ்பதகில்�்ளின் 
வபி�கிதொசசொரம்
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மறக்ொரு வள�யபில் ்பொர்ததொல், ட்ரினிடொடில் உள்ள 
்பதகி ்ளிப்பொ்ளர்�ள, நகி�ழநகிள் வள்தத்ளங்�்ளில் மறறும் 
கவ்ளியூர்�்ளில் தங்�ளுளடய உடன்்படிததவர், உடன்
்பணிபுரிநதவர், குடும்்பநண்பர்�ள க்பொன்் நட்புகதொடர்பு
�்ளின் எணணிகள�ககு ஈடொ�, உளளூரில் தங்�ள இயல்பு 
வொழவபிலும் நட்பு்வு�ள தங்�ளுககு இருப்பதொ� கூ்றி
யுள்ளனர். க்பொதுவொ�, ்ததீன் அகமரிக� மறறும் டிரினிடொட் 
ஆய்வுக�்ளங்�்ளிலுள்ள மக�ள, தங்�ளுளடய சமூ�த
கதொடர்பு�ள்ள, சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் உள்ள நண்பர்
�்ளின், நண்பர்�்ளின் நண்பர்�க்ளொடு நட்புகதொடர்பு 
ஏற்படுததகிக க�ொளவதன் மூ்ம் க்பருக�கிகக�ொள�கின்்னர். 
இகத மொதகிரியொன க்பொககு, அவர்�ளுளடய ்பபி் நகி�ழநகிள் 
நண்பர்�்ளிடமும் �ொணப்பட்டளத, ்படம்: 4.1 உறுதகிப்படுதது
�கி து. இதகில் ஒரு ்பொகு்பொடு உள்ளது. கதன்னிநதகியொவபில்  
உள்ள ்பதகி ்ளிப்பொ்ளர்�ள, தங்�்ளின் நண்பர்�்ளின்  
நண்பர்�ள்ள இயல்பு வொழவபில் சநதகிததகிரொவபிட்டொலும், நகி�ழ
நகிள்யபில் அவர்�ளுடன் நல்் கதொடர்புடகனகய இருநதனர். 
ஆனொல் சீன �கிரொமபபு் ஆய்வுக�்ளங்�்ளில் உள்ளவர்
�ள்ளபக்பொ் அநத அநநகியதகதொடர்பு�ள்ள, அவர்�ள கநரில் 
சநதகிக� எநதவபித வபிருப்பகமொ, முயறசறிகயொ கசய்யவபில்ள .்

்ப்சமயங்�்ளில் நொங்�ள எதகிர்்பொர்ப்பதறகு முற்றிலும் 
மொ்ொன ்பொடதளதகய இநதக க�ளவபி�்ளின் ்பதகில்�ள எங்�
ளுககு ்படிப்பபிக�கின்்ன என்் எங்�்ளது �ருததுக�ொன 

படம். 4.3 இயல்புநகிள்யபில் அதகி� நண்பர்�ள 
இருப்பதொல், நகி�ழநகிள்யபிலும் அதகி� நண்பர்�ள 
இருப்பதொ� உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள எணணு�கி்ொர்�்ளொ 
என்் க�ளவபிக�ொன ்பதகில்�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்
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உறுதகியொன எடுததுக�ொட்டொ� இநதக க�ளவபிக�ொன ்பதகில்
�்ளில் உள்ள கவறு்பொடு�ள வபி்ளங்கு�கின்்ன (்படம்: 4.4). 
்பபிகரசறிலில் ஸள்பயர் இநதக க�ளவபிககு முற்றிலும் கவறு ஒரு 
்பதகிள் எதகிர்்பொர்ததகிருநதொர். ஏகனனில், இன அளமப்பபியல் 
சமயம், அநத ஆய்வுக�்ளததகில் உள்ள மக�்ளின் நடதளதப ்படி 
்பொர்ததொல், அவர்�ள எநதகவொரு நட்புகதொடர்பு ஏற்படுததகிக
க�ொளளும் முன்னரும் தங்�ள குடும்்பம் அல்்து நண்பர்�ள 
க்பொன்் யொரிடமும் எநதகவொரு அனுமதகியும் க்பறுவதகில்ள் 
என்் �ணிபள்பகய அவர் க்பற்றிருநதொர். ஆனொல், இநதக
க�ளவபிககு அவருககு �கிளடதத ்பதகிலின் ்படி ்பொர்ததொல், 
அங்குள்ள மக�ள, அனுமதகி எதுவும் க்ப்வபில்ள் என்்ொலும், 
ஒருவருளடய நட்புகதொடர்பு க�ொரிகள�ளய ஏறகும் முன்னர், 
தங்�ள குடும்்பததகினர் மறறும் நண்பர்�்ளிடம் அநத ந்பளரப 
்பற்றிய வபிவரங்�ள எதுவும் கதரியுமொ என்று வபிசொரிததனர் 
என்்பது கதரிய வநதது5. இதுகவ, டிரினிடொட் மறறும் வடககு 
சறிலியபில், நம் நண்பருளடய நண்பர், நமககும் நண்பகர 
என்் ஏறபுளடளம மனப்பொங்கு மக�ளுககு இருநதது. இளத 
இநதகக�ளவபியபில் கு்றிப்பபிட்டுள்ள்படி யொரிடமும் க�ட்டு 
அவர்�ள ஆக்ொசளனயபின் க்பரில் நடநதுக�ொளவதொ� 
அம்மக�ள நகிளனக�வபில்ள .் இது க்பொன்் நடவடிகள��ள 
கதரியப்படுததுவது என்னகவன்்ொல், என்னதொன் நொங்�ள 
முயன்று அளனதது ஆய்வுக�்ளங்�ளுககும் ஒகர மொதகிரியொ� 
க�ளவபி�ள்ள கதொகுததொலும், நளடமுள்யபில், அங்குள்ள 

படம். 4.4 சமூ� ஊட�ங்�்ளில் புதகிய நண்பர்�ள்ள 
கசர்ககும் முன், உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள யொளர �்நதொய்வு 
கசய்�கி ொர்�ள என்் க�ளவபிக�ொன ்பதகில்�்ளின் 
வபி�கிதொசசொரம்
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மக�ள, அவரவர்ககு ஏற்வொறு இநதக க�ளவபி�ள்ள சம்்பநதப
்படுததகி புரிநதுக�ொணடு அதறக�ற்ப ்பதகி ்ளிததுள்ளொர் 
என்்பது தொன். அநத ்பதகில்�்ளிலுள்ள மொறு்பொடு�ள, அநதக 
க�ளவபி�்ளின் புரிதலில் உள்ள வபிததகியொசதளத ்பபிரதகி்பலிக
�கி கத தவபிர, நளடமுள்யபில் உள்ள வபிததகியொசதளத அல் .் 
எனினும், இளத சரியொ�ப புரிநதுக�ொணடு மதகிப்பபிடுவதறகு,  
ஒருவர், ்பரநத இன அளமப்பபியலின் த�வ்ொ்ளர்�்ளின் 
நடதளத�ள்ளப ்பற்றிய முழு வபிவரங்�ளும் அ்றிநதவரொ� 
இருததல் அவசறியம்.

�ணகக�டுப்பபின் அடுதத ்பகுதகியபில் உள்ள மூன்று 
க�ளவபி�ளும், ்பதகி ்ளிப்பொ்ளர்�்ளின் சமூ� ஊட�தத்ள 
்பயன்்பொட்டில், குடும்்பததகினர் மறறும் நண்பர்�்ளின் ஈடு்பொட்டின்  
அ்ளளவ மதகிபபீடு கசய்வதறகு ஏற்ப அளமக�ப்பட்டுள்ளது.

அட்டவளண 4.1 ்பதகி ்ளிப்பொ்ளர்�்ளின் கதொழில்நுட்்ப 
ஆற்ல்�ள்ளப ்பபிரதகி்பலிக�கி து. எங்�ளுளடய ஆங்�கிக்ய 
ஆய்வுக�்ளததகில், தங்�ளுளடய சமூ� ஊட�தத்ள �ணககு
�ள்ள மற்வர்�ள்ள வபிட்டு அளமததுகக�ொணடவர்�ள 
அளனவருகம வயதொனவர்�ள தொன். அவர்�ளுககு உதவபி 
புரிநத ஏளனய குழுக�்ளில் முக�கியமொனது அவர்�்ளின் 
குழநளத�ள (அ) ்பபிளள்ள�ள. இ்ளம்வயதகினர், இது அவர்
�்ளொ� கசய்துக�ொள்ளககூடியது அல்் என்று கூ்றிகக�ொள
வதறகு கவட்�ப்படுவொர்�ள. இதறகு எதகிர்மள்யொ�, 
கதொழில்துள் சீனொவபில், குள்நத �ல்வபிய்றிவுளடய 

அடடவணை 4.1 உ்பகயொ�கிப்பொ்ளரின் முதல் சமூ� ஊட� �ணகள� 
யொர் அளமததுக க�ொடுததொர்
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அடடவணை 4.2 ்பதகி்்ளிப்பவர்�்ளின் சமூ� ஊட�தத்ளப 
்பக�ங்�்ளில், அவர்�ள குடும்்பததகினர் மறறும் நண்பர்�ளுள  
யொர் அதகி�ப ்பதகிவு�ள இடு�கி்ொர்�ள?

அடடவணை 4.3 தங்�ள சமூ� ஊட� உ்பகயொ�ம் கு்றிதது 
த�வ்ொ்ளர்�ள யொருடன் வபிவொதங்�ள கமறக�ொளவொர்�ள
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மக�ள, ஏற�னகவ வள்தத்ளம் ்பற்றி �றறுகக�ொளவதறகு 
ஒரு முக�கிய ளமயமொ� இருககும் வள்த்ள ளமயததகின் 
உதவபிளய, இதுக்பொன்் �ணககு�ள அளமப்பதறகு நொடு
வொர்�ள. தகி ன்க்பசறி (ஸமொர்ட்க்பொன்) மூ்மொ� வள்தத்ளங்

�ள்ள அணுகுவது க்பரு�கிவரும் இன்ள்ய நகிள்யபில், இநத 
வள்த்ள ளமயங்�்ளின் ்பொததகிரதளத, க�ொஞசம் க�ொஞசமொ� 
எவவொறு அள்க்பசறி வபிற்பளனய�ங்�ள தமதொக�கிக  
க�ொணடுவரு�கின்்ன என்்பளத வொங் தனது கு்றிப்பபில் கு்றிப
்பபிட்டுள்ளொர். கமறகூ்றிய இரணடுகம, எங்�ளுளடய ்பபிகரசறில் 
ஆய்வுக�்ளததகிலிருநது முற்றிலும் மொறு ்படு�கின்்ன. இங்கு, 
சமூ� ஊட�தத்ள �ணககு�ள்ள ஒரு சமூ� கசயல்தகிட்ட

படம். 4.5 உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள யொளரயொவது அவர்�ளுளடய 
அரசறியல் ்பதகிவபிற�ொ� நட்பு நீக�ம் கசய்தகிருக�கி ொர்�்ளொ 
என்் க�ளவபிக�ொன ்பதகில்�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்

படம். 4.6 சமூ� ஊட�ங்�்ளில் கடட்டிங்�கின் வபி�கிதொசசொரம்
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மொ�கவ ஆககுவதன் மூ்ம், சமூ� ஊட�ங்�்ளின் சமூ� இயல்பு  
வலுவொக�ப்படு�கி து. இதன்மூ்ம், ஏற�னகவ உள்ள நட்பு
்வு�ள, இன்னும் அதகி� வபிசொ்மொ �வும், ஆழமொனதொ�வும்  
ஆகு�கின்்ன.

சீனர்�்ளின் வழக�கில், இநத அட்டவளணயபில் க�ொடுக�ப
்பட்டுள்ள ்படமொனது, சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் ஒருவருடன் 
சீரொன கதொடர்்பபிலிருப்பவர்�்ளின் சதவபி�கிததளத கு்றிக�கி து. 
ஏகனனில், ஒருவர் மறக்ொருவருளடய ஊட�தத்ள ்பக�ததகில் 
கநரடியொ� ்பதகிவு கசய்யககூடிய அம்சம், சீன ஊட�தத்ளங்
�்ளில் �கிளடயொது. ஆயபினும், சீன அரசொங்�ததகின் ஒரு குடும்்பம் 
ஒரு குழநளத என்் குடும்்பக �ட்டுப்பொட்டு வளரயள் �ளுககு 
உட்்பட்ட சீன �கிரொமபபு் ஆய்வுக�்ளததகில், சமூ� ஊட�த
த்ளததகில் மி� அதகி� ்பதகிவு�ள உடன்்பபி்நகதொரிடம் இருநது 
தொன் வரு�கின்்ன என்் முடிளவ வபிட, எதகிர்்பொரொத முடிவு 
என்று ஒன்று இருப்பது �டினம். கமககடொனொல்ட் அவர்�ள, 
இது இரணடு �ொரணி�்ளின் கூட்டொ� இருக�ககூடும் என்று 
�ருதது கதரிவபிக�கி ொர். ஒன்று, உடன்்பபி்நகதொர் உள்ளவர்�ள, 
அவர்�ளுடன் மி�வும் கநருக�மொன உ்வு உளடயவர்�ள 
என்்பளதக கு்றிக�கி து. மற்து, சீனொவபில் உள்ள க்பொதுவொன 
ஒரு ்பழக�ம், தங்�்ளின் ஒன்றுவபிட்ட சக�ொதர சக�ொதரி�ள்ள, 
உடன்்பபி்பபு என்க் கு்றிப்பபிடுவளதக கு்றிக�கி து. ஆ�கவ 
இது, �்ொசசொரக குறுககு அளமபபு�ளுககு க்பொதுவொ� 
அளமக�ப்பட்ட வபினொக�ளுககு, அநதநத ்பபிரொநதகியததகிறகு 
ஏற்வொறு உள்ளர்ததம் க�ொள்ளப்படுவளத தடுக� இயலும் 
என்் ஊ�ததகிறகு எசசரிகள� வபிடுவதொ�கவ அளம�கி து.

இததொலியபில், சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள க்பொதுதத்ளங்�
்ளொ�க �ருதப்படு�கின்்ன. அளவ, குடும்்பததகினளர வபிட 
நண்பர்�ள தமககுள கதொடர்புக�ொள்ள ்பயன்்படுததும் ஒரு 
த்ளமொ�கவ ்பயன்்படுததப்படு�கின்்ன. இததொலிய கமொழியபில் 
நண்பர்�ள்ளக கு்றிககும் கசொல்்ொன “அமிஸி” மி�வும் 
வபிரிவொனது. அது, உற் நண்பர்�ள, ஒகர முள் சநதகிதது 
கதொழளமயுடன் ்பழ�கியவர்�ள, ்பள்ளி மறறும் அலுவ்� 
கதொழர்�ள, உடன்்பணியொறறுகவொர் என்று அளனதது வள� 
கதொழளமளயயும் உள்ளடக�கியதொகும். ட்ரினிடொடில் �கிளடதத 
புள்ளிவபிவரங்�ள்படி ்பொர்ததொல், மக�ள, ஒபபீட்ட்ளவபில், 
மு�நூலில் அதகி�அ்ளவு நண்பர்�ள்ளக க�ொணடுள்ளொர்�ள. 
அவர்�ளுடன் நகி�ழநகிள்யபிலும், இயல்பு வொழவபிலும் சமூ� 
ஒபபுரவுடன் ்பழகு�கின்்னர், என்் எங்�ளுளடய முநளதய 
�ணடு்பபிடிபபு உறுதகி கசய்யப்படு�கி து. கதன்னிநதகியொவபில், 
நண்பர்�்ளின், சமூ� ஊட�தத்ள ்பக�ங்�்ளில் ்பதகிவு�ள 
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கசய்வது, சமூ� ஒபபுரவபின் நீட்டிப்பொ�க �ருதப்படு�கி து. 
மற்்படி குடும்்பததகினருடனொன த�வல் கதொடர்பு, அகந�மொ� 
கதொள்க்பசறி அல்்து மற் த�வல் கதொடர்பு வள��்ளின் 
மூ்ம் கசயல்்படுததப்படு�கி து. இங்கு முரணொன வபிஷயம் 
என்னகவன்்ொல், �கிழககு துருக�கியபில் �கிளடதத புள்ளிவபிவரம்  
தொன். இங்கு 28 சதவபி�கிதததகினர், தங்�ள சமூ� ஊட�த
த்ளங்�்ளில் யொரும் எநதப ்பதகிவும் கசய்வதகில்ள் என்று 
கூ்றியுள்ளனர். இங்குள்ள உளளூர் ்பபிரசசறிளனயொன, நட்பு்வு
�்ளின் க்பொதுக�ொட்சறியபின் மீதுள்ள அதீத �ட்டுப்பொட்டி
னொல், கமறகூ்றிய புள்ளிவபிவரதளத ஓர்ளவு ஒததுகக�ொள்ள 
இயலும். ஏகனனில், இதுக்பொன்் க்பொதுக�ொட்சறி�ள, இங்கு 
இழிகசய்ொ�க �ருதப்படு�கின்்ன. க�ொஸடொவபின் �ணடு
்பபிடிப்பபின் ்படி, அகந�ம் மக�ள தங்�ளுளடய ஊட�தத்ள 
்பக�ங்�்ளில் மட்டுகம ்பதகிவு�ள்ள இட வபிரும்பு�கின்்னர். 
இதறகு முக�கிய �ொரணம், மற்வர்�ள ்பக�ங்�்ளில் தொங்�ள 
்பதகிவபிட்டொல் அளத அவர்�ள எவவொறு எடுததுகக�ொளவொர்�ள 
என்் ஐயு்வு தொன் �ொரணம்.

்பபிகரசறிலில், சமூ� ஊட�ங்�ள நம்்பபிகள� துகரொ�ம், ஒழுக�
மின்ளம மறறும் சநகத�ங்�ளுககு வழி வகுததகிருக�கி து என்் 
க்பொதுவொன ஊ�ம் உணடு. ட்ரினிடொளடப க்பொ்கவ இங்கும், 
சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள என்்பளவ, துளணவர்�ள ஒருவளர 
ஒருவர் �ண�ொணிககும் ஒரு த்ளமொ�கவ ்பொர்க�ப்படு�கி து. 
ஆங்�கிக்ய ஆய்வுக�்ளததகில், சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள, ்பள்ளி 
மொணவர்�ள தங்�ளுக�கிளடகய சணளடயபிட்டுகக�ொளளும் 
ஒரு கமளடயொ�க �ருதப்படுவளத எங்�ளுளடய இன அளமப
்பபியல் ஆதொரங்�ள கதரிவபிக�கின்்ன. அகந�மொ� எங்�்ளது 
அளனதது ஆய்வுக�்ளங்�்ளிலும், நண்பர்�ள தொன் சமூ� 
ஊட�தத்ள ்பயன்்பொட்டின் ளமயபபுள்ளியொ� வபி்ளங்குவதொல், 
இதுவளர யொகரனும், தங்�ள நண்பர்�ள எவருடனொவது 
நட்பு்ளவ துணடிததுக க�ொணடிருக�கி ொர்�்ளொ என்று அ்றிநது 
க�ொள்ள வபிரும்்பபிகனொம். அப்படி நடநதகிருநதொல், அதறகும் 
சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் அதகி�ம் �்நதொய்வு கசய்யப்படும் 
தள்ப்பொன அரசறியலுககும் ஏகதனும் கதொடர்்பபிருக�கி தொ 
என்றும் அ்றிநதுக�ொள்ள வபிரும்்பபிகனொம்.

எங்�ளுளடய இநதகக�ளவபிக�ொன ்பதகில், நொங்�ள 
ஏன் சீனொவபின் இரணடு ஆய்வுக�்ளங்�ள்ளயும் ஒன்்ொக�கி 
க்பொதுவொ� “சீன ஆய்வுக�்ளங்�ள” என்று கு்றிப்பபிடக கூடொது 
என்்பதற�ொன எடுததுக�ொட்டொ� வபி்ளங்�கியது. �கிரொமபபு் 
சீனொவபில் உள்ள சமூ� ஊட�தத்ள நண்பர்�்ளிளடகய, அரசறியல் 
�ொரணங்�ளுக�ொன நட்பு்வு துணடிபபு�ள மி�வும் அதகி�மொ� 



எங்களத ் கண்்கெடுத ்பி்் 79

இருநதன. இதுகவ, கதொழில்துள் சீனொவபில் இது க்பொன்் 
அரசறியல் �ொரணங்�ளுக�ொ� நட்பு்வு துணடிபபு�ள மி�வும் 
குள்வு. வொங் அவர்�ளுககு, ஏழு சதவபி�கிதம் க்பர் இவவொறு 
நட்பு்வு துணடிததகிருக�கி ொர்�ள என்்பகத மி�வும் ஆசசர்ய
மொ� இருநதது. இவர்�ள, கதொழிறசொள் ்பணியொ்ளர்�ள  
அல்்ொமல், முத்ொ்ளி�ள அல்்து கம்ொ்ளர்�்ளொ�  
இருக�்ொம் என்று அவர் அநுமொனிததொர். மக�ள ்ப்சமயம்  
அரசறியல் ்பற்றிய ்பதகிவு�்ளிடுவளதகய தவபிர்க�கி ொர்�ள 
என்்பது கூட அவரின் இநத அனுமொனததகிறகு �ொரணமொ� 
இருக�்ொம். இதற�ொன வபிதகிவபி்ககு, ஊழல், உளளூர் 
ஒழுங்குமுள் வபிதகி�ள, சுறறுசசூழல் சீர்க�டு�ள, உளளூர் 
பு்ம்க்பயர்வொ்ளர்�ள சநதகிககும் சமூ� அநதஸது க்பதங்�ள,  
அநகியொயங்�ள, ஏழளம இளவகயல்்ொம் தொன். ஏகனனில், 
இநத தள்பபு�ள அளனததும், மற் பு்பக்பயர்வொ்ளர்
�்ளிளடகய ஒரு ்பபிளணபள்ப ஏற்படுததககூடியளவ. இதறகு 
எதகிர்மொ்ொ�, �கிரொமபபு் சீனொவபில், அரசறியல் சம்்பநதமொன 
க்பொருததமற் எநத ஒரு ்பதகிளவ தங்�ள நண்பர்�ள கவ்ளி
யபிட்டொலும், உடகன அநத மக�ள அநத நண்பருடனொன 
நட்பு்ளவ துணடிதது வபிடு�கி ொர்�ள. அங்குள்ள மக�்ளின் 
அ்பபிபரொயப்படி, சமூ� ஊட�தத்ளம் என்்பது குழநளத�்ளின் 
புள�ப்படம், �ொதல் மறறும் நட்பு சம்்பநதப்பட்ட ளநயொணடி�ள,  
சுறறு்ொ புள�ப்படங்�ள க்பொன்் சநகதொஷதளதப ்பபிரதகி
்பலிககும் வபிஷயங்�ள்ளப ்ப�கிர்நதுக�ொளளும் ஒரு த்ளகம 
தவபிர அதகிருபதகி அ்ளிககும் வபிஷயங்�ள்ளப ்பற்றி பு்ம்பும் 
த்ளம் அல்் என்்பது அநத மக�்ளின் �ருதது. அவர்�்ளின் 
்பபிரசசறிளன, அரசறிடமிருநது க்ப்ககூடிய தணடளனயல்், 
தம் நண்பர்�ள தம்ளம தவ்ொ� நகிளனதது வபிடுவொர்�க்ள 
என்் அசசம் தொன். எங்�ளுளடய ்பபிகரசறில் ஆய்வுக�்ளத
தகிலும் கூட அம்மக�ள்ளப க்பொறுததமட்டில், அரசறியல் என்்பது 
அரசறியல்வொதகி�ளுககு தொகன தவபிர, சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில்  
வபிவொதகிக�க கூடிய வபிஷயமல்் அதகிலும், அது நட்பு்ளவ 
துணடிக�க கூடிய ஒரு �ொரணமொ� இருததல் மி�வும் அரிது.

ஆனொல், எங்�ளுளடய கதன்�கிழககு துருக�கியபில் உள்ள 
ஆய்வுக�்ளம் இளவயளனததகிலும் இருநது முற்றிலும் மொறு
்பட்டது. இவவபிடததகில், அரசறியல் என்்பது, வபிவொதததுககுரிய 
்பருபக்பொருள மட்டுமல்், மி� முக�கியததுவம் வொய்நதது 
மட்டுமல்், மி�வும் நுணணுணர்வு மிக� ஒரு வபிஷயம் 
ஆகும். இநதக�்ளததகில் உள்ள அரசறியல் ்பபிரிவு�ள தங்�ள 
எல்ள்�ள்ள கத்ளிவொ� நகிர்ணயபிததுள்ளன. குர்தகிய  
சசசரவு�்ளின் வர்ொறு மறறும் நடபபு இன்றும் இருப்பதொல்,  
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இங்குள்ள மக�ள, ஒரு ்பொதகி குர்தகியர்�ளுககும், மறு ்பொதகி 
துருக�கி அரசொங்�ததுககும் ஆதரவொ� இருக�கின்்னர். 
க�ொஸடொவபின் த�வ்ொ்ளர்�ள ்ப்ரின் உ்வபினர்�ளும், 
1980 மறறும் 1990 �்ளில் �ொவல்துள்யபினர் அல்்து  
ரொணுவததகினரொல் ள�து கசய்யப்பட்டு, க�ொடுளமப்படுததப
்பட்டு, க�ொல்்ப்பட்டுள்ளனர். கவவகவறு அரசறியல் குழுமங்  
 �்ளின் ஆதரவொ்ளர்�ள, ஒகர குடியபிருபபு, ்பள்ளி, அலு
வ்�ம் க்பொன்் இடங்�்ளில் கசர்நதகிருப்பளதப க்பொ், 
சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளிலும் நண்பர்�்ளொ� இருக�கி
ன்்னர். அங்குள்ள இறுக�மொன அரசறியல் நகி்வரங்�ள்ள 
முன்னிட்டு, யொரும் ஒவவொளம அல்்து சசசரவு�ள்ள 
தூணடககூடிய தள்பபு�ள்ள வபிவொதகிப்பளத (நகி�ழநகிள் 
மறறும் இயல்பு வொழவபில்) மி�வும் �வனமொ�த தவபிர்தது
வபிடு�கின்்னர். அளதமீ்றி யொகரனும் அரசறியல் சம்்பநதப்பட்ட 
�ருததுக�ள்ள சமூ� ஊட�தத்ளததகில் ்பதகிவபிட்டொல், அது 
ஏகதனும் சசசரளவ உணடொக�கினொல், நட்பு்வு துணடிபபு 
என்்பது அப்படிப்பட்ட சசசரளவ சமொ்ளிககும் எ்ளிய வழியொ� 
இருநதது.

இறுதகியபில், இநத ஒன்்பது ஆய்வுக�்ளங்�்ளிலும், சமூ� 
உ்வு�ள என்் �ருபக்பொரு்ளின் கீழ, சமூ� ஊட�ங்�ள 
வழிகய கடட்டிங் கசய்யககூடிய சொததகியககூறு�ள்ளப ்பற்றி 
நொங்�ள புரிநது க�ொள்ள வபிரும்்பபிகனொம்.

நொங்�ள இநத அததகியொயததகில் ஏற�னகவ கூ்றியபிருநத
்படி, ்ததீன் அகமரிக�ொ மறறும் ட்ரினிடொடில் சமூ� ஊட�த
த்ளங்�ள என்்பது, உ்வு�ள்ள உருவொககுவது மறறும் 
த�ர்ப்பதுடன் வலுவொன கதொடர்புளடயதொ�க �ருதப
்படு�கி து. மில்்ரின் புதத�ததகில் முதல் வபிரிவுளரயொன, 
“மு�நூல் �ளத�ள”6, ட்ரினிடொடில் ஒரு உ்வுமுள்யபில் 
மு�நூல் �ொரணமொ� உருவொன க்பொ்ொளமளய ளமயமொ�க 
க�ொணடது. இது க்பொன்் நகி�ழவு�ள க்பொதுவொ� கவக்ங்கும் 
நடக�ொது. இங்�கி்ொநதகில் எங்�ளுளடய ஆய்வுப்பணி முடிவு 
க்பற் ்பபின்னர் தொன், டிணடர் முக�கியததுவம் க்பற்து. 
�கிளரணட்ர், ஆண ஓரினசகசர்கள�யொ்ளர்�ளுககு ஏற�னகவ 
நன்கு நகிள்க்பற் ஒரு த்ளமொ� வபி்ளங்�கிகக�ொணடிருநதது 
(அளனவரும் இளவ இரணளடயும் சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளொ� 
�ருதகவயபில்ள )். சீனொவபில் கமொகமொ என்் ஒரு த்ளம் 
எங்�ள ஆய்வுக�்ளங்�ள்ள வபிட, அகந� ந�ர்பபு்ங்�்ளில் 
புழக�ததகில் இருநதது. எங்�ளுளடய வடககு சறிலி ஆய்வுக
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�்ளததகில், மக�ள இது க்பொன்் த்ளங்�ள்ள உ்பகயொ�கிதது 
துளணவர்�ள்ளத கதடிய ஒரு �ொரணம், அவர்�க்ள க�லியொ� 
கூறுவது க்பொல் கசொம்க்ப்றிததனம் தொன். ஒருவருடன் நகி�ழ
நகிள்யபில் அ்ளவ்ளொவுவது அவளர கநரில் அணுகுவளதவபிட 
சு்்பமொ� இருநதது. கூடுத்ொ�, நகிரொ�ரிபபுக�ொன வொய்பபும் 
குள்வு. கமலும், இநத வடககு சறிலி ஆய்வுக�்ளததகில், 
ஒருவர் தம் துளணவரொ�ககூடிய சொததகியககூறு உள்ள
வர்�ள்ள சநதகிக�க கூடிய அருநத�ம், கசயல் மன்்ங்�ள 
க்பொன்் சமூ� க்பொதுவபிடங்�ள மி�வும் குள்வு. அப்படிகய 
இருககும் ஒருசறி் இடங்�்ளிலும், மக�ள முற்றிலும் அநநகியர்
�்ளொ� இருப்பவளர வபிட, தததம் நண்பர்�்ளின் நண்பர்�ள்ள  
சநதகிப்பளதகய கசௌ�ரியமொ�க �ருதகினர். வடககு சறிலி 
த�வ்ொ்ளர்�ளுள ஒருவரொன மிகுகவல் வபி்ளக�கியது க்பொ :்

“மக�ள கடட்டிங்�கிற�ொன வள்தத்ளங்�ள்ளகயொ, 
டிணடர் க்பொன்் ஊட�ங்�ள்ளகயொ நம்புவது இல்ள். 
அதகில் உங்�ளுடன் உளரயொடு்பவர் யொகரன்று உங்�ளு
ககுத கதரியொது. அவர்�ளுளடய நண்பர்�ள யொகரன்று 
உங்�்ளொல் ்பொர்க� முடியொது. இதுகவ மு�நூல் க்பொன்்
வற்றில் நீங்�ள யொருடனொவது உளரயொட வபிரும்்பபி
னொல், அவர் யொர், அவருககும் உங்�ளுககுமொன க்பொது 
நண்பர்�ள யொர்யொர், அவர் எங்�கிருநது வரு�கி்ொர், 
அவருளடய க்பொழுதுக்பொககு�ள என்கனன்ன என்க்
ல்்ொம் நீங்�ள ்பொர்க� முடியும். இதன் மூ்ம் அவளர 
ஒரு உணளமயொன ந்பரொ� நீங்�ள உணரமுடியும். 
அவர் க்பொய்யல்் ஒரு ந்பர் தொன் என்று நமககுத  
கதரியும்”

கதன்னிநதகியொவபில் க்பொதுவொ� ஆண�ள தங்�ள 
துளணவளர சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் மூ்ம் க்பறுவளத  
வபிரும்்பபியபிருக�ககூடும். இது, மததகியதர வகுபபு மக�்ளிளட
கயகயொ அல்்து த�வல் கதொழில்நுட்்பததுள்யபில் ்பணியொறறு
்பவர்�ள மததகியபிக்கயொ நடக�ககூடும். எனினும், சமூ� 
ஊட�தத்ளங்�்ளில் எவவ்ளவு தொன் சரசபக்பசசு நடநதொலும், 
இதுக்பொன்் கதொடர்பு�ள மி�வும் அரிதொ�கவ அடுததக�ட்ட 
உருவமுள்ககுச கசல்�கின்்ன. தகிருமணம் வளர கசல்வது 
என்்பது அதனினும் அரிது. இதறகு, க்பண�்ளின் நடவடிகள�
�்ளின் மீதுள்ள அதீத �ட்டுப்பொடு�ளும் ஒரு �ொரணம்.
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்கருப்்ொருள 2:-  சமூ்க ஊட்கத்தள 
நடவடிகற்க்கள

சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் முக�கியமொன நடவடிகள��்ளில் 
ஒன்று, புள�ப்படங்�ள, ளநயொணடி�ள க்பொன்் �ொட்சறிப
க்பொருட்�ள்ளப ்ப�கிர்நது க�ொளவது. கமறகூ்றிய �ருப
க்பொரு்ளின் கீழ எங்�்ளது முதல் க�ளவபிகய கு்றிப்பொ� இநத 
அம்சதளதப ்பற்றிததொன் கு்றிப்பபிடு�கி து.

்படம் 4.7, இநத ஆய்வுக�்ளங்�ளுககு இளடகய உள்ள 
சறி் கு்றிப்பபிட்ட கவறு்பொடு�ள்ள எடுததுளரக�கி்து. வடககு 
சறிலியபில் உள்ள 67 சதவபி�கித ்பதகி்்ளிப்பொ்ளர்�ள தங்�ள 
புள�ப்படங்�்ளில் 20 சதவபி�கிதததகிறகும் குள்வொன
வறள்கய சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் ்ப�கிர்நது க�ொள
�கின்்னர். அதுகவ, கதன்�கிழககு துருக�கியபில், 20 சதவபி�கித 
்பதகி்்ளிப்பொ்ளர்�ள தங்�ள புள�ப்படங்�்ளில் 60 சதவபி�கிதத
தகிறகும் கம்ொனவறள் ்ப�கிர்நது க�ொள�கின்்னர். 
மொ்ொ�, �கிரொமபபு் சீனொவபில், 32 சதவபி�கித மக�ள தங்�ள 
புள�ப்படங்�்ளில் ஒன்று கூட சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் 
்ப�கிரப்படவபில்ள் என்று கு்றிப்பபிட்டுள்ளனர்.

எநகதநத �ொட்சறிபக்பொருட்�ள சமூ� ஊட�தத்ளங்
�்ளில் ்ப�கிர்நது க�ொள்ள க்பொருததமொனளவ என்் முடிவபில் 
உள்ள மொறு்பொடு�்ளில் தொன் இதற�ொன �ொரணங்�ள 

படம். 4.7 சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் ்ப�கிரப்பட்டுள்ள 
புள�ப்படங்�்ளின் ்ப�கிர்வு வபி�கிதொசசொரம்
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க்பொதகிநதகிருக�கின்்ன. வடககு சறிலி உட்்பட ்ப் இடங்�்ளில்  
இதற�ொன முக�கிய அடிப்பளட, நள�சசுளவ. மக�ள  
கவடிகள�யொன ்படங்�ள்ள அவற்றின் நள�சசுளவக�ொ�கவ 
்ப�கிர்நது க�ொள�கின்்னர். அகதக்பொல், இநதப ்ப�கிர்வு�்ளின் 
கவடிகள�த தன்ளமகய மக�்ளின் �ருததுப்பதகிவு�ள்ளக 
�வர்�கி து. சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள ஒரு க்பொழுது க்பொககு 
அம்சமொ�ப ்பொர்க�ப்படு�கி து. உதொரணமொ�, ளநயொணடிப
க்பொர் என்்பது, மக�ள �ருதது ்பதகிவு கசய்யும் இடததகில் 
ளநயொணடி �ள்ள ்பதகிவு கசய்வளதக கு்றிக�கி து. இது க்பொன்் 
்பதகிவு�ள, நூறறுக�ணக�ொன ்பதகில் ்பதகிவு�ள்ள உருவொககும்.  
இதுகவ ஆவள்தூணடக கூடிய மதகிய உணவபின் புள�ப்படம், 
சுயபுள�ப்படம் (கசல்பீ) க்பொன்்ளவ அதகி�்பட்சம் 15 முதல் 
20 ்பதகில் ்பதகிவு�ள்ள உருவொக�ககூடும். ஆ�கவ, என்னதொன் 
உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள, தங்�ளுளடய ்பபிற�ொ்ததகிற�ொ�வும், 
சுய சநகதொஷததகிற�ொ�வும் புள�ப்படங்�ள்ள எடுததுத
தள்ளினொலும், சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில், முக�கியததுவம் 
க்பறு்பளவ, சமூ� உளரயொடல்�ள்ளத தூணடககூடிய �ொட்சறி
யளமபபு�ள மட்டுகம.

இது எங்�ளுளடய �கிரொமபபு் சீன ஆய்வுக�்ளததகிறகு 
மி�வும் க்பொருநதும். இங்குள்ள மக�ள க்பொதுவொ� தங்�
ளுளடய புள�ப்படங்�ள்ளகய சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் 
்ப�கிர்நது க�ொள்ள மொட்டொர்�ள. இதற�ொன வபிதகிவபி்ககு, 
்பதகின்்பருவததகினர் மறறும் இ்ளம்க்பண�ள தங்�ளுளடய சுய
புள�ப்படங்�ள்ள (கசல்பீ) ்ப�கிர்நது க�ொளளுதல் மட்டும் தொன். 
க்பொதுவொ�, அவர்�ள ளநயொணடி�ள மறறும் கவடிகள�யொன 
்பதகிவு�ள்ளகய ்ப�கிர்நது க�ொள்ள வபிரும்பு�கி ொர்�ள. கமக
கடொனொல்ட்  ஐ க்பொறுததவளர, வடககு சறிலி க்பொ்கவ இங்கும், 
இது க்பொன்் ்பதகிவு�ள தொன், க்பொதுவொன ஆர்வதளத அதகி�ம் 
தூணடு�கின்்ன. மறக்ொரு �ொரணம், அநதரங்�ததன்ளம. 
்ப்ர், தொங்�ள ்ப�கிர்நது க�ொணடுள்ள தங்�ள மறறும் தங்�ள 
குடும்்பததொரின் ஒரு சறி் புள�ப்படங்�ள்ளயும், தங்�ள சமூ� 
ஊட�தத்ள ்பக�ங்�்ளில், அளடயொ்ளச கசொல்லிட்ட �ொட்சறிப
்பகுதகி�்ளில் மட்டுகம ளவததகிருக�கி ொர்�ள. இதுக்பொன்்  
்ப�கிர்வு�ள்ள, இம்மக�ள்ள நன்கு அ்றிநத கநருங்�கிய நண்பர் 
(அ) உ்வபினரொல் மட்டுகம ்பொர்க� முடியும்.

நடவடிகள��ள ்பற்றிய எங்�்ளது அடுதத க�ளவபி 
நகி�ழநகிள் வபிள்ளயொட்டுக�ள வபிள்ளயொடுவது ்பற்றியது.

இங்கு தனிததுத கதரியும் புள்ளிவபிவரம், கதொழில்துள் 
சீனொவபில் இருநது வநதது. அகந�மொ� இநதக �்ளததகில் தொன் 
ஒருவரின் ்பணி நொள என்்பது கதொழிறசொள்யபில் இளடய்ொத 
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கவள்ளய உள்ளடக�கியதொ� இருக�கி து. ஆ�கவ, இவர்�ள, 
தங்�ள ்பணி நொ்ளின் முடிவபில், தங்�ள ஓய்வபிற�ொ�வும், 
கசொர்வொன ்பணி மனநகிள்யபில் இருநது வபி்�கி தங்�ள்ள 
உறசொ�ப்படுததகிகக�ொள்ளவும், நகி�ழநகிள் வபிள்ளயொட்டு
க�ள வபிள்ளயொடுவதகில் எநத ஆசசரியமும் இல்ள .் கமலும், 
இது க்பொன்் நடதளத, வொங்7 அவர்�ள தன்னுளடய ஆய்வுக
�்ளததகில், ஸமொர்ட்க்பொன் ளவததகிருககும் 200 ்பதகி ொ்ளர்�
்ளிடம் நடததகிய, ஸமொர்ட்க்பொன் உ்பகயொ�ம் ்பற்றிய கூடுதல் 
�ணகக�டுப்பபின் முக�கிய அம்சமொன, “ஸமொர்ட்க்பொன்�ள 
க்பொதுவொ� க�்ளிகள� �ொரணங்�ளுக�ொ�கவ க்பரும்ளவு 
்பயன்்படுததப்படு�கி து” என்் அம்சததகின் ்பரவ்ொன வலி
யுறுததள்கய ்பபிரதகி்பலிக�கி து. இநதப ்பணியொ்ளர்�்ளிடம், 
அவர்�்ளின் நீணட, �டின உளழபபு நகிள்நத ்பணி நொ்ளின் 
முடிவபில், கூடுதல் சமூ� வொழவபிறகு கதளவயொன அதகி�ப்படி 
கநரகமொ, ்பணவசதகிகயொ, உடல் சகதகிகயொ இருப்பதகில்ள .் 
அகத சமயம், இதுக்பொன்் வபிள்ளயொட்டுக�ள, கு்றிப்பொ� 
இள்ளய தள்முள்யபினருககு, ஓய்வுடன் கூடுத்ொ�, தங்�ள 
நண்பர்�ளுடன் கவகுகநரம் நகி�ழநகிள்யபில் கசர்நதகிருக� ஒரு 
சநதர்ப்பம் அளமததுத தரு�கி து.

கதன்�கிழககு துருக�கியபில், நகி�ழநகிள் வபிள்ளயொட்டு
க�ள சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் (கு்றிப்பொ� மு�நூலின்) ஒரு 
முக�கிய அம்சமொ� வபி்ளங்கு�கின்்ன. மி�வும் க்பொதுவொன 
வபிள்ளயொட்டுக�ள என்்ொல் க�ணடி கரஷ் சொ�ொ, ஓக� 
மறறும் கடௌ்ொ க்பொன்்வறள்க கூ்்ொம். இது க்பொன்் 
வபிள்ளயொட்டுக�ள வபிள்ளயொடுவளத, புதகிய மறறும் ்பளழய 
நண்பர்�ளுடன் கதொடர்நது ்பழகுவதற�ொன ஒரு வழிவ
ள�யொ� கசொல்்்ொம். மக�ள இது க்பொன்் நகி�ழநகிள் 
வபிள்ளயொட்டுக�ள்ள, கதரிநத நண்பர்�ளுடன் மட்டுமல்்ொது, 
முன்்பபின் அ்றியொ அநநகியர்�க்ளொடும் வபிள்ளயொடு�கி ொர்�ள. 
இநத அநநகியர்�ள, இது க்பொன்் வபிள்ளயொட்டுக�்ளின் 
மூ்ம், புதகிய நண்பர்�்ளொகும் சொததகியககூறு�ள இருக�கி
ன்்ன. [்படம்: 4.8] [்படம்: 4.9] நகி�ழநகிள் வபிள்ளயொட்டுக�ள, 
எதகிர்்பொ் ருடன், தனிதது சரசபக்பசசு நடததவும் உ்பகயொ�மொ�  
இருக�கின்்ன. வயதகில் மி�வும் சறி றியவர்�ளுககு 
(8 11 வயதுள்ள ்பள்ளிககுழநளத�ளுககு) நகி�ழநகிள் வபிள்ள
யொட்டுக�ள மட்டுகம சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ள அவர்�ள 
உ்பகயொ�கிப்பதற�ொன ஒகர �ொரணம். உணளமயபில், துருக�கி
யபிலுள்ள ்ப் நகிஜ வபிவசொயபி�ள, ஃ்பொர்ம்வபில், என்் முதல் 
கவற்றி�ரமொன மு�நூல் வபிள்ளயொட்ளட, வபிள்ளயொடியபி
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ருக�கின்்னர். இதறகு மொ்ொ�, வீட்டினுள வபிள்ளயொடும் வபிள்ள
யொட்டுக�ள (எகஸ்பொகஸ, ்பபிக்ளஸகடஷன், வீ க்பொன்்ளவ) 
இததொலியபில் இன்்்ளவும் முக�கியததுவம் வொய்நதளவ. 
ஏகனனில், இவவபிள்ளயொட்டுக�ள குடும்்பததகினரிளடகய  
ஒரு ்பபிளணபள்ப ஏற்படுததும் ஆக�ககூறு�்ளொ� கசயல்்படு
�கின்்ன.

படம். 4.8 சமூ� ஊட�ங்�்ளில் நகி�ழநகிள் 
வபிள்ளயொட்டுக�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்

89%
GAMING

100%
PHOTO TAKING

12%
VIDEO TAKING

55%
VIDEO WATCHING

4%
RADIO

in industrial China

Distribution of use of smartphones for
Multimedia and Entertainment

86%
MUSIC

படம். 4.9 கதொழில்துள் சீனொவபில், மல்டிமீடியொ மறறும் 
க்பொழுதுக்பொககு அம்சங்�ளுக�ொ� ஸமொர்ட்க்பொன் 
உ்பகயொ�ததகின் வபி�கிதொசசொரம்
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்கருப்்ொருள 3:-  அந்தரங்கத்தன்றமை

சமூ� ஊட�ங்�்ளின் தொக�தளத மக�ள ்பரவ்ொ� உணரும் 
மறக்ொரு வபிரிவொன துள், அநதரங்�ததன்ளம. அளதகய 
நொங்�ளும் ஆரொய்நதகிருக�கிக்ொம்.

்பல்கவறு ஆய்வுக�்ளங்�்ளில் உள்ள த�வ்ொ்ளர்�ளும், 
தங்�ள சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் அளடயொ்ளசகசொல்ள் 
்பபி்ருடன் ்ப�கிர்நது க�ொளவளதப்பற்றி ்ப் வபிதமொன அ்பபி
பரொயங்�ள்ளக க�ொணடுள்ளனர் என்்பது ்படம் 4.10  லிருநது 
மி�தகத்ளிவொ�த கதரி�கி து. இநதப்படததகில் கு்றிப்பபிட்டுள்ள
்படி, வடககு சறிலியபில் ஐநதகில் ஒருவரில் இருநது, �கிரொமபபு் 
சீனொவபில் ஐநதகில் நொன்கு க்பர் வளர இநத அளடயொ்ளசகசொல் 
்ப�கிர்நது க�ொளளும் வழக�ம் வபிததகியொசப்படு�கி து. எனினும், 
அவர்�ள தங்�ள அளடயொ்ளசகசொல்ள் யொருடன் ்ப�கிர்நது 
க�ொள�கி ொர்�ள என்்பது ்பற்றி நொம் வபிரிவொ�ப ்பொர்ககும் 
க்பொது, இது்பற்றி நொம் கமலும் அ்றிநதுக�ொள்ள முடி�கி து.

அகந� ஆய்வுக�்ளங்�்ளில், தததம் துளணவருடன்  
அளடயொ்ளசகசொல்ள்ப ்ப�கிர்நது க�ொளவகத அதகி� சத  
வபி�கிதமொ�ப ்பதகிவொ�கி இருநதது. சமூ� ஊட�தத்ள ்பயன்்பொடு 
நம்்பபிகள� துகரொ�ததகிறகு வபிததகிடு�கி து என்் �ணகணொட்டம்  
(எங்�்ளின் ஒரு சறி் ஆய்வுக�்ளங்�்ளில்) இதற�ொன 
�ொரணமொ� இருக�்ொம். துளணவருடன் ஊட�தத்ளததகின்  
அளடயொ்ளசகசொல்ள் ்ப�கிர்நது க�ொளவது என்்பது, 
அவருளடய சமூ� ஊட�தத்ள �ணகள� �ண�ொணிக� 
முடியும் என்் ்பொது�ொபபு உணர்வபிளனக க�ொடுக�கி து.

படம். 4.10 குடும்்பததகினர்/ நண்பர்�ளுடன் அளடயொ்ளசகசொல்ள் 
்ப�கிர்நது க�ொணடவர்�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்
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உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள யொருடன் தங்�ள ஊட�தத்ள அளட
யொ்ளசகசொல்ள் ்ப�கிர்நதுக�ொணடனர் என்் வபி�கிதொசசொரம்.

கதன்னிநதகியொ க்பொன்் ஆய்வுக�்ளங்�்ளில் சறி்சமயம், 
தம்்பதகியபினர் தமககுள க்பொதுவொ� ஒகர ஒரு சமூ� ஊட�தத்ள 
்பக�தளத உருவொக�கி நகிர்வ�கிதது வரு�கின்்னர். இதனொல் 
அளடயொ்ளசகசொல்ள் ்ப�கிர்நது க�ொளவது என்்பது இன்்றிய
ளமயொததொ�கி வபிடு�கி து.

எங்�ளுளடய வடககு சறிலி ஆய்வுக�்ளததகில், மரும�ன் 
முதல் ்பொட்டன், ்பொட்டி வளரயபி்ொன ஒட்டுகமொதத வபிரிவு்பட்ட 
குடும்்பமும், ஒகர �ணினிளயத தொன் உ்பகயொ�கிக� கவணடி
யபிருககும். ஆ�கவ அவரவர் ஸமொர்ட்க்பொன் மட்டுகம ஒருவர் 
தன் அநதரங்�ததன்ளமளய ்பொது�ொததுகக�ொள்ளககூடிய 
ஒகர வழி. அகந� தம்்பதகியபினர், தததம் துளணவர் சமூ� 
ஊட�தத்ளங்�ள்ள உ்பகயொ�கிககும் வபிதம் ்பற்றி க்பொ்ொளம 
க�ொணடிருநதொலும், அளடயொ்ளசகசொல்ள் ்ப�கிர்நது 
க�ொளவது என்்பது கவகு அரிதொ�கவ �ட்டொயக�டளம யொ�க 
�ருதப்படு�கி்து. [்படம்: 4.11] மக�ள தங்�ள துளணவரின் 
அநதரங்�ததன்ளமளய மதகிததனர். இன்னும் ்ப்ர், தங்�ள 

அடடவணை 4.4 உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள தங்�ள ஊட� 
�டவுசகசொல்ள் ்ப�கிர்நதுக�ொளளும் மக�ள
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துளணவர் அவர்�ளுளடய முன்னொள கதொடர்பு�ளுடன் 
எபக்பொதொவது சொதொரணமொ�கவொ சரசமொ�கவொ நகி�ழநகி
ள்யபில் க்பசுவளத தொங்�ள கதரிநது க�ொள்ள வபிரும்்ப
வபில்ள் என்க் கூ்றினர். இங்கு க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள ்படம் 
4.11 ல் உள்ள ளநயொணடி, இநத உணர்ளவ கத்ளிவொ� 
 எடுததுளரக�கி்து.

�கிரொமபபு் சீனொவபில், ்ப்ரும், ்பள்ளியபில் இருககும் 
தங்�ள நண்பர்�ளுடன் தததம் சமூ� ஊட�தத்ள அளடயொ்ளச
கசொல்ள் ்ப�கிர்நது க�ொள�கின்்னர். இது ஒருவருகக �ொருவர் 
மீதுள்ள நம்்பபிகள�ளய நகிள்ப்படுததகிக க�ொளவகதொடு 
மட்டுமல்்ொமல், நண்பர்�ள ஒருவருகக�ொருவர் தங்�ளு
ளடய கயூகசொன் ்பக�தளத �வனிததுகக�ொள்ள ஏதுவொ�வும் 
இருக�கி்து (கதளவப்படும் க்பொது அவர்�ள ஊட� ்பக�ததகில் 
நுளழநது, வபிள்ளயொட்டு�்ளில் அவர்�ளுககுத கதளவயொன 
அ்ளவு உயர்வுபபுள்ளி�ள்ள தகிரட்டுதல் க்பொன்் உதவபி�ள).

ஆங்�கிக்ய ஆய்வுக�்ளம் தவபிர்தது, மற் ஆய்வுக
�்ளங்�்ளில் உள்ள மக�ள, க்பொய்யொன அல்்து இயற
க்பயரில்்ொத சமூ� ஊட�தத்ள �ணககு�ள ளவததகிருப்பளத 
்படம் 4.12 நமககு எடுததுக�ொட்டு�கி து. சீனொவபில், சமூ� 
ஊட�தத்ளப ்பக�ங்�ள க்பொதுவொ� இயறக்பயரில் அளமக�ப
்படுவதகில்ள் என்்பதொல், அங்குள்ள நகி்வரம் முற்றிலும் 
மொ்ொனது. ்பணி சம்்பநதப்பட்ட சமூ� ஊட�தத்ள �ணககு
�ளுககு மட்டுகம இயறக்பயளர அவர்�ள ்பயன்்படுததகினர்.  

படம். 4.11 வடககு சறிலியபில் துளணவரின் தனியர் 
இள்ளமளய சமூ� ஊட�ததகில் �ொட்சறிப்படுததும் மீம்
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்ப் கதொழிறசொள்�ள, தங்�ள ்பணியொ்ளர்�ளுடன் த�வல் 
்பரிமொ்றிகக�ொள்ள சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ள ்பயன்்படுததகி
யகத இதற�ொன �ொரணம். மற்்படி, மக�ள தததம் தனிப
்பட்ட சமூ� ஊட�தத்ள ்பக�ங்�ளுககு இயறக்பயரில்்ொ 
கயூகயூ (QQ) க்பயளர ்பயன்்படுததகினர். இது அவர்�்ளது 
க்பசசு சுதநதகிரததகிறகு வழிவகுததது. மக�ள, வபிள்ள யொட்டுக 
�ொரணங்�ளுக�ொ�வும், ்பல்கவறு வள்தத்ளங்�ள்ள 
உ்பகயொ�கிப்பதற�ொ�வும் ஒன்றுககும் கமற்பட்ட ஊட�தத்ள 
�ணககு�ள்ள ளவததகிருநதனர். இது ்படம் 4.13 கத்ளிவொ�  
எடுததுக�ொட்டப்பட்டு இருக�கி து.

படம். 4.12 இயறக்பயர் /  புள�ப்படம் அல்்ொத சமூ� 
ஊட�தத்ள ்பக�ங்�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்

படம். 4.13 கதொழில்துள் சீனொவபில் ஒன்றுககும் கமற்பட்ட 
கயுகயு (QQ) �ணககு�ள இருப்பதற�ொன �ொரணங்�ள
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கமககடொனொல்டின் ்பங்க�ற்பொ்ளர்�ள க்பொதுவொ�க 
�ருதகியது என்னகவன்்ொல், ஒருவர் உற் நண்பரொ யபிருநதொல், 
அவர் தங்�ள்ள, தங்�்ளது தகிளர அவதொரம் (அ) தகிளரபக்பயரின் 
மூ்கம �ணட்றிநது க�ொளவொர் என்்பது தொன். ஒருவள�யபில், 
இநத வழக�ம், நட்பு்ளவ ்பரிகசொதகிககும் ஒரு வழியொ�க  
�ருதப்பட்டது. சீனர்�்ளின் சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளொன கயுகயு 
(QQ) மறறும் வீசொட் க்பொன்்ளவ, உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள தங்�ள 
நண்பர்�்ளின் �ணககு�ளுககு, இ்குவொ� �ணடுக�ொள்ள 
வசதகியொ�, கசல்்பக்பயர் ளவததுகக�ொளளும் வசதகி கசய்து
க�ொடுததன.

இநதததகிளர அவதொரங்�ள, ஒரு மு�மூடியபின் ்பபின் 
இருநது க�ொணடு உளரயொடல்�ள்ள நகி�ழதத உதவபியதன் 
மூ்ம், அநநகியர்�க்ளொடு நட்பு்வு ஏற்படுததகிகக�ொள்ள வசதகி 
கசய்து க�ொடுததது.

இநதக க�ளவபியபினொல் வபிள்ளநத முக�கியப ்பபிரசசறிளன 
என்னகவன்்ொல், ஒன்றுககும் கமற்பட்ட க்பொய்யொன ஊட�த  
த்ள �ணககு�ள ளவததகிருககும் மக�ள, அது்பற்றிய த�வல்
�ள்ள ஒரு �ணகக�டுப்பபில் ்ப�கிர்நதுக�ொள்ள வபிரும்்ப
மொட்டொர்�ள என்்பது தொன். க�ொஸடொ அவர்�ள, தன்னுளடய 
ஆய்வுக�்ளமொன கதன்�கிழககு துருக�கியபில் தொன் நடததகிய 
�ணகக�டுப்பபின் முடிவு�ள துல்லியமொனளவயொ� இருக�க
கூடிய சொததகியககூறு�ள மி�வும் குள்வு என்க் �ருதகினொர். 
க்பொய்யொன ஊட�தத்ள �ணககு�ள ளவததகிருப்பளத 
ஒததுகக �ொளவது என்்பது ஒருவரின் நன்மதகிப்பபிறகு ்பங்�ம் 
வபிள்ளவபிக�ககூடும். ஒரு ஆண இவவொறு ஒததுகக�ொளவது 
என்்பது, அவர் தொம் க்பண�ள்ள கு்றிளவததுத துரததகி, 
கதொல்ள்க�ொடுப்பவர் என்்பளத ஒபபுகக�ொளவது க்பொ்ொ�கி
வபிடும். ஒரு க்பண இவவொறு ஒததுகக�ொளவது என்்பது, தொம் 
எளதகயொ ஒ்ளிதது மள்தது கசயல்்படுவதொ� அவர்�க்ள 
அ்றிவபிப்பதறகு ஒப்பொனதொ� ஆ�கிவபிடும்.

ஒருவரின் அனுமதகியபில்்ொமல், அவருளடய புள�ப
்படதளத சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் மற்வர் ்பதகிகவறறுவ
தற�ொன சொததகியககூறு�ள, கவறுவள�யொன ்பதட்டததகின் 
மூ்மொ� ஏற்படு�கின்்ன. இநதததள்பபு ்படம் 4.14 ல் ஆரொயப
்பட்டிருக�கி து.

கதொழில்துள் சீனொவபில் மக�ள, மற்வர் தங்�ள 
புள�ப்படங்�ள்ளப ்பதகிகவறறுவளதப ்பற்றி க்பொதுவொ� 
சநகதொஷப்படு�கின்்னர். அவர்�ள்ளபக்பொறுததமட்டில், இது, 
தொம் மற்வர்�்ளொல் மதகிக�ப்படுவதற�ொன ஒரு அ்றிகு்றிகய 
ஆகும். இநதத கதொழிறசொள்ப ்பணியொ்ளர்�ள, தங்�ளுளடய 
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தகினசரி வொழவபில், ்பபி்ருககு �வனம் கசலுதது்பவர்�்ளொ�கவ 
இருக�கவணடிய நகிள்யபில் இருக�கி ொர்�ள. இதுக்பொன்் 
ஒட்டுகமொதத �வனம் அவர்�ளுககு �கிளடப்பது மி�வும் அரிது. 
ஆனொல், ஒரு சறி் இ்ளம் க்பண�ள, மற்வர்�ள ்பதகிகவ
றறும் அவர்�ளுளடய புள�ப்படங்�ள, அவர்�்ளொ�கவ கதர்ந
கதடுதது ்பதகிகவறறும் புள�ப்படங்�ள அ்ளவபிறகு சறி நததொ� 
இருக�ொது என்் வபிசொரம் க�ொள்ளககூடும். இகத �ருதது  
ட்ரினிடொடிலும் அ்றியப்பட்டது.

எங்�ளுளடய ்பபிகரசறில் ஆய்வுக�்ளம், சறிகந�மொன கூடிப
்பழகும் இயல்புககும்,்ப�கிர்தலுககும் க்பயர்க்பொனது. ஆனொலும் 
்பல்கவறு �ொரணி�ள இநதப ்பழக�தளத தளட கசய்�கின்்ன. 
்பதகின்்பருவததகினர், தங்�ளுளடய புள�ப்படங்�ள்ளப ்ப�கிர்நது 
க�ொளவதகில் அதீத �வனததுடன் நடநதுக�ொள�கின்்னர். 
அதகிலும், தங்�ளுளடய உ்வுமுள்�ள்ளப ்பற்றிய த�வல் 
தரககூடிய புள�ப்படங்�ள்ள அ்கவ தவபிர்தது வபிடு�கின்்னர். 
�கிரொமததகினர், தொம் யொருடன் �ொணப்படு�கிக்ொம் என்்பதகில் 
மி�வும் �வனமொ� இருக�கின்்னர். கு்றிப்பொ� எநதகவொரு 
அரு�ொளமயபின் அளடயொ்ளமொ� இருக�ககூடிய (உதொரண
மொ�, ஒரு ஆணும் க்பணணும் கதருவபில் க்பசறிகக�ொணடி
ருப்பது க்பொன் )் ்படங்�ள்ளயும் தவபிர்க� முற்படு�கின்்னர். 
ஏகனனில், உளளூர் வொசறி�ள அவறள்ப ்பொர்ததொல், அவர்�
்ளிளடகய ஏகதொகவொரு த�ொத உ்வு இருப்பதொ� புளனயக
கூடும். அது கவணடொத வதநதகி�ளுககு வபிததகிடககூடும். 

படம். 4.14 தங்�ள புள�ப்படங்�ள்ள மற்வர்�ள 
சமூ� ஊட�தத்ள ்பக�ங்�்ளில் ்பதகிகவறறுவளதப ்பற்றி 
உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர் �வள்ப்படு�கி ொரொ என்் க�ளவபியபின் 
்பதகிலுக�ொன வபி�கிதொசசொரம்
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எங்�ளுளடய ஆங்�கிக்ய ஆய்வுக�்ளததகில், இள்ளகயொருககும்  
முதகிகயொருககும் இளடகய அதகிதீவபிரமொன கவறு்பொடு �ொணப
்பட்டது. இள்ளகயொர்�ள, இதுக்பொன்் புள�ப்படங்�ள்ள, 
அவர்�்ளின் நன்மதகிப்பபிறகு ்பங்�ம் வநதொக் தவபிர, 
தங்�ள ஊட�தத்ள ்பக�ங்�்ளில் இருநது வபி்க�வபில்ள .் 
முதகிகயொகரொ, அடிக�டி ஒகர சீரொ� இதுக்பொன்று மற்வர் ்பதகி
கவற்றிய தங்�ள புள�ப்படங்�ள்ள ஊட�தத்ள ்பக�ங்�்ளில் 
இருநது நீக�கிவபிடுவொர்�ள.

்கருப்்ொருள 4:-  வணி்கம்

நொங்�ள சமூ� ஊட�தத்ள  ்பயன்்பொட்ளட வணி� வட்டததகினு
ளளும் ஆரொய்நகதொம். இது கதொடர்்பொ� எங்�்ளது முதல் க�ளவபி, 
மக�ள ஊட�ப்பக�ங்�்ளில் வரும் வபி்ளம்்பரங்�ள்ள �கி்ளிக 
கசய்தொர்�்ளொ என்்பது தொன்.

எங்�ளுளடய  வடககு சறிலி ஆய்வுக�்ளததகிலிருநது �கிளடதத 
ஆதொரங்�ள, நு�ர்ளவத தவபிர்ககும் க்பொதுவொன மகனொ்பொவ
தகதொடு ஒததுபக்பொ�கி து. ஆல்கடொ க�ொஸ்பபிசறிகயொ ந�ரம், 
கு்றிப்பபிடததக�வள�யபில் கவகு சறி  �ளட�ள்ளயும், வபி்ள
ம்்பரங்�ள்ளயும் உளடயது. க்பொதுவொ�கவ, நு�ர்வு, ்பபிரொணட் 
வபிசுவொசம், கமல்கநொக�கிய இயங்குதகி ளன �ொட்சறிப்படுததுதல், 
க்பொன்்ளவ இங்கு ்பண்பொடற் மிதமிஞசறிய கசயல்�்ளொ�க 

படம். 4.15 உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள, சமூ� ஊட�தத்ளப 
்பக�ங்�்ளில் உள்ள வபி்ளம்்பரங்�்ளில் �கி்ளிக கசய்தொர்�்ளொ 
என்் க�ளவபிக�ொன ்பதகில்�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்

  

 



எங்களத ் கண்்கெடுத ்பி்் 93

�ருதப்படு�கின்்ன. இநத ந�ரம் வபி்ளிம்புநகிள் ந�ரமொ�க 
�ருதப்பட்டொலும், ஏழளமயொனதல் .் இங்கு வசறிப்பவர் ்ப்ரும், 
இநத வட்டொரததகின், கசபபுச சுரங்�ங்�ள க்பொன்் அ்பரிமி
தமொன இயறள� வ்ளங்�ள சொர்நத கதொழிறசொள்�்ளில் 
்பணிபுரிவதன் மூ்ம் நகிதகிசசலுள��ள க்பறு�கின்்னர். இவர்�
்ளிளடகய ்ப�ட்டொன நு�ர்வு இல்்ொளமககு �ொரணம், அணளட 
அய்ொருடனொன ஒறறுளமயும், �ர்வமற் ்பணிவொன தரகந்றி
சொர் வொழவும் தொன். உளளூர் வர்தத�ங்�்ளின் மு�நூல் ்பக�
ங்�ள்ள இவர்�ள வபிரும்்பபி ்பபின்கதொடர்நதொலும், அது க்பொன்் 
்பக�ங்�்ளில் வபி்ளம்்பரப்படுததப்படும், கதசறிய  மறறும் சர்வகதச 
க்பொருட்�ள்ள, கவகு அபூர்வமொ�கவ இவர்�ள நு�ர்வு கசய்�கி
்ொர்�ள. அகதக்பொ ,் மு�நூல் என்்பது ்ப�ட்டொன நு�ர்வு�ள்ள 
்பபிரதொ்பபிககும் ஒரு ஊட�தத்ளமொ� ்பயன்்படுததப ்படுவதகி
ல்ள .் ்பபிகரசறில் மறறும் டிரினிடொட் ஆய்வுக�்ளங்�்ளில் உள்ள 
நகிள்ளம இதறகு முற்றிலும் மொறு்பட்டது.

இநத ஒரு வழக�கில் எங்�்ளொல் எங்�ளுளடய ்ததீன் 
அகமரிக� ஆய்வுக�்ளங்�ள்ள ஒன்்ொ� இளணததுப க்பச 
முடியொது. அகதக்பொல் இது, எங்�ளுளடய �கிரொமபபு் மறறும் 
கதொழில்துள் சீன ஆய்வுக�்ளங்�ளுககு இளடகய உள்ள 
முரண்பொடு�ள்ளயும் கத்ளிவொ� கவ்ளிக�ொட்டு�கி து. வீசொட் 
வழியொ� வர்தத�ம் நடததுவது, கதொழில்துள் சீன ஆய்வுக
�்ளததகில் மி�வும் ்பபிர்ப்ம். வொங் கு்றிப்பபிட்டுள்ள்படி கவறும் 
ஏழு சதவபி�கிதததகினர் மட்டுகம முன்கனசசரிகள�யொ�,  
தங்�ளுளடய கசொநத நகி�ழநகிள் (ஆன்ள்ன்) �ளட�ள்ள 
நடததுவகதொ அல்்து தங்�்ளது சமூ� ஊட�தத்ள ்பக�ங்�்ளின் 
மூ்ம் க்பொருட்�ள வபிற்பகதொ க்பொன்் மின் வர்தத�ததகில்  
ஈடு்பட்டுள்ளனர். மற்வர்�ள எநதவபித ்பர்பரபபுமின்்றி, தங்�ள 
நண்பர்�்ளின் சமூ� ஊட�தத்ள ்பக�ங்�்ளில் ்ப�கிரப்பட்டுள்ள 
வபி்ளம்்பரங்�ள்ள �கி்ளிக கசய்வது க்பொன்் கசயல்�்ளின் 
மூ்ம் மட்டுகம சமூ� வர்தத�ததகில் ஈடு்பட்டு வரு�கின்்னர். 
நகிள்யொன நு�ர்வு சம்்பநதமொ� அடிக�டி கு்றிப்பபிடப்பட்டு 
நளடமுள்ப்படுததப்படும் ஒரு நடவடிகள� தொன் “ஜிசன்” 
(வபிருபபு�ள்ள கச�ரிப்பது). வீசொட்டில், இ்வச ்பரிளசகயொ, 
தளளு்படிளயகயொ க்பறுவதற�ொன ஒரு நளடமுள். உளளூர் 
உணவ�ங்�ள முதறக�ொணடு, இநத ஜிசன் முள்ளய தங்�ள 
வர்தத�ங்�ள்ள ஊககுவபிப்பதற�ொ� ்பபின்்பறறு �கின்்ன. 
மக�ள ்ப்ப்ப் வபிற்பளன ஊக�கி�ள்ள தங்�ள வீசொட் ்பக�ங்
�ளுககு அனுபபுவதன் மூ்ம், தங்�ள வீசொட் கதொடர்பு�ள்ள 
வபிற்பளனயொ்ளரின் ்பணிததுள் வீசொட் ்பக�ததகிறகு வபிருபபு 
கதரிவபிக�ச கசொல்லுவர். இதனொல் அவர்�ளுககு வபிற்பளன 
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வபிள்யபில் தளளு்படி �கிளடககும். இது க்பொன்் கசயல்�ள 
அளனததும், மக�ள்ள, தங்�ள சமூ� ஊட�தத்ள ்பக�ங்�்ளில்  
உள்ள வபி்ளம்்பரங்�ள்ள �கி்ளிக கசய்ய தூணடு�கின்்ன. 
ஒருவர் ஒரு வபி்ளம்்பரததகில் எபக்பொகதொ ஒருமுள் �கி்ளிக 
கசய்தொர் என்்பது ஒரு க்பரிய வபிஷயகமயபில்ள .் அகந�மொ� 
எங்�ளுளடய ஆதொரங்�ள அளனததுகம, வபி்ளம்்பரப 
்பபிரசசொரங்�்ளின்8 மீதொன சமூ� ஊட�ங்�்ளின் வளரயறுக�ப
்பட்ட தொக�ம் தொன்.

அதன்்பபின் நொங்�ள, சமூ� ஊட�ங்�ள வொயபி்ொ� 
மக�ள ஒருவளர ஒருவர் நு�ர்வு ரீதகியொ� ்பொதகிக�கி்ொர்�்ளொ 
என்று �வனிக�த துவங்�கிகனொம். இதற�ொ� நொங்�ள 
எங்�ள ்பதகி்்ளிப்பொ்ளர்�்ளிடம், அவர்�்ளது நண்பர்�ள ஒரு 
க்பொருள்ள ளவததகிருப்பதொ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் ்பொர்தது 
அநதப க்பொருள்ள வொங்�கியது உணடொ என்று க�ட்கடொம். 
30 சதவபி�கிதம் இதுக்பொன்் வபிஷயங்�ளுககு க்பரிய 
எணணிகள� இல்்ொவபிடினும், மில்்ர் அவர்�ள ஆங்�கிக்ய 
ஆய்வுக�்ளம் இநத சதவபி�கிததளதப க்பறறு, முன்னணி
யபில் இருப்பளதக �ணடு வபியநது க்பொனொர். ஆனொல் இன 
அளமப்பபியல் ஆதொரங்�ள முற்றிலும் மொ்ொ� இருநதன. 
அவருளடய வயது முதகிர்நத த�வ்ொ்ளர்�ள, மி�வும் க்பரு
மிதததுடன், தொங்�ள எநதவபித வபி்ளம்்பரததொலும் ஈர்க�ப
்படுவதகில்ள் என்று அவரிடம் கதரிவபிததகிருநதனர். 
அகந�மொ�, �ணகக�டுப்பபின் இநத ்பதகிலில் அவர்�ள, 
சமூ� ஊட�ங்�ள அல்்ொமல், தங்�ளுளடய நண்பர்�க்ள 
தங்�்ளின் தகி்ன் ஊக�கி�்ளொ� இருக�கி ் ொர்�ள என்று 
கசொல்் முயன்்றிருக�்ொம். இததொலியபில் உள்ள ்பபிரசசறிளன 
என்னகவன்்ொல், அங்குள்ள மக�ள, சமூ� ஊட�தத்ளங்�
்ளில் உள்ள கசல்வொக�ொன ்படங்�்ளொல் ஈர்க�ப ்படுவளத 
எதகிர்க�வபில்ள். மொ்ொ� அவர்�ள அவவொறு ஈர்க�ப்பட்ட 
்படங்�ள அவர்�ள முன்னுதொரணமொ�க �ருதும் இததொலிய 
்பபிர்ப்ங்�்ளின் ்படங்�க்ள தவபிர அவர்�்ளது உளளூர்  
நண்பர்�ளுளடயது அல்்.

அடுதததொ� நொங்�ள, சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் மூ்ம் 
மக�ள ஏகதனும் சம்்பொதகிததனரொ என்று ஆரொய துவங்�கி
கனொம். இநத வபிஷயததகிலும், எங்�்ளது வடககு சறிலி ஆய்வுக
�்ளததகிலிருநது �கிளடததகிருககும் புள்ளிவபிவரதளத, ்பரநத 
சூழலில் நொம் ்பொர்க� கவணடும். இங்குள்ள மக�ள சுரங்�த
கதொழில் மூ்ம் வரும் வருவொய் �ொரணமொ�, எநத ஒரு சம்்பபிர
தொயமொன வர்தத� வட்டங்�ள்ளயும் தவபிர்தது வபிடு�கி ொர்�ள. 
அப்படிப்பட்ட சூழலில், உளளூர் வர்தத�ததகிற�ொ� சமூ� ஊட�த
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த்ளங்�்ளின் தறகசய்ொன ்பயன்்பொடு, கமறகூ்றிய சம்்பபிரதொய
மொன வர்தத� வட்டங்�்ளின் ்பதகிலீடொ� வபி்ளங்கு �கி து.

கதொழில்துள் சீனொவபில், ்ப் சமூ� ஊட� வபிள்ளயொட்டு
க�ள, மக�ள்ள அவர்�ள கதொடர்சசறியொ� வபிள்ளயொடி வரும் 
வபிள்ளயொட்டுக�்ளில் முன்னனுகூ்ம் க்பறுவதற�ொ�, ்பணம் 
கச்வபிடததூணடும் வள�யபில் தகிட்டமிட்டு அளமக�ப்படு
�கின்்ன.

இது்பற்றிய த�வல்�ள, கமககடொனொல்ட் மறறும் வொங்9 
எழுதகிய புதத�ங்�்ளில் வபிரிவொ� வபிவொதகிக�ப்பட்டுள்ளன. இது 
கதொழிறசொள் ்பணியொ்ளர்�ளுககு மி�வும் �வர்சசறியூட்டும் 

படம். 4.16 க�ொளமுதல் நடதளதயபின் வபி�கிதொசசொரம்

படம். 4.17 உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள, சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் 
மூ்ம் வருமொனம் சம்்பொதகிததனரொ என்் க�ளவபியபின் 
்பதகிலுக�ொ� வபி�கிதொசசொரம்
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ஒரு வபிஷயமொகும். ஏகனனில், இயல்பு வொழவபில் மி�வும் 
தொழநத அநதஸதகில் இருககும் ஒருவருககு, வபிள்ளயொட்டுக
�்ளில் மி� உயர்நத தகுதகி�ள்ள எட்டுவகதன்்பது, மி�வும் 
முக�கியமொனதொ� வபி்ளங்�ககூடும்.

மீணடும், மக�ள இநதக க�ளவபிளய புரிநதுக�ொணட 
வள�யபில் ்பபிரசசறிளன�ள உருவொ�கின. கதன்னிநதகியொவபில், 
இநதகக�ளவபிக�ொன ்பதகில்�ள இரணடு வள��ள்ளப ்பபிரதகி்ப
லிததன. 1) உ்பகயொ�ததகிறக�ற்ப ்பணம் கசலுததும் வள�யபில் 
அளமநத இளணய தரவு தகிட்டங்�்ளில் (இன்டர்கநட் கடட்டொ 
்பபி்ளொன்) கச்வழிப்பது. இதகில் தரவு (கடட்டொ) ்பயன்்பொடு சமூ� 
ஊட�ங்�்ளில் உ்வுவதற�ொ�. 2) சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் 
வபி்ளம்்பரப்படுததப்படும் க்பொருட்�ள்ள வொங்குவதற�ொ� கச்
வழிப்பது. மக�ள இளதயும் சமூ� ஊட�சகச்வொ�ததொன் 
�ருது�கி ொர்�ள.

சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள, உளளூர், கதசறிய மறறும் சர்வகதச 
வர்தத�ங்�ளுக�ொன வபி்ளம்்பரப்பபிரசசொர அள்வரிளச ஆ�கி
வபிட்ட்படியொல், நொங்�ள மக�்ளிடம், அவர்�ள ஏகதனும் வர்தத
�ங்�ள்ள ஊட�தத்ளங்�்ளில் ்பபின்்பறறு�கி ொர்�்ளொ அல்்து 
அவற்றின் ்பக�ங்�்ளில் தங்�்ளது வபிருபபு�ள்ள கதரிவபிததகி
ருக�கி ொர்�்ளொ என்று க�ட்கடொம்.

இநதப ்பதகில்�்ளின் ்பபின்னணியபில் ்ப் �ொரணி�ள 
இருக�கின்்ன. முத்ொவதொ�, இளவ ்பபிரதகி்பலிப்பது, வபி�கிதொச
சொரதளதகய தவபிர தொக�ங்�்ளின் அ்ளவு�ள்ள அல் .் இநத 
ஆய்வுககு முன்னகர, மில்்ர் அவர்�ள, ட்ரினிடொடில்10, உளளூர் 
வர்தத�ங்�ளுககு, மு�நூல் எநத்ளவு இன்்றியளமயொததொ�கி 
வபிட்டது என்று கு்றிப்பபிட்டுள்ளொர். சறினனன், சமூ� ஊட�த  

படம். 4.18 சமூ� ஊட� மறறும் நகி�ழநகிள் வபிள்ளயொட்டுக
�்ளில் கச்வபிட்ட கதொள�க�ொன வபி�கிதொசசொரம்
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த்ளங்�்ளில், அருநத�ம், உணவ�ம் க்பொன்் உளளூர் 
வர்தத�ங்�்ளின் வபி்ளம்்பர நடவடிகள��ள்ள கூர்நது 
கநொக�கினொர். இவற்றில், இதுக்பொன்று வபி்ளம்்பரப்படுததப
்படும் வர்தத�ங்�்ளின் உருவ�ம் மறறும் நன்மதகிபபு மி�வும் 
முக�கியமொ�க �ருதப்படு�கி து. கமலும், ட்ரினிடொடில், உ்� 
வர்தத�ம் அதகி� புழக�ததகில் உள்ள �ொரணததொல், உ்� 
வர்தத�ப க்பொருட்�ள்ள வொங்�கிய த�வ்ொ்ளர்�ள, அவறள் 
அகமரிக�ொவபிலுள்ள தங்�்ளது உ்வபினர்�ள்ள வபிட்டு  
ட்ரினிடொடுககு, வபிளரவு அஞசல் அல்்து கூரியர் மூ்ம்  
அனுபபுவதறகு ஏற்பொடு கசய்துக�ொணடனர்.

நொங்�ள, சீன ஆய்வுக�்ளங்�்ளில் சர்வகதச வர்தத� 
இளணய இளணபபு�ள இருக�ககூடும் என்று எதகிர்்பொர்க�
வபில்ள். ஏகனனில், சீனொவபில், இளணயத்ளம் உளநொட்ட
்ளவபில் இயக�ப்படு�கி்து. சீனொவபில், தொகவொ்பொகவொ தொன் 
மி�பக்பரிய இளணய வணி�தத்ளம். இததுடன் வீசொட்  ஐயும் 
கசர்ததுகக�ொள்ள்ொம். இவவபிரணடும் கசர்நது உளளூர் 
வணி�சசநளதயபில் அதகி� �வனம் கசலுதது�கின்்ன. மற் 
�்ளங்�்ளிலும் மக�ள, க�ளவபி�ள்ள ்ப்வபிதமொ� க்பொருள
வபி்ளங்�கிக க�ொணடனர். ்பபிகரசறில் நொட்டவர்�ள, க�ொக�ொ 
க�ொ்ொ உளளூரில் �கிளடப்பதொல் அளத உளளூர்்பொனமொ�க 
�ருத்ொம். அகதக்பொ் சர்வகதச ்பபிரொணட் ஆன ளந�கி, ்பபிகரசறில் 
நொட்டு �ொல்்பநதொட்ட வீரர்�ளுடன்  உள்ள இணக�மொன 
கதொடர்பு �ொரணமொ� கதசறிய ்பபிரொணடொ� �ருதப்பட்ொம். 
முன்னர் கூ்றிய்படி, கதன்னிநதகியொவபில் மக�ள, சமூ� ஊட�த

படம். 4.19 சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில் வபிருபபு கதரிவபிக�ப்பட்ட 
(அ) ்பபின்கதொடரப்பட்ட வர்தத�ங்�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்

 



உல்மத  ச்த க ்ங்ஙகத எகெபத ்படி மடறக்ிிள98

த்ளங்�்ளில் க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள வபி்ளம்்பரங்�்ளின் வொயபி்ொ� 
க்பொருட்�ள வொங்� கச்வு கசய்த கதொள�ளயயும், கநரடியொ� 
சமூ� ஊட�தத்ள நகிறுவனங்�ளுகக� கச்வு கசய்ததொ�க 
�ருது�கி்ொர்�ள. அததகியொயம்  6ல் வபி்ளக�ப்பட்டுள்ள எங்�்ளது 
்பணபுசொர் ஆய்வபின் வபிள்ளவொ� இநதக �ருததுக�ள்ளப ்பற்றி 
இன்னும் சறி்ப்பொன புரிதல் �கிளடக�ககூடும். இளதப்பற்றிய 
ஆரொய்சசறி நமககு அ்றிவுறுததுவது என்னகவன்்ொல், அகந� 
ஆய்வுக�்ளங்�்ளில் சமூ� ஊட�தத்ள வபி்ளம்்பரப்பபிரசசொரம், 
மி�வும் குள்நத அ்ளவபில் தொன் இருக�கி்து. இதற�ொன ஒகர 
வபிதகிவபி்ககு தனிந்பர் உ்வுமுள்யபில் �வனம் கசலுததும் 
வர்தத�ங்�ள மட்டுகம. அப்படிப்பட்ட ஒரு வர்தத�ததகில், சமூ� 
ஊட�தத்ள வபி்ளம்்பரப்பபிரசசொரம் மி�வும் முக�கியப்பங்கு 
வ�கிக�கி்து.

்கருப்்ொருள 5:-  சமூ்க 
ஊட்கத்தளங்கறளப்றறறிய மைனப்ொன்றமை

மக�ள சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ள எவவொறு ்பயன்்படுதது
�கி ொர்�ள என்்பகதொடு கசர்தது, சமூ�ஊட�தத்ளங்�ள்ள 
கநொக�கிய அவர்�்ளது மனப்பொங்கு மறறும் அவர்�்ளின் 
வொழகள�யபில் ்பல்கவறு நகிள்�ள அதன் தொக�ம் ்பற்றியும் 
நொங்�ள ஆரொய வபிரும்்பபிகனொம். இநத �ருபக்பொரு்ளின் அடிப
்பளடயபில், எங்�்ளது முத்ொவது க�ளவபி ்படம் 4.20ல் க�ொடுக�ப

படம். 4.20 குழநளத�ள சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ள 
உ்பகயொ�கிக�த துவங்குவதறகு க்பொருததமொன வயது என்ன 
என்் க�ளவபிக�ொன ்பதகில்�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்
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்பட்டுள்ளது க்பொ், குழநளத�ள சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ள 
்பயன்்படுததத துவங்குவதறகு க்பொருததமொன வயது எது 
என்்பது ்பற்றி தொன். இதற�ொன அ்ளளவ �கிரொமபபு் சீனொவபில் 
13 வயதகில் கதொடங்�கி, கதன்னிநதகியொவபில் 17 வயது வளர 
க�ொடுக�ப்பட்டிருக�கி து. எங்�ளுளடய இன்ன்பபி் க�ளவபி
�ளுடன் ஒப்பபிடும் க்பொது, இநத அ்ளளவ சறி றியதொ�த தொன் 
கதரி�கி து.

அதன் ்பபின் நொங்�ள, மக�்ளிடம் அவர்�ளுககு அவரவர் 
்பணியபிடததகில் மறறும் �ல்வபி ளமயததகில், சமூ� ஊட�தத
்ளங்�ள்ள இயககுவதற�ொன அனுமதகி இருக�கி தொ என்று 
வபிசொரிதகதொம்.

கதன்னிநதகியொவபிலும், ்பபிகரசறிலிலும் ்பணியபிடங்�
்ளிலும் �ல்வபி நகிறுவனங்�்ளிலும், ்பணிகநரததகில் சமூ� 
ஊட�தத்ளங்�ள்ள அணுகுவதற�ொன அனுமதகி மறுக�கவொ 
(அ) �ட்டுப்படுததகவொ ்பட்டிருக�கி து என்்பளத ்படம் 4.21 
கரொம்்பவும் கத்ளிவொ� எடுததுக�ொட்டு�கி து. ்பபிகரசறில் 
நொட்டு ஆய்வுக�்ளததகில் அகந�ம் மக�ள உணவ�ங்�்ளில், 
துபபுரவு ்பணியொ்ளர்�்ளொ�வும், ்பரிசொர�ர்�்ளொ�வும் ்பணி
புரிநது க�ொணடிருநதனர். இப்படிப்பட்ட க�டு்பபிடியொன 
கமற்பொர்ளவககு ட்்பட்ட ்பணியபிடங்�்ளில் ்பணிகநரததகில் 
சமூ� ஊட�தத்ள உ்பகயொ�ததகிற�ொன அனுமதகி மறுக�கவொ 
(அ) �ட்டுப்படுததகவொ ்பட்டிருக�கி து என்்பதகில் எநதவபித  
ஆசசர்யமும் இல்ள .் எனினும், மக�ள, இநத �ட்டுப்பொட்ளட
கயல்்ொம் தொணடி, சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ள ்பயன்்படுதது
வதறகு ஏகதனும் வழிவள� �ணடு்பபிடிப்பொர்�்ளொ என்் 

படம். 4.21 ்பணியபிடங்�்ளிலும், �ல்வபி இடங்�்ளிலும், 
்பணிகநரததகில், ஊட�தத்ளங்�ள்ள உ்பகயொ�கிக� அனுமதகி 
இருக�கி தொ என்்பது ்பற்றிய வபி�கிதொசசொரம்
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எங்�்ளது ்பணபுசொர் ஆய்வு, முற்றிலும் கவ்ொன ்படிவதளத 
எங்�ளுககு அ்ளிததது. இநத �ணடு்பபிடிபபு, கு்றிப்பொ� 
கதன்னிநதகியொவபிறகு மி�வும் க்பொருநதும். ஏகனனில், 
இங்குள்ள நவீன ்பணியபிடங்�ளும், �ல்வபி நகிறுவனங்�ளும்  
அதகி� �ட்டுப்பொடொனளவ. ஆனொல் இநத இரணடு இடங்
�்ளிலுகம, ஸமொர்ட்க்பொன் உ்பகயொ�ம், இது க்பொன்் 
�ட்டுப்பொடு�ள்ள, ஒழுங்�ொ� வலியுறுததுவளதயும், �ளடப்பபி
டிப்பளதயும், மி�வும் �டினமொ� ஆககு�கின்்ன.

்பபின்னர் நொங்�ள மக�்ளிடம், �ல்வபிளயப க்பொறுதத
மட்டில் சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள நன்ளம ்பயக�கின்்னவொ 
அல்்து தீளம ்பயக�கின்்னவொ என்று க�ட்கடொம். இநதக 
க�ளவபி அடுதத அததகியொயததகில் மிகுதகியொன �வனம் 
க்பற்றிருக�கி து. ஏகனனில், எங்�்ளது ்ப் ஆய்வுக�்ளங்
�்ளில், இது சர்சளசககுரிய ஒரு வபிஷயமொ�கவ வபி்ளங்�கியது.  
கதன்னிநதகியொவபில் எவவொறு குள்நத வருமொனம் உட்
க�ொளளும் ்பள்ளி�ள, சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ள, �ல்வபி  
�ற்பபிககும் �ருவபியொ� உ்பகயொ�ப்படுதத ஊக�ம்ளிததனர் 
என்றும், கமல்தட்டு ்பள்ளி�ள, எவவொறு, சமூ� ஊட�த
த்ளங்�ள்ள ஒரு �வனசசறிளதவொ�க �ருதகி தளட கசய்யும் 
கநொக�ததுடன் கசயல்்படு�கின்்னர் என்்பளதகயல்்ொம் அநத 
அததகியொ யததகில் வபிரிவொ�ப ்பொர்க�்ொம்.

்பணியபில் சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் தொக�தளதப 
்பற்றி இகதமொதகிரியொன க�ளவபி க�ட்�ப்பட்டது. ்படம் 4.23ல் 
க�ொடுதது ள்ள்படி, ்பபிகரசறிலில் �கிளடதத ்பதகில்�ள, அங்குள்ள 
கம்ொ்ளர்�்ளின் �ருததுப்படி, ்பணியபிடங்�்ளில் சமூ� ஊட�த  
த்ள உ்பகயொ�ம் �வனசசறிளதவு ஏற்படுததும் ஒரு வபிஷயமொ� 
உருவ�கிததன. இருநதொலும், அகத கம்ொ்ளர்�ள, இவற்றின் 
உ்பகயொ�ததொல் சொத�மொன ்பயன்்பொடு�ளும் இருக�ககூடும் 
என்்பளத ஒததுகக�ொணடனர்.

உதொரணததகிறகு, வீட்டு கவள்ப ்பணியொள ஒருவர், 
தன் எஜமொனருககு மின்சொர ்பபிரசசறிளனளய சரி கசய்ய, 
ஒரு கதொழில் வல்லுநர் கதளவ என்்பளத அ்றிநது, வொட்சப 
மூ்ம், தன் நண்பர்�ள மறறும் அ்றிநதவர் கதரிநதவர்�ள்ள 
கதொடர்பு க�ொணடு, அநத கவள்ளய முடிததுக க�ொடுக� 
ஆவன கசய்ய்ொம். அகந�ம் க்பர், சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் 
�வனதளத தகிளசதகிருபபும் இயல்ள்ப வபிடுதது, சொத�மொன 
வபிள்ளவு�ள்ளகய ்பொர்க�கி ொர்�ள.

அடுதத �ணகணொட்டமொ�, மக�ள சமூ� ஊட�த
த்ளங்�ள்ள ஒரு சுளமயொ�க �ருது�கி ொர்�்ளொ என்் ஒரு 
க்பொதுவொன வபினவல். இநதபபுதத�ததகில் உள்ள ்ப் 
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படம். 4.22 �ல்வபிளயப க்பொறுததமட்டில் சமூ� 
ஊட�தத்ளங்�ள நன்ளம ்பயக�கின்்னவொ அல்்து தீளம 
்பயக�கின்்னவொ என்் க�ளவபியபின் ்பதகில்�ளுக�ொன 
வபி�கிதொசசொரம்

படம். 4.23 ்பணிளயப க்பொறுததமட்டில் சமூ� 
ஊட�தத்ளங்�ள நன்ளம ்பயக�கின்்னவொ அல்்து தீளம 
்பயக�கின்்னவொ என்் க�ளவபியபின் ்பதகில்�ளுக�ொன 
வபி�கிதொசசொரம்
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அததகியொ யங்�்ளின் தள்பள்பப க்பொ்கவ, இநதகக�ளவபி�ள 
்ப்வும், எங்�்ளிடம் கதொடுக�ப்பட்ட ்பபிர்ப்க�ளவபி�ளுககு 
்பதகில் கதடிகக �ொணடிருககும் எங்�்ளின் ஆவள்கய ்பபிரதகி
்பலிக�கின்்ன. இது கவறும் �ல்வபிசொர் ஆர்வகமொ வபிசொரகமொ 
மட்டும் அல் .் இநத வழக�கில் எங்�ளுககு �கிளடதத ்பதகில் 
மி�வும் சுவொரஸயமொனது. ஏகனன்்ொல், சமூ� ஊட�ங்
�ள்ளப ்பற்றிய பு�ழமிக� �ட்டுளர�்ளில் க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள 
ஓங்�்ொன உருவ�கிததலுககு இது முற்றிலும் மொறு்பொடொனது.

எங்�்ளது அடுதத க�ளவபியும், இதுக்பொ் ்பததகிரிள�த
துள் மறறும் ்ப்இடங்�்ளில் நடநத �்நதொய்வு�்ளின் 
வபிள்ளவொ� உருவொனது தொன்.

இநத முடிவு�ளுககு, கநரம் கு்றிதத உட்கு்றிபபு ஏதும்  
இருக�ககூடும். இநதக க�ளவபிக�ொன இரணடு உசச்பட்ச 
கநர்மள் வபிளட�ள, ்பபிகரசறில் மறறும் துருக�கி ஆய்வுக�்ளங்
�்ளில் இருநது �கிளடததகிருக�கின்்ன. இகத இரணடு 
நொடு�்ளில் தொன் எங்�ள �்ளப்பணியபின் சமயம் உயர்மட்ட 
்பபிர்ப் க்பொரொட்ட ங்�ள நகி�ழநதன. ்பபிகரசறிலில், அதகி்பர் தகில்மொ 
ரூகசப ககு எதகிரொ�வும், துருக�கியபில் க�ஜி பூங்�ொளவச 
சுற்றியும் இநதப க்பொரொட்டங்�ள நளடக்பற்ன. இநத இரணடு 
வழககு�்ளிலும், சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் ்பயன்்பொட்டிறகும், 
இநத நகி�ழவு�ளுககும் கநருங்�கிய கதொடர்்பபிருப்பதொ�க 
கூ்ப்படு�கி து. ஸள்பயரின் �ருததுப்படி, சம்்பவம் நகி�ழநத 
சமயம், உளளூர் சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளில், எநதகவொரு 
கநரடிக �ருததுப்பரிமொற்மும் நடக�வபில்ள் என்்பது கு்றிப

படம். 4.24 உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள, சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ளப 
்பற்றிய உளரயொடல்�ள்ள சுளமயொ�க �ருது�கிறீர்�்ளொ என்் 
க�ளவபிக�ொன ்பதகில்�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்
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்பபிடததக�து. ஆ�கவ, இநதக �ணகக�டுப்பபின் முடிவு�ள, தன் 
�ருதளதப ்பதகிவுகசய்து வபிட்டுச கசன்் ஒரு கூட்டளமப்பொ� 
கதரி�கி கத தவபிர, நகிஜததகில் மக�்ளின் கசயல்்பொட்ளடப 
்பற்றிய ்பபிரதகி்பலிப்பொ�த கதரியவபில்ள .் கதன்னிநதகியொவபில்,  
இநத சமயததகில் தொன், க்பண�ளுக�ொன க�ொடுளம�ள 
க்பொன்் சறி் ்பபிரசசறிளன�ள, அடிப்பளட ஊட�ங்�்ளொன 
கசய்தகிததொள�ள மறறும் கதொள்க�ொட்சறிளயத தொணடி, 
சமூ� ஊட�தத்ளங்�்ளின் வொயபி்ொ�, ்பரவ்ொன மக�ட்
கதொள�ளய கசன்்ளடநது முக�கியததுவம் க்பற்து என்்பளத 
மக�ள உணரததுவங்�கினர்.

இறுதகியபில், இநதக �ணகக�டுபபு �ல்வபிததுள்ளயத 
தொணடி எங்�்ளிடம் க�ட்�ப்படும் மறக்ொரு க்பொதுவொன 
க�ளவபிளய எதகிகரொலிததது. அதன் வபிவரம், அததகியொயம் 13 ல்  
வபிவரமொ�க க�ொடுக�ப்பட்டுள்ளது. அநதக க�ளவபி யொனது: 
“சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள, உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள்ள ம�கிழசசறி
யு்சகசய்�கி தொ, இல்ள் வருநத ளவக�கி தொ, இல்ள் 
எநதகவொரு வபிததகியொசமும் �ொண்பபிக�வபில்ள்யொ?” என்்பது 
தொன்.

இநதக �ளடசறிக க�ளவபி, முதல் க�ளவபிளயப க்பொ்கவ, 
எங்�ளுளடய க்பொதுவொன ்பணபுசொர் ஆரொய்சசறிககு 
சறக்னும் சம்்பநதமுளடயதொ� இருநதது. ்பழளமவொத �்ளங்
�்ளொன கதன்�கிழககு துருக�கி மறறும் கதன்னிநதகியொவபில் 
தொன், மக�்ளின் வொழவு�்ளில், புதகிய சொததகியககூறு�ள்ள 
தகி நது ளவதது, ஒரு க்பரிய மொற்தளத உணடொக�கியபிருக
�கி து. மறக்ொரு வள�யபில், சீனொவபில் உள்ள கதொழிற  

படம். 4.25 சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள்ள, 
அரசறியல் ரீதகியொ� உயபிர்பபுள்ளவரொ� ஆக�கியபிருக�கி தொ 
என்் க�ளவபிக�ொன ்பதகில்�்ளின் வபி�கிதொசசொரம்
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சொள்ப ்பணியொ்ளர்�ள, தங்�ள அ்பபி்ொளஷ�ள்ள 
நகிள்கவற்றிகக�ொளவ தறகும், தங்�ள இயல்பு வொழவபில் 
உள்ள �ஷ்டங்�ள்ள ம்க�டிததுகக�ொளவதறகும், முற்றிலும் 
சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ளகய சொர்நதுள்ளனர். இருப்பபினும், 
மி�த கத்ளிவொன �ணடு்பபிடிபபு என்னகவன்்ொல், ்பததகிரிள�
யபியல் அ்றிகள� �ளுடன் ஒப்பபிட்டுப ்பொர்ககும் க்பொது கதரி�கி  
்பற்ொககுள்யபின் எதகிர்மள் உணர்வு�ள தொன். (அததகியொயம்  
13 ஐ ்பொர்க�வும்).

முடிவுறர:

இப்படி ஒரு புள்ளிவபிவரகக�ொளவ, இததளன முன்கனசசரிக
ள� �ளுடனும், சுய வபிமர்சனங்�ளுடனும் ்பபிரசுரிக�ப்பட்டி
ருப்பது மி�வும் அரிதொ� இருக�்ொம். இநதக �ணகக�டுப்பபின் 
ஒவகவொரு க�ளவபி�்ளின் ்பதகில்�ள்ள அ்சும் க்பொதும், 
குள்நதது ஒரு ஆய்வொ்ளரொவது, ஆய்வுக�்ளங்�்ளின் 
சூழள் மனதகில் இருததகி, அநதநதக க�ளவபி�ள்ள மக�ள 
புரிநது க�ொணட வபிதம்றிநத ்பபின்னகர, அவற்றின் முடிவு�ள, 
புரிநதுகக�ொள்ளப ்படகவணடும் என்று வலியுறுததகியபிருக
�கி ொர். இளவ அம்மக�்ளின் உணளமயொன நடதளதளய  
்பபிரதகி்பலிக�வபில்ள் என்்பது ஆய்வொ்ளர்�்ளின் �ருதது. இநத 

படம். 4.26 சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள, உ்பகயொ�கிப்பொ்ளர்�ள்ள 
ம�கிழசசறியு்சகசய்�கி தொ என்் க�ளவபிக�ொன ்பதகில்�்ளின் 
வபி�கிதொசசொரம்
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அததகியொயததகின் துவக�ததகில் கு்றிப்பபிட்டது க்பொ் இநத 
�ணகக�டுபள்ப நடததகி, இதன் முடிவு�ள்ள புரிநது க�ொள்ள 
நொங்�ள கமறக�ொணட எநதகவொரு முயறசறிளயயும் நொங்�ள 
வீணொ�க �ருதவபில்ள .் இநதக �ணகக�டுப்பபின் அகந� 
க�ளவபி�ளுக�ொன ்பதகில்�்ளின் கவ்ளிப்பளடயொன வரம்பு
�்ளின் வீசசு, எங்�ள கமொதத கசயல்தகிட்டதளத, ஒரு ளமயப
புள்ளிளய ஆதரிககும் வபிதமொ� இருக�கி து. அதொ�ப்பட்டது, 
ஓரிடததகிலிருநது மறக்ொரிடததுக�ொன அ்ளவபியல் ரீதகியொன 
முடிவு�்ளின் ஊ�ங்�்ளின் அடிப்பளடயபி்ொன ஆய்வு என்றுகம 
சறிக�க்ற்படுததக கூடியது. இநத முடிவு�ள, சமூ� ஊட�தத்ள 
்பயன்்பொட்டிலுள்ள ்பபிரொநதகிய வபிததகியொசங்�ள்ளப ்பற்றிய 
�ொட்சறிப்பதகிளவ நமககு அ்ளிக�கின்்ன.

இநத கமொததப ்பயபிறசறியபினொல் �கிளடதத மறக்ொரு 
சன்மொனம் என்னகவன்்ொல், இது எழுப்பபிய ்பயனுள்ள 
்ப் க�ளவபி�ள தொன். ஆரொய்சசறியொ்ளர்�ள ஒவகவொரு 
சமயததகிலும், மக�ள ஏன் இப்படி ்பதகி்்ளிததொர்�ள 
என்று தங்�ள்ளத தொங்�க்ள க�ளவபி க�ட்டுகக�ொளவது 
அவசறியமொ யபிறறு. அதகிலும் கு்றிப்பொ�, மக�்ளின் ்பதகில்
�ளும், எங்�ளுளடய 15 மொத �்ளப்பணியபின் முடிவு�ளும் 
ஒன்க்ொகடொன்று ஒததுபக ்பொ�ொதக்பொது, இநதக க�ளவபி�ள  
எங்�ளுககு மி�வும் உதவபி�ரமொ� இருநதன. இநத அ்ளவபியல் 
ஆய்வுப ்பயபிறசறியபின் முடிவு�ள, எங்�ள்ள எங்�்ளது ்பணபுசொர் 
நுணண்றிளவ ஆழமொ� கதடசகசொல்லி கசலுததகியது. 
இதற�ொன ஒரு சறி்நத உதொரணம், ஸள்பயரின் �ணடு
்பபிடிப்பொன, ்பபிகரசறில் த�வ்ொ்ளர்�்ளின் ்பதகில்�ள ்பற்றிய 
வபி்ளக�ம் தொன். அவர்�ள ஊட�தத்ளங்�்ளில் நண்பர்�ள்ள 
கசர்ததுகக�ொளவதறகு முன், மற்வர்�்ளிடம் ஆக்ொசளன 
மட்டுகம க�ட்டதொ�வும், அனுமதகி க�ட்�வபில்ள் என்றும் 
அவர்�ள கூ்றிய வபி்ளக�ம் தொன் அது.

இநத அததகியொயததகில் க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள ்பருப
க்பொருள, எங்�்ளது ஒன்்பது ஆய்வுக�்ளங்�்ளிலும் 1199 
்பதகி ொ்ளர்�ள ்பதகி ்ளிதத ஒகர வபினொததொ்ளின் மூ்ம் 
�கிளடக�பக்பற்து. நொங்�ள இநதப ்பதகில்�்ளில் எநதகவொரு 
ஒட்டு்ளவயும் கதடுவதற�ொன ச்ப்தளத முற்றிலும்  
தவபிர்ததகிருக�கிக்ொம். இளவ, எநதகவொரு வழக�கிலும் சறிக�ல் 
ஏற்படுததககூடியளவ, அதகிலும் கு்றிப்பொ� எங்�ளுளடய 
்பதகி ொ்ளர்�்ளின் இளடகய உள்ள வயது வரம்பு, வருமொன 
வபிததகியொசம், ்பொலின வபிததகியொசங்�ள, க்பொன்் ்பல்கவறு 
வரம்பு�ள நகிள்யபில் இது ஒருக்பொதும் சரியொ� வரொது.  
எங்�ளுளடய வபிவொதங்�்ளின் மூ்ம் நொங்�ள ஏன் அ்ளவபியல் 
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�ணடு்பபிடிபபு�ள்ள ள�யொளவதகில் மி�வும் எசசரிகள�யொ� 
இருக�கிக்ொம் என்்பளத உங்�ளுககு கத்ளிவு்படுததகி வபிட்டதொ� 
நம்பு�கிக்ொம். இநதப புள்ளிவபிவரங்�ள்ள க்பொருள வபி்ளங்�கிக 
க�ொளவதகில், நொங்�ள சுட்டிக�ொட்டிய ்பபிரசசறிளன�ளுககும்  
வபிசொரங்�ளுககும், வபினொததொ்ளின் சறி றிய அ்ளவபிறகும் எநதவபித 
சம்்பநதமும் இல்ள .் இகத ்பபிரசசறிளன�ளும் வபிசொரங்�ளும், 
நொங்�ள இது க்பொ் ்பததுமடங்கு மக�ள்ள �ணகக�டுத
தகிருநதொலும் அப்படிகய தொன் இருநதகிருககும். ்பணபுசொர் �ணடு
்பபிடிபபு�்ளின் அதகி� அதகி�ொரததன்ளமயும், நம்்ப�ததன்ளமயும், 
்பற்றிய எங்�ளுளடய ஒட்டுகமொதத வலியுறுததலும் நொங்�ள 
அ்ளவபியல் �ணகக�டுபபு�ள்ள கசய்வகத இல்ள்  
என்்பதனொல் அல் .் அவவபக்பொது அ்ளவபியல் �ணக
க�டுபபு�ள கசய்வதொல் தொன் அவவொறு வலியுறுததகிகனொம்.

ஆயவபின் ்பின்புலம்:

வபினொததொள�ள ஒரு இன அளமப்பபியலில்11 க்பொதுவொ� 
உ்பகயொ�ப்படுததப்பட்டன. மொனுடவபியல் கசளவயபின் 
வழளமயொ�, அளதப ்பயன்்படுதது்பவர்�ள, அதகிலிருநது 
கவறும் புள்ளிவபிவரக�ணக�கிறகு கம்ொ� மற் கவள்
�ள்ளயும் கசய்து முடிக� வபிளழவர். எங்�ளுளடய 15 மொத 
�்ளப்பணி �ொ்ததகில் நொங்�ள தனிததனிகய 2 கவவகவறு 
க�ளவபிததொள�ளுடன் கூடிய (அவறள் வபினொததொள A மறறும் 
வபினொததொள B என்று கு்றிப்பபிட்ொம்) 2 தனிப்பட்ட �ணகக�டு
பள்ப12 எங்�்ளது ஒன்்பது ஆய்வுக�்ளங்�ளுககும் க்பொதுவொ� 
நடததகியுளக்ளொம். இநதக்பொதுவொன �ணகக�டுப பு�ள்ளத 
தவபிர, நொங்�ள ஒவகவொருவரும், எங்�்ளது தனிப்பட்ட 
வபினொததொள அடிப்பளட யபி்ொன �ணகக�டுபள்ப நடததகியு
ளக்ளொம். இளவ, எங்�்ளது தனிப்பட்ட ஆய்வுக�்ளததகிறகு 
க்பொருநதும் வள�யபில் வடிவளமக�ப்பட்டன. உதொரணமொ�, 
இங்�கி்ொநதகில், நொங்�ள 2496 ்பள்ளிக குழநளத�்ளிளடகய 
�ணகக�டுபபு நடததகிகனொம். இததொலியபில் 750 ்பள்ளி மொண
வர்�்ளிளடகய, 16 18 வயததுக குட்்பட்டவர்�ள, �ணகக�டுபபு 
நடததகிகனொம். கதொழில்துள் சீனொவபில், 238 உளளூர் பு்ம்
க்பயர்வொ்ளர்�ள இளடகய �ணகக�டுபபு நடததகிகனொம். 
இநத அளனதது �ணகக�டுப பு�்ளின் முடிவு�ளும், இநத 
அததகியொயததகில் க�ொடுக�ப்பட்டுள்ளன.

எங்�்ளில் ்ப்ருககு, இநத வபினொததொள�ள, த�வ்ொ ்ளர்
�ளுடன் ஒரு சறி நத நட்பு்வு ஏற்படுததகிகக�ொள்ள உதவும் 
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�ருவபியொ� இருநதது. ்ப் சமயங்�்ளில் வபினொததொள�ளுடன் 
துவங்குவது, த�வ்ொ்ளர்�ள்ள இறுக�ம் த்ளரசகசய்து  
அவர்�ளுடனொன எங்�ள உளரயொடள் சு்்பமொககும்.  
அவர்�ள்ளப்பற்றி வபிவரமொ� ்பபின்னர் கதரிநது க�ொளவ
தற�ொன சறி நத முன்கனொடியொ� இது அளமயும். ஒரு சறி் 
ஆய்வுக�்ளங்�்ளில், ஆய்வொ்ளர்�ள, கநரடியொ� க�ளவபி�ள 
க�ட்்பொர்�ள என்று மக�ள நகிளனததகிருநதனர். அதுக்பொன்் 
இடங்�்ளில், எங்�ள்ள உணளமயொன ஆரொய்சசறியொ்ளர்�ள  
தொன் என்று உணர்தத இநத வபினொததொள�ள க்பரிதும் 
உதவபின.

்பதகில் வபிவரங்�ள கச�ரிப்பளதத தவபிர, வபினொததொள  
A  யபின் மறக்ொரு முக�கிய கு்றிகக�ொள, எங்�்ளது ஒன்்பது 
ஆய்வுக�்ளங்�்ளிலும், அளனதது வருமொன நகிள்�்ளில் 
இருநதும் மக�்ளின் மொதகிரி சரிவபி�கிதங்�ள்ள கச�ரிப்பது 
தொன். துவக�ததகிலிருநகத அளனதது வருமொன வரம்ள்பச 
சொர்நதவர்�ளுடனும் நொங்�ள எங்�்ளது ஒன்்பது ஆய்வுக
�்ளங்�்ளிலும் சுறுசுறுப்பொ� ஈடு்பட்டிருக�கிக்ொம் என்்பளத 
உறுதகிப்படுததகிகக�ொள்ள இநத �ணகக�டுபபு எங்�ளுககு 
க்பரிதும் உதவபியது. இது எங்�ள்ள, ஆய்வொ்ளர்   மக�ட்கதொள� 
ஈடு்பொட்டில் ஆழமொ� கசலுததகியது. வபினொததொள A ஒவகவொரு 
ஆய்வுக�்ளததகிலும் சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள உ்பகயொ�கிப்பவர் 
உட்்பட, குள்நதது 100 க்பருககு வழங்�ப்பட்டது. இது எங்�ள 
�்ளப்பணியபில் துவக�ததகிக்கய நகிர்வ�கிக�ப்பட்டதொல், 
எங்�ள ஒன்்பது ஆய்வுக�்ளங்�்ளிலும் �்ொசசொர க்பொருதத
மொன வொர்தளத�ள்ள உ்பகயொ�கிதது எவவொறு க�ளவபி�
ள்ளக க�ட்�கவணடும் என்று நொங்�ள அ்றிநதகிருக�வபில்ள .் 
ஆ�கவ, இநத முடிவு�்ளின் கநரடி ஒபபீடு, சரியொன ்ப்ளனத 
தர இய்ொது. இதறகு ்பதகி ொ�, ஒவகவொரு ஆரொய்சசறியொ்ளரும்,  
இநத முடிவு�ள்ள, தததம் தனிப்பட்ட இன அளமப்பபியல்  
ஆய்வு�்ளில்13 ்பயன்்படுததகியுள்ளனர்.

கநர்மொ்ொ�, இநத அததகியொயம், முழுக� முழுக� சமூ� 
ஊட�தத்ளங்�ள்ள உ்பகயொ�கிப்பவர்�ள்ளக கு்றிளவதது 
வபினொததொள B உடன் நடததகிய இரணடொம் �ணகக�டுபள்பப  
்பற்றியது. இநதப ்பயபிறசறி, எங்�ள �்ளப்பணியபின் இறுதகி 
மூன்று மொதங்�்ளில் நடததப்பட்டது. ஒரு வருடக �்ளப
்பணிககுப ்பபி்கு நொங்�ள கநரடியொன சு்்பமொன ஒபபீட்டுககு  
உ�நத க்பொதுவொன க�ளவபி�ள்ள14 உருவொககுகவொம் என்று 
நம்்பபிகனொம். நொங்�ள சநதகிதத முக�கிய சவொல் என்ன
கவன்்ொல், �கிரொமபபு் மறறும் கதொழில்துள் சீனக �்ளங்�ள 
மற் ஆய்வுக�்ளங்�ள்ள வபிட முற்றிலும் மொறு்பட்ட, கவ்ொன 
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கசயல்்பொட்ளடக க�ொணட சமூ� ஊட�தத்ளங்�ள்ளப ்பயன்
்படுததகிகக�ொணடிருநதன. ஆ�கவ, இநத அததகியொயததகில் 
நொங்�ள ஒன்்பது ஆய்வுக�்ளங்�ளுக�கிளடயபிலும் ஒப்பபிட்டுப 
்பொர்க�க கூடிய க�ளவபி�்ளின் முடிவு�ள்ள மட்டுகம உள்ளடக�கி
யபிருக�கிக்ொம். நொங்�ள இயன்்வளர ்பொலின சமசீர்ளம 
க்பணுவதறகு முயறசறிதகதொம். எனினும், நளட முள்யபில் 
அது இங்�கி ொநதகில் 67 சதவபி�கித க்பண ்பதகி ்ளிப்பொ்ளர்
�்ளில் இருநது கதொழில்துள் சீனொவபில் 61 சதவபி�கித ஆண  
்பதகி ்ளிப்பொ்ளர்�ள வளர இது மொறு்பட்டது. ஒட்டுகமொதத  
்பதகி ்ளிப்பொ்ளர்�்ளில் 55 சதவபி�கிதம் க்பண�ளும், 45 சதவபி�கி
தம் ஆண�ளும் ்பங்க�ற்னர். (்படம் 4.27 ஐ ்பொர்க�வும்)

வயது வபிததகியொசம் அதகி�ம் இருநததொல், எங்�ள ஐகரொப்பபிய 
�்ளங்�்ளில், சமூ� ஊட�தத்ள ்பயன்்பொடு முதகிர்நத தள்
முள்யபினளர ளவதது அளமக�ப்பட்டது. (அட்டவளண 4.5ல் 
க�ொடுக�ப்பட்டது க்பொல்). ஒட்டுகமொதத மொ�, எங்�ள ்பதகி ்ளி
ப்பொ்ளர்�்ளில் 73 சதவபி�கிதததகினர் 29 வயதுககு உட்்பட்டவர்�ள 
ஆவர்.

[்படம் 4.27] �ணகக�டுப்பபின் அளனதது ஆய்வுக�்ளங்
�்ளிலுமொன ்பதகி ொ்ளர்�்ளின் ்பொலின வபி�கிதொசசொரம்.

படம். 4.26 �ணகக�டுப்பபின் அளனதது ஆய்வுக�்ளங்�்ளிலுமொன 
்பதகி ொ்ளர்�்ளின் ்பொலின வபி�கிதொசசொரம்
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அடடவணை 4.5 ஆய்வுக�்ளங்�ளுககு இளடகய �ணகக�டுபபு 
்பதகி ொ்ளர்�்ளின் வயது வபி�கிதொசசொரம்

அட்டவளண 4.5 �ணகக�டுப்பபின் அளனதது 
ஆய்வுக�்ளங்�்ளிலுமொன ்பதகி ொ்ளர்�்ளின் வயது வபி�கிதொசசொரம்
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5
கல்வியும் இளம் ்யதினரும்் 

சமூக ஊடகத்தளஙகள் பற்றிய பபொதுவொன ஆயவவில், அ்திக 
முககியததுவமும் கவனமும் பபறறு ்தனிதது நிறகும் இரண்டு 
துற்கள், அரசறியலும் (அத்தியொயம் 10- ஐ பொரககவும்), கல்வவியும் 
்தொன். இவவவிரண்டில் கல்வவி அ்திக  ஆரவதற்த தூண்டுவ-
்தன் கொரணம், சமூக ஊடகத ்தளஙகள் என்் பசொறப்ொடரும்  
கல்வவிறயப் பபொல, இளம்  வய்தினருடன் சம்பந்தப்படடது. 
இன்ற்ய இளம்வய்தினர சமூக ஊடகத்தளஙகளில் ்தொன் அ்திக 
பநரம் பசலவவிடுவ்தொகவும் கூ்ப்படுகி் து. இளம்வய்தினர-
களின் கல்வவி மறறும் பபொதுநலம் மீ்தொன சமூக ஊடகத்தளங-
களின் பரவலொன ்தொககம் பற்றி ஒரு வவிவரிகக இயலொ்த 
நிசசயமின்றமயும், கணிசமொன ப்தற்மும் இருநது பகொண்பட 
இருககி் து. சமூக ஊடகத்தளஙகள் கல்வவிஅறமப்றப சீரழிதது, 
இளம்வய்தினரின் கல்வவித்தரதற்தபய குறலப்ப்தொகவும், இ்திலி-
ருநது மீள்வ்தறகு ஒபர வழி, அறலபபசறி, ஐபபட மறறும் இன்னபவி  
்தகவல் ப்தொழில்நுடப உபகரணஙகறள ்தறட பசயவது மடடுபம 
என்றும் வொ்திடுபவொர ஒருபு்ம். சமூக ஊடகத்தளஙகறள, கல்வவி 
அனுபவதற்த ப்திப்பவிதது வலிறமப்படுததும் ஒரு எந்திரமொக 
பொரப்பவர மறுபு்ம். சம்பவிர்தொயக கல்வவிமுற்றய பு்திய மறறும் 
நவீன யுக்திகறள றகயொளுமொறு கடடொயப்படுததுவ்தன் மூலம், 
ஊடொடு கல்வவியறமப்பு நறடமுற்ககு வரும். அதுபபொன்் 
சமயஙகளில், ்தகவல் ப்தொழில்நுடப பயன்பொடு அறனவருககும் 
கடடொயப் பலன் ்தரும் என்பது இவரகளின் வொ்தம்.

இந்த அத்தியொயம், இதுபபொன்் இருபவறு துருவ 
நிறலகளில் இருநது முற்றிலும் வவிலகி நிறகி் து. இ்தறகு 
ப்திலொக, எஙகளது ஆயவுககளஙகளில் இயல்பு நறடமுற்யவில்  
சமூக ஊடகத்தளஙகளின் பயன்பொடு பற்றிய வவிவரஙகளில்  
கவனம் பசலுததுகி் து. இது மு்தலில், முற்றமயொன மறறும் 
முற் சொரொ பயவிலும் வறககளுககிறடபய நிறலப்புற்றிருககும்  
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பவறுபொடுகறள பரிபசொ்திதது, அ்தன் மூலம், எஙகள் ஆயவுக-
களஙகளில், சமூக ஊடகத்தளஙகளொல் இந்த பயவிலும் 
முற்கள் சந்திககும் சவொல்கறள எடுததுககொடடுகி் து. 
ஒருசறில இடஙகளில், சம்பவிர்தொய கல்வவி முற்யவின் பவின்னறட-
வுககும் வழிவகுககி் து.

கல்வவிறய சூழந்திருககும் முககிய உ்வுமுற்கறள, 
அ்தொவது, மொணவரகளுககிறடபயயொன உ்வுமுற், ஆசறிரி-
யருககும் மொணவருககுமொன உ்வுமுற், பபறப்ொருககும் 
ஆசறிரியருககுமொன உ்வுமுற் பபொன்்வறற் சமூக-
ஊடகஙகள் எவவொறு மொற்றியறமககின்்ன என்ப்திலும், 
இந்த அத்தியொயம் அ்திக கவனம் பசலுததுகி்து. இந்த 
ஒவபவொரு உ்வுமுற்றயயும் பரிபசொ்திததுப் பொரத்த்தில், 
சமூகஊடகஙகளொல் வடிவறமககப்படட முககிய வவிகு்திகள் 
ப்தரியவந்தன. கு்றிப்பொக, பநருககம் மறறும் முரண்;  
அவ்தொனிப்பு மறறும் ஈடுபொடு; முற்பய கடறமறயப் பற்றிய 
புரிநதுபகொள்ளு்தல் பபொன்் வவிகு்திகள். இறவயறனததும், 
பபருமளவு நிகழநிறல அறமவவிடஙகளில் நறடமுற்ப் 
படுத்தப்படுகின்், கற்லின் முககிய சமூகப் பரிமொணங-
கறள பகொடிடடுக கொடடுகின்்ன.

முந்தய ப்ைப்புகளும் ஆராய்ச்சிகளும்:

சமூக ஊடகஙகறளப் பற்றிய எஙகளது கல்வவி ஆயவவில் 
கு்றிப்பவிடடுள்ள ம்திப்புறரயவின் படி, கல்வவிறயப் பற்றிய  
ஆரொயசசறிகள் அறபு்தமொன முன்மொ்திரியொக வவிளஙகுகின்்ன. 
இந்தததுற்யவில் ்தொன், சமூக அ்றிவவியலொளரகள், பபொது 
வவிவொ்தஙகளுககொக, சீரொன மறறும் முற்யொன ஆரொயசசறி-
கறள உருவொககியுள்ளனர. இந்த ஆரொயசசறியவின் பபரும்பகு்தி 
“ஊடகக கல்வவிய்றிவு” என்் கருத்தின் பொ்திப்பவின் வவிறளபவ-
யொகும். குழநற்தகறள றமயமொகக பகொண்ட இந்த பகொள்றக  
பசயல்்திடடம், ்தி் றமயொன ஊடகத்தகவல்கறள உருவொககவும்,  
பவி ரொல் பகொடுககப்படட ஊடகத்தகவல்கறள தீவவிரமொக வவிம-
ரசறிககவும், மககறள ஆயத்தப்படுததுவற்த வலியுறுததுகி் து. 
இ்தன் மூலம், இந்த பசயல்்திடடம், ்தயொரிப்பு, பமொழி, பவிர்திநி்தித-
துவம், அரஙகத்தினர1 ஆகியவறற்ப் பற்றிய வவிழிப்புணரறவ 
ஏறபடுததுகி் து.

இ்தறகு உ்தொரணமொக, இபடொ மறறும் அவரின் 
சகபணியொளரகளின்2 பசயல்்திடடமொன அபமரிகக ப்தின்-
பருவத்தினரின் “பு்திய ஊடகப் பயன்பொடுகள்” பற்றி கூ்லொம். 

  

 

 



உலகயு  சகு க கடகங்ு ளை எு ்படி மவய்க ிி112

ப்தின்பருவத்தினர எஙகனம் ஊடக பயன்பொடடின் மூலம் 
்தஙகளுடன் சமமொன வயது மறறும் நிறலயவில் உள்ளவர-   
களுடன் பயவில்வ்தன் மூலம் நடபு்றவ ஏறபடுத்திக பகொள்ளும் 
சந்தரப்பதற்த உருவொககிக பகொள்கின்்னர என்பற்தயும், 
எப்படி அ்தன் மூலம் ஊடகக கல்வவிய்றிறவ வளரததுக-
பகொள்கின்்னர என்பற்தயும் இந்த பசயல்்திடடதற்த ஆசறிரிய-
ரகள் சுடடிககொடடியுள்ளனர. உடன் பசரநது சுறறுவ்தன் மூலமும், 
ஒன்்ொக பவடிகறக வவிறளயொடடுகளில் பஙபகடுப்ப்தன் 
மூலமும் இளம்வய்தினர மறறும் ப்தின்பருவத்தினரின் இந்த 
இயல்பு இன்னும் பமம்படுவப்தொடு, பபொதுகபகொளஙகளில் 
அவரகளுகபகன்று ஒரு ஸ்தொனம் ஏறபடுத்திக பகொடுககி் து  
என்று இந்த பசயல்்திடட ஆசறிரியரகள் வொ்திடுகின்்னர. 
இஙகு எடுததுகபகொள்ளப்படடுள்ள இந்த கருவவின் படி, நொம் 
பபொதுவொக கறறுகபகொள்ள ்தயொரொக இருககும் படசத்தில், 
குறுகிய கருததுககறளக பகொண்ட சம்பவிர்தொயமொன கல்வவிமு-
ற்றய3 வவிட, சமூக ஊடகஙகள், பபரும்பொலும் ஆககபூரவமொன  
பஙகளிப்றபபய பகொடுககின்்ன.

இதுபபொன்் ஆரொயசசறிகளில், சமூக ஊடகஙகள், பு்திய 
ஊடகஙகள் என்் ஒரு பரந்த அறமப்பவின் பகு்தியொகபவ கரு்தப்-
படுகி் து. உ்தொரணமொக, லொஞ்4 என்் மொனுடவவியலொளர, 
இளம் வய்தினர எவவொறு ்தம் சக வய்தினருடன் இறணநது, 
்தனிப்படட உணரவுகறள பவளிப்படுத்தககூடிய, ்தன்னிசறச-
யொன குறுஙகொல கொபணொளிகறள ்தயொரிதது யூடயூபவில் 
பவளியவிடககூடிய ஆககபூரவமொன பறடப்பு வழிகறளப் பரி-
பசொ்தித்திருககி் ொர. றமகபகல் பவஷ்5 என்பவர, இனஅறமப்-
பவியல் ஆரொயசசறி முற்யவில், கொபணொளி வறலப்ப்திறவப் 
பற்றி ஆரொயந்திருககி் ொர. இ்தில் அவருறடய முககிய கவனம், 
கறறுகபகொள்ளு்தல், பரவலொன ஊடொடும் வழிகள், பு்திய சமூக 
வடிவஙகள்6 அவற்றின் மூலம் ஈடடிய ்தி் றமகள் மறறும் 
ஞொனம் இவறற்ப் பற்றிய்தொக இருந்தது. இறணநது கற்ல் 
என்் கருதது, ப்தொடரசசறியொன ஊடொடு்தல் மறறும் பஙபகறபுக  
கற்ல் முற்கறள வலியுறுததுவப்தொடு அல்லொமல், 
கல்வவிகப கொடபொடுகளின் பபொதுவொன முன்னணியொக7 
வவிளஙகு கி் து. அதுமடடுமல்லொமல், பபரும்பொலும் இழிவொகக 
கூ்ப்படும் பம்தொவவி என்் அறடயொளம், நொம் முககிய பபரு-
பவொடடத்தினருள்8 ஒன்்ொகக கரு்தொ்த, இளம்வய்தினரிறடபய 
பபருகிவருகி் து என்பற்த இந்த ஆரொயசசறிகள் நமககு 
எடுததுககொடடுகின்்ன.

பொயட9 மறறும் கிளொரக10 அவரகள் ்தஙகள் ஆரொயசசறிகளின்  
மூலம், எவவொறு சமூக ஊடகப் பயன்பொடடினொல் வவிறளயும் 
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பவிரசசறிறனகளுககு அடிககடி, நியொயமற் முற்யவில், இளம்-
வய்தினரின் நடதற்த கொரணமொக கொடடப்படுகி் து என்பற்த 
வவிளககியுள்ளனர. அதப்தொடு, சமூக ஊடகஙகளின் பயன்பொடடு  
பவிரசசறிறனகளுககு பபறப்ொரின் நடதற்தயும், பசயல்பொடடு 
முற்யும், பலசமயஙகளில் இளம்வய்தினறரவவிட அ்திகமொன 
அளவவில் கொரணமொக இருப்பற்தயும் அவரகள் சுடடிககொடடி-
யுள்ளனர. இளம்வய்தினரின் மீ்தொன பபறப்ொரின் நிரப்பந-
்தஙகள், பபரும்பொலும் முரணொகவும், பபொருத்தமற்்தொகவும், 
உ்தவும் பொஙகற்்தொகவும் இருப்பற்தப் புரிநதுபகொள்ளு்தல்  
இளம்வய்தினர மீ்தொன குறுகிய கவனதற்த பூரத்தி பசயவ்தொக 
இருககி் து. எஙகளுறடய ஆஙகிபலய ஆயவுககளத்தில், 
சமூக ஊடகஙகளின் கண்கொணிப்றப வவிட பபறப்ொரின் 
கண்கொணிப்றபப் பற்றி ்தொன் குழநற்தகள் கவறலப்படு-
கி் ொரகள். இந்தப் பரந்த சூழலின் மீது கவனம் பசலுத்த 
பவண்டிய்தின் முககியததுவதற்தப் பற்றி எ்திரவரும் மககள் 
இன அறமப்பவியல் புத்தகத்தில் லிவவிஙஸடன் மறறும் அவரின் 
சக பணியொளரகள்11 கு்றிப்பவிடடுள்ளனர. இஙகிலொந்தில் உள்ள 
ஒரு பள்ளியவில் நடத்தப்படட இன அறமப்பவியல் அடிப்பறடயவில்  
அறமந்த இந்த புத்தகத்தில், இந்தக குழநற்தகள் வீடடில் 
பசலவவிடட பநரஙகள் பற்றிய கு்றிப்புகளும் அடஙகியுள்ளன.

பொயட மறறும் கிளொரக அவரகளுககு இது மிகவும் 
முககியமொ கப்படடது ஏபனன்்ொல், ப்தின்பருவத்தினருககு, 
்தஙகள் சக வய்தினரிறடபயயொன பரஸபர சமூக பரிமொற் 
அனுபவஙகறள பமம்படுத்திகபகொள்வ்தறகு ்தஙகள் 
பபறப்ொர மறறும் குடும்பத்தின் இன்னபவி் பபரியவரகளிட-
மிருநது ஒரு கு்றிப்பவிடட அளவு சுய அ்திகொரம் ப்தறவப்படடது.  
பபறப்ொர அனும்தியும் சு்தந்திரமும் பகொடுத்தொல், இந்த 
ஊடகக கல்வவிய்றிவொனது, சமூக ஊடகஙகளின் உ்தவவியுடன் 
சமூகக கல்வவிய்றிவொக மொ்ககூடிய வொயப்புள்ளது.

இந்த ஏறபொடடின் அடிப்பறடயவிலுள்ள வரகக பரிமொணங-
கறள கிளொரக அவரகள் பகொடிடடுக கொடடுகி் ொர. மு்தலில், 
கல்வவிய்றிவு பபற் வச்தியொன நிறலயவிலுள்ள பபறப்ொரகள், 
்தஙகள் குழநற்தகளிடமுள்ள இது பபொன்் டிஜிடடல் ்தகவல் 
ப்தொழில்நுடப ்தி் றமகள் அவரகளது வொழகறக முற்றய 
பமம்படுததும் என்பற்த புரிநது பகொண்டு பொரொடடி ஊககு-
வவிககி் ொரகள். இது ஏறகனபவ உள்ள வரகக பப்தஙகறள 
இன்னும் பமொசமொககுகி் து. மற்வரகள், சமூக ஊடகஙகளும்,  
பு்திய ஊடகஙகளும், எவவொறு பபருநகரப்பபொககின் ஒரு 
அறடயொளமொக மொ்றி வருகி் து என்றும், எவவொறு பபருந-
கரப்பபொகறக12 மககளின் வொழவவில் புகுததுகி் து என்றும் 
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கு்றிப்பவிடுகி் ொரகள். இது, எஙகள் ஆயவுககளஙகள் அறமந்த 
சறிறுநகரஙகளுககு மிகவும் பபொருநதும். இது பபொன்்  
இடஙகளில், இந்த நவீன ்தகவல் ப்தொழில்நுடபஙகளும் 
அறவ சொரந்த உபகரணஙகளும், பபருநகரப் பபொககுள்ள-
வரகளுககும் அ்திக கல்வவிய்றிவவில்லொ்த ஏறழ மககளுககும் 
இறடபயயொன பவிளறவ இன்னும் அ்திகமொககுகி் து. இ்தனொல் 
இதுபபொன்் அ்திக கல்வவிய்றிவவில்லொ்த ஏறழ மககளின் 
ஏறகனபவ கடினமொன சமூக உடபசரகறக, இன்னும் அ்திக 
இககடடொகி் து.

இன்னும் பலர, பபறப்ொர -  குழநற்தகள் என்் உ்வு-
முற்றய ்தொண்டி, அரசொஙகம், கல்வவி அறமப்புகள், சடட அறம-
ப்புகள், கல்வவிசசொறல அறமப்புகள் பபொன்் அ்திகொரதற்தயும், 
உள்கடடறமப்றபயும் பவிர்திபலிககக கூடிய குழுமஙகளின் 
்தொககதற்த ஆரொயும் வறகயவிலொன ஆரொயசசறிகறள பமறபகொ-
ண்டுள்ளன. இ்தனொபலபய லிவவிஙஸடன் மறறும் அவரது 
சக பணியொளரகளின் ஆரொயசசறிகள் மிகவும் முககியமொகக  
கரு்தப்படுகின்்ன. அவரகள், பள்ளிகளொலும், குழநற்த- 
களொலும் பசயயப்படும் பு்திய ஊடகஙகளின் பயன்பொடறடப்-
பற்றி வவிரிவொன ஆரொயசசறிகள் பமறபகொண்டிருந்தனர. 
அவரகள், ்தம் கண்டுபவிடிப்புகறள, சீரொகவும், ப்தளிவொகவும், 
வவிபவகமொன வறகயவிலும், எளி்தில் புரிநதுபகொள்ளககூடிய 
வறகயவிலும் எடுததுறரததுள்ளனர. இந்தக கண்டுபவிடிப்பு-
கறள பநரடியொக, கல்வவி, சடடம், குழநற்தப் பொதுகொப்பு பபொன்் 
பகொள்றகப் பகு்திகளில் உள்ளிட முடியும். இது பமம்படட புரி-
்தலுடன் கூடிய நுண்ணிய இறடயீடுகறள அனும்திககி் து.  
லிவவிஙஸடனும் சகபணியொளரகளும், குழநற்தகளின் 
நடதற்தப் பற்றிய பபறப்ொரின் கவறலககும், பபறப்ொரின் 
நடதற்தப் பற்றிய பொயட மறறும் கிளொரககின் கவறலககும் 
ப்திலளிககி் ொரகள். இவரகள், குழநற்தகளின் சுய அ்திகொரத-
்திறகு ம்திப்பளிப்ப்தறகும், சமூக ஊடகத்தளஙகளின் மூலம் 
குழநற்தகளுககு ஏறபடககூடிய ஆபததுகறளப் பற்றிய வவிழிப்-
புணரவவிறகும் இறடபய ஒரு மிக பமல்லிய நுண்ணிய ஒப்ப-
ந்ததற்த அ்றிவுறுததுகி் ொரகள்.

நொஙகள் அ்றிவுறுததும் வறகயவிலொன மககள் இன 
அறமப்பவியல் ஆயவுகளின் அடிப்பறடயவில் அறமந்த இந்த 
பு்திய கல்வவி ஆரொயசசறிகளின் பஙகளிப்பவிலிருநது எஙகள் 
பசயல்்திடடதற்த குற்வுபடுத்த நொஙகள் வவிரும்பவவில்றல  
(கு்றிப்பொக லிவவிஙஸடன் அவரகளின் வழககில் இது 
வவிரிவொன பல நொடுகளுககு இறடபயயொன ஒப்பீடுகளொல் 
ஆ்தரிககப்படுகி் து)13. இந்த ஆயவவில் உபபயொகப் படுத்தப்-

 



கல்வியு ம்யு ்ம் வயய 115

படடுள்ள ஆயவுககளஙகள் பபரும்பொலும் வட அபமரிகக 
அல்லது ஐபரொப்பவிய அறமப்றப சொரந்த்தொல், இஙகுள்ள  
குழநற்தகளுககு, பள்ளி மறறும் பபறப்ொர சொர அனுபவஙகள் 
முற்றிலும் மொறுபடடிருககககூடும் என்பற்த இந்த அத்தியொயம்  
அஙகீகரிககி் து. அ்தனொபலபய இந்த அத்தியொயத்தின்  
பஙகளிப்பு பவளிபநரத்தறசயொன்தொக இருககி் து. பவிபரசறில், 
சீனொ, இந்தியொ மறறும் துருககி பபொன்் ஆயவுககளஙகளில் 
உள்ள பவவபவறு சூழநிறலகறளப் பொரககும் பபொது, இந்த 
அத்தியொயம் ஆ்தரிககும் கருதற்தப் பற்றிய வலியுறுத்தல் 
இன்னும் ப்தளிவொகத ப்தரியும். இருந்தபபொ்திலும், பமம்பபொக-
கொக பொரகறகயவில் ஒபரமொ்திரி இருககககூடிய களஙகளொன 
ஆஙகிபலய கிரொமம் மறறும் ப்தன் இத்தொலிய சறிறுநகரம் 
இவறறுககிறடபய உள்ள கு்றிப்பொன வவித்தியொசஙகறளயும் 
நம்மொல் பொரகக முடியும்.

்ம்பவிரதாயக் கற்றலில இருநது மு்்ற்ாரா 
கற்றல ந�ாக்கி:-  கல்வியவில உணரப்படை 
நதால்விக்ள கு்்றப்பதறகாக

குற்ந்த அளவு பபொருளொ்தொர வளரசசறி பபற் ஆயவுககளங-
களில் (பவிபரசறில், சீனொ மறறும் ப்தன்னிந்திய கிரொமிய ஆயவுக 
களஙகள்)14 உள்ள பபறப்ொரகள் கு்றிககப்படட நி்திநிறல ஏற்த-
்தொழவுகளொல்  சூழப்படடுள்ளனர. சம்பவிர்தொயக கல்வவி, பவறல 
மறறும் வொழகறக முற்யவில் பபொதுவொன பவற்றி பபறுவ-
்தறகு  ஏற் வறகயவில், மொணவரகளின் ்தி் றம மறறும் அ்றி-
வொற்றல வளரகக இயலொறம கு்றிதது உள்ளூர பள்ளிகறள 
அவரகள் அடிககடி சொடு கின்்னர. இ்தறகொன ப்திலொக, பல 
இளம் வய்தினர நவீன முற்களில் சமூக ஊடகஙகள் மூலம் 
்தஙகளுககு ப்தறவயொன கூடு்தல் பயவிலும் முற்கறளயும், 
்தஙகளின் பவற்றிகரமொன கல்வவிககு உ்தவும் என்று எண்ணும் 
வறலயவிறணப்புகறளயும் முயன்று ப்தடிகபகொள்கின்்னர. 
ஒரு சறில சமயஙகளில், இறவ ்தஙகள் வொழவுககு மிகவும் 
பயனுள்ள்தொகவும் பபொருத்தமொன்தொகவும் இருப்பற்த அவரகள் 
கண்டுபகொண்டனர.

பவிபரசறிலின் ஆயவுககளத்தில், பபறப்ொரகள், ்தஙகள் 
குழநற்தகளுககு கணினியவின் மீதுள்ள ஆரவதற்த நல்ல-
வவி்தமொகப் பொரககின்்னர. அவரகறளப் பபொறுத்தவறர, 
இது ஆககபூரவமொன எ்திரகொலதற்த வழஙகககூடிய்தொகவும், 
்தஙகள் குழநற்தகறள உலக அ்றிவு பச்றிந்தவரொக ஆககக-
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கூடிய்தொகவும் அந்தப் பபறப்ொர கருதுவற்த ஸறபயர 
கண்டொர. இ்தறகு எ்திரமொ்ொக, ஆசறிரியரகள் சமூக ஊடகங-
கறள, “பகடட இறணய்தளஙகளொக”, மொணவரகறள ்திறச-
்திருப்பவி, அவரகளின் கல்வவிறய குறலககும் ஒரு கருவவியொக, 
ப்தொழில்சொர அ்திகொரதற்த (ஆசறிரியர வறகயவில்) குற்தது 
ம்திப்பவிடததூண்டும் ஒரு வவிஷயமொகப் பொரத்தனர. இவற்றின் 
மத்தியவில் கூகுள் மடடும் நல்ல இறணய்தளமொக, நம்பத்தகுந்த  
்தகவல் களஞ்சறியமொக கரு்தப்படடது. மொணவரகள், சமூக 
ஊடகஙகறள, ்தஙகள் படிககும் மறறும் எழுதும் ்தி் றமகறள 
பமம்படுத்த உ்தவும் ஒரு கருவவியொக கரு்தினர. கு்றிப்பொக, 
்தஙகள் எழுததுப்பவிறழகறள ்திருத்தி, சகமொணவரகளின்  
வவிமரசனத்திலிருதது ்தஙகறள கொககும் ஒரு சொ்தனமொக 
நிறனத்தனர. ஆனொல் அவரகளின் இந்த நிறனப்றப, 
பபறப்ொபரொ அல்லது ஆசறிரியபரொ அஙகீகரிககவவில்றல. 
பலசமயஙகளில், சமூக ஊடகஙகள் இளம்வய்தினருககு, 
குற்வொன வொசறிப்புத்தி் ன் பகொண்ட பபறப்ொரகளிடமிருநது  
ஓரளவு சுய அ்திகொரமும் கிறடகக வச்தி பசயது ்தந்தது.

ப்தன்னிந்திய ஆயவுககளத்தில் இந்த மனப்பபொககின் 
வறககள், சமூக வரககஙகள் மறறும் பப்ப்படட கல்வவி முற் 
ஆகியவறப்ொடு ஒப்பவிடப்படுகி் து. நடுநிறலப் பள்ளிகளின் 
(11 மு்தல் 15 வயதுககுடபடட மொணவரகள்) சுறறுசசூழல் மறறும் 
கறபவிககும் ்தரத்தில் மிகப்பபரிய பவறுபொடறட பவஙகடரொமன்  
கவனித்தொர. நடுத்தர மறறும் பணககொர குடும்பஙகறள சொரந்த, 
்தனியொர மறறும் சரவப்தச பள்ளிககூடஙகளில் படிககும் மொண-
வரகள், சமூக ஊடகத்தளஙகறள ்தஙகளின் பபறப்ொரின் 
கடுறமயொன கண்கொணிப்பவின் கீழ பயன்படுத்திக பகொண்டி-
ருந்தனர. சமூக ஊடகஙகளின் அ்திகப்படியொன பயன்பொடு 
மொணவரகளின் கல்வவி சொ்தறனகறளப் பொ்திககக கூடும் என்் 
பபறப்ொரின் வவிசொரபம அ்தறகு கொரணம். இ்தறகு எ்திரமொ்ொக, 
அரசுப்பள்ளிகளில் இருநது வரும் ஏழறமயொன குடும்பதற்த 
பசரந்த மொணவரகள் பபரும்பொலும் பநரமற் மனப்பொன்றம 
உறடயவரகளொக வவிளஙகினர. அவரகளின் பபறப்ொரகள்,  
சமூக ஊடக பயன்பொடறட, ஆககபூரவமொன்தொகவும், ்தஙகள் 
குழநற்தகளுககு அ்றிவொரந்த வவிஷயஙகறள பபொ்திககும் ஒரு 
சொ்தனமொகவுபம பொரத்தனர.

சொ்தொரணமொன, ்தகவல் ப்தொழில்நுடப உபகரணஙகள் 
எதுவும் இல்லொ்த, எந்தவவி்த ்தகவல் ப்தொழில்நுடப சறி ப்பும் 
இல்லொ்த பள்ளிகளில் படிககும் குழநற்தகளின் கீழத்தடடு 
பபறப்ொரகள், ்தஙகள் குழநற்தகறள, கு்றிப்பொக மகன்கறள 
சமூக ஊடகத்தளஙகறள உபபயொகிகக ஊககுவவிககி் ொரகள். 
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இ்தன் மூலம், ்தஙகள் குழநற்தகளின் ்தகவல் ப்தொழில்-
நுடபத்தி் ன் பமம்படும் என்பதும், எ்திரகொலத்தில் வளரநது 
வரும் ்தகவல் ப்தொழில்நுடப வளொகஙகளில் உள்ள நிறுவனங-
களில் ்தஙகள் பவிள்றளகளுககொன பவறலவொயப்புகள்  
அ்திகரிககும் என்் நம்பவிகறகயுபம அ்தறகு கொரணம். குற்ந்த 
வருமொனமுள்ள குடும்பத்திலிருநது வரும் மணமொகொ்த 
பபண்டிருககு அறலபபசறி உபபயொகிப்ப்தில் பபருந்தறட 
இருந்தது. அவவொறு உபபயொகித்தொல், பவி் ஜொ்திறய பசரந்த-
வருடன் பழககம் ஏறபடடு, சொ்திககலப்பு ்திருமணம் நடககும் 
நிறல வநதுவவிடுபமொ என்் அசசபம அ்தறகு கொரணம்.  
இருப்பவினும், பல இளம்வயது பபண்கள், ்தஙகள் ப்தொழிகள் 
மூலமொக அறலபபசறிறயயும், சமூக ஊடகத்தளஙகறளயும்  
உபபயொகிததுவந்தனர. இன்னும் சறிலர, ஸமொரடபபொன் 
றவததுகபகொள்ளபவண்டிய அவசறியம் இருககும் உத்திபயொ-
கத்தில் பசரநதுபகொண்டு அ்தன் வொயவிலொக சமூக ஊடகங-
கறள உபபயொகித்தனர.

ப்தொழில்துற் சீனொவவில், புலம் பபயரந்த ப்தொழிற-
சொறல பணியொளரகள், ்தஙகள் குழநற்தகள், சம்பவிர்தொயக  
கல்வவியவில் ஒழுஙகொகப் பயவில்கி்ொரகளொ என்ப்திபலொ, 
அல்லது, உயரககல்வவிககு பபொகி்ொரகளொ என்ப்திபலொ அ்திக 
அககற் பசலுததுவ்தில்றல என்பற்த வொங கவனித்தொர. 
சீனொவவில் கல்வவியவின் முககியததுவம்15 பற்றிய பபொதுறமப்ப-
டுத்தலில் இருநது இது கு்றிப்பவிடத்தகக மொறுபொடொகும். இந்த 
நடதற்த, இது பபொன்் மககடகுழுககளின் ம்திப்பு அறமப்பு-
களில் உள்ள தீவவிர பவறுபொடறடக பகொடிடடுக கொடடுகி்து. 
இந்த ப்தொழிறசொறல பணியொளரகள், ்தத்தம் குழநற்தகள் 
பள்ளியவிலிருநது வவிலகி, உடலுறழப்பு சொரந்த பணிகளில் 
ஈடுபடுவற்த இன்்றியறமயொ்த்தொகக கருதுகி்ொரகள். 
உள்ளூரவொசறிகளொல் இந்தக குழநற்தகள் ்தனிப்படுத்தப்-
படடு இவரகளுககொன ்தனி பள்ளிகள் உருவொககப்படடிரு-
ப்பது இது பபொன்் நிகழவுகளுககு வலுவொன கொரணமொக 
அறமநது வவிடுகி்து. வொங அவரகள் கூர பநொககியபடி, 
இந்த ப்தொழிறசொறல பணியொளரகளும் அவரகளின் குழ-
நற்தகளும், முற்யொன கல்வவி அறமப்பவிலிருநது ப்தொடரபு 
வவிடடுப்பபொன்தொல், சமூக ஊடகத்தளஙகளின் மூலம், 
அவரகள் முககியம் என்று கருதும் வவிஷயஙகறளப் பற்றிய 
வவிவரஙகறள அ்றிநது பகொள்கின்்னர. உ்தொரணமொக, சுய 
உ்தவவி, பபொஷொககு, ஆபரொககியம் மறறும் நி்தி சம்பந்தப்படட 
ஆபலொசறனகள் பபொன்்வறற் கூ்லொம். இது பபொன்் 
வவிஷயஙகறள அவரகள் ்தஙகள் நண்பரகளுடன் பகிரநது 
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பகொள்வற்தப் பற்றி அ்திகம் கவறலப்படு வ்தில்றல. மொ்ொக, 
அவரகள் இந்த ்தகவல்கறள ்தஙகள் வறலப்பககத்தில் 
பொதுகொதது றவத்திருநது ப்தறவப்படும்பபொது அவறற் 
மீண்டும் எடுததுப் படிததுப் பொரததுகபகொள்கி்ொரகள். 
இதுபபொன்று ஒரு வவிஷயதற்த பொதுகொததுறவதது பவின் 
அற்த ப்தறவப்படும் சமயம் படிததுகபகொள்வ்தறகொக சமூக 
ஊடகஙகறளப் பயன்படுததுவது என்பது, மககள் கு்றிப்பவிடட 
்தளஙகறள எஙகனம் பயவிலும் கருவவியொக உபபயொகிததுக-
பகொள்கி்ொரகள் என்ப்தறகொன ப்தளிவொன சொன்்ொக  
வவிளஙகுகி்து.

கிரொமப்பு் சீன ஆயவுககளத்தில், நிறலறம இ்தறகு 
முற்றிலும் மொ்ொக இருந்தது. இஙகிருந்த பபறப்ொரகள் 
்தஙகள் குழநற்தகளின் கல்வவிககு அ்திக முககியததுவம்  
பகொடுத்தனர. சறி்ந்த கல்வவியொல் மடடுபம ்தஙகளின்  
குழநற்தகளுககு பொதுகொப்பொன, பவிரகொசமொன மறறும் 
வச்தியொன எ்திரகொல வொழறவ ஏறபடுத்தித்தர முடியும் என்று 
அவரகள் பரிபூரணமொக நம்பவினர. இந்த வறகயவில், சமூக 
ஊடகத்தளஙகள், கல்வவி கறப்தறகும், கல்வவியவில் முன்பனறு-
வ்தறகும் மொபபரும் முடடுககடறடயொக இருப்ப்தொக (பபறப்ொர 
மடடுமல்லொமல், மொணவரகளும்) கரு்தினர. மொணவரகள் 
கல்வவிககூடஙகளில் அ்திக பநரம் பசலவவிடடனர. பகொறட 
வவிடுமுற் நொடகளிலும் நகரில் ்தனியொர பொட பபொ்தறன 
வகுப்புகளில் பசரநது பமலும் கறப்தில் கவனம் பசலுத்தி-
னர. பபறப்ொரகள் ்தஙகள் குழநற்தகள் பல்கறலககழகம் 
பசன்று படிகக பவண்டும் என்று வவிரும்பவினர. ஆனொல், பல்க-
றலககழக வொழவு எப்படி இருககும் என்ப்ொ, பரீடறசகளில் 
சறி்ப்பொக ப்தரவு பபறுவ்தறகு என்பனன்ன பசயயபவண்டும் 
என்பது பற்றிபயொ அவரகளுககு அ்திக பரிசசயம் இருகக  
வவில்றல.

இறவயறனததும் பசரநது பபொதுமொன கடடுப்பொடுகள் 
நிறுவவிய பபொ்திலும், மொணவரகள் சமூக ஊடகத்தளஙகறள 
பயன்படுததுவ்தறகு புதுப்புது வழிமுற்கள் கண்டுபவிடி-
த்தனர. அவரகள், QQ குழுமஙகள் மறறும் உடனடித ்தகவல் 
குழுமஙகறள அ்திகம் பயன்படுத்தினர. இதுபபொன்் குழும-
ஙகளின் உறுப்பவினர மொ்திரி அபநகமொக அவரகளின் பள்ளி-
ககூட மறறும் கல்வவி வகுப்புகளின் மொணவரகறள ஒத்த்தொக 
இருந்தது. பள்ளி பநரம் ்தொண்டி ்தஙகள் வகுப்பு ப்தொழர-
களுடன் பழகுவ்தறகொக மடடுமல்லொமல் வீடடுப்பொடஙகறளப் 
பற்றிய வவிவரஙகறள பகிரநது பகொள்ளவும், மற் வகுப்பு 
ப்தொழரகளிடமிருநது பொட சம்பந்தமொன உ்தவவிகள் பப்வும் 
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இவரகள் சமூக ஊடகத்தளஙகறளப் பயன்படுததுகின்்னர. 
சகமொணவரகளிடம் பொட சம்பந்தமொன உ்தவவி பகடபது என்பது 
மிகவும் முககியமொனது ஏபனன்்ொல், குற்ந்த கல்வவிய்றிவு  
பபற் பபறப்ொரொல் இவவறகயவில் உ்தவ இயலொது. பமலும் 
சகமொணவரகறள பள்ளி முடிந்த பவின் பநரில் பசன்று சந்திதது 
உ்தவவி பபறுவது என்பது இது பபொன்் கிரொமப்பு் பகு்திகளில்  
மிகவும் கடினமொனது.

பவிபரசறில், சீன மறறும் ப்தன்னிந்திய ஆயவுககளஙகள், 
்தஙகள் வச்திகளில் உள்ள பப்தஙகளினொல் ஏறபடட ஏற்த-
்தொழறவப் பற்றிக கு்றிப்பவிடுவது பபொல, ஓரளவு சமநிறலயவில்  
உள்ள குடும்பஙகறள உள்ளடககிய ப்தன் இத்தொலிய 
ஆயவுககளத்திலும், பள்ளி மறறும் கல்லூரிகள், ்தஙகள் 
பவிள்றளகறள, இன்ற்ய பவறல சநற்தககு ஏறப ்தயொர 
படுதது வ்தில்றல என்் குற்சசொடடு இருககி் து. நிபகொல-
ஸகியூ கு்றிப்பவிடுவது பபொல, ஆசறிரியரகள் வகுப்பற்யவில்  
அறலபபசறி உபபயொகதற்த பவளிப்பறடயொகத ்தறட 
பசயதுள்ள பபொதும், பல மொணவரகள், கு்றிப்பொக ப்தொழிற-
கல்வவிப் பள்ளியவிலிருநது வநதுள்ள மொணவரகள் இது பபொன்் 
சொ்தனஙகறள உபபயொகிப்பற்த ்தஙகள் உரிறமயொகக  
கருதுகி் ொரகள். சம்பவிர்தொயக கல்வவி முற்றய வவிட பொரம்-
பரிய வடிவஙகளொன உ்வுமுற்றமயும், கூடபடொருறமயுபம  
அவரகளின் பவறல ப்தடல் சமயஙகளில் பபரும் உ்தவவி 
புரியும் என்று அவரகள் நம்புகி் ொரகள். இ்தன் வவிறளவொகப் 
பொரத்தொல், ஆசறிரியரகள் மடடுபம, சமூக ஊடக பயன்பொடறட 
ஆடபசபவிககும் ஒரு கூடடமொகத ்தனிதது ப்தரிகின்்னர.

டரினிடொடில், சமூக ஊடகஙகறள பநொககிய மொறுபொடொன 
மனப்பபொககிறகு பபொருளொ்தொர அந்தஸதும் ஒரு கொரணியொக 
வவிளஙகுகி் து. வச்தியும் வளமும் மிகக குடும்பஙகறள 
சொரந்தவரகள், ்தஙகள் குழநற்தகறள பகௌரவமிகக ்தனியொர 
பள்ளிகளில் பசரதது, அ்திகப்படியொன பபொ்தறனககும் பசரதது 
கடடணம் பசலுத்த ்தயொரொக இருககின்்னர. இது பபொன்் 
மொணவரகள், ்தஙகள் வீடடுப்பொடம் மறறும் பள்ளியவில் 
பகொடுககப்படும் கூடு்தல் பணிகள் பற்றிய ஆரொயசசறிககு 
இறணயதற்தயும் சமூக ஊடகஙகறளயும் பயன்படுதது-
கி் ொரகள். இ்தறகு மொ்ொக, குற்ந்த வருமொனமுள்ள, சம்பவிர-
்தொயக கல்வவி அ்திகம் பப்ொ்த பபரியவரகளொல் நடத்தப்படும் 
குடும்பஙகளில் குழநற்தகளின் சமூக ஊடகத்தள பயன்-
பொடடின் மீது மிகவும் குற்ந்த முககியததுவம் பகொடுககப்-
படுகி் து. இப்த பபொல ப்தன்கிழககு துருககி ஆயவுககளத்தில், 
உயரமடட வச்தியொன குடும்பதற்த பசரந்தவரகள், சம்பவிர்தொயக  
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கல்வவிறய வவிட, சமூக ஊடகத்தள பயன்பொடறட சொ்தகமொன-
்தொக நிறனககி் ொரகள்.

சுருஙகச பசொல்வப்தன்்ொல் இந்த ஆயவவின் படி, நல்ல 
வச்தியொன நிறலயவில் இருககும் குடும்பதற்த சொரந்தவரகள், 
சமூக ஊடகஙகறள கல்வவிககு உ்தவககூடிய ஒரு சொ்தனமொக 
பநரமற்யொன முற்யவில் ்தொன் பொரககி் ொரகள். சம்பவிர-
்தொயக கல்வவியவில் நம்பவிகறகயும் அ்தன் மீது பபரு ம்திப்பும் 
பகொண்டுள்ள மககள், சமூக ஊடகஙகறள ஒரு கவனசசறி்த்-
லொகபவ பொரககி் ொரகள். அதுபவ, சம்பவிர்தொயக கல்வவியொல் 
்தஙகளுககு ஒரு நலனும் வவிறளயவவில்றல என்று கருதும் 
மககள், சமூக ஊடகஙகறள முற்சொரொ கல்வவி கற்லின் 
வழியொக கருதுகி் ொரகள். இது பபொன்் கருததுறடயவரகள்  
அபநகமொக குற்ந்த வருமொனதற்த பகொண்ட குடும்பதற்த  
பசரந்தவரகளொக இருககி் ொரகள். சமூக ஊடகஙகள் சமூக 
இயககத்திறகொன ஒரு சொ்தனமொக பொரககப் படுகி் ்தொ 
இல்றலயொ, இ்தன் பயன்பொடு, சம்பவிர்தொயக கல்வவிககொன ஒரு 
மொற்ொகபவொ அல்லது துறணயொகபவொ பொரககப்படுகி் ்தொ 
இல்றலயொ என்பறவ ்தொன் இஙகு கொரணிகளொக வவிளஙகு-
கின்்ன. வச்தியொன குடும்பஙகறள உள்ளடககிய ஒரு பகு்தி 
மககடப்தொறக, ்தஙகள் பவிள்றளகள் சமூக ஊடகஙகறள பநர-
மற்யொன வவிஷயஙகளுககு மடடுபம பயன்படுததுவர என்் 
பூரண நம்பவிகறகயும் பகொண்டிருந்தனர. உ்தொரணத்திறகு,  
ஆஙகிபலய ஆயவுககளத்தில், பல பமல்நிறல பள்ளிகள் 
(11 மு்தல் 18 வயதுககு உடபடட மொணவரகளுககு) பள்ளி 
சம்பந்தப்படட நடவடிகறககறள ப்தரிவவிப்ப்தறகொக டுவவிடடர 
கணககுகறள அறமதது பகொடுத்திருந்தன.

இந்த அறனதது வழககுகளிலும் ்தகவல் ப்தொழில்நுடப 
சொ்தனஙகளின் பரவலொன உபபயொகம், சம்பவிர்தொயக கல்வவி 
மறறும் முற்சொரொ கல்வவிககிறடபயயொன ப்தொடரறபபய 
மொற்றியறமததுவவிடடது. மிகவும் கு்றிப்பவிடத்தகக வவிறளவுகள் 
அ்திபவகமொக வளரநது வரும் பபொருளொ்தொரஙகளொன பவிபரசறில், 
சீன மறறும் இந்திய ஆயவுககளஙகளில் கொணப்படடது. 
இஙகுள்ள மககள், சமூக ஊடகஙகளும் இன்ன பவி் ்தகவல் 
ப்தொழில்நுடப சொ்தனஙகளும், சம்பவிர்தொயக கல்வவி மூலம் 
்தொஙகள் பப் முடியொ்த வொயப்புகறளயும் ஆ்தொரஙகறளயும் 
்தஙகளுககுப் பபறறுத்தரும் என்று நம்புகி் ொரகள். இவரகளின்  
கல்வவி வவிழுமஙகறளப் பற்றிய இந்த கண்பணொடடம், வளமொன 
வொழறவ எ்திரபநொககியவிருககும் அவரகளின் ஆவலுடன் 
பபரிதும் ப்தொடரபுறடயது. கல்வவியவின் மீ்தொன சமூக ஊடகங-
களின் ்தொககம் பற்றிய இந்த பரவலொன கண்பணொடடம்  
எஙகளுறடய இனஅறமப்பவியல் சூழல்களிலும் பவளிப்படு-
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கி் து. இது, இப்த ்தறலப்பவிலொன நம்முறடய ஆயவவின் 
ஆரம்பகொல முககிய படிப்பவிறனறய வலியுறுததுகி் து. 
அ்தொவது, சம்பவிர்தொய மறறும் முற்சொரொ கல்வவி முற்களின் 
இறடபயயொன ப்தொடரபவிறனப் பற்றிய புரி்தல், அவற்றின் சமூக 
சூழநிறலகறள அஙகீகரிப்ப்தில் ்தொன் இருககி் து என்பப்த 
அந்தப் படிப்பவிறன. இ்தறகு முநற்தய டிஜிடடல் ப்தொழில்-   
நுடபஙகளொன ப்தடல் இயந்திரம் பபொன்்றவ, ்தனிப்படட 
கற்லின் மீது பநரடியொன ்தொககதற்த ஏறபடுத்தியவிருந்தொலும், 
சமூக ஊடகஙகளின் வருறக, ்தகவல் பரிமொற்த்தில் ஒரு 
முககிய கொரணியொக இயஙகி, பபறப்ொரகள், ஆசறிரியரகள் 
மறறும் மொணவரகளுககு இறடபயயொன உ்வுமுற்களில் 
மிகவும் நுடபமொன மொறு்தல்கறள ஏறபடுத்தியவிருககி் து. இந்த 
மொறு்தல்கள், அறனதது கற்ல் முற்களுககும் இயல்பொன 
முககிய சமூக பரிமொணஙகறள அடிகபகொடிடடு கொடடுகின்்ன.

மாண்ரகளுக்கு இ்ைநயயான 
உ்றவுமு்்றகள்:் ந�ருக்கம், பா்்ன  
மறறும் ்ம்பவிழுததல

எஙகளுறடய அறனதது ஆயவுககளஙகளிலும் மொணவரகள்  
சமூக ஊடகஙகறள பயன்படுததும் வவி்தத்தில் ஒரு 
பபொதுவொன பபொகறக கவனிதப்தொம். அவரகள் ்தஙகளிறடபய 
உள்ள உ்வுமுற்கறள நிரவகிகக எவவொறு சமூக ஊடகத  
்தளஙகறள பயன்படுததுகி் ொரகள் என்பது ்தொன் அது. சமூக 
ஊடகஙகள் இந்த உ்வுமுற்கறள மிகவும் உறு்தியொன-
்தொகவும், ப்தொடரும் இயல்புறடய்தொகவும், மிகவும் பநருகக-
மொன்தொகவும் ஆககுகி் து. பல சந்தரப்பஙகளில், மொணவரகள், 
இந்த ஊடகத்தளஙகள் வளரததுவவிடட பநருககதற்த வரபவ-
ற்னர. இருப்பவினும், மொணவரகளுககு இறடபயயொன இப்த 
பநருககமொன, ப்தொடரசசறியொன ப்தொடரபுகள் ்தொன் இகழசசறி-
ககும் அடொவடித்தனமொன பசயல்களுககும் அடித்தளமொகவும் 
இருககின்்ன. பல சமயஙகளில் பநருககமும் அசசுறுத்தலும் 
எ்திபர்திர துருவஙகளொகத ப்தொன்்றினொலும், பல ஆயவுகக-
ளஙகளில் இருநது கிறடககப்பபற் ஆ்தொரஙகள், இறவ-
யவிரண்டும் சமூக ஊடகஙகளொல் வளரககப்படட உறு்தியொன 
உ்வுமுற்கறளபய பவிர்திபலிககின்்ன என்பற்த எஙகளுககு  
வலியுறுததுகின்்ன.

மொணவரகளுககிறடபய பநருஙகிய நடபு்வுகறள 
சமூக ஊடகஙகள் வளரதது வவிடடறமககு பல உ்தொரணஙகள்  
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இருககின்்ன. கிரொமப்பு் சீன ஆயவுககளத்தில், சமூக  
ஊடகஙகள் மொணவரகளிறடபய வகுப்பற்றயத ்தொண்டிய 
சமூக நடபு்றவ வளரப்பற்த பொரககமுடிகி் து. மொணவரகள் 
பள்ளிகளில், வகுப்பற்களில் ்தஙகள் சகமொணவரகளுடன் 
நீண்ட பநரம் பசலவவிடுவற்தயும் மீ்றி, நிகழநிறலயவில் சமூக 
ஊடகஙகளின் வொயவிலொக ்தஙகள் சக மொணவரகளுடன், பள்ளி 
பநரஙகறளயும் ்தொண்டி அ்திக பநரம் பசலவவிடுகி் ொரகள்.  
முன்னொள் வகுப்புதப்தொழரகளின் வழககமொன மறுசந்திப்பு 
கூடடஙகறள QQ குழுககளின் வொயவிலொக ஏறபொடு பசயவது 
என்பது, வகுப்புககுழுககறள பள்ளிககொலம் ்தொண்டியும் 
சமூகக குழுககளொக இருத்திகபகொள்ளும் சீன பொரம்பரியத்தி-
றகு ஏற் வறகயவில் அறமந்திருந்தது.

சீனொவவில், கிரொமப்பு் மறறும் ப்தொழில்துற் ஆயவுக-
களஙகள் இரண்டிலுபம, சமூக ஊடகஙகள் என்பது, 
பபறப்ொரின் கண்கொணிப்பு இல்லொ்த ஒரு வவிஷயமொக 
(பவின்னர வவிவொ்திககப்படும் மற் ஆயவுககளஙகளுககு 
பநரமொ்ொக) வவிளஙகியது. ்தஙகள் சகவய்தினருடன் பநரு-
ககமொன, அந்தரஙகமொன மறறும் சஙகடம் வொயந்த ்தறலப்பு-
களில் உறரயொடுவ்தறகு ஏற் இடமொக, அது வவிளஙகியது. 
கிரொமப் பு் சீன ஆயவுககளத்தில், கணகபகடுககப்படட 
நடுநிறலப்பள்ளி மொணவரகளில் பொ்திககும் பமலொபனொர, 
உடனடிச பசய்தி பரிமொற்ம் ்தொன் ஒருவர மீ்தொன பநசதற்த 
ப்தரிவவிகக சறி்ந்த வழி என்று கூ்றியுள்ளனர. பல்கறலககழக 
மொணவரகள், ்தஙகள் வளொகததுககுள்பளபய துறணறய 
ப்தடிகபகொள்வ ்தறகொக சமூக ஊடகஙகறள பபருமளவவில் 
பயன்படுத்தினர.

சமூக ஊடகஙகளின் மூலமொன பநருககம், முன்பகொடுககப்  
படட்தல்ல. அது மிகவும் கவனததுடனும், ப்தரநப்தடுககப்படட 
உள்பநொககததுடனும் அறமககப்படட்தொகும். உ்தொரணத்திறகு,  
ஆஙகிபலய ஆயவுககளத்தில் சமூக ஊடகத்தளஙகளின் 
வரிறச உயரநிறலப்பள்ளி மொணவரகளின் மத்தியவிலொன 
பநருககத்தின் பல ்தரவரிறசகறளயும், நிறலகறளயும் 
ஒத்திருந்தது. மு்தலொம் அத்தியொயத்தில் கு்றிப்பவிடடுள்ள படி, 
ஸனொப்சொட ்தொன் மிகவும் அந்தரஙகமொன ஊடகத்தளமொக  
வவிளஙகிகபகொண்டிருந்தது. ஒவபவொரு மொணவரும் 
குற்ந்தது 10- 20 வறரயவிலொன ப்தொடரபொளரகளுடன் அந்த-
ரஙகமொன படஙகறள பகிரநது பகொள்வற்த வழறமயொகக 
பகொண்டிருந்தனர. அழகற் சுயபுறகப்படஙகறள பகிரநது 
பகொள்வது என்பது, அது பகிரநதுபகொள்ளப்படும் குழுறவத-
்தொண்டி பவப்ஙகும் பகிரப்பட மொடடொது என்் நம்பவிகறகறய 
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சொரந்த்தொகவும், அப்படிபயொரு நம்பவிகறகறய உருவொககுவது-
மொக இருந்தது16. இ்தறகு மொ்ொக டுவவிடடர, பமொத்த வகுப்பும் 
்தகவல் பரிமொ்றிகபகொள்ளும் ஒரு சொ்தனமொக பயன்படுத்தப் 
படடது.

சமூக ஊடகத்தளஙகளின் இதுபபொன்் தீவவிரமொன ்தகவல் 
ப்தொடரபு முற்கறள எ்திரமற்யொன கொரணஙகளுககொகவும் 
உபபயொகப்படுத்த முடியும். ஏறகனபவ பல வறககளில் 
ஆரொயப்படட நிகழவுகளொன17 இகழநது பபசுவதும், வம்பவிழுப்-
பதும் சமூக ஊடகஙகளின் வருறகககு முன்பவிருநப்த இருநது 
வந்தொலும், சமூக ஊடகஙகளின் அ்றிமுகத்திறகு பவின்னர, 
இது பபொன்் பசயல்கள் புதுப்புது வடிவஙகள் எடுத்தப்தொட-
ல்லொமல் பள்ளி பநரத்திறகும், வளொகத்திறகும் அப்பொற-
படடும் நடககத துவஙகின. உ்தொரணத்திறகு, பவிபரசறிலில் 
்தகவலொளரகளின் கூறறுப்படி, ப்தின்பருவத்தினர ஒருவறர 
ஒருவர ்தஙகளின் அநொகரீகமொன புறகப்படஙகறள வொட்ஸப்  
குழுககளில் பகிரநது பகொள்ளுமொறு சவொல் வவிடுககி் ொரகள். 
இது இறு்தியவில் அந்தக குழுறவ சொரந்த ஒருவரொல் ஆபொசப் 
பழிவொஙகல் என்் முற்யவில் குழுவுககு பவளிபய பகிரப்படும்.  
இது ஒரு பமொசமொன பழிவொஙகும் பசயல் பபொல இருந்தொலும்.  
ஆரம்ப பகிர்தல், ஒரு கு்றிப்பவிடட நம்பகத்தன்றமறய கு்றிக-
கி் து, ஸனொப்சொடடின் ஆஙகிபலய எடுததுககொடடுடன் ஒததுப் 
 பபொவது பபொல.

ஆஙகிபலய பள்ளி மொணவரகளின் மீ்தொன ஆயவவில், சமூக 
ஊடகஙகளுடன் பநரடித ப்தொடரபுறடய மற் மொற்ஙகள் என்ன-
பவன்்ொல், இகழசசறி பபசுவதும், வம்பவிழுப்பதும், பள்ளி பநரத-   
்திறகுடபடடது என்் நிறலயவில் இருநது, 24x7 பசயலொக மொ்றியது 
்தொன். அதுமடடுமல்லொமல், முகம் கொடடொமல், ஒரு ்திறரயவின் 
மற்வவிலிருநது இது பபொன்் பசயல்களில் ஈடுபடுவற்த மொண-
வரகள் வரபவற்னர. அததுடன், வம்பவிழுககப்படுபவறர பநரடி-
யொகக கு்றிப்பவிடொமல், சொறடமொறடயொக கு்றிப்பவிடடு அவரகறள 
குழப்புவ்திலும் அவரகள் ஈடுபடடனர. இதுபபொன்் மற்முக 
வம்பவிழுத்தல்கள் கு்றிப்பொக ப்தின் பருவதது பபண்களுககு 
இறடபய அடிககடி பபரும் ்தரககஙகறளயும் சசசரவு கறளயும் 
ஏறபடுத்தி, அ்தன்வவிறளவொக பபரும் மனககிபலசதற்த  
உருவொககியது.

சறினனன் ்தன்னுறடய டிரினிடொட ஆயவுககளத்தில், சமூக 
ஊடகஙகளின் அ்திகப்படியொன கொடசறிறம இதுபபொன்் சறிறு 
சறிறு பள்ளிககூட ்தகரொறுகறள எவவொறு பபருமளவவில் பொ்திக-
கி் து என்று கொடடியவிருககி் ொர. மொணவரகளுககிறடபய-
யொன சறிறு சண்றடகறள பற்றிய சுயமொக உருவொககப்படட 
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கொபணொளி புறனயப்படட்தொகபவொ அல்லது ்தவ்ொக புரிநது-
பகொள்ளக கூடிய்தொகபவொ இருந்தபபொ்திலும் புது வறகயொன 
'உண்றமயொன' ஆ்தொரமொக உருபவடுத்திருககி் து. பமலும் 
பலர, இதுபபொன்் சசசரவுகளின் கொபணொளிறய, அது மிகவும் 
பரபரப்பொக பகிரப்படடு பபசப்படும் என்் எ்திரபொரப்பவில் 
பவளியவிடுகி் ொரகள்.

இந்த அறனதது உ்தொரணஙகளொலும் அ்றியப்படுவது  
என்னபவன்்ொல், சமூக ஊடகஙகள் எவவொறு பள்ளி 
மொணவரக ளிறடபய ஒபர சமயத்தில் அதீ்த பநருககதற்தயும், 
அதீ்த உரசறலயும் உருவொககுகி் து என்பது ்தொன். எனினும், 
இந்த உ்வுமுற்கள், பபறப்ொர மறறும் ஆசறிரியரகள் 
உடனொன ப்தொடரபுகளில் இருநது முற்றிலும் ்தனித்தியஙகு-
வ்தொக இல்றல. இற்தப் பற்றித ்தொன் நொம் இப்பபொது 
பொரககப்ப பொகிப்ொம். உண்றமயவில், இஙகிலொந்தில் உள்ள சறில 
ஆசறிரியரகள், சமூக ஊடகஙகளொல் ஏறபடும் பவிரசசறிறனககு  
மொணவரகளின் பபொருத்தமற் நிகழநிறல நடவடிகறககறள 
வவிட பபறப்ொரின் சறில நடவடிகறககபள கொரணம் என்று 
அபவிப்பவிரொயப்படுகி் ொரகள். ஏபனனில், சமூக ஊடகஙகளில்,  
மொணவரகளின் சசசரவுகறள பபறப்ொர உடனுககுடன் பொரகக 
முடியுமொ்தலொல் அவரகள் இயல்பொக ்தஙகள் குழநற்தகளுககு  
ஆ்தரவளிகக முறபடுகி் ொரகள். இ்தனொல் பல சமயங-   
களில், மொணவரகறள வவிட பபறப்ொர ஒருவபரொபடொருவர 
சண்றடயவிடடுகபகொள்வற்த பள்ளிககூட வொசல்களில் பொரகக 
முடிகி் து.

இருப்பவினும், இப்த பபறப்ொர ்தொன், இதுபபொன்் சம்பவங-
களுககு பள்ளிககூடம் ்தொன் பபொறுப்பபடுததுகப கொண்டு தீரவு 
கொண பவண்டும் என்று வலியுறுதது கி் ொரகள். பபொதுவொகபவ 
இந்த சமூக ஊடகஙகளின் பயன்பொடு, ்தஙகள் சமூக உ்வு-
முற்கறள ஊடகத்தளஙகளின் வழிபய நடததும் இளம்வய-
்தினரின் சுபொவம், இறவபயல்லொம் பல பபறப்ொரகளுககும் 
ஆசறிரியரகளுககும் மிகவும் அநநியமொகத ப்தொன்றுகி் து. 
இவவளவு உணரசசறிகரமொன உ்வுமுற்கறள தூண்டக கூடிய 
சமூக ஊடகஙகளின் மீது அவரகளுககு பபரும் சநப்தகம் 
எழுகி் து. இ்தன் வவிறளவொக ஆசறிரியர- மொணவர மறறும் 
பபறப்ொர- குழநற்தகள் ஆகிய முககிய உ்வுமுற  ்களில் மறு 
கடடறமப்பு நிகழவற்த எஙகளொல் பொரகக முடிகி் து. இவவவிரு 
குழுவவினரும் ்தஙகறள சமூக ஊடகஙகளுககு பரிசசறியப்ப-
டுத்திகபகொண்டு இளம் வய்தி னருடனொன ்தஙகள் உ்வு-
முற்கறள பு்தி்தொக வறரயறுததுகப கொண்டு புதுப்பவிததுக 
பகொள்கி் ொரகள்.
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ஆ்சிரியர மறறும் மாண்ர உ்றவுமு்்ற -  
கணகாணிப்பவிறகும் ஈடுபாடடிறகும் இ்ைநய

பல ஆயவுககளஙகளில் மொணவரகளின் கல்வவி, சமூக 
ஊடகஙகளொல் பொ்திககப் படுகி்து என்் உறு்தியொன 
நம்பவிகறக ஆசறிரியரகளிறடபய ஒருவவி்த இருமனப்பபொகறக  
உருவொககுகி்து. வளரநது வரும் “பு்திய கல்வவிய்றிவு 
ஆயவுகள்”, பள்ளிபநர மறறும் பள்ளிபநரத்திறகு அப்பொறபடட  
நடவடிகறககறள அ்திகொரபூரவமொன மறறும் பகொடபொடு-
சொர அணுகுமுற்களின் வொயவிலொக வகுககும் பபொகறக 
பகொடிடடுககொடட பபரிதும் உ்தவுகி்து. இ்தன்படி, அறனதது 
மகிழசசறிகரமொன நடவடிகறககளும் பள்ளிபநரத்திறகு 
அப்பொறபடட்தொக பு்ககணிககப்படடு, அறவ அறபமொன-
்தொகவும் கல்வவிககு உகந்தது அல்ல என்றும் ஒதுககி 
றவககப்படுகி்து18. பலசமயஙகளில், சமூக ஊடகஙகள் 
மறறும் ்தகவல் ப்தொழில்நுடப சொ்தனஙகளின் உபபயொகம் 
்தறடபசயயப்படடு, அந்த எல்றலகறள கொவல்கொககும் பணி 
ஆசறிரியரகளுககு பகொடுககப்படுகி்து. எனினும், இளம் 
வய்தினருககிறடபயயொன ்தகவல் ப்தொடரபுககு சமூக ஊடக-
ஙகள் மிகவும் முககியம் என்் தீவவிரமொன புரி்தலும் அ்தன் 
வவிறளவொக இளம்வய்தினரின் வொழவவில் சமூக ஊடகங-
களின் முககிய பஙகு பற்றிய புலனுணரவும் அவரகளுககு 
இருககி்து. எது எப்படியவிருந்தொலும், இந்த பபொதுறமப்-
படுத்தலில் இருநது இத்தொலிய மறறும் பவிபரசறில் ஆயவுக-
களஙகள் ஓரளவு மொறுபடுகின்்ன.

பு்திய கல்வவிய்றிவு ஆயவுகளொல் ்தகவல் பப்ப்படட 
பல ஆரொயசசறிகள்19 பசொல்லுவது என்னபவன்்ொல், மொண-
வரகள் வீடடில் கறறுகபகொண்ட ப்தொழில்நுடப ்தி் ன்கறள 
பயன்படுத்திகபகொள்ளும் வறகயொன கறபவிககும் முற்கறள 
பள்ளிகள் பசயல்படுத்த பவண்டும் என்பது ்தொன்20. இப்படி 
பசயவ்தன் மூலம், பள்ளிகள் எநப்தந்த ப்தொழில்நுடப 
்தி் ன்கறள படிப்பவிகக பவண்டும் என்று முடிவு பசயவப்தொட-
ல்லொமல், வொழகறகககு ப்தறவயொன முககிய ்தி் ன்கறள 
பள்ளிகளில் கறறுகபகொடுககப்படட்தொகவும், மொணவரகள் 
்தொஙகளொக வீடடில் கறறுகபகொண்டது, ்தறபசயலொனது 
என்றும் ஆகிவவிடும். இந்த அத்தியொயம், கறபவிககும் கறல 
பற்றிய இது பபொன்் முககிய வவிவொ்தஙகறள மீண்டும் 
உருவொககும் முயறசறியவில் ஈடுபடவவில்றல. மொ்ொக சமூகக 
குணஙகள் பற்றிய எஙகள் ஆயவுககு ஒத்த வறகயவில், மொண-
வரகள் மறறும் ஆசறிரியரகளிறடபய உள்ள உ்வுமுற்களில் 
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சமூக ஊடகஙகளொல் ஏறபடும் மொற்ம் பற்றிய வவிவரஙகளில் 
இந்த அத்தியொயம் கவனம் பசலுததுகி் து.

ஆசறிரியரகள் மறறும் மொணவரகளுககு இறடபய 
உள்ள உ்வுமுற்றய மறுவறரயறுப்ப்தில் சமூக ஊடகங-
களின் பஙகு பற்றி பல ஆசறிரியரகளும் அ்றிநப்த இருககி-
்ொரகள். இ்தில் பல ஆசறிரியரகளின் ்தறலயொய வவிசொரம் 
என்ன பவன்்ொல், ்தஙகள் மொணவரகளுடன் சமூக ஊடகத-
்தளஙகளில் நடபொக இருப்பது பபொருத்தமொன்தொக இருககுமொ 
இல்றலயொ? இருககும் என்்ொல் சமூக ஊடகத்தள கணககு-
களில் இருவருககுமிறடபய ஆபரொககியமொன இறடபவளி 
எவவொறு நிறுவுவது மறறும் சரியொன எல்றலகறள எப்படி 
நிரணயவிப்பது என்பது ்தொன்.

இ்தறகொன மிகவும் ப்தளிவொன உ்தொரணம், ப்தன்னிந்திய  
ஆயவுககளத்தில் இருநது எஙகளுககு கிறடத்திருககி் து.  
இஙகு சமூக ஊடகஙகள் பரிநதுறரககும் சமபநொககு  
நடபு்வுககும், ஆசறிரியர மொணவர மத்தியவில் நிறலப்-
படுத்தப்பட பவண்டிய குருமரபுககும் இறடபயயொன இருமுகத-
்தன்றமறயயும் நிசசயமின்றமறயயும் பபருமளவவில் 
பொரகக முடிகி் து. இது பபொன்் ஒரு சூழலில் ஆசறிரியரகள் 
எவவொறு நம்பவிகறகககுரிய வழிகொடடி (இந்தவறகயவில் 
மொணவரகளுடன் ஒன்்ொக ஈடுபடவும் பவண்டும் அவரகறள 
கண்கொணிககவும் பவண்டும்) என்் ்தஙகளுறடய பொத்திரத-
்திறகும், சமூக ஊடகத்தள பயன்பொடடிறகு ்தறட வவி்திததுள்ள 
(ஆசறிரியர மறறும் மொணவரகள் இருவரொலும்) பொதுகொவலர 
பொத்திரத்திறகும் இறடபய சறிககிகபகொண்டு ்தவவிககி் ொரகள் 
என்பற்த பவஙகடரொமன் கு்றிப்பவிடுகி் ொர.

இந்த முரண்பொடுகளின் முககிய பவின்வவிறளவு என்ன-
பவன்்ொல், ஏறபுறடய ஆசறிரியர –  மொணவர நிகழநிறல 
உ்வுமுற்யவில் எந்தளவு மொணவரகளின் வயது மறறும் 
பொலினம் பபொன்் கொரணிகளின் ்தொககம் இருககி்து என்பது 
்தொன். நடுநிறலப் பள்ளி மொணவரகள் (11 மு்தல் 15 வயது-
ககுடபடட) ்தொன் ்தஙகள் ஆசறிரியரகளுடன் சமூக ஊடகங-
களின் மூலம் நடபொக இருப்ப்தில் கு்றியொக இருககி்ொரகள். 
இவரகள், ்தஙகள் ஆசறிரியரகளுடன் சமூக ஊடகஙகளில் 
நடபொக இருப்பற்த எவவளவு பபருறமயொக கருது கி்ொரகள் 
என்பற்தயும், அற்த ்தஙகள் ப்தொழரகளுடன் எவவளவு பபரு-
மி்தததுடன் பகிரநது பகொள்கி்ொரகள் என்பற்தயும் பற்றி 
பவஙகடரொமன் ்தன்னுறடய கு்றிப்பவில் வவிரிவொக வவிளககு-
கி்ொர. இந்த பபொகறக வவிவரிககும் பபொது, மொணவரகள் 
்தஙகள் ஆசறிரியரகறள அ்திகொரத்தின் உருவமொக பொரப்ப-
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்தொகவும், அவரகளுடனொன ்தஙகள் நடறப, அந்த அ்திகொர-
ததுடன் இறணததுகபகொள்வற்த அவரகள் பபருமி்தமொக 
கருதுவ்தொகவும் பவஙகடரொமன் வவிளககுகி்ொர. அப்தபபொல 
பல ஆசறிரியரகளும் ்தஙகள் மொணவரகளுடன் நிகழ-
நிறலயவில் சமூக ஊடகஙகளில் நடபொக இருப்ப்தில் ஆரவம் 
கொடடுகி்ொரகள். இந்த நடபவின் மூலம் அவரகளொல் ்தஙகள் 
மொணவரகளின் நிகழநிறல நடவடிகறக மீது ஒரு கவனம் 
றவததுகபகொள்ள முடிகி்து. இது மொணவரகளின் நலனின் 
மீ்தொன அவரகளுறடய அககற்றய எடுததுககொடடுவ்தொக  
வவிளஙகுகி்து.

இ்தறகு எ்திரமொ்ொக, உயரநிறலப் பள்ளி மொணவரகள், 
இதுபபொன்் பமறபொரறவயவினொபலபய ்தஙகள் ஆசறிரியர-
கபளொடு சமூக ஊடகஙகளில் நடபொக இருப்ப்தில் அவவளவு 
ஆரவம் கொடடுவ்தில்றல என்று பவஙகடரொமன் கு்றிப்பவிடு-
கி் ொர. பல மொணவரகள் (கு்றிப்பொக ஆண் மொணவரகள்) 
இதுபபொன்று ஆசறிரியரகளுடனொன நடபு ்தஙகள் ்தனிறமககு 
இறடயூ்ொக இருககும் என்று அபவிப்ரொயப்படுகி் ொரகள். இப்த 
அபவிப்ரொயம் பல ஆசறிரியரகளுககும் இருககி் து. அவரகள், 
இதுபபொன்் வய்தில் மூத்த மொணவரகளுடன் நடபொக 
இருந்தொல், அவரகள், சமூக ஊடகத்தள பககஙகளில் உள்ள 
ப்திவுகளின் மூலம், ்தஙகள் ்தனிப்படட வொழவவின் வவிவரங-
கறள அ்றிநதுபகொள்ளக கூடும் என்று நிறனககி் ொரகள். 
இதுபபொன்் ்தருணஙகளில், ஆசறிரியரகளுககும் மொணவ-
ரகளுககும் இறடபய அவரகளின் ்தினசரி இயல்பு வொழவவில் 
ஏறகனபவ இருந்த நம்பவிகறக மறறும் பநருககத்தின் 
பலத்தொல் மடடுபம அவரகள் சமூக ஊடகஙகளில் நடபொக 
இருகக முடிகி் து என்று பவஙகடரொமன் அவரகள் உறு்தியொக 
வவிவொ்திககி் ொர.

ப்தன் இத்தொலிய ஆயவுககளம், மொணவரகள் மறறும் 
ஆசறிரியரகள் சமூக  ஊடகஙகளில் நடபொக இருப்ப்தில் இற்த 
வவிட வவிவொ்திககத்தகக வறகயவில் அ்திக ்தறடகறள பகொண்டி-
ருந்தது. இந்த இடத்தில், சமூக ஊடகஙகறள பயன்படுதது-
வ்தில் ஆசறிரியரகபள ்தயககம் கொடடினொரகள். இதுபபொன்் 
்தளஙகளில் ்தஙகறள ஈடுபடுத்திகபகொள்ள முடியொ்த அளவுககு 
்தொஙகள் பழறமவொ்தி என்றும், பவளிப்பறடயொனவரகள் 
அல்ல என்றும் அவரகள் கு்றிப்பவிடடனர. பமலும், அனுபவமிகக  
குருவவிடமிருநது அனுபவமற் மொணவரகளுககு ஞொனம் 
வழஙகும் பொரம்பரிய கல்வவி முற் என்று அவரகள் கரு்திய 
கல்வவிமுற்ககு சமூக ஊடகஙகளொல் பஙகம் வவிறளநது 
வவிடுபமொ என்று அவரகள் அஞ்சறினர.
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ஆசறிரியரகள் மொணவரகளுடன் சமூக ஊடகஙகளில் நடபு 
பொரொடட ்தயஙகும் இந்தப் பபொககின் கு்றிப்பவிடத்தகக வவி்தி-
வவிலககொக சீனொ வவிளஙகியது. இ்தறகொன முககிய கொரணம், 
கு்றிப்பவிடட உள்நொடடு ஊடகத்தளஙகளும், அவற்றில் இடக-
கூடிய ப்திவுகள் பற்றிய உள்நொடடு கடடுப்பொடுகளும் ்தொன். 
மு்தலொவ்தொக QQ, மறறும் வீசொட பபொன்் பவிரபலமொன 
ஊடகத்தளஙகள், பவி்ரின் வறலப்பககஙகளில் ப்திவவிடு-
வற்த அனும்திப்ப்தில்றல. அப்தபபொல பகிரப்படும் புறகப்-
படஙகளில் பவி்றர இறணககு்றியவிடுவற்த பபரும்பொலும் (அ) 
முற்றிலும் அனும்திப்ப்தில்றல. இ்தனொல், பவறு எவரொலும் 
மற்வரின் ஊடகத்தள வறலப்பககத்தில் சஙகடம் ்தரககூடிய 
ப்திவுகள் இடுவது பபரும்பொலும் இயலொ்த்தொகி வவிடுகி் து, 
மறறும் அவரவர வறலப்பககத்தின் கடடுப்பொடு அவரவரிடபம  
இருககி் து. இ்தனொபலபய, சமூக ஊடகத்தளஙகளின் பவளி-
முகமொன, ப்திவுகறள நண்பரகுழொமுடன் பகிரநது பகொள்ளும் 
இயல்பு மற் ஆயவுககளஙகறள வவிட சீன ஆயவுககளத்தில் 
அ்திக சசசரவவில்லொ்த்தொக இருககி் து. இ்தன் வவிறளவொக, 
ஆசறிரியரகளும் மொணவரகளும் ஒருவர மற்வரின் ப்திவு-
கறளப் பொரககககூடிய பவிரசசறிறனகள் மிகவும் குற்நது-
வவிடுகி் து. சீனொவவில் ஆசறிரியரகள், மொணவரகளுடன் சமூக 
ஊடகத்தளஙகளில் நடபொக இருப்பற்தப்பற்றி அ்திகம் கவறலப்  
படொவவிடடொலும், ஒரு சறில ஆசறிரியரகள் அவவொறு நிகழநிறல 
நடபவின் அவசறியம் என்ன என்று எண்ணியது ஒரு பபருந்தறட-
யொகக கரு்தப்படடது. மொணவரகள், சமூக ஊடகத்தளஙகறள 
உபபயொகித்த ஆசறிரியரகறள உயரந்த ம்திப்புடன் பநொககினர. 
இந்தவறகயவில் ்தஙகள் வீடடுப்பொடஙகளுககொன உ்தவவிறய 
ஆசறிரியரிடம் பகொருவற்த சுலபமொகக கரு்தினர.

ஆசறிரியர மறறும் மொணவருககிறடபயயொன ப்தொடரபவில் 
உள்ள வவியொகூலதற்த குற்கக சமூக ஊடகத்தளஙகறளப் 
பயன்படுததுவற்த டரினிடொடிலும் பொரகக முடிந்தது. பள்ளிக-
கூடத்தினுள் ்தகவல் பரிமொற்த்திறகும் உறரயொடலுககும் 
மககள் ஆஙகிலதற்த உபபயொகித்தொலும், சமூக ஊடகத்தள 
பககஙகளில் அவரகள் ்தஙகள் உள்ளூர பமொழிறய உபபயொ-
கிப்பற்தபய வவிரும்பவினர. இ்தன் கொரணமொக, பள்ளியவில் அ்திக 
பரிசசயமற் ஆஙகிலதற்த உபபயொகிகக கூசசப்படும் மொண-
வரகள், ்தஙகள் ஆசறிரியரகளிடம், சமூக ஊடகத்தளஙகளின் 
வொயவிலொக ்தஙகள் பொட சம்பந்தப்படட சநப்தகஙகறள உள்ளூர 
பமொழியவில் பகடடுத ப்தளிநதுபகொள்வற்த சுலபமொகக  
கரு்தினர. இந்தவறகயவில், அவரகளொல் ்தஙகள் பள்ளிப் 
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பொடஙகளுடனும், ்தஙகள் ஆசறிரியரகளுடனும் முழுறமயொக 
ஈடுபடடு பசயல்பட முடிந்தது.

இந்தப்பகு்தியவில் பகொடுககப்படடுள்ள உ்தொரணஙகள் 
மூலம், சமூக ஊடகஙகள், ஆசறிரியர- மொணவர உ்வுமு-
ற்றய எஙகளது அறனதது ஆயவுககளஙகளிலும் மறுவ-
றரயறுத்திருககி்து என்பற்த ப்தளிவொகக கொணமுடிகி்து. 
பள்ளிககு அப்பொறபடட உறு்தியொன பசயல்பொடடு இறணப்பு-
கறள அளிப்ப்தன் மூலம், புதுப்புது கொடசறிறம முற்களும், 
பமறபொரறவ முற்களும் ஏதுவொகி இருககின்்ன. இது ஒரு-
வறகயவில் ஆசறிரியரகள் மறறும் மொணவரகள் இரு சொரொரு-
ககுபம சறறு வவிசொரமளிப்ப்தொக இருககி்து. மறு்தறலயொக,  
இந்த பு்திய ஊடகத்தளஙகள், ்தகவல் ப்தொடரபவில் பு்திய 
மொரககஙகறளயும், ஈடுபொடடில் பு்திய முற்கறளயும் மறறும் 
பல சந்தரப்பஙகளில், முன்பவிருந்தற்த வவிட சம-  பநொககொன 
ஆசறிரியர -  மொணவர உ்வுமுற்கறளயும் உருவொககி-
யுள்ளன.

நபறந்றார -  பள்ளிக்கூை 
உ்றவுமு்்ற:் �டு�ி்ை ஆயவு

இந்த முகபகொணத்தின் மூன்்ொம் பககமும், அபமரிககொ-
வவிலும், ஐபரொப்பொவவிலும் லிவவிஙஸபடொன், பொயட மறறும் 
கிளொரக பபொன்ப்ொர நடத்திய சமூக ஊடகஙகள் பற்றிய 
அடிப்பறட ஆயவவின் றமயமொகவும் வவிளஙகிய ஒரு வவிஷயம், 
பபறப்ொரகளுககு பள்ளிகளுடனொன உ்வுமுற்யும், ்தஙகள் 
குழநற்தகளுடனொன உ்வுமுற்யும் ்தொன். இஙகு முககிய 
கரு என்னபவன்்ொல், ்தஙகள் குழநற்தகறள ஒரு கு்றிப்பவிடட 
முற்யவில் வளரகக பவண்டும் என்் பபறப்ொரின் ்தொரமீக 
கடறமயுணரவும், கல்வவிறயப் பற்றிய அவரகளின் கண்-
பணொடடம், பள்ளி மறறும் ஆசறிரியரகளிடமிருநதும் வவித்தியொசப்-
படடொலும், அந்த வவித்தியொசஙகறள சமன் படுத்தககூடிய சமூக 
ஊடகஙகளின் பஙகு பற்றிய புரி்தலும் ்தொன்.

இந்த ஆயவவில் எஙகளுககுக கிறடத்த மிகவும் கு்றிப்-
பவிடடுச பசொல்லககூடிய (வவிவொ்தத்திறகு்றிய வறகயவில் 
மிகவும் பவற்றிகரமொன) சமூக ஊடகஙகளின் வொயவிலொன 
ஆசறிரியர-  பள்ளி இறடவவிறன ஆஙகிபலய ஆயவுககளத்தில் 
இருநது வந்தது. இஙகு ஒரு ப்தொடககப்பள்ளி (5- 11 வயதுககு-
டபடட  மொணவரகறளக பகொண்டது) ்தஙகளுறடய பசொந்த 
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வறலப்ப்திவு பககதற்தயும், டுவவிடடர கணகறகயும் துவஙகி, 
அ்தில் ்தஙகள் மொணவரகளின் அன்்ொட கல்வவி பவறலகள் 
சம்பந்தப்படட புறகப்படஙகறள பவளியவிடததுவஙகினர. 
அவரகளின் இந்த வறலப்ப்திவு, பபறப்ொரகளிறடபய பபரும் 
வரபவறறப பபறறு பபருபவற்றி அறடந்தது. கொலம்கொலமொக, 
பள்ளி களில் நடத்தப்படும் நடவடிகறககள், அஙகு அவரகள் 
கறறுகப கொள்ளும் பொடஙகள் பற்றிய வவிவரஙகள் ஆகிய-
வறற் பபறப்ொர ்தஙகள் குழநற்தகளின் மூலம் சரிவர 
அ்றிநது பகொள்ள முடியொமொல் இருந்தது. இ்தனொல் பபறப்ொ-
ரகளுககு, பள்ளிகள் ்தஙகள் குழநற்தகளின் பநரதற்த சரிவர 
கடடறமகக வவில்றலபயொ என்் கவறல இருநதுபகொண்பட   
இருந்தது. இந்த வறலப்ப்திவவின் மூலம் பபறப்ொரின் இந்த 
கவறலககு ஒரு தீரவு கிறடத்தது. இந்த கு்றிப்பவிடட வழககில், 
குழநற்தகளின் அன்்ொட முயறசறிகறள (உ்தொரணமொக, 
அவரகள் வறரந்த படஙகள், எழு்திய கவவிற்தகள்) நிகழ-
நிறலயவில் ப்திவவிடுவ்தன் மூலம், குழநற்தகளின் பசயல்-
பொடுகறளப் பற்றிய பபறப்ொரின் வவிசொரம் தீரககப்படுகி் து. 
பபறப்ொருககும், ்தஙகள் குழநற்தகறள பள்ளிககு அனுப்புவது  
பபறப்ொரொகிய ்தஙகளது கடறமறய சறறும் அலடசறியப்-
படுத்தொமல் சரிவர நிற்பவறறுகிப்ொம் என்் ்திருப்்திறய 
்தருவதுடன், பபறப்ொர மறறும் ஆசறிரியர உ்வுமுற்றய 
பபருமளவுககு பசம்றமப்படுததுகி் து21.

வடககு சறிலி ஆயவுககளத்தில் உள்ள உள்ளூர பள்ளிகள் 
இப்தபபொல ்தஙகள் பள்ளிககுள்பளபய நடககும் கல்வவிப்-
படடற்கள், பொடத்திடடம் சொரந்த பசயல்பொடுகள் பபொன்்-
வறற் பற்றிய ்தகவல்கறளயும் புறகப்படஙகறளயும் ்தஙகள் 
வறலப்ப்திவு பககத்தில் பவளியவிடுகின்்னர. இஙகுள்ள  
குழநற்தகள் வளர வளர, பபறப்ொரின் கருத்தில், நறடமுற் 
்தி் ன்கறள கறறுகபகொள்வது ்தவவிர கல்வவிககொன பபொதுவொன 
முககியததுவம் குற்நது பகொண்பட வருவற்த பெயன்ஸ 
கவனித்தொர. பபண்கள் அறனவரும் பொலர பள்ளி ஆசறிரியர-
களொகபவொ அல்லது உள்ளூர பல்பபொருள் அஙகொடியவில் 
ஏ்தொவது ஒரு பவறலகபகொ பசரபவண்டும் என்றும், ஆண்கள் 
சுரஙகஙகளிபலொ அல்லது துற்முகஙகளிபலொ உடலுறழப்பு  
சொரந்த பணிகளுககு பசல்லபவண்டும் என்றும் எ்திரபொரககப்-
படுகி் ொரகள். உள்ளூர பள்ளிகளின் முகநூலுடனொன  
சம்பந்தம், பபறப்ொருககு ்தஙகள் குழநற்தகளின் கல்வவியவின் 
மீ்தொன ஆரவதற்த மீண்டும் தூண்டிவவிடடு அவரகறள  
குழநற்தகளின் கல்வவியவில் மீண்டும் உடபடுததும் ஒரு முயறசறி-
பயயொகும்.

 



கல்வியு ம்யு ்ம் வயய 131

பபறப்ொருடனொன ்தஙகள் உ்வுமுற்றய நிரவகிப்ப-
்தறகு சமூக ஊடகஙகறள பபொருத்தமொகவும் ்தி் றமயொகவும் 
பள்ளிகள் பயன்படுததுவ்தன் இறு்தி உ்தொரணம் எஙகளுககு 
ப்தன்னிந்திய ஆயவுககளத்தில் இருநது கிறடத்தது. இந்த 
உ்தொரணத்தில், உயரந்த அந்தஸ்தில் இருககும் ஒரு பள்ளி, 
சமூக ஊடகப் பயன்பொடடின் மூலம் ்தன்னுறடய நன்ம்திப்பவிறகு 
வவிறளந்த களஙகத்திறகு ப்திலளிததுக பகொண்டிருந்தது. 
இந்த வழககில், குழநற்தகள் பநொககிய ்தஙகளது கடறம 
பள்ளியவின் நடவடிகறககளில் மொறு்தல்கள் பகொண்டு வருவது 
வறர நீடடிககப்படடிருப்ப்தொக பபறப்ொர அனுமொனிததுக 
பகொண்ட்தொல் பவிரசசறிறன உருவொனது. அவரகள் ்தஙகளுக-  
குள்பளபய முகநூல் குழுமஙகறள அறமததுகபகொண்டு, 
கல்வவி வழஙகு்தலில் பசயயககூடிய மொற்ஙகறளப் பற்றிய 
வவிவொ்தஙகறளயும், ்தஙகள் குழநற்தகளின் வீடடுப்பொடம் 
பற்றிய கலநதுறரயொடல்கறளயும் நடத்தி வந்தனர. கொலப்-
பபொககில் அவரகளுறடய இந்த பககத்தில் நடந்த உறர-
யொடல்கள், கொரசொரமொன்தொகவும், பள்ளியவின் ஆசறிரியரகள் 
பற்றிய கிசுகிசுககளொகவும், வவிமரசன சுடடிககொடடல்களொகவும் 
மொ்ததுவஙகின.

இந்த முகநூல் பககஙகள் கு்றிப்பவிடட அந்தப் பள்ளி 
்தறலறம ஆசறிரியரின் கவனத்திறகு வவிறரவவில் வந்தன.  
ப்திறபசயலின் மூலம் நிறலறமறய கடடுககுள் பகொண்டுவர 
அவர வவிரும்பவினொர. அந்த ்தறலறம ஆசறிரியர, பள்ளியவின் 
பபறப்ொர ஆசறிரியர சஙகத்தில் (PTA)22 இருந்த ஒருசறில 
பபறப்ொரகறள ஒரு ்தனியொன முகநூல் குழுமதற்த 
உருவொககு மொறு ஊககுவவித்தொர. இந்த முகநூல் குழுமம், 
பள்ளியவின் பபறப்ொர ஆசறிரியர சஙகத்தின் உறுப்பவினரகளொன 
சறில பபறப்ொரகளொல் நிரவகிககப்படடு, பள்ளியவிலிருநது சறில 
கு்றிப்பவிடட பவிர்திநி்திகளொல் கூடு்தல் பமறபொரறவ பொரககப்-
படடது. பு்திய, இறுககமொக முற்ப்படுத்தப்படட, பள்ளியவின் 
துடிப்பொன பஙபகறபுடன் கூடிய இந்தக குழுமம் ்தஙகளுறடய 
நிகழநிறல பசயல்பொடுகளுககு எவவொறு ஒரு உயவிரப்பொன 
சமூக உணரறவக பகொடுககி் து என்று ஒரு குழநற்தயவின் 
பபறப்ொர சறிலொகித்தனர என்பற்த பவஙகடரொமன் கு்றிப்-
பவிடடொர. பள்ளிறயப் பபொறுத்தவறர, சமூக ஊடகஙகளின் 
வொயவிலொக ்தகவல் ப்தொடரபுககு ஒரு வழிவறக ஏறபடுத்தியது 
லொபகரமொன்தொகபவ இருந்தது. எனினும், அவரகள் ஆசறிரியர-   
பபறப்ொர ்தகவல் ப்தொடரபுகறள, வொட்ஸப் பபொன்்  
்தளஙகளின் மூலம் நடததுவற்த ஊககுவவிககவவில்றல.  
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ஆசறிரியரகளின் ்தனிப்படட அறலபபசறி எண்கறள பபறப்ொ-
ருடன் பகிரநது பகொள்வது, அந்த ஆசறிரியரகறள பபறப்ொரின் 
ப்தொடரசசறியொன பகள்வவிககறணகளுககு ஆடபடுததுவது 
பபொலொகும் என்று அவரகள் அஞ்சறினர. இந்த ப்தன்னிந்திய 
உ்தொரணம், ்தஙகள் குழநற்தகறள பநொககிய பபறப்ொரின் 
கடறம உணரசசறிறய பந்றிப்படுததுவ்தறகும் குழநற்தகளின் 
கல்வவி மீ்தொன பபறப்ொரின் மு்தலீடடிறகு உகந்த வறகயவில் 
பள்ளி நடத்தப்படுகி் து என்பற்த உணரததுவ்தறகொகவும் 
பள்ளிகள் எந்தளவவிறகு சமூக ஊடகத்தளஙகறளப் பயன்-
படுத்த முயறசறிககின்்ன என்ப்தறகு சறி ந்த எடுததுககொடடொக 
வவிளஙகுகி் து.

இ்தறகு முற்றிலும் மொ்ொக, ப்தன் இத்தொலிய ஆயவுக-
களத்தில், சமூக ஊடகஙகள் வொயவிலொன பள்ளி -  பபறப்ொர 
்தகவல் பரிமொற்ம் மிகவும் குற்வொக இருந்தது. பபறப்ொரகள், 
கல்வவிறயப் பற்றிய ்தஙகள் வவிசொரஙகறள, ்தஙகளுக குள்பளபய 
கலந்தொயவு பசயதுபகொள்ளும் நிறலககு வவிடப்படடுவவிடடனர. 
இது குழநற்தகளின் கல்வவி ஏறபொடடில் பபறப்ொரின் உசசபடச  
பபொறுப்புடன் இறணந்த்தொகும். குழநற்தகளின் வீடடுப் பொடத்தில் 
பூரணமொக உ்தவுவது, அவரகளின் பவி துற  ் பசயல்பொடுகளில் 
ஈடுபடுவது  பபொன்  ் பபறப்ொரின் நடவடிகறககள் இஙகு 
பவகு சொ்தொரணம். இறவபயல்லொம், குழநற்தகறள பநொககிய 
ஒரு அன்றனயவின் ்தொரமீகக கடறமயொகக கரு்தப்படுகின்்ன 
என்பற்த நிபகொலஸ்ஸஸு கு்றிப்பவிடடுள்ளொர. இது இப்படி யவிருகக, 
முகநூல் என்பது குழநற்தகளின் பல்பவறு சொ்தறனகறள 
்தொயமொரகள் பகிரநது பகொள்ளும், பவின்னர அவரகளின் ப்தொழிகள் 
பொரொடடு ப்திவவிடும், ஒரு பவிர்தொன களமொக வவிளஙகுகி் து.

இது பபொன்் நறடமுற் வழககஙகள், பபறப்ொர, 
்தஙகள் குழநற்தகள் 10 வய்திலிருநப்த அறலபபசறி உபபயொ-
கிகக பவண்டும் என்றும், 13 வய்தில் இருநது சமூக ஊடகங-
கறள உபபயொகிகக பவண்டும் என்றும் எ்திரபொரககி் ொரகள் 
என்று நிபகொலஸகு கு்றிப்பவிடடுள்ளொர. இது சமூக ஊடகஙகள் 
மறறும் ்தகவல் ப்தொழில்நுடப சொ்தனஙகளின் மீ்தொன பள்ளிக-
ளின் ்தறடயுத்தரவுககு எ்திரொன்தொக இருககி் து. இருப்பவினும்,  
்தஙகள் பவிள்றளகளின் சமூக ஊடகத்தள பயன்பொடு அவர-
களுககு உ்தவவிகரமொன்தொக இருககும் என்று பபறப்ொர 
கரு்தினர. ஏபனனில், ்தஙகளின் குழநற்தகளுககு அவர-
களுறடய சகவய்தினருககு ஒத்த்தொன வொழறவ, கு்றிப்பவிடட 
்தகவல் ப்தொழில்நுடப சொ்தனஙகளுககொன அணுகலில் மடடு-
மல்லொமல் இதுபபொன்் ப்தொழில்நுடபஙகள் மூலம் கிறடககப்-
பபறும் வொயப்புகளுககொகவும் ஏறபடுத்தித்தர பவண்டும் என்் 
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்தஙகளின் ஆவறல நிற்பவற்றிகபகொள்ள அது உ்தவும் 
என்று நம்பவினர.

சறில ஆயவுககளஙகளில் கவனிககப்படட எ்திரமற்யொன 
வவிஷயம் என்னபவன்்ொல், சமூக ஊடகத்தளஙகள், அ்திக 
அளவவில் பபறப்ொரகளொல், ்தஙகளின் குழநற்த வளரப்பு 
்தி் றமகறள கணககிட பயன்படுத்தப்படுவது ்தொன். இ்தனொல், 
அவரகள் ்தஙகள் குழநற்தகறள அவரகளின் சகவய்தினபரொடு 
ச்தொ ஒப்பவிடடுப் பொரககும் பபொடடி மனப்பொன்றமயுறடயவரகளொக 
ஆகிவவிடுகி் ொரகள். இஙகிலொந்தில் பண்றடய கொலத்தில், 
பபறப்ொரகள் ்தஙகள் குழநற்தகறள ்தஙகள் குடும்பஙகளில் 
உள்ள பல்பவறு வயது வரம்பவில் உள்ள அவரகறளபயொத்த மற் 
குழநற்தகளுடன் ஒப்பவிடடுப் பொரககும் வழககம் பகொண்டிருந்தனர. 
பபருகி வரும் கரப்பகொல பயவிறசறி வகுப்புகள், பவி ந்த குழநற்தகள் 
மறறும் ்தளரநறட பருவககுழநற்தகளுககொன குழுககள் பபொன் -்
வற்ொல், துல்லியமொக அப்த வயற்த சொரந்த குழநற்தகளுடன் 
ஒப்பவிடடுப் பொரககும் நிறலறம, பவி ப்பவிலிருநப்த (சறிலசமயஙகளில் 
பவி ப்பவிறகு முன்பவிருநப்த) ப்தொடஙகி பள்ளிப்பருவம் வறர ப்தொடர-
கி் து. இது முற்பய, இஙகிலொந்தில் ஊடுருவவி யுள்ள வரகக 
அறமப்புடன் ப்தொடரபுறடய்தொகி் து. இந்த வரகக அறமப்பு, 
பபரும்பொலும் எந்தப்பள்ளியவில் ஒரு குழநற்தககு நுறழவு 
அனும்தி கிறடககி் து (உயர்தடடு மககளிறடபய எந்த ்தனியொர 
பள்ளியவில் அவரகளொல் குழநற்தகறள பசரகக இயலும்) என்் 
வவி்தத்தில் பவளிப்படுத்தப்படுகி் து. இது பபொன்  ் பவறுபொடு 
அறமப்புகள் மொறறுருககளில் சீனொவவிலும் டரினிடொடிலும் நறட-
முற்யவில் இருககின்்ன என்்பபொ்திலும், இறவ பபரும்பொலும் 
சறி ந்த பள்ளிகளில் பசரவ்தறகொன பபொடடிதப்தரறவ சொரந்திருக-
கின்்ன. ஆனபபொ்திலும், இறவயறனததும் பபறப்ொருக-
கிறடபயயொன பபொடடி மனப்பொன்றமறய தூண்டிவவிடுவ்தொகபவ   
இருககின்்ன. இந்த பபொடடி மனப்பொன்றம, ்தஙகள் குழநற்த-
களின் சொ்தறனகறள முகநூலில் பற்சொறறுவ்தன் மூலமும், பவி  
குழநற்தகளின் முன்பனற்தற்த ப்தொடரசசறியொக கண்கொணிப்-
ப்தன் மூலமும் பபணி வளரககப்படுகி் து.

இந்தப்பகு்தியவில், குழநற்தகளின் கல்வவி எவவொறு 
இருகக பவண்டும் என்் புரி்தலில் உள்ள பவறுபொடுகறள, 
சமூக ஊடகஙகள் எங்ஙனம் நடுநிறலப்படுததுகி் து 
என்பற்த நொம் பொரதப்தொம். ஒரு சறில வழககுகளில், அ்தொவது, 
ஆஙகிபலய, வடககு சறிலி மறறும் ப்தன்னிந்திய ஆயவுக-
களஙகளில் உள்ள பள்ளிகள் சமூக ஊடகத்தளஙகறள 
பயன்படுத்தி பபறப்ொ ருடன் ப்தொடரபவில் இருப்ப்தறகு முயறசறி 
பசயது இருககின்்ன. இத்தொலியவிலும், ஆஙகிபலய ஆயவுக-
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களத்தில் உள்ள ஒரு ்தனிப்படட வழககிலும், பபறப்ொரின் 
இந்த கடறம பநொககு முற்பய, பொரம்பரிய கல்வவிமுற்யவின் 
பவிர்திநி்திகளுடன் ஒரு இககடடொன நிறலறய உருவொககபவொ 
அல்லது பபறப்ொரகள் மத்தியவிலொன பபொடடிறய அ்திகரி-
ககபவொ கூடும்.

முடிவு்ர:

கல்வவி மறறும் இளம்வய்தினரின் மீ்தொன ்தொககதற்தப் 
பபொறுதது, அபமரிகக மறறும் ஐபரொப்பவிய நொடுகளில், சமூக 
ஊடகத்தளஙகள் கல்வவிறய வளரகக உ்தவுகி் ்தொ அல்லது 
அழிகக முறபடுகி் ்தொ என்் அரசு மறறும் பபொதுவொன  
வவிசொரததுடன் ப்தொடரபுறடய ஒரு ்தறலசறி ந்த இலககிய-
நூறல எஙகளது பசயல்்திடடத்தில் பயன்படுத்த முடிந்தது.  
லிவவிஙஸபடொன் அவரகளின் பணி, பபரும்பொலும் அரசொஙக 
நி்தியு்தவவியுடன் நடத்தப்படடது. இபடொ அவரகளின் ஆரொ-
யசசறிபயொ, கல்வவி ஆரொயசசறிகள் சொரந்த வலுவொன அரப்பணிப்-
புடன் இயஙகும் பமகஆர்தர அ்ககடடறளயவின் நி்தியு்தவவியுடன் 
நடத்தப்படடது. இ்தன் வவிறளவொக, இது ஆரொயசசறி நன்கு நிறு-
வப்படட ஒரு களமொக வவிளஙகுகி் து. இவவவிருவர மறறும் 
பொயட மறறும் கிளொரக ஆகியவரகளின் பணியொல் நமககுத 
ப்தளிவொகத ப்தரிவது என்னபவன்்ொல், சமூக ஊடகஙகள், 
அவற்றின் இயல்பவிபலபய, கற்லின் பரந்த சமூக சூழலுககு, 
கு்றிப்பொக, பபறப்ொரின் பஙகு மறறும் சமூக வரககஙகள் 
பபொன்் கொரணிகள் உடபட, அறனவரின் கவனதற்தயும் ஈரத்தது.

இது எஙகளின் பசொந்த இன அறமப்பவியல் ஆயவு களின் 
முடிவுகளுககொன சீரறமயொன வழிறய வகுததுகப கொடுத்தது. 
ஒவபவொரு வழககிலும் மொணவரகளுககிறடபயயும், ஆசறிரியர 
மறறும் மொணவரகளுககு இறடபயயும், பபறப்ொர மறறும் 
ஆசறிரியரகளுககு இறடபயயுமொன பரந்தகன்் சமூக உ்வு-
முற்கள் ்தொன், சமூக ஊடகஙகள் ஏன் ஒரு சறில சந்தரப்-
பஙகளில் பொரம்பரிய கல்வவிமுற்யவின் குற்கறள, 
மொறறுப்பொற்தயவில் அ்றிவொற்ல் பப் உ்தவுவ்தன் மூலம் 
நிரவுகி் து என்றும், ஆனொல் அதுபவ பவறு சறில சந்தரப்பஙக-
ளில் கற்லுககொன கவனசசறி்த்லொக வவிளஙகுகி் து என்றும், 
இன்னும் சறில சந்தரப்பஙகளில் பள்ளி மொணவரகளுககிறட-
பயயொன முற்றிலும் எ்திரமற்யொன இறடவவிறனகளுககு 
பநரடிககொரணியொக வவிளஙகுகி் து என்ப்தன் புரி்தலுககொன 
றமயம் என்று நிரூபவிககப்படடிருககி் து.
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வேலையும் ேணிகமும்் 

பல தனிநபர்களும், நிறுவனங்களும், சமூ்க ஊட்க நிறுவன-
ங்களின் எதிர்ககால பஙகு மதிப்ப ஊ்கிபபதில் நி் லயகான 
அக்க்ை க்ககாண்டுளளதகால், வணி்கததில் சமூ்க ஊட்கங
்களின் பயன்பகாடு மற்றும் ஆற்ைல் வளம் பபகான்ை விஷயங்க-
ளில் ்கவனம் கசலுததும் பததிரி் ்கயியல் ்கட்டு்ர்கள மிகுநத 
ஆரவததுடன் படிக்கபபட்டு, ப்கிரபபட்டு ்கருதது கதரிவிக்க-
பபடுவதில் எநதகவகாரு ஆசசரியமும் இல்்ல. இருநதகாலும்,  
சமூ்க ஊட்கங்கள பணியிடங்களில் த்கவல் கதகாடரபுககு 
உதவியகா்க இருக்கிைதகா அல்லது பணியகாளர்களின் ்கவனச
சிதைலுககு ்ககாரணமகா்க இருக்கிைதகா, சமூ்க ஊட்கங்களின் 
வகாயிலகான விற்ப்னப பிரசசகாரததில் பணமும் பநரமும் 
முதலீடு கசயவது நிறுவனங்களுககு லகாப்கரமகானதகா 
இல்்லயகா, சமூ்க ஊட்கங்களகால் வணி்கததின் ஆற்ை்ல 
எநதளவுககு நு்கரபவகா்ர திை்மயகா்கக ்்கயகாளவும் 
வசீ்கரிக்கவும் நீட்டிக்க முடியும் பபகான்ை ப்களவி்களின் மீதகான 
ஆரவம் பரவலகா்க இருக்கததகான் கசய்கிைது.

கதன்னிநதிய ஆயவுக்களததில் கவங்கட்ரகாமன் 
அவர்களின் ஆரகாயசசி, பணியிடம் மற்றும் பணி அல்லகாத 
இடங்களின் இ்டபயயகான உைவுமு்ை்களின் மீதகான சமூ்க 
ஊட்கங்களின் தகாக்கம் என்பதில் ்க வ னம் கசலுதது ்கிைது. 
இ்த நகாங்கள நகான்கு கவவபவறு த்லபபு்களுடன் கதகாடர
்கிபைகாம். எங்களது இரண்டகாவது பகுதி, தனிநபர்கள சமூ்க 
ஊட்கங்க்ள எவவகாறு பணி்க்ளப கபறுவதற்கு பயன்
படுதது்கிைகார்கள என்பது பற்ைியது. எங்களது மூன்ைகாவது 
பகுதி, சமூ்க ஊட்க நிறுவனங்க்ளப பற்ைியும், தங்க-
ளுககுத தகாங்கபள நிதி திரட்ட அவர்கள ்க்டபிடிககும் 
கபகாது யுகதியகான சமூ்க ஊட்க விளம்பரப பிரசசகாரததின் 
தகாக்கம் பற்ைியதும் ஆகும். எங்களது நகான்்ககாவது பகுதி, 
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மின் வரதத்கம், கதகாழில்வணி்கம், மற்றும் சிைிய கதகாழி-
ல்மு்னவுசகார நடவடிக்்க ்க்ள வளரசகசயவதில் சமூ்க 
ஊட்கங்களுக்ககான ஆற்ைல் பற்ைியதகாகும். இறுதிப பகுதி, 
பணி மற்றும் வணி்கம் ஆ்கிய து்ை்க்ளப பற்ைிய மகானு-
டவியல் பகுபபகாய்வக க்ககாடுபபதுடன், பணம் பற்ைிய 
மக்களின் பவறுபட்ட எண்ணங்க்ளயும், குடும்பம் மற்றும் 
பிை விழுமங்களுடனகான பணததின் உைவுமு்ைபபற்ைியும் 
ஆரகாய்கிைது.

பணியிடம் மற்றும் பணி அலைலாத 
இடஙகளுக்கு இலடவயயலான உறவுமுலற

இ்ணயததின் மி்கவும் வியக்கததக்க மற்றும் முக்கியமகான 
பின்வி் ளவு்கள என்னகவன்ைகால், பணியிடம் மற்றும் வீட்டிற்கு 
இ்டபயயகான உைவுமு்ையில் நி்கழநத தீவிரமகான மரபுநி் ல 
மகாற்ைம் தகான். இங்கிலகாநதில் நடநத கதகாழில்து்ை புரட்சியின் 
கதகாடக்கததில் இருநபத பவ்லக்கட்டுபபகாட்டில் உளளவர்கள, 
பணியிடம் சகாரநதவற்்ை சமூ்க மற்றும் தனிபபட்ட கதகாடரபு்கள1  
மற்றும் சலு்்க்களிலிருநது தனியகா்க ஒதுக்கி, முற்ைிலும் 
இருகூைகா்கப பிரிதது ்வக்க முயன்ைிருக்கிைகார்கள. இநதப 
பிரிவி் ன சுவற்ைின் முக்கிய பிளவு, மின்னஞசல் மற்றும் 
அ்லபபசி்களின்2 வரு்்கயகால் ஏற்பட்டது. சமீப்ககாலததில், 
சமூ்க ஊட்கங்கள மற்றும் ஸமகாரட்பபகான்்களின் அைிமு்கம், 
இநத பிரிவி் ன்ய முழு்மயகா்கச சி் ததது விட்டது. இருப
பினும், இநத சி் தவின் அளவுப்ககால், பிரகாநதிய மற்றும் 
கதகாழில் மு்ையின் அடிபப்டயில் விததியகாசபபடும். வணி்க 
நூதனங்க்ள அ்வ உருவகா்கக ்ககாரணமகா்க இருநத வணி்க 
நலன்்களுடன் இயற்்்கயகா்க சீர்மநததகா்க நகாம் பகாரக்க முற்ப-
டு்கிபைகாம். ஆ்கபவ, முதலகாளிததுவததின் முந்தய புனிதமகான 
க்ககாள்்கயகான பணியிடததிலிருநது பணி அல்லகாத இடத்த 
பிரிதது ்வககும் க்ககாள்்க்ய, இன்்ைய கதகாழில்நுட்பம் 
பவரறுபப்த அஙகீ்கரிததல் அவசியம்.

இது மகானுடவியல் ்கண்பணகாட்டததிற்கு மி்கவும் முக்கிய
மகானது. ஏகனன்ைகால், இநத ஒழுக்கம் எபகபகாழுதுபம 
பணி் ய மக்களின் வகாழவு என்ை பரநத சூழலிற்கு உட்பட்டு 
புரிநதுக்ககாளவதில் ஈடுபட்டிருக்கிைது. ஆ்கபவ, பணியிடம் 
மற்றும் பணி அல்லகாத3 இடம் என்று இருகூைகா்க பிரிததுப 
பகாரததல் இநத மு்ை்மககு ஒததுவரகாததகா்க இருக்கிைது. 
பமலும், பல மகானுடவியல் வல்லுநர்கள, உல்கில், இதுபபகான்ை 
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பணி சம்பநதபபட்ட விதிமு்ை்கள முழு்மயகா்க நிறுவபபடகாத 
பல பகுதி்களில் ஆயவு்க்ள நி்கழததியிருக்கிைகார்கள. உதகார-
ணததிற்கு, இநதியகாவில், கநசவு பபகான்ை பணி்கள, பகாரம்ப-
ரியமகா்க, வீட்டிலிருநபத கசயல்படும் குடும்பங்களுக்கி் டபய 
ப்கிரநதளிக்கபபட்டது. இதற்்ககான கதகாழிற்சகா்ல அ்மபபு்கள  
ஐபரகாபபகா்வப பபகாலல்லகாமல் மி்கவும் கசகாற்பமகான 
அளவிபலபய உளளது. கதகாழிற்சகா்லககுளளும். இநதியப 
பணியகாளர்கள, பணியமரததுவதில் உைவுமு்ை கதகாடர
பு்க்ள பயன்படுததி, பகாரம்பரிய கதகாடரபு்க்ள தங்கள 
இனததிற்குளபளபய4 ்வததிருக்க முயன்ைனர. எனினும், 
ஒரு சில து்ை்களில், பமற்்கததிய ந்டமு்ை்கள வழக்கிற்கு 
க்ககாண்டுவரபபட்டு, குடும்பததிற்கும், பணியிடததிற்குமகான 
பிரிவு ஒருவ்்கயகா்க நிறுவபபட்டது5.

ஆயினும், பல பிரகாநதியங்க்ளப பபகாலபவ, சமூ்க 
ஊட்கங்கள, பணியிடங்களிலும், இது பபகான்ை த்ட்க்ள 
த்கரதது, பநசம், நட்பு, கபகாழுதுபபகாககு, சுமு்கமகா்க ப பழகுதல் 
பபகான்ை பணி சகாரகா த்கவல் பரிமகாற்ைங்கள நி்கழவ்த 
ஆவன கசயதது. அலுவல்கததின் அளவளகாவல் அ்மபபு 
மு்ை, வகாட்்ஸப பபகான்ை்வ, பணியகாளர்கள, அவர்களு்டய 
நண்பர்கள மற்றும் து்ணவர்கள ஆ்கிபயகாரி் டபய பநசம் 
பற்ைிய மறுஉறுதியளிக்கவும், ்சகளிங, ்கிரிகக்கட், புதிய 
படங்கள பபகான்ைவற்்ைப பற்ைி அளவளகாவவும், முக்கிய 
குடும்பப கபகாறுபபு்க்ள ஏற்பகாடு கசயயவும் பயன்படுததப 
பட்டன. ஒரு ்கணவர மற்கைகாரு நிறுவனததில் பணிபுரியும் தன் 
ம்னவியுடன் ்கலநது்ரயகாடி யகார தங்கள ம்க்ள பளளியி
லிருநது அ்ழதது வருவது என்பது பற்ைி முடிவு கசயய 
முடியும். பணியிலிருககும் ஒரு இளம் தகாய வீட்டில் இருககும் 
தன் அன்்னககு வகாட்்ஸப மூலம் ஒரு ஒலிதத்கவ்ல தன் 
குழந்தககுப பபகாட்டுக ்ககாட்டுவதற்்ககா்க அனுபப முடியும்.

எங்களு்டய பல ஆயவுக்களங்களில், சமூ்க ஊட்கங்கள, 
பணியிடததில் உதவி்கரமகா்க இருக்கிைதகா அல்லது உபததி-
ரவமகா்க இருக்கிைதகா என்ை விவகாதம் இருநதது. எங்கள 
இததகாலிய ஆயவுக்களததில், ஒரு சில பவ்ல்கள மி்கவும் 
அலுபபூட்டுப்வ என்ை ந்டமு்ைகப்கற்ை ஏற்புததன்்ம 
இருநதது. அதி்க வகாடிக்்கயகாளர்கள வரகாத ஒரு ்க்டயின் 
உதவியகாளருககு, சமூ்க ஊட்கததளங்கள, சலிபபுததன்்மககு 
ஏற்ை மகாற்று மருநதகா்க விளங்கியது. அதகாவது, சலிபபகால் 
அவர்கள பவ்ல்ய விட்டுசகசல்வதற்்ககான வகாயபபு்கள  
மி்கவும் கு்ைவு. ஸ்பயரின் பிபரசிலிய த்கவலகாளர்கள 
“சமூ்க ஊட்கங்களகால் பணிககு நன்்மயகா தீ்மயகா?” 
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என்ை ப்களவி்ய அளவுககு மீைிய எளி் மயகானதகா்கக 
்கருதினர. சரியகா்கச கசகால்ல பவண்டுகமன்ைகால், இரண்டுபம 
உண்்மதகான். பவ்ல வகாயபபு்கள பற்ைிய த்கவல்்க்ள 
ப்கிரநது க்ககாளளவும், சலிபபுததன்்ம்ய விரட்டவும், (உதகார-
ணமகா்க, இரவுபபணியில் இருககும் ்ககாவலகாளர்கள) இது ஒரு 
திை்மயகான தீரவகா்க இருககும். அபத சமயததில், ்கவனத
்தயும் பநரத்தயும் விரயமகாக்கககூடிய வ்்கயில், இது 
பணிககு எதிரம்ையகான வி்ளவு்கள உண்டகாக்கக கூடும்.

இதுபபகான்ை இருமனபபபகாககு, ஆங்கிபலய ஆயவுக
்களததிலுளள பணியிடங்களிலும் ்கவனிக்கபபட்டது. ஒரு 
நடுததர அளவிலகான நிறுவனத்த பசரநத பணியகாளர்கள, 
தங்கள பணியிடம், பநருககு பநர சநதிபபிற்கு இடமில்லகாத 
வ்்கயில் வளரநது விட்டதகா்கவும், முன்பிருநத ஒபர குடும்பம் 
என்ை உணரவு இல்லகாதது பபகாலவும் உணரநதனர. இதனகால் 
அவர்கள மு்கநூ்ல உபபயகா்கபபடுததி, முந்தய கநருக
்கத்த ஓரளபவனும் க்ககாண்டுவர முயன்ைனர. இதனகால் 
அவர்களுககு உடன் பணியகாற்றுபவர்களின் தனிபபட்ட 
வகாழ்வபபற்ைி முன்கனபபபகாதும் இல்லகாத அளவிற்கு 
கதரிய வநதது. இதன் வி்ளவகா்க, ்ககால்பநது, கதகா்லக
்ககாட்சி பபகான்ை கபகாதுவகான த்லபபு்கபளகாடு, குடும்பம் வீடு 
பற்ைிய உ்ரயகாடல்்களும் இ்ணநது க்ககாண்டன. இது ச்க
பணியகாளர்களுக்கி் டபய உளள கநருக்கத்த பமம்படுததி-
னகாலும், சில சமயங்களில் இது இ்டயூைகா்க இருக்கககூடும். 
உதகாரணததிற்கு, பணியகாளர்களின் தனிபபட்ட வகாழ்வப
பற்ைி அவர்கள விரும்பியதற்கும் அதி்கமகான த்கவல்்கள 
முதலகாளிககு கதரிவது அல்லது சமூ்க ஊட்கததளங்களில் 
கவளிபபடுததபபட்ட ஒரு பணியகாளரின் அரசியல் அபிபரகா-
யங்கள மற்ை பணியகாளர்க்ள சங்கடமகா்க உணர்வபபது 
பபகான்ைவற்்ைக கூைலகாம்.

பணியிடம் மற்றும் வீடு வகாழக்்கயின் மறு ஒருங்கி-
்ணபபு பற்ைிய முக்கிய உதகாரணம் எங்களு்டய சிலி 
ஆயவுக்களததிலிருநது ்கி் டததது. இநத ந்கரததின் முக்கிய 
கதகாழில், பிரதகானமகா்க ஆண்்கள பவ்ல கசயயும் கசபபுச 
சுரங்கபபணி. இது வகாரம் முழு்மககுமகான பணி. இநத  
சமயததில் அவர்கள சுரங்கக ்களததில் உளள கபகாது துயிற்
கூடங்களில் தங்கி பணிபுரிவகார்கள. இநத சமயததில், 
அவர்கள தங்கள குடும்பததுடனகான கதகாடரபு்க்ள சமூ்க 
ஊட்கததளங்களின் வகாயிலகா்க நடததிகக்ககாள்கிைகார்கள. இது 
அவர்க்ள தங்கள குடும்ப வகாழவுடன் இ்ணததுகக ்ககாளள 
உதவு்கிைது. அவர்களின் இநத உ்ரயகாடல்்கள, வீட்டின் 
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மின்சகார ்கட்டணம் கசலுததுவதிலிருநது, குழந்த ்களின் 
பிைநதநகாள க்ககாண்டகாட்டங்க்ள முடிவு கசயவது வ்ர 
அ்னதது விஷயங்க்ளயும் உளளடக்கியதகா்க இருககும்.

கபண்்கள இன்று பணியகாட்்கள ப்டயின் முக்கிய 
பகுதியகா்க ஆ்கிவிட்ட நி் லயில், குழந்த பரகாமரிபபு பற்ைிய 
விசகாரத்த ்கிளபபுவதன் மூலம், சமூ்க ஊட்கங்கள, கபண்்களின் 
வகாழவில், அவர்களுககும் அவர்களு்டய குடும்பங்களுககும் 
இ்டபயயகான உைவுமு்ை்களில் கபரும் தகாக்கத்த  
ஏற்படுததியிருக்கிைது. இங்கிலகாநதில், இன்்ைய நி் லயில் 
பணியகாட்்கள ப்டயில் 47 சதவி்கிதததினர கபண்்கள தகான். 
ஆனகால் ஆங்கிபலய ஆயவுக்களததில் அவர்கள கபகாதுவகா்க 
நீட்டிக்கபபட்ட ம்கபபபறு விடுபபு எடுததுகக ்ககாள்கிைகார்கள. இது 
கபரும்பகாலும் தீவிரமகான சமூ்க ஊட்க பயன்பகாட்டு ்ககாலமகா்கபவ 
விளஙகு்கிைது.

எங்களு்டய ஒபபீட்டுக ்கணகக்கடுபபில் “சமூ்க ஊட்கங
்களின் பயன்பகாடு பணியிடங்களில் அனுமதிக்கபபட்டிருக
்கிைதகா” (படம்: 4.21) என்ை ஒரு ப்களவி்ய பசரததிருநபதகாம். 
இதற்்ககான பதில்்கள மி்கவும் குைிபபகான்வயகா்க, கபகாது்மப
படுதத்ல ்கடினமகாககுப்வயகா்க இருநதன6. உதகாரணததிற்கு,  
பிபரசிலில், ்கிரகாம மக்கட்கதகா்்கயின் கபரும்பகுதியகான 
ப�காட்டல் கதகாழிலகாளர்க்ள சமூ்க ஊட்கங்க்ள பயன்
படுததுவதற்கு பமலகாளர்கள அனுமதிபபதில்்ல. இருநத-
பபகாதிலும், பல இடங்களில் நடபபது பபகால, சமூ்க ஊட்கப 
பயன்பகாடு அதி்ககாரபூரவமகா்க மறுக்கபபட்ட பபகாதிலும், அபந்கம் 
மக்கள, அதத்்கய விதி்க்ள சுற்ைி மகாற்று வழி்க்ள ்கண்டு-
பிடிதது விடு்கிைகார்கள.

பணிதவதடலும் கிலடததலும்

சமூ்க ஊட்கங்களுககும் பவ்ல ்கி்டபபதற்கும் இ்டபய
யகான ஒபர ்கண்கூடகான கதகாடரபு, லிஙகட்இன் தளம். 380 
மில்லியன் உபபயகா்கிபபகாளர்களுடன்7 இநதத தளம் வணி்க
ததில் முதன்்மயகா்கவும் குைிபபகா்க பவ்லககு ஆட்்க்ள 
பணியமரததும் குைிகப்ககாளுடன் பயன்படுததப படு்கிைது. 
எங்களு்டய ஆங்கிபலய ஆயவுக்களததில், வணி்கத
து்ைககு அபபகால் குைிபபிடபபடகாவிட்டகாலும், வணி்கத
து்ையில் பணியகாற்றுபவர்களுககு, இது தகான் அவர்களின் 
முக்கிய சமூ்க ஊட்கததளம். பவ்லககு விண்ணபபிப
பவர்கள, லிஙகட்இன் தளததில் எவவளவு உயிரபபுடன் 

  

 

 



உலகம்  சக் க கடகங்் ளை எ் ்படி மாற்கிிி140

இருக்கிைகார்கள என்று ஒருவர சதகா பகாரததுகக்ககாண்பட  
இருக்கிைகார. இ்த ஒருவ்ர பவ்லககு அமரதது
வதற்்ககான முக்கிய ்ககாரணியகா்கக க்ககாள்கிைகார்கள. 
உளளூரில் உளள சிைிய அளவிலகான வணி்க நிறுவனங
்களில் பவ்ல கசயபவர்கள, அடிக்கடி பநரில் சநதிததுக 
க்ககாண்டு, லிஙகட்இன் ன் பஙகு பற்ைிய முழு்மயகா்க 
அைிநது க்ககாண்டு, பபகாட்டியிடும் பண்பு்க்ள விட வலுவகான 
ஒதது்ழப்ப ்ககாட்டினர. அகமரிக்ககாவிற்கு அடுததபடி-
யகா்க மி்கபகபரிய லிஙகட்இன் அடிததளம் இநதியகா தகான். 
இதற்கு அடுதத நி்லயில் பிபரசில் இருக்கிைது. இருபபி-
னும், ஸ்பயரின் ஆயவில் குைிபபிடபபட்டுளள கு்ைநத 
வருமகானம் க்ககாண்ட அதி்கம் ்கல்வியைிவு இல்லகாத கதகாழி-
லகாளர்கள இதனகால் எநத பயனும் கபைபபபகாவதில்்ல. 
ஆயினும், இநதிய த்கவல் கதகாழில்நுட்பதது்ையினருககு 
இ்தப பற்ைி நன்ைகா்கத கதரியும்.

லிஙகட்இன் சில ்களங்களில் முக்கியததுவம் நி் ை நததகா்க 
இருநதது (குைிபபகா்க ஆங்கிபலயக ்களததில்), ஆனகால் மக்கள 
ஆக்கபூரவமகான வ்்கயில், சமூ்க ஊட்கங்களின் பிை தளங்க்ள-
யும் பவ்ல வகாயபபு பதடிகக ்ககாளள பயன்படுததிகக்ககாண்டனர. 
நிப்ககாலஸகு வின் கதன் இததகாலிய ஆயவுக்களம், சமூ்க 
ஊட்கங்கள மக்களுககு பவ்ல பதடிகக ்ககாளவதில் எநதளவு 
உதவககூ டும் என்ப்த நிரூபிததுக ்ககாட்டியது. உளளூரவகாசி-
்கள, பவ்ல ்கி் டபபதற்கு பகாரம்பரியக ்கல்விமு்ை மி்கவும் 
கு்ைநத மதிபபு்டயதகா்கக ்கருதினர. பண்்டய மு்ையில், 
இஙகுளள மக்கள, குடும்ப மற்றும் சமூ்கத கதகாடரபு்கள மூலம் 
பவ்ல பதடிகக ்ககாளள மு்னநதனர. இநதபபகுதி, உயரதர 
உணவு மற்றும் ்தயல் பவ்ல பபகான்ை ்்கவி் னஞர்கள 
சகாரநத பணி்களுககு பிரசிததமகா்க இருநததும் அதற்கு ஒரு 
்ககாரணம். தற்சமயம், இதுபபகான்ை பவ்ல்கள மி்கவும் கு்ைநது 
வரு்கின்ைன. இருநதபபகாதிலும், புது வ்்கயகான பணியமரததும் 
மு்ை்கள, இதுபபகான்ை குடும்பதகதகாடரபின் கசல்வகாக்கிற்கு 
எளிதில் கசவிசகாயக்கககூடியதகா்க இல்்ல.

மு்கநூல் பபகான்ை சமூ்க ஊட்கததளங்கள, எழுதது மூலமகான 
விவரங்க்ள விட ்ககாட்சி மூலமகான விவரங்களுககு அதி்க 
முக்கியததுவம் க்ககாடுக்கின்ைன (அததியகாயம் 11 ஐ பகாரக்கவும்). 
மு்கநூலில் மக்கள, பகாரம்பரிய  ்்கவி் னஞர்களின் பகாணி் ய 
ஒதததகா்க இருககும் வ்்கயில் ப்கட்டகா்கவும் புததிசகாலிததனமகா-
்கவும் பதிவு்கள இட ்கற்றுகக்ககாள்கின்ைனர. 200 ககும் பமற்பட்ட 
கவவபவறு ்கலகாசசகார அ்மபபு்களும், 437 ்்கவி் னஞர8 வணி-
்கங்களும், 116 அருநத்கங்கள மற்றும் உணவ்கங்களும் இருககும் 
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கதன் இததகாலிய ஆயவுக்களததில், சுவகரகாட்டி்கள வடிவ்ம-
பபது, கதகாடரபு்டய வணி்கத து்ை்களுடன் விரிவகாக்கததில் 
இ்ணநது கசயல்படுவது, விளம்பர மற்றும் கபகாதுத கதகாட-
ரபுக்ககான பணி்கள பபகான்று பல வகாயபபு்கள இருக்கின்ைன. 
தவிரக்க முடியகாத வ்்கயில், மு்கநூல், பவ்லககு பத்வயகான 
முக்கிய  துருபபுசீட்டகான திைன்்க்ள பயிற்றுவிககும் ்களமகா-
்கவும், அவற்்ை கவளிக்ககாட்டும் ்களமகா்கவும், விளஙகு ்கிைது. 
இது, உயரநத ்கலகாசசகார, ்கல்வி மற்றும் கதகாழில் அைிவு முதலீடு 
நி் ைநத மக்களுககு கபகாருததமகா்க இருக்கிைது. ஏகனனில், 
இ்வ கு்ைவகான வருமகானம் உ்டயதகா்க இருநதகாலும், 
்்கவி் னத திைன்்க்ளக ப்ககாடிட்டுக ்ககாட்டககூடிய ்கவுரவமகான 
பணி்களகா்க இருக்கின்ைன. நிப்ககாலஸகு குைிபபிட்டுளளது பபகால 
கு்ைநத ்கலகாசசகார, ்கல்வி மற்றும் கதகாழில் அைிவு முதலீடு 
உளள வர்களுககு இதனகால் எநத பயனும் இல்்ல. ஆனகால், 
சரியகான பின்புலம் உளள மக்கள, பண்்டய ்்கவி் னத 
திைனில் இருநது இநதப புதிய சரவபதச நி்கழநி் ல வடி
வ்மபபு உல்கிற்கு ஏற்பட்டுளள மகாற்ைத்த உரிய மு்ையில் 
பயன்படுததி, சமூ்க ஊட்கங்களின் மூலம் பயன்கபை முடியும்.

மற்ை இடங்களில் பவ்லவகாயபபிற்்ககான முக்கிய திைவு
ப்ககாலகா்க விளஙகுவது ்கல்வி மட்டுபம. முந்தய அததி-
யகாயததில் குைிபபிட்டுளளபடி, சமூ்க ஊட்க பயன்பகாட்்ட 
தடுககும் உயரதர பளளி்களுககும், கு்ைநத வருமகானமுளள  
குடும்பங்க்ள பசரநத மகாணவர்கள பயிலும் பளளி்களுககும் 
இ்டபய குைிபபிடததக்க விததியகாசத்த கவங்கட்ரகாமன் 
அவர்கள ்கவனிததகார. பிநதிய பளளி, தங்கள மகாணவர
்களி் டபய சமூ்க ஊட்க பயன்பகாட்்ட ஊககுவிததது. இது, 
தங்கள மகாணவர்க்ள த்கவல் கதகாழில்நுட்பதது்ையில் 
உளள பவ்ல வகாயபபு்களுககு தயகார படுததும் என்ை நம்பி-
க்்கயும் இதற்கு ஒரு ்ககாரணம். இவர்கள வளரநத நகாடு்களின்9 
விதிமு்ை்க்ளக ்ககாட்டிலும் அதி்க தகாரகாளமகா்க இருநதனர. 
சமூ்க ஊட்கப பயன்பகாடு தகான் இதுபபகான்ை பவ்லவகாயபபு்கள  
்கி் டபபதற்கு உதவியகா்க இருநததகா என்பது கதளிவகா்கத 
கதரியவில்்ல. கபகாதுவகா்க சமீப்ககாலங்களில் இநதிய 
த்கவல் கதகாழில்நுட்பத து்ையில் பவ்லககு ஆட்்கள பதரவு 
கசயவது குடும்ப மற்றும் இனதகதகாடரபு்க்ளக ்ககாட்டிலும் 
தரவழிதபதரவு10 மு்ை்ய பின்பற்ைிபய நடக்கிைது. இருநதகா-
லும், இநத நவீனத து்ையிலும், பண்்டய மு்ை்களுககு 
இ்த தி் ச திருபபுவதில் வகாட்்ஸப முக்கிய பஙகு வ்கிபப்த 
கவங்கட்ரகாமன் ்கண்டகார. ஏற்்கனபவ இருககும் பணியகாளர்கள,  
தங்கள நிறுவனங்களில் உளள பவ்ல வகாயபபு்கள பற்ைிய 
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த்கவ்ல அது கபகாதுமக்களுககு கவளிபபடுததபபடுவதற்கு 
முன்னபர தகுதிவகாயநத தங்கள நண்பர்களுககும், குடும்பத
தினருககும் கதரிவிதது விடு்கின்ைனர.

ஸ்பயர தன் புதத்கததின் த்லபபில் “கவளிவரும் 
வரக்கம்” என்ை ஒரு கசகாற்கூற்்ை உபபயகா்கிக்கிைகார. 
பிபரசிலில் பவ்ல வகாயபபு என்பது, பகாதிககும் பமற்பட்ட 
மக்கட்கதகா்்கயின் சமீபததிய அனுபவமகான, கபரு்கிவரும் 
சமூ்க இயஙகுதிைன், வருமகானம் மற்றும் நு்கரவில் ஒரு 
ஒழுக்கமகான வரம்்ப அ்டய பவண்டும் என்ை ஆவல், 
கு்ைநதபட்ச ்கல்வி மற்றும் ்கலகாசசகார முதலீடு ஆ்கிய
வற்ைின் ஒரு அம்சம் தகான். “கவளிவரும்” என்ை கசகாற்கூறு, 
இன்்ைய உல்கின் கபரும்பகாலகான மக்கட்கதகா்்க்ய 
குைிககும் இரண்டு பிரகாநதியங்களகான எங்களு்டய சீன 
மற்றும் இநதிய ஆயவுக்களங்களுககும் கபகாருநதும். இநதச 
சூழலில், பவ்ல என்பது உடலு்ழப்பபயகா அல்லது 
வருமகானததிற்்ககான ஒரு வழி்யபயகா மட்டும் குைிபபது 
இல்்ல. அது, வங்கியியல், ஒழுஙகுமு்ை, அட்டவ்ண, 
அரசகாங்கம் இவற்றுடன், ்கல்வியைிவு மற்றும் இயஙகுதி-
ைன் ஆ்கியவற்்ை உளளடக்கிய ஒரு பரநத சம்பிரதகாய 
உல்கில் மக்க்ள இ்ணககும் ஒரு சூததிரம். பிபரசிலில் 
்கல்லூரிககு கசல்ல முடிநதவர்களுககு, சமூ்க ஊட்கதத-
ளங்கள என்பது, பவ்லவகாயபபு்க்ளயும், பநரமு்கதபத-
ரவில் கவற்ைிகபறுவதற்்ககான குைிபபு்க்ளயும், ப்கிரநது 
க்ககாளளும் இடமகா்க இருக்கிைது. இநதவ்்கயில், சமூ்க 
ஊட்கததளங்கள, இநத கவளிவரும் வரக்கததிற்கு ஒற்று-
்மயின் மு்கடகா்க விளஙகு ்கிைது. இ்த, ஒன்பைகாகடகான்று 
கதகாடரபு்டய பவ்ல வகாயபபு்கள பற்ைிய த்கவல்்க்ள 
பரிமகாைிகக்ககாளளவும் பயன்படுததிகக்ககாளள முடியும். 
பிபரசி்ல பபகாலபவ, எங்களு்டய ஆங்கிபலய ஆயவு-
க்களததில் உளள ஒரு குழகாயபபணியகாளர சமூ்க ஊட்க-
ங்க்ளப பயன்படுததி, தசசர்க்ளயும், வீட்டுககு வரணம் 
பூசுபவர்க்ளயும் கதகாடரபுக்ககாளள முடியும். இவவகாறு, ஒரு-
வருககு ்கி்டதத பவ்ல வகாயபபின் வகாயிலகா்க, அ்னவ-
ருககும் பவ்ல வகாயபபளிக்க முடியும்.

சமூக ஊடக நிறுேனஙகளின் முக்கியததுேம்

எங்களு்டய கசயல்திட்டம், சமூ்க ஊட்க நிறுவனங்கள 
மீது ஒரு பணியளிபபவர என்ை மு்ையில், அக்க்ை 
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க்ககாண்டது அல்ல. இஙகு பவ்லயில் அமரததபபட்டவர
்களின் எண்ணிக்்க மி்கவும் கு்ைவு. இவர்களில் ஒருவ-
்ரபயனும் எங்களு்டய ஏபதனும் ஒரு ஆயவுக்களததில் 
சநதிததிருபபபகாமகா என்பது சநபத்கபம. எங்களு்டய ஆரவ-
கமல்லகாம், தங்கள வகாழவின் மீதகான இநத நிறுவனங்களின் 
தகாக்கத்தப பற்ைிய உபபயகா்கிபபகாளர்களின் ்கவ்ல்ய 
அளவிடுவது தகான். உதகாரணததிற்கு, அவர்களின் தனிபபட்ட 
த்கவல்்க்ள அணுகுவதற்கு இநத நிறுவனங்களுககு ்கி் ட-
ததிருககும் வகாயப்ப பற்ைி அவர்கள சிைிபதனும் விசகாரபப-
டு்கிைகார்களகா இல்்லயகா பபகான்ை்வ தகான்.

இதுபபகான்ை விசகாரங்கள இருக்கககூடும் என்பதற்கு 
எங்களுககு கசகாற்பமகான ஆதகாரங்கள மட்டுபம ்கி் டததன. 
மில்லர அவர்கள, மு்கநூல், இளம்வயதினர11 சகாரநத 
தன்னு்டய தனிததன்்ம்ய இழநது விட்டது என்ப்த 
குைிபபிட்ட பபகாது, அவரின் வகாதம் என்னகவன்ைகால், ஒரு 
நிறுவனமகா்க மு்கநூல் அவர்க்ளப பற்ைிய த்கவல்்க்ள 
என்ன கசயயும் என்ை ்கவ்ல அவர்களுககு இல்்ல. 
மகாைகா்க, தங்கள த்கவல்்க்ள பகாரதது, தங்கள கபற்பைகார 
என்ன கசகால்வகார்கபளகா என்ை ்கவ்ல தகான் என்று அவர 
குைிபபிட்டகார. மு்கநூல் நிறுவனததிற்கு கசகாநதமகானது தகான் 
இன்ஸடகா்கிரகாம் மற்றும் வகாட்்ஸப இரண்டும் என்ை த்கவல் 
கபகாதுமக்களின் பிரசங்கத்த எநதவ்்கயிலும் பகாதிக்க
வில்்ல. எங்களு்டய ஆயவுக்களங்களில், மக்கள மு்கநூல், 
இன்ஸடகா்கிரகாம், வகாட்்ஸப ஆ்கியவற்்ை ஒன்பைகாகடகான்று 
ஒபபிட்டுப பகாரதது, ்கலநதகாயவு கசயது, கவவபவறு விதமகா்க 
இவற்்ை மகாற்றுததளமகா்கபவகா அல்லது நிரபபுத தளமகா்கபவகா 
உபபயகா்கிக்கிைகார்கள. இம்மூன்று தளங்களின் கபகாது உரி் ம 
பற்ைிய அக்க்ைபயகா12 விழிபபுணரபவகா மக்களுககு இருபப-
தகா்கத கதரியவில்்ல.

நிறுவனங்களின் முக்கியததுவத்த தீரமகானிககும் 
பபகாது அததியகாயம் 2ல் குைிபபிட்டுளளபடி அவற்ைின் வரலகா-
ற்்ைப பற்ைிய பிரதிபலிபபு மி்கவும் உபபயகா்கமகா்க இருககும். 
உதகாரணமகா்க, மு்கநூல் ்கண்டுபிடிக்கபபடபவ இல்்ல
கயன்ைகால், அது எதத்்கய விததியகாசத்த உருவகாக்கி 
இருககும். சீனகாவில் அது எபபடியும் உபபயகா்கபபடுததப
படுவது இல்்ல. இநதியகா பிபரசில் பபகான்ை மக்கட்கதகா்்க 
நி் ைநத இடங்களில், ஆரகுட் தகான் சமூ்க ஊட்கங்க்ள பிர-
பலபபடுததியது. மு்கநூலுக்ககான மகாற்ைததிற்்ககான முக்கிய 
்ககாரணம், மகாந்கரங்க்ள முன் மகாதிரியகா்கக க்ககாண்டது தகான். 
விஷயங்கள பவறு மகாதிரியகா்க நடநது, ஆரகுட் மு்கநூ்ல 
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பதகாற்்கடிதது, உல்களகாவிய நிறுவனமகா்க வளரநதிருநதகால், 
கபரும்பகாலகாபனகார அ்த ்கவனிததிருக்கககூட மகாட்டகா-
ர்கள. அபத சமயம் ஆரகுட் ன் (கூகுளுககு கசகாநதமகானது) 
ம்ைவும், கூகுள+   ன் கவற்ைியின்்மயும் கபருநிறுவன-
ங்களின் அதி்ககாரததின் எல்்ல்ய சுட்டிக்ககாட்டு்கின்ைன. 
QR13 ப்ககாட்ஸ பபகான்ை பிரம்மகாண்டமகான ்கலபபு வணி்க முய-
ற்சி்கள கூட பதகாற்்கக கூடும். எங்களுககு ்கி் டதத ஆதகார-
ங்களின் படி, உபபயகா்கிபபகாளர்கள தங்கள பதிவு்களுடன் 
ஒரு ்ககாகணகாளி் ய இ்ணபபதில் ஆரவம் ்ககாட்டககூடுபம 
தவிர, இ்த சகாததியமகாககுவது ஸ்்கபபகா, பபஸ்டமகா, 
பபஸபுக்ககா, வகாட்்ஸபபகா, என்கைல்லகாம் விசகாரபபடுவதி-
ல்்ல. பல்பவறு ஊட்கங்கள இருககும் சூழநி் லயில், இநத 
விருபபதகதரிவு்களுககு இ்டபயயகான பவறுபகாட்டிற்்ககான 
்ககாரணம், ்கலகாசசகார முக்கியததுவமகா்கததகான் இருக்கககூடும். 
ஒவகவகாரு பிரகாநதியததிலுமுளள எங்கள த்கவலகாளர்களு-
ககு, ஒரு தளததின் கதகாழில்நுட்ப பண்பு்க்ளபயகா, கசகாநதமு-
்ட்மபயகா விட இது மி்கவும் முக்கியததுவம் வகாயநததகாகும். 
ஆண்ட்ரகாயடு மற்றும் ்மகபரகாசகாபட் ஐ விட ஆபபிள மீதகான 
ஆரவம் சற்று தூக்கலகா்கததகான் இருக்கிைது. இருபபினும், இது 
அநத நிறுவனங்களின்  மீதகான மதிப்ப விட, தன்னு்டய 
புதிய அ்லபபசி்ய ப்கட்டகா்கக ்ககாட்ட வி்ழயும் ்கலகாசசகாரக 
்ககாரணங்களுக்ககா்கபவ கூட இருக்கககூடும்.

நிறுவனங்களின் அதி்ககாரம் மற்றும் ்கண்்ககாணிபபு 
பற்ைிய பிரசசி் ன்க்ள பகாரககும் பபகாது, கடன்கசன்ட்  
நிறுவனததின் (QQ மற்றும் வீசகாட் என்ை இரண்டு ஊட்கங
்களுககும் கசகாநதக்ககாரர்கள) ஆதிக்கத்த ்வதது ஏ்கபபகா்க 
்கட்டுபபகாட்டிற்்ககான இயலுணரவு, சீனகாவில் தகான் அதி்கம் என்று 
கூைலகாம். சீனகாவில் இநதக ்கட்டுபபகாடு, ஏ்கபபகா்க அரசகாங்கத
துடன் கதகாடரபு்டயதகா்க இருக்கிைது. இது கடன்கசன்ட் நிறு-
வனததிலிருநது வில்கியிருநதகாலும், மக்களின் சமூ்க ஊட்கப 
பயன்பகாட்டில் கபருமளவு த்லயிடு்கிைது, குைிபபகா்க, மு்கநூல் 
மற்றும் டுவிட்டர அணு்கல்்களுககு த்ட விதிக்கிைது. வகாங 
அவர்கள குைிபபிட்டுளளது பபகால, சீனகாவிலுளள சமூ்க ஊட்க 
நிறுவனங்களின் கபருமளவிலகான வரதத்க முன்பனற்ைங்கள, 
மற்ை நகாடு்க்ள விட சீனகா த்கவல் கதகாழில்நுட்ப து்ையில் 
பலபடி்கள பின்தங்கி இருக்கிைது என்ை நி் ல்ய நிவரததி-
ககும் விதமகா்க, 1999 ஆம் வருடம் அரசகாங்கம் பமற்க்ககாண்ட 
புது முயற்சியின் வி்ளவு்கள தகான். நகான்கு நவீனமயமகாக்கல் 
முயற்சி்களின் ஒரு பகுதியகா்க, த்கவல் கதகாழில்நுட்ப சகாதனங
்களின் வளரசசி, பிரம்மகாண்ட கவற்ைிய்டநதது. 2003 ஆம் 
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வருடம், உல்கின் மகாகபரும் அ்லபபசி சந்தயகா்க14, அகமரிக
்ககா்வ தகாண்டி சீனகா வளரசசிய்டநதது. 2008 ஆம் வருடம், 
உல்கில் அதி்களவு இ்ணயதள15 உபபயகா்கிபபகாளர்க்ள 
க்ககாண்ட நகாடகா்க சீனகா விளங்கியது.

பமலும் இதன் தகாக்கம், ஊடுருவி பமபலகாஙகும் 
வ்்கயகானது என்று கூைலகாம். கமககடகானகால்ட் கூறுவது 
பபகால, சீன ்கிரகாமபபுை ஆயவுக்களததில் இருககும் சமூ்க 
ஊட்கததள பயன்பகாட்டகாளர்கள, தங்கள தினசரி கசயதி்களின் 
மூலமகா்க, ஆப வழியகா்க கசயதி்க்ள வழஙகும் கடன்கசன்ட் 
கசயதி ்மயத்தபய கபருமளவு சகாரநதிருநதனர. அவரகால், 
இநத அம்சத்த கசயலிழக்க கசயத ஒரு உபபயகா்கிபபகாள்ரக 
கூட பகாரக்க முடியவில்்ல. அவரு்டய ஆயவு, சமூ்க ஊட்கங
்களின் மூலம் ்கி் டககும் கசயதி்களுககும், மததிய அரசின் 
கசயதி வ்லபபக்கங்களின் மூலம் வழங்கபபடும் கசயதி
்களுககும் இ்டபயயகான பவறுபகாடு்க்ள சுட்டிக்ககாட்டு்கிைது. 
முந்தய வழிச கசயதி்களில், குற்ைம் சம்பநதபபட்ட கசயதி்கள 
பிரதகான இடம் வ்கிததன. அ்தத கதகாடரநது, ்ககாதல், 
திருமணம், பகாலியல் பபகான்ை கபகாதுவகான த்லபபு்களிலகான 
கசயதி்கள இடம்கபற்ைிருநதன. இஙகு குற்ைம் என்பது, ஊழல் 
பற்ைிய பல கசயதி்களின் கதகாகுபபகா்க இருநதது. இஙகு 
தணிக்்க மு்ைககு எதிரபபு இல்லகாத தருணததில், ஊழல் 
அரசியல்வகாதி்க்ளபபற்ைிய திைனகாய வு்ர முக்கியத துவம் 
கபற்ைதகா்க இருநதது. இருபபினும், சமூ்க ஊட்கங்களில் 
இநதத திைனகாயவு்ர மற்ை இடங்களில் இருநது வரும் புளளி-
விவரங்க்ள ்மயயமகா்கக க்ககாண்டு விவகாதம் கசயவதகா்க 
விளங்கியது. இதற்கு மகாைகா்க, மக்கள, உளளூர பிரசசி் ன்க-
்ளப பற்ைி மு்ைசகாரகா பநருககு பநர அ்மபபு்களில் பபசு
வதற்கு மி்கவும் தயகாரகா்கபவ இருநதனர. சீனகாவுககு கவளிபய, 
கசயதி்க்ள இநதளவு மு்கநூல் ்கட்டுபபடுததுவதகா்க த்கவல் 
எதுவும் இல்்ல. அபதசமயம், டுவிட்டர, உட்கபகாருள ப்டபபு 
சகாதனம் என்ப்தவிட, கசயதி்களின் வழிபபகா்தயகா்கததகான் 
கபரிதும் பகாரக்கபபடு்கிைது. இதுபவ கதன்்கிழககு துருக்கி் ய 
பகாரதபதகாமகானகால், அஙகு நிறுவனங்க்ள விட அரசகாங்கமும், 
டுவிட்டர பபகான்ை ஊட்கததளங்களின் மீது த்ட விதிக்கக
கூடும் என்ை அதன் பயமுறுததலும் தகான் மக்களுககு கபரிய 
பிரசசி் னயகா்க விளஙகு்கிைது.

வரதத்க நடவடிக்்க்க்ள, உபபயகா்கிபபகாளர்கள மீது 
திணிபபதற்்ககான மற்கைகாரு வழி, சமூ்க ஊட்க விளம்பரங்கள 
தகான். கதகாழில் ந்கரம் மற்றும் ஷகாங்ககாயில், சமூ்க ஊட்கங
்களின் வரதத்க பயன்பகாடு பற்ைிய தன்னு்டய ஆயவில், 
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சமூ்க ஊட்கங்களில் க்ககாடுக்கபபட்ட விளம்பரங்களகால் 
அநதப கபகாருட்்க்ள வகாங்கியவர்கள எண்ணிக்்க மி்கவும் 
கு்ைவு என்றும், தகாங்கள சமூ்க ஊட்கங்களின் மூலம் அைி-
நதவர சிபகாரிசு கசயத கபகாருட்்க்ள வகாங்கிய வர்கபள 
அதி்கம் (படம்: 4.16) என்ப்த வகாங ்கண்டுக்ககாண்டகார. 
இது ஒருவ்்கயில் ம்ைமு்க விளம்பரம் தகான். அதகாவது, 
மக்கள தகாங்கள விரும்பி உண்ட ஒரு உணவ்கத்த சிபகாரிசு 
கசயவது. விளம்பர பிரசசகாரததின் முந்தய வ்்க்கள, சமூ்க 
ஊட்கங்களின் மீது மி்கககு்ைநத தகாக்கத்த ஏற்படுததி-
யிருநதகாலும், சிறு கதகாழில்்கள, புதுவ்்கயகான சமூ்க ஊட்க 
விளம்பர உததி்க்ள ்்கயகாள்கின்ைன. உதகாரணததிற்கு, 
வீசகாட்டில் அதி்க விருபபு ்க்ள (்லகஸ) பச்கரிதது, அ்த 
வகாடிக்்கயகாளர்க்ள அணுகுவதற்கு16 உபபயகா்கிபபது.

விளம்பரம் என்ை த்லபபு, சமூ்க ஊட்க நிறுவனங்களின் 
்கண்்ககாணிபபு சம்பநதமகான மகாகபரும் விசகாரங்க்ளயும், 
அநத நிறுவனங்கள, தனிநப்ரப பற்ைி எநத அளவு கதரிநது 
்வததிருக்கின்ைன என்ப்தயும் ப்ககாடிட்டுக ்ககாட்டு்கிைது. 
இது ஆங்கிபலய ஆயவுக்களததில் ஒரு கபகாதுவகான த்லப
பகா்கபவ இருநதது. இதன் மூலம் ்கி் டதத ஆதகாரங்கள குைிப
பிடுவது என்னகவன்ைகால், இநத நிறுவனங்க்ள தங்களது 
நி் லயகான வரதத்க திட்டம் என்று நி் னததுகக்ககாண்டிருககும் 
திட்டததில் எபதகா ஒரு கு்ைபகாடு இருக்கககூடும் என்பது தகான். 
வணி்கததில், இபபபகாது, கபரு்கிவரும் குைியிலககு விளம்பர 
பிரசசகாரங்கள, கபரும் பஙகு வ்கிக்கின்ைன. இதற்்ககான 
முக்கிய ்ககாரணம், மற்ை டிஜிட்டல் நிறுவனங்க்ளப பபகால 
சமூ்க ஊட்க நிறுவனங்களும், தனக்ககான தனிபபட்ட மகாற்று 
வணி்க படிவத்த ்கண்டுபிடிபபதில் தவைிவிட்டது தகான். 
இஙகு பிரசசி் ன என்னகவன்ைகால், இங்கிலகாநதில் மக்கள, 
பமபலகாட்டமகான ்கண்்ககாணிபபு பற்ைிபயகா, 2010 ல் விக்கிலீகஸ 
மற்றும் 2013 ல் ஸபனகாகடன் ன் கவளிபபகாடு ்களகால் வி் ளநத 
அரசியல் பிரசசி் ன்களபற்ைிபயகா அதி்கம் ்கவ்லபபட்டிருக்க 
மகாட்டகார்கள.  அவர்களின் விசகாரங்கள, தங்க்ள குைி் வதது 
வநத, பல  சமயங்களில் கபகாருதத மற்ை விளம்பரங்களினகால் 
மி்கவும்  வலுவ்டநதன. ஏகனனில், இது பபகான்ை விளம்பர-
ங்கள,  அவர்க்ளபபற்ைிய தனிபபட்ட த்கவல்்கள கபருமளவு 
கதரிநதிருநதகால் மட்டுபம வநதிருக்கக கூடும். உதகாரணததிற்கு, 
அவர்களுககு புற்றுபநகாய இருபப்த அைிநது க்ககாண்டதகாபலகா 
அல்லது அவர்கள பணிஓயவு வய்த எட்டிவிட்ட்த 
அைிநது க்ககாண்டதகாபலகா வநத விளம்பரங்க்ளக கூைலகாம். 
இது பபகான்ை விளம்பரங்கள, மக்கள அநத நிறுவனங்க்ள 
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விட்டு வில்கிசகசல்ல தூண்டககூடுபம தவிர, தங்களுககு 
அவர்களுடனகான கநருக்கமகான உைவுமு்ை்ய ஏற்படுததிததர 
முடியகாது என்ப்த உணரததும் ஆதகாரங்க்ள, இது பபகான்ை 
நிறுவனங்கள ்கவனிக்கத தவைிவிடு ்கின்ைன. இதுபபகான்ை 
குைியிலககு விளம்பரப பிரசசகாரங்கள, துவக்கததில் எபபபகா-
தகாவது, மக்க்ள, தகாங்கள விளம்பரபபடுததும் கபகாருட்்க்ள 
வகாஙகுவதற்கு இ்சயச கசயதகாலும், இநத நிறுவனங்கள, 
தங்க்ளப பற்ைிய அதி்க த்கவல்்க்ள அைிநதிருக்கிைது என்ை 
எண்ணம் ஒரு எதிரம்ையகான17 நி் னவூட்டலகா்க விளங்கி, 
அது அநத நிறுவனங்களுகப்க ப்கடுவி் ளவிபபதகா்க ஆ்கிவிட-
ககூடும். இது த்கவலகாளர்களகால் அடிக்கடி குைிபபிடபபடும் ஒரு 
மு்ையீடகாகும்.

ததலாழிலமுலனவுததிறன் மற்றும் 
ேலையிலணப்புகள்

பல ஆயவுக்களங்களில், சமூ்க ஊட்கங்களும், மின்வரதத-
்கமும், உளளூர சிறுகதகாழில் வரதத்கர்க்ள வளரநதுவி-
டும் நம்பிக்்கயூட்டும் ஒரு சகாதனமகா்கப பகாரக்கபபடு்கிைது. 
எங்களு்டய கதகாழில்து்ை சீன ஆயவுக்களததில், நகாங்கள 
எ கமய என்ை ஒரு கபண் கதகாழிற்சகா்ல பணியகாள்ர 
சநதிதபதகாம். அவர, தன் உைவுமு்ை வ்லயி்ணபபு்க்ள  
பயன்படுததியும், டகாபவகாபகாபவகா வரதத்க தளததில் உளள 
படங்க்ளப பயன்படுததியும் ஒரு சிைிய அளவிலகான 
ஒபப்ன வணி்கத்த வீசகாட் மூலம் நிறுவ மு்னநதகார. 
ஆனகால் அபத வணி்கத்த ஏற்்கனபவ, எண்ணற்ை பலபபர 
கசயது க்ககாண்டிருபப்த பின்னர தகான் அைிநதகார. இதற்கு 
்ககாரணம், சமூ்க ஊட்கங்களில், வணி்கததில் நு்ழவத-
ற்்ககான த்ட்கள மி்கவும் கு்ைவு என்பது தகான். இதற்கு 
மகாைகா்க, அபத பகுதியில் கதகாடங்கபபட்ட இயஙகு எல்்ல-
யற்ை ஒரு ப்ககாழி மற்றும் முட்்ட வியகாபகாரம், கபருகவற்ைி 
கபற்ைது. இதற்்ககான முக்கிய ்ககாரணம், இதன் வகாடிக்்க-
யகாளர்கள கபரும்பகாலகாபனகார, நண்பர்கள, குடும்பததி-
னர மற்றும் ச்கபணியகாளர்கள என்பது தகான். இதுபபகான்ை 
முயற்சி்கள, கபரும்பகாலும், இளம்கபண்்களகால், முழு பநரத 
கதகாழிலகா்க இல்லகாமல், தங்களின் மு்ையகான பவ்லககு 
து்ணயகா்க கூடுதலகா்க கசயயபபடுவது தகான். கபகாதுவகா்க, 
கமககடகானகால்ட் மற்றும் வகாங அவர்களின் கூற்றுபபடி, 
தனிபபட்ட பரிநது்ர்களுககு பமற்்கததிய நகாடு்க்ள விட 
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சீனகாவில் அதி்க கசல்வகாககு இருக்கிைது. இநத கசல்வகாககு, 
வீசகாட்18 பபகான்ை தளங்களில், மின்வரதத்கததின் வளரசசி-
ககு உரமிடு்கிைது.

சீன ஊட்கததளங்களில், தனிபபட்ட வணி்க பதகாற்ை வடிவம் 
இல்லகாவிட்டகால் ஒரு வணி்கத்த நிறுவுவது மி்கவும் ்கடின-
மகா்கிைது என்ப்த கமககடகானகால்ட் குைிபபிடு்கிைகார. ஆனகால் 
அவரின் ந்கரததிலும், மக்கள சமூ்க ஊட்கங்க்ளப பயன்படு-
ததி, தனிபபட்ட வழ்ம்ய சகாரநத வணி்கங்களகான உணவ-
்கங்கள மற்றும் மின் ந்கல் எடுததல் பபகான்ைவற்்ை வளரக்க 
முற்படு்கின்ைனர. உதகாரணததிற்கு, அவர்கள தங்கள  வணி்க-
ததின் கபய்ரயும் தங்கள ்க்டயின் மு்கபபு பு்்கபபடத்தயும் 
தங்கள சமூ்க ஊட்கததள பக்கததின் அ்டயகாளமகா்க பயன்ப-
டுததலகாம். இருபபினும் சீனகாவில், வணி்கபபயன்பகாட்டின் 
திைவுப்ககால், பநரடி சமூ்க ஊட்கததள உபபயகா்கம் ்கி் டயகாது. 
மி்கவும் முக்கியமகான விஷயம் என்னகவன்ைகால் டகாபவகாபகாபவகா 
வின் வணி்கததளம், சீனர அல்லகாத பிை வணி்கததளங்களில் 
இருநது முற்ைிலும் மகாறுபட்டு உருவகாக்கி யிருககும் சமூ்க சிை-
பபியல்பு்கள தகான். இநத வழககு, ்கலபபு அபிவிருததி வ்்க்ய 
சகாரநதது. இதன்படி, மின்வரதத்க இ்ணயததளததில், சமூ்க 
ஊட்கததளங்களின் இயல்பு்க்ளக ்கலநது உருவகாக்கியிரு-
க்கிைகார்கள. டகாபவகாபகாபவகா வில் விற்பவரும், வகாஙகுபவரும், 
பநரடியகா்க ஒருவபரகாகடகாருவர  உ்ரயகாடிகக்ககாளளமுடியும். 
ஒவகவகாரு வகாடிக்்கயகாளருக குமகான தனிபபட்ட வி் ல்க்ள 
பபரம் பபசுவதன் மூலம் நிரணயிக்க முடியும். கமககடகானகால்ட் 
அவர்களின் ஊரிலும், கு்ைநதது ஒரு கபண்மணியகாவது, 
நி்கழநி் ல துணிமணி விற்ப்ன வணி்கத்த, டகாபவகாபகாபவகா 
மூலம் நடததிவநதகார. அநத ஊரில், கசங்கல் சுண்ணகாம்பு 
வியகாபகாரததில் ஈடுபட்டிருககும் ஒரு டகாபவகாபகாபவகா அங்ககாடி 
புதிதகா்க ஆரம்பிததது. இது மின்வரதத்கததின் முக்கிய 
த்டயகா்கக ்கருதபபட்ட, பட்டுவகாடகா ஏற்பகாடு்க்ள ்கவனிதது-
கக்ககாளவதன் மூலம், மக்களுககு அவர்களின் நி்கழநி் ல 
கபகாருட்்கள வகாஙகுதலில் உதவியகா்க இருநதது. இதன் மூலம் 
நி்கழநி் லயில் கபகாருட்்கள வகாஙகுவது எபபடி என்ப்த அ்த 
அைியகாதவர்களுககு ்கற்றுகக்ககாடுக்கவும், வங்கிக்கணககு-
்கள இல்லகாதவர்களுககு கபகாருட்்கள வகாஙகுவதில் உதவவும்  
கசயயலகாம்.

இபத பபகால சீனகாவில், நி்கழநி்ல பணம்கசலுததும்  
(டிஜிட்டல் வகாலட் என்று குைிபபிடபபடும்) பச்வ்கள 
வலுவகா்கப கபரு்கிவரு்கின்ைன. இதனகால், சமூ்க ஊட்கத
தளங்கள சீரிய மு்ையில் கரகாக்கமகாக்கபபடு்கிைது. பல 
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சமயங்களில் இது உணரததுவது என்னகவன்ைகால், இளம்
வயதினர, தங்கள கபற்பைகார அைியகாமல், பநரடியகா்க சமூ்க 
ஊட்கததளங்களில் கசலவு்கள கசய்கிைகார்கள என்பது 
தகான். பமற்கூைிய அ்னததும் நமககு உணரததுவது என்ன
கவன்ைகால், நகாம் வணி்கததின் மீதகான சமூ்க ஊட்கங்களின் 
தனிபபட்ட தகாக்கத்த ஆரகாயகாமல், சமூ்க ஊட்கததளங்க்ள 
தனிபபட்ட, வரதத்க மற்றும் த்கவல் கதகாடரபு வளரசசி்களின் 
இ்ணவகா்கப பகாரக்கபவண்டும் என்பது தகான்.

இபத முடிவு்ர எங்கள கதன் இததகாலிய ஆயவுக
்களததிற்கு சற்பை மகாறுபட்ட வ்்கயில் கதகாடர்கிைது. இஙகுளள 
கதகாழில்மு்னபவகார்கள, அதி்கபபடியகான சமூ்க ஊட்கததள 
பயன்பகாட்டிற்்ககான உதகாரணங்களகா்கவும் விளஙகு்கிைகார்கள.  
இவர்களின் ்கவனம் எபகபகாழுதும் தங்கள ஸமகாரட்
பபகானிபலபய குவிநதிருக்கிைது. பல சமயங்களில் இவர்கள 
இரண்டு ஸமகாரட்பபகா்ன ்வததுகக்ககாண்டு, தங்களின் தனி-
பபட்ட மற்றும் வணி்க பக்கங்க்ள மு்கநூலில் பமம்படுததிக  
க்ககாண்பட இருக்கிைகார்கள. இருபபினும் இது ஒன்றும் பநரடி 
சமூ்க ஊட்கப பயன்பகாடு பற்ைியது ்கி் டயகாது. ஏகனனில், 
்கி் டததுளள கு்ைநதபட்ச ஆதகாரங்களும் குைிபபிடுவது 
என்னகவன்ைகால், சி்்கயலங்ககாரம் பபகான்ை வணி்கங்களுககு  
கூட மு்கநூல் விளம்பரங்கள அநதளவுககு பயனளிக்கக 
கூடியதகா்க இருக்கவில்்ல என்பது தகான். வியகாபகாரி ்களின் 
இநத அதி்கபபடியகான சமூ்க ஊட்கததள பயன்பகாடு, இததகா-
லியர்களுகப்க உரிய கவளிபபகாட்டுக ்ககாரணி மற்றும் ்ககாட்சி-
ய்கபபடுததல் மீதகான ஆவலகால் தகான். இஙகுளள வர்கள 
கபகாதுவகா்கபவ, வணி்க மற்றும் தனிபபட்ட பயன்பகாடு்க்ள 
அவர்களுகப்க உ்கநத இயல்பைிவு மற்றும் பகாணியில் 
்கலபப்த மி்கவும் வசதியகானதகா்கக ்கருது்கிைகார்கள. 
இதற்்ககான ஒரு பகுதிக ்ககாரணம், இஙகு வணி்கம் என்பது 
பகாரம்பரியமகா்க தனிபபட்ட உைவுமு்ை்க்ள சகாரநபத நடநது 
வருவதும், கபரும்பகுதிக ்ககாரணம் இஙகுளள வணி்கங்கள 
லகாபத்த மட்டுபம முக்கியக குைிகப்ககாளகா்கக க்ககாளளகாமல், 
சமூ்க அநதஸ்தயும் அதன் மூலமகான சமூ்க உைவு்க்ள-
யும் முக்கியமகா்கக ்கருதுவதும் தகான். இது மக்கள தங்க்ள 
சிைநத குடிமக்களகா்க ்ககாட்டிகக்ககாளளவும், அதன் மூலம் 
உளளூர ்கவுரவத்த கபைவும் வழி கசய்கிைது. குைிபபகா்க 
உயிரபபுடன் இயஙகும் வணி்கங்கள என்னகவன்ைகால், ஒரு 
புதிய பகாணி் ய கவளிபபடுததுவதற்கும் தங்க்ள மி்கவும் 
எளி் மயகா்கவும் ்ககாட்டிகக்ககாளள உதவும் அருநத்கம் மற்றும் 
உணவ்கம் பபகான்ை வணி்கங்கள தகான். இதற்கு பநர மகாைகா்க 
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மின்வரதத்கம் பபகான்ை பமகலழுநத வகாரியகான சமூ்க ஊட்கப 
பயன்பகாடு்கள இஙகு அதி்க முக்கியததுவபமகா வளரசசிபயகா 
கபைவில்்ல.

கதன்்கிழககு துருக்கியின் மகாரடினில் உளள நி்ல்ம, 
தனிபபட்ட கதகாடரபு்களின் மீதகான ்கவனத்த சீரபடுதது
வதற்கு நமககு உதவு்கிைது. மு்கநூல், சிறுகதகாழில்்களின் மீது 
்கணிசமகான தகாக்கத்த ஏற்படுததி இருபபதகா்க, ப்ககாஸடகா 
அவர்கள வகாதிடு்கிைகார. உதகாரணததிற்கு, ்க்ட்கள, இ்சக
்க்லஞர்கள, சிற்றுண்டிசசகா்ல்கள, எஸபடட் மு்கவர்கள, 
உணவ்கங்கள மற்றும் தனியகார பளளி்கள பபகான்ை்வ. 
ஒருசில வழககு்களில், இநத மகாதிரியகான வணி்க மு்ை்கள 
மற்ைபடி சகாததியமகா்கியிருக்ககாது. உதகாரணததிற்கு, ஒரு 
எஸபடட் நிறுவனம், மு்கநூ்லப பயன்படுததி, மகாரடினில் 
இல்லகாத மக்களுடனகான, அவர்களின் புலம்கபயரவு மக்கட்
கதகா்்க்யயும் பசரதது, கதகாடரபு்க்ள ஏற்படுததிகக்ககாண்டு, 
துருக்கியின் மற்ை பகுதி்களில் உளள குடிமு்ை அரசுபபணி-
யகாளர்களுககு ந்கரததில் உளள கசகாததில் முதலீடு கசயய 
உதவு்கிைது. இநத பதசிய பரிமகாணததுடன் பசரதது, சமூ்க 
ஊட்கததளங்கள, உளளூர இ்சக்க்லஞர்க்ள மற்றும் பிை 
்க்லஞர்க்ள, ஐபரகாபபகாவில் உளளவர்களுடன் கதகாடரபு 
க்ககாண்டு, இ்ச வகாததியங்கள மற்றும் கதகாழில்நுட்ப 
சகாதனங்க்ள வகாங்கபவகா, அல்லது கவறுபம, ஒரு குைிபபிட்ட 
பகாட்ல சிைநத மு்ையில் வகாசிபபதற்்ககான ்கருததுபபதிவு-
்க்ள பரிமகாைிகக்ககாளளபவகா உதவு்கிைது. இன்ஸடகா்கிரகாமின் 
்ககாட்சி்ம ஆற்ைல், நகா்கரீ்க பகாவ்ன (பபஷன்) உல்கின்  
விளம்பரதது்ையில் மி்கவும் முக்கியததுவம் கபற்று வரு்கிைது. 
இருபபினும், ஒரு முன்கனசசரிக்்க என்னகவன்ைகால், சமூ்க 
ஊட்கததளங்கள, வய்த ஒரு முக்கியக ்ககாரணியகா்க ஆக்கி 
வருவது தகான். இநத வகாயபபு்கள அ்னததுபம, 30 வயததுக
குட்பட்டவர்களகால் மட்டுபம பகாரக்கபபட்டன. வயதகானவர்களின்  
கபகாருளகாதகார நடவடிக்்க்கள எநதவிதததிலும் அதி்கம் 
பகாதிக்கபபடவில்்ல.

எங்களு்டய வடககு சிலி ஆயவுக்களமகான ஆல்படகாப�கா-
ஸபிஸிபயகா பற்ைிய ஒரு குைிபபிடததக்க விஷயம் என்னகவ-
ன்ைகால், ஒரு சில பல்கபகாருள அங்ககாடி்க்ளயும், ஒபர ஒரு ம்ன 
்கட்டுமகான அங்ககாடி்யயும் (ப�காம் கடபபபகா வினது) தவிரதது 
மற்ை அ்னததுபம உளளூர குடும்ப ங்களுககுச கசகாநதமகான 
மி்கசசிைிய ்க்ட்கள தகான். ஃகபரியகா என்ை்ழக்கபபடும் சந்த, 
அ்னததுப கபரிய வியகாபகாரங்களுககும் ஈடகான வணி்கத்த 
க்ககாடுக்கிைது. இஙகு தகான் மக்கள புதிய உ்ட்கள, இரண்டகாம் 
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்்க உ்ட்கள, வீட்டுபக பகாருட்்கள, உணவுவ்்க்கள, ச்மயலு-
ககு பத்வயகான கபகாருட்்கள, பிரகாணி்களுககு பத்வயகான 
கபகாருட்்கள, மின்னணு சகாதனங்கள, ்கருவி்கள, வகா்கனங
்களுககு பத்வயகான உதிரி பகா்கங்கள, உப்கரணங்கள பபகான்ை 
அ்னத்தயும் வகாஙகு்கிைகார்கள. இருபபினும், 100,000 மக்களு-
ககு பமல் இருக்கிை, எங்களு்டய மி்கபகபரிய ஆயவுக்களங்க-
ளில் ஒன்ைகான இநத இடததில் வணி்க நடவடிக்்க்கள மி்கவும் 
கு்ைநத அளபவ நி்கழ்கிைது என்பது கபகாட்டில் அடிததகாற்பபகால் 
உ்ைக்கககூடிய விஷயமகா்க இருக்கிைது. இஙகு ஒரு சிைிய 
விளம்பரப பல்்க்ய பகாரபபது கூட மி்கவும் அரிதகா்க இருக்கி-
ைது. மு்ையகான வணி்கம் இல்லகாத்த ஈடு்கட்டும் வ்்கயில், 
“ஆல்படகாப�காஸபிஸிபயகாவில் வகாங்கவும் விற்்கவும்” பபகான்ை 
கபயரு்டய ஏ்கபபட்ட மு்கநூல் பக்கங்கள மு்ளததிருக
்கின்ைன. இது அகமரிக்ககாவில் உளள ்கிகரயகஸலிஸட் என்ை 
வ்லபபக்கத்தப பபகாலபவ, எ்தயும் வகாங்கவும் விற்்கவும் 
ஆவன கசயயும் வ்்கயில், இருக்கிைது. எ்தயும் விற்்க விரும்பு
பவகார (உபபயகா்கிதத கபகாருட்்களகான துணி மணி்கள, உப்கரண-
ங்கள, வகா்கனங்கள, வீடு்கள   வகாட்்கககும், விற்ப்னககும், 
்கருவி்கள, உணவுவ்்க்கள   சுஷி பபகான்ை பதகாரததங்கள) 
அநதப கபகாருளின் பு ்்கபபடத்த இநத பக்கததில் ப்கிரநது 
க்ககாளளலகாம்.

மற்ைவர்கள, தங்களின் வணி்கத்த, வீட்டு உணவு்கள 
விற்பது, இைககுமதி ஆ்ட்கள மற்றும் ்ககாலணி்கள பபகான்ை-
வற்்ை முழுக்க மு்கநூல் மூலமகா்கபவ நடதது்கிைகார்கள. 
மக்களில் பலருககும் அஞசல் மூலம் கபகாருட்்கள கபறுவதில் 
நம்பிக்்கயில்்ல, மற்றும் பலரிடமும் ்கிகரடிட் ்ககாரடு 
்கி் டயகாது. ஆ்கபவ நி்கழநி்லயில் கபகாருட்்கள வகாஙகுவது 
மி்க மி்க அபூரவம். இருபபினும், மு்கநூல், முற்ைிலும் உளளூர 
சகாரநத ஒரு நி்கழநி்ல வணி்கத்த உருவகாக்கியுளளது. 
மக்கள, மின் வரதத்கத்த விட சமூ்க ஊட்கததளங்க்ள 
கபரிதும் நம்பு்கிைகார்கள, ஏகனன்ைகால் அதில் அவர்களகால் 
யகார எ்த விற்ப்ன கசய்கிைகார்கள என்ப்த பகாரக்க 
முடி்கிைது. இது இநதக ்களததிற்ப்க உரியதகான நம்பிக்்க, 
தனிதக தகாடரபு்கள, சநபத்கம் பபகான்ைவற்்ைப பற்ைிய இன 
அ்மபபியல் கூரபநகாககுதலுடன் ஒததுபபபகா்கிைது.

நகாங்கள ஒவகவகாரு ஆயவுக்களமகா்க பகாரததுகக்ககாண்டு 
வரும்பபகாது, இநத அ்னதது வழககு்களிலும், சமூ்க ஊட்கங்கள  
புதுபபுது வ்்கயகான கதகாழில்மு்னவுததிை்ன உருவகாக
குவ்த பகாரக்க முடி்கிைது. இருபபினும், இது நடக்கககூடிய 
குைிபபிட்ட வழிவ்்க உளளூர ்ககாரணி்க்ள சகாரநதிருக்கிைது 
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மற்றும், ஒருவரின் தனிபபட்ட பக்கம், வரதத்க உைவுமு்ை்களின் 
சூழலில், நல்லதகா்கப பகாரக்கபபடு்கிைதகா அல்லது க்கடுதலகா்கப 
பகாரக்கபபடு்கிைதகா என்ப்த கபகாறுததும் இருக்கிைது. உதகாரண-
மகா்க, ட்ரினிடகாடில், சமூ்க ஊட்கங்க்ள வணி்கததிற்கு பயன்ப-
டுததுவது என்பது மி்கவும் குைிபபிட்ட ஒரு விஷயம். இதற்கு ஒரு 
எடுததுக்ககாட்டு என்னகவன்ைகால், ட்ரினிடகாடில், விருநது ப்களி-
க்்க்களின் படங்க்ள மு்கநூலில் ப்கிரநது க்ககாளவதற்்ககான 
பு்்கபபடங்கள எடுக்ககவன்பை ஒரு பு்்கபபட நிறுவனம் இருக
்கிைது. இநதப பு்்கபபடக்ககாரர்களின் இருபபு, இதுபபகான்ை 
விருநது ப்களிக்்க்க்ள நடததும் நிறுவனம், தம் வகாடிக்்க
யகாளர்க்ள19 ்கவரும் ஒரு வரதத்க மு்ையகா்கபவ ஆ்கிவிட்டது. 
கூடுதலகா்க, ஒரு சமூ்கசசந்த விளம்பரதகாரர ஒரு பநர்ககாணலில் 
குைிபபிட்டது பபகால, ஒரு நகாளின் நடபபு வரி் சயில், மு்கநூலில் 
வரும் விளம்பரங்கள, அநதநத பநரததிற்கு ஏற்ைதகா்க இருக்கிைது. 
உதகாரணததிற்கு, உணவு பநரம், உடற்பயிற்சி20 பநரம் பபகான்ை-
வற்ைிற்கு ஏற்ப வரும் விளம்பரங்கள. அபதபபகால, அருநத்கம், 
சி் ்கயலங்ககார விடுதி்கள, இரவு விடுதி்கள பபகான்ை வணி்க-
ங்கள, தனிபபட்ட கதகாடரபு சகாரநததகால், விளம்பரததிற்கு சமூ்க 
ஊட்கங்க்ளப பயன்படுததிகக்ககாள்கின்ைன. உதகாரணததிற்கு, 
ட்ரினிடகாடில் உளள ஒரு அருநத்கம், தங்கள வியகாபகாரத்த, 
ஊட்க நுண்ணைிவு மிக்கவர்க்ள குைி் வதது நடததுவதகால், 
அவர்கள தங்கள வணி்கததின் நி்கழவு்க்ளயும், அ்தபபற்ைிய 
கசயதி்க்ளயும், உடனுககுடன் புதுபபிததுகக்ககாண்பட இருக்கி-
ைகார்கள.

கபகாதுவகான வ்்கயில், டிரினிடகாட் மற்றும் இங்கிலகாநது  
ஆ்கிய இரண்டு ஆயவுக்களங்கள மட்டுபம, தனிபபட்ட கதகாடரபு 
சகாரகாத வணி்கங்களில், சமூ்க ஊட்கங்களின் வரதத்கப  
பயன்பகாட்டில் உளள வரம்புக ்கட்டுபபகாடு்க்ள கவளிப
படுததின. ஆங்கிபலய ்கிரகாமததில் உளள பல ்க்ட்களும் 
வரதத்க நிறுவனங்களும், மு்கநூல் பபகான்ை சமூ்க ஊட்கத
தளங்க்ள உபபயகா்கிக்க முற்பட்டு, பின்னர, அவவகாறு 
கதகாடங்கிய அ்னதது வ்லபபக்கங்க்ளயும் பநரவிரயம்  
என்று கூைி ்்கவிட்டு விட்டனர. மீண்டும், உறுதியகான ஒரு 
தனிதத மூலககூறு இருநதகாபல தவிர, அபந்க உளளூர வரதத-
்கங்கள, சமூ்க ஊட்கததளங்க்ள உபபயகா்கிபப்த லகாப-
்கரமகானதகா்கக ்கருதவில்்ல. இபத நி்கழவு ட்ரினிடகாடிலும் 
நடநதது. ஆனகால் இதற்்ககான ்ககாரணங்கள தகான் முற்ைிலும் 
எதிரகானதகா்க இருநதது. டிரினிடகாட் மக்கள, இன்ைளவிலும்,  
பநருககு பநரகான கதகாடர்பயும், ்கிசு்கிசுக்க்ளயுபம கபகாருட்
்களின் தரம் பற்ைி அைிநதுக்ககாளவதற்்ககா்க வழிவ்்கயகா்க 
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்கருதினர. அவர்களு்டய அ்மதியகான நகாட்டுபபுை சமூ-
்கததில், அவர்கள அஙகுளள ்க்டக்ககாரர்க்ள தங்கள 
வகாழநகாள முழுதும் அைிநதிருபபகார்கள. இதற்கு மகாைகா்க, 
ஆங்கிபலய ்கிரகாம ஆயவுக்களததில், அடும்னஞர (பபக்கர) 
மற்றும் ்கசகாபபுக்க்டக்ககார்ர பவண்டுமகானகால் அ்னவரும் 
அைிநதிருக்கககூடும். மற்ைபடி பிை கபகாருட்்க்ள விற்ப்ன 
கசயயும் ்க்ட்களும், பணிய்கங்களும், அஙகுளள வி்ல 
மற்றும் அவற்ைின் திைன் ஆ்கியவற்்ை கபகாறுதபத மதிப
பிடபபட்டனபவ தவிர, அஙகுளள தனிபபட்ட உைவுமு்ை-
்களகால் அல்ல. இ்வ பலசமயங்களில் ஒரு குைிபபிட்ட 
தூரததில் ்வக்கபபட்டிருககும் சிறுபகான்்ம இனததவரகால் 
நடததபபடு்கிைது. இஙகு, பணத்தயும், சமூ்க உைவு்க்ளயும் 
தனிததனிபய பிரிதது ்வககும் ஒரு ஆவல் இருக்கிைது. இது 
வரதத்க பரிமகாற்ைங்களில், சமூ்க ஊட்கங்களின் பயன்பகாட்்ட 
பயனற்ைதகா்க ஆக்கிவிடு்கிைது.

இறுதியில், கவங்கட்ரகாமன் அவர்கள, கதன்னிநதியகா-
வில், தனியகார குழுமங்க்ள, கதகாழில்மு்னததிைன் சகார 
நடவடிக்்க்க்ள ஒருங்கி் ணககும் ஒரு வழிவ்்கயகா்க 
மகாற்றுவதற்கு வகாட்்ஸப பயன்படுததபபடுவ்த ்கண்டைிநதகார.  
ஒரு சில படிதத இளம் தகாயமகார்கள (35 வயதுககுட்பட்டவர்கள),  
முன்னர நல்லகதகாரு கபருநிறுவனததில், சிைநத வருமகானம் 
தரககூடிய நல்ல பணியில் இருநதவர்கள, தங்கள வீடு்களில் 
இருநதுக்ககாண்பட, பகுதிபநர கதகாழில்மு்னததிைன் சகார 
நடவடிக்்க்களில் ஈடுபட விரும்பினர. இநத நடவடிக்்க்கள,  
புதிதகான சுததமகான சிற்றுண்டி்க்ள இருநது, வண்ண
மயமகான நவீன அணி்கலன்்க்ள தயகாரிபபது மற்றும் 
குழந்த்களுககு வீட்டிபலபய கூடுதலகா்க தனிபபகாத்ன வகுப
பு்கள எடுபபது பபகான்ை்வ வ்ர பவறுபடும். இநத நடவடிக
்்க்கள, குழந்த்கள உளள பிை தகாயமகார்க்ள குைி்வதது 
வடிவ்மக்கபபட்ட்வ. அவர்களு்டய அ்னதது விளம்ப-
ரமும், வகாட்்ஸப மூலமகா்க நடததபபட்டது. இநத மு்ை விரும்
பததக்கதகா்க இருநததன் ்ககாரணம், இது கசலவில்லகாதது, 
கபரும்பகாலும் ஒததியஙகுவது, மற்றும், அ்லபபசி வகாயிலகா்க 
சுலபமகா்க அணு்கககூடியது.

இருபபினும், பச்வ சகாரநத வணி்கததில், விரிவகான 
கசயல்திட்டத்த கசயல்படுதத வி்ழயும் தனிபபட்ட கதகாழில்
மு்னபவகாருககு, மு்கநூல், கசலவில்லகாத விற்ப்ன பிரசசகா-
ரம் கசயயககூடிய ஒரு உ்கநத தளமகா்க விளஙகு்கிைது. உஷகா, 
தன்னு்டய பிந்தய நகாற்பது்களில் இருககும் கதகாழில்மு்ை 
்க்த கசகால்பவர. அவர தன்்ன ஒரு த்லசிைநத ்க்த-
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கசகால்லியகா்க நிறுவிகக்ககாளள பவண்டும் என்ை தனது 
க்ககாள்்கயில் மி்கவும் கதளிவகா்க இருநதகார. ்க்த கசகால்லும் 
பண்்டய ்கலகாசசகாரத்த அதன் பவர்களில் இருநது உயிரூட்டி 
மீட்டுக க்ககாண்டுவநது, அ்த ஒரு மு்ைசகாரகா பகாரம்பரியமகா்க, 
வீட்டினுளபளபய ்கல்வி பநகாக்கங்களுக்ககா்க அளிக்கபவண்டும் 
என்பது அவரு்டய குைிகப்ககாள. சுயகதகாழில் மு்னபவகாரகா்க 
அவர, கதகாழில்நுட்பத்த, தன்னு்டய அன்ைகாட கசயல்
பகாடு்க்ள ஒழுஙகுபடுததவும், தன்னு்டய கதகாழி்ல  
விளம்பரபபடுததவும் உதவககூடிய ஒரு சகாதனமகா்கப பகாரததகார.  
உடபன அவர யகா�ூ குழுமங்க்ள உபபயகா்கிக்கத துவங்கி  
னகார. அதன்பின் ஆரகுட், இபகபகாழுது மு்கநூல் உபபயகா்கிததுக  
க்ககாண்டிருக்கிைகார.

உஷகா, தகாததகா பகாட்டி இல்லகாத வளரநது வரும் சிறு 
குடும்பங்க்ளப பகாரதது, அவற்ைில் தனக்ககான வகாயபபி-
ருபபி்த ்கண்டுக்ககாண்டகார. ஆ்கபவ அவர, கபற்பைகார
்களுககு ்க்தகசகால்லும் திைனில் பயிற்சி அளிக்க 
முன்வநதகார. பல்பவறு கபருநிறுவனங்கள, தங்களின் 
உயரநி்ல அதி்ககாரி்கள, ஒரு நல்ல ்க்த கசகால்லியகா்க 
இருக்கபவண்டியதன் அவசியத்த வலியுறுததுவ்த 
அவர ்கவனிததகார. உஷகா, தன்னு்டய கதகாழில் சகாரநத ஒரு 
தனிபபட்ட மு்கநூல் பக்கத்த, தன் தனிநபர பக்கததுடன் 
சற்றும் கதகாடரபற்ைதகா்கத கதகாடங்கினகார. அநதபபக்கததில், 
்க்தகசகால்லல் பற்ைிய வ்லதள இ்ணபபு்க்ளயும், 
்க்த்க்ளயும் மு்கநூலில் ப்கிரநதகார. பின்னர, தன்னு்டய 
்க்தகசகால்லல் கூட்டங்களின் தகான் பல்பவறு வ்்கயகான 
அரங்கததினருடன் இருககும் பு்்கபபடங்க்ளயும் அநத 
மு்கநூல் பக்கததில் ப்கிரநது க்ககாண்டகார. உஷகா அவர்கள, 
தகான் ்க்தகசகால்லலில் ஈடுபட்டிருககும் பு்்கபபடங்கள, 
எநதகவகாரு எழுததுமூலமகான த்கவல்்க்ளயும் விட அதி்க 
தகாக்கத்த ஏற்படுததியது என்று ்கருதினகார. கமகாததததில், 
மு்கநூல் அவருககு கசலவில்லகாமல் விளம்பரம் கசயயககூ-
டிய ஒரு தளத்த உருவகாக்கிக க்ககாடுதது, ஒரு கதகாழில் 
மு்னவரகா்க தன்்ன விளம்பரபபடுததிக க்ககாளள வகாயபப-
ளிததது குைிதது மி்கவும் ம்கிழசசிய்டநதகார.

இநத கதன்னிநதிய ஆயவுக்களம், நு்கரபவகார சநதிககும்  
குைிபபிட்ட பிரசசி்ன்க்ளப பற்ைிய கசயல்விளக்கங
்களும் அளிததுளளது. அடிமட்ட கபகாருளகாதகார நி்லயி-
லிருநது வரும் சில ஆண்்கள, மின்வரதத்க தளங்களகான 
பிளிப்ககாரட் பபகான்ைவற்்ை, தங்கள துணிமணி்கள, 
்ககாலணி்கள, பபகான்ை கபகாருட்்க்ள வகாஙகுவதற்கு பயன் 
படுதது்கிைகார்கள. அவர்கள, கபரிய ்க்ட்களுககுச கசன்று 
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தர அ்டயகாளமிக்க துணிமணி்க்ள வகாஙகுவதற்கு 
சங்கடபபடு்கிைகார்கள. அநதக ்க்ட்களில் உளளவர்கள 
தங்க்ள தரககு்ைவகா்க நடததிவிடககூடுபமகா என்பது 
அவர்களு்டய ்ககாரணமகா்க இருக்கிைது. ்கிகரடிட் மற்றும் 
கடபிட் ்ககாரடு இல்லகாமல், அவர்கள, பட்டுவகாடகாவின் சமயம் 
பணமகா்க க்ககாடுதது இநதப கபகாருட்்க்ளப கபறு்கிைகார்கள. 
அவர்கள பிளிப்ககாரட் பற்ைி மு்கநூலின் மூலமகா்கததகான் 
அைிநது க்ககாண்டகார்கள. தங்கள மு்கநூல் ்கணககு்க்ள 
அவர்கள தங்கள ஸமகாரட்பபகான் மூலமகா்க அணு்கினகார்கள.

கதன்னிநதியகாவிலிருநது வரும் இநத உப்க்த்கள, 
வணி்கம் என்பது மி்கபகபரிய, பரவலகான, பலதரபபட்ட ஒரு 
ந்டமு்ை என்ப்த நமககு நி் னவுறுதது்கிைது. இபதபபகால 
எங்களு்டய ஒன்பது ஆயவுக்களங்களிலும் நமககு, சமூ்க 
ஊட்கப பயன்பகாட்்டப பற்ைிய ம்லபபூட்டும் ்க்த்கள 
்கி் டககும். இருபபினும், ஒருசில கபகாது்மபபடுதத்ல 
எங்களகால் க்ககாடுக்க இயலும். வரதத்கததின் உளளிருநபத 
நவீன விற்ப்ன பிரசசகாரததிற்கு சமூ்க ஊட்கங்க்ளப 
பயன்படுததுவது கதகாடரபகான ஒரு மகாகபரும் இயக்கத்தப 
பற்ைிய ஆதகாரங்கள எங்களுககு கசகாற்பமகா்கபவ ்கி் டததன. 
லிஙகட்இன் தவிர, இநத தளங்கள அ்னததும் கபருமளவில், 
வரதத்கததிற்கு அபபகாற்பட்ட, சிறு குழுக்கள மற்றும் தனிப
பட்ட கதகாடரபு்களுடனகான த்கவல் பரிமகாற்ைததிற்்ககா்கபவ 
பயன்படுததபபட்டன. ஆ்கபவ, சிைிய அளவிலகான, தனிபபட்ட 
கதகாடரபு சகாரநத, வரதத்க நிறுவனங்களுககு சமூ்க ஊட்கங்கள 
உதவி்கரமகா்க இருபபதில் ஆசசரியம் எதுவும் இல்்ல. எங்கள 
த்கவலகாளர்க்ளப கபகாறுததவ்ர, கபரிய அளவிலகான 
வரதத்கங்கள மீதகான, சமூ்க ஊட்கங்களின் தகாக்கம், மி்கவும் 
கு்ைவகானது தகான். இநத இடததில் தகான், மக்கள குைியிலககு 
விளம்பரங்களின் வளரசசியகால் பதட்டபபட்டு, அ்த, தங்களின் 
தனிபபட்ட வகாழவில்21 ஒரு பத்வயற்ை இ்டயூைகா்கக ்கருது-
்கின்ைனர. அபதசமயம், பல பிரகாநதியங்களில் உளள இளம் 
வயதினர, நி்கழநி் லயில் உளள வரதத்கங்களகான அபமசகான் 
மற்றும் டகாபவகாபகாபவகா பபகான்ைவற்்ை உபபயகா்கிபபதில் 
பதரசசி கபற்று வரு்கின்ைனர. இவற்ைில் டகாபவகாபகாபவகா வரதத-
்கம், சமூ்க ஊட்கங்கள பபகான்ை பண்பு்க்ள கபற்று வரு்கிைது.

பரேைலான மதிப்புகள்

மகானுடவியலின் ஒரு முக்கிய பஙகு என்னகவன்ைகால், நகாம் 
சில சமயங்களில் பமற்்கததிய பண்பு்கள என்று அ்ழபப
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வற்்ை ப்களவி ப்கட்பது தகான். நகாம் இவற்்ை, பகுததைிவுளள-
தகா்கவும், அைிவியல் சகாரநததகா்கவும், இயற்்்கயகானதகா்கவும் 
பகாரக்கிபைகாம். அனகால் ஒபபீட்டின் மூலம் பகாரககும் பபகாது, 
ஈமசசடஙகு்களில் சீனர்களின் கபகாயபபணத்த எரிககும் 
வழக்கத்தப பற்ைிய விவரங்க்ளப படிககும் பபகாது, 
பணததுடனகான இநத உைவுமு்ை நமககு விசிததிரமகான
தகா்கத பதகான்ைலகாம். ஆனகால் இதற்கு, மகாறுபட்ட பிரபஞசவி  
யலின்22 ்கருததுரு மூலம், கதளிவகான மு்ையில் விளக்க
மளிக்க இயலும்.

ஆ்கபவ, சமூ்க ஊட்கங்களுககும், வணி்கததிற்கும் 
இ்டபயயகான இநத உைவுமு்ை்ய பரிபசகாதிததுப பகாரககும் 
முயற்சியின் பின்பன, மக்கள, பணம், மதிபபு, பரிமகாற்ைம் 
பபகான்ைவற்்ைப பற்ைி என்ன புரிநதுக்ககாண்டிருக்கிைகார்கள 
என்று எண்ணிபபகாரக்கபவண்டிய பத்வ ம்ைநதிருக்கிைது. 
உதகாரணமகா்க நகாம் முதலில், கதகான்்மயகான மற்றும் மரபகா-
ரநத சீன குைிகப்ககாள்க்ள இ்டபயயகான மகாறுபகாடு்க்ள 
பரிபசகாதிததுப பகாரபபபகாம். பின்னர, இங்கிலகாநது மற்றும் 
அகமரிக்ககா பபகான்ை இடங்களில் உளள தற்்ககால இளம்வயதி-
னரின் நம்பிக்்க்க்ள பரிபசகாதிததுப பகாரபபபகாம். ்கருததில் 
க்ககாளளபவண்டிய ஒரு உதகாரணம் உண்கடன்ைகால், அது 
“சிவபபு உ்ை” மூலம் வீசகாட் கரகாக்கமகாக்கபபட்டது தகான். இது 
சீனகாவில், புதுவருடம், திருமணம்23 பபகான்ை விழகாக்களின் 
பபகாது சிவபபு உ்ர்களில் பணம் ்வததுக க்ககாடுககும் ஒரு 
கதகான்்மயகான பழக்கத்த அடிபப்டயகா்கக க்ககாண்டது. 
இருபபினும், இநத வழக்கில், பணம் இலக்கமகாக்கபபட்டு, சீன 
நகா்கரீ்க பகாணியின் படி, ஒரு அதிருஷட தனிமம் அைிமு்கப
படுததபபட்டது. சீன புதுவருடததின் முன்மகா்லயில் இருநது, 
புதுவருட முதல் மகா்ல 4மணி வ்ர, 5 மில்லியன் உபபயகா-
்கிபபகாளர்களுககும் பமலகாபனகார, இநதப புதிய அம்சத்த 
முயன்று பகாரதது, 75 மில்லியனுககும் அதி்கமகான “டிஜிட்டல் 
சிவபபு உ்ை்க்ள”24 விநிபயகா்கிபபதில் ஈடுபட்டிருக்கின்ைனர. 
இநத உ்ை்கள அ்னததும், பமலும் வீசகாட் உபபயகா்கிபபகாளர
்களுடபனபய கதகாடரபு்டய்வ. பண்்டய மரபகாரநத சிவபபு 
உ்ை்கள மூதத த்லமு்ையினரகால் இ்ளய த்லமு்ை-
ககு தரபபடுப்வ. இநத டிஜிட்டல் சிவபபு உ்ை்கள, கபரும்
பகாலும், ச்கவயதினர சகாரநத்வ.

பமற்்கில், தனியகார மற்றும் குடும்ப வகாழவின் ்களம், 
பகாரம்பரியமகா்க, அவற்ைின் எதிரம்ை உல்ககான பணம் 
மற்றும் நிதி பபகான்ை்வயகால் வ்ரயறுக்கபபட்ட்த நகாம் 
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மதிக்க பவண்டும். பணத்த பரிசகா்கக க்ககாடுபபது, மற்ை 
பரிசு்கள க்ககாடுபப்த விட, அநநியமகா்கப பட்டது. சீனகாவில், 
எபகபகாழுதுபம, பணமும் நிதியும்25, எதிரம்ையகா்க இல்லகாமல்,  
கநருக்கமகான குடும்ப வகாழவுடன் இ்ணநத ஒரு அங்கமகா
்கபவ பகாரக்கபபட்டது. பல ஆசிய சமூ்கங்களில், பணம் 
என்பது, குடும்பங்களின் மீதகான அன்்பயும் அக்க்ை்யயும்  
எடுததுக்ககாட்டவும், தங்கள உணரவு்கள கமயயகானது26 தகான் 
என்ப்த நிரூபிக்கவும், கபகாருததமகான மற்றும் சிைநத 
வழியகா்கப பகாரக்கபபட்டது. ஒருசில வழககு்களில், கநருக்கமகா
னவர்களுககு அளிபபதற்கு, கபகாருட்்க்ள விட பணபம, 
மி்கவும் உ்கநததகா்கக ்கருதபபடு்கிைது.

பமலும், நகாம் இங்கிலகாநதிலும், அகமரிக்ககாவிலும் உளள 
இளம்வயதின்ர பநகாக்கிபனகாமகானகால், அஙகு நகாம் ஒரு சுவகா-
ரஸயமகான இ்ண ப்ககாட்்ட பகாரக்கலகாம். சமூ்க ஊட்கங்கள,  
்கிகஸடகாரடிங, ககரௌட்பசகாரஸிங, ்கவுசசரபிங பபகான்ை 
முற்ைிலும் புதிய வழக்கங்களின் வரி் ச்ய வளரதது விட்டிரு-
பப்த பகாரக்க முடியும். எங்களது ஆரகாயசசி கசயல்திட்டததில் 
இ்வ க்ககாஞசம் கூட இடம்கபைவில்்ல. இவற்ைில் ஒருசில 
பணம் பண்ணககூடிய சகாததியககூறுடன் இ்ணக்கப
பட்டிருநதகாலும், இ்வ முற்ைிலும் மகாறுபட்ட்வ. இ்வ, 
கபகாதுநல விசகாரங்க்ள சகாரநததகா்கவும், மக்க்ள எநதவித 
எதிரபகாரபபும் இல்லகாமல், நிதி வழங்கவும் பச்வ கசயயவும் 
ஊககுவிபபதகா்கவும், புதிய டிஜிட்டல் ந்டமு்ை்களின்27 
பண்பகாட்டிற்கு முக்கியமகான ஓபன் ப்ஸகாரஸ, ஓபன் ஆக்ஸஸ 
பபகான்ை பகாணி்களுடன் கதகாடரபு்டயதகா்கவும் இருக்கி-
ன்ைன. அநதவ்்கயில், இது இ்ச மற்றும் ப்களிக்்க்க்ள, 
பண்டமின்்ம கசயவது, அதகாவது ஒருவர இ்ச்ய தன் 
சுய உபபயகா்கததிற்்ககா்க இலவசமகா்க இ்ணயததில் இருநது 
எடுததுகக்ககாளவது, பபகால் ்கி் டயகாது. இதுபபகான்ை ஒருசில 
புதிய இயக்கங்களில், மகானுடவியலகாளர்கள கபகாது்மயகான 
பிரதிசலு்்க28 அல்லது கபகாது்மயகான பரிமகாற்ைம் என்று 
குைிபபிடுவனவற்ைில் குறு்கிய தன்னகாரவம் ம்ைநது 
பபகாயவிடு்கிைது. இதன் சிததகாநதம் என்னகவன்ைகால், குறு்கிய 
்ககாலததிற்கு நகாம் அ்னவரும் கபருநதன்்மயுடன் இருநபதகா-
மகானகால், நீண்ட ்ககாலததிற்கு நகாம் உட்பட அ்னவரும் பயன் 
கபைலகாம் என்பதுதகான். இநதப புதிய இயக்கங்களில், மக்கள, 
்கருதது மற்றும் வளரசசியில் முதலீடு கசய்கிைகார்கள. இ்வ 
மற்ைபடி நிதியுதவி கசயயபபடமகாட்டகாது. சமூ்க ஊட்கங்கள, 
இநத வ்்கயில், இளம் வயதினரி் டபயயகான, கபகாதுக
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்களத்தப பற்ைிய மகாறுபடும் குைிகப்ககாள்களின் அடிபப்ட-
யிலகான, கபகாதுநல இயல்பு்க்ள கவளிகக்ககாணர்கிைது.

ஒருபுைம் வீசகாட்  ன் “சிவபபு உ்ை” பற்ைிய ்கருதது-
டனும், மறுபுைம் ்கவுசசரபிங அல்லது ஓபன் ஆக்ஸஸ பபகான்ை
வற்்ைப பற்ைிய ்கருததுடனும் நி்ைவு கசயயக ்ககாரணம், 
இ்வ இரண்டுபம, பரிமகாற்ைம், பணம், பண்டமின்்மயகாக
குதல், மதிபபு பபகான்ை்வ சகாரநத சமூ்க ஊட்கங்களின் 
முக்கிய பயன்பகாடு்களின் பிரதிநிதியகா்க விளஙகுவது தகான். 
இ்வ, வணி்கததின் பகாரம்பரிய ்கருததுக்க்ள தகாண்டிய 
பரவலகான விசகாரங்கள. எங்களது ஒரு முடிவு்ரயின் படி, 
நகாங்கள விவகாதிததிருககும் ஏ்னய த்லபபு்கள பபகாலபவ, 
பணி மற்றும் வணி்கததிலும், சமூ்க ஊட்கங்கள, பரவலகான 
சூழநி்லமயமகாக்க்ல முடிவகா்கத தரு்கிைது. அதுவும், சமூ்க 
உைவுமு்ை்ம குைிதத குைிபபிட்ட பமற்ப்ககாள்களுடன். இ்வ 
தகான் சமூ்க ஊட்கங்களின் முதன்்மயகான உட்கூறு்கள.

இரண்டகாவது முடிவு்ர என்னகவன்ைகால், வணி்கததில்  
சமூ்க ஊட்கங்களின் பயன்பகாட்டின் முக்கிய தீரமகானிககும் 
்ககாரணி, சம்பிரதகாய கபகாருளகாதகார பகுததைிவு்ட்மயகா்க 
இருநதகால், ஆயவுக்களங்களுககு, கு்ைநதபட்சம், ஒபர 
மகாதிரியகான கபகாருளகாதகார வளரசசி, வரலகாறு, மற்றும் சந்த 
முதலகாளிததுவம் க்ககாண்ட ்களங்களுககு இ்டபயயகான சமூ்க 
ஊட்கங்களின் தகாக்கததில், நகாம் சகாரபுச சமசீர்ம்ய, அனு-
மகானிததிருக்க முடியும். எனினும், நடபபு அதுவல்ல. கதன் 
இததகாலியில் கபரிதளவில் வரதத்கங்கள, சமூ்க உைவுமு-
்ை்களும், சமூ்கச சகாரபும், பநரம்ையகா்க வளரக்க வல்ல-
தகா்கப பகாரக்கபபடு்கிைது. வரதத்கததில் ஈடுபடுவது என்பது, 
சமூ்க, கபகாதுஜன ்ககாட்சி் மயின் ஒரு பகுதியகா்க இருபபதற்கு 
சமகானம். இதற்கு எதிரமகாைகா்க, இங்கிலகாநதில், மக்கள பமபலகா-
ட்டமகான, கபகாதும்ையகான மின்வரதத்கத்த விரும்பு்கிைகார்கள 
என்ப்த நகாங்கள ்கண்படகாம். கவகுசில குைிபபிட்ட வரதத்கங
்கள மட்டுபம, தங்கள வகாடிக்்கயகாளர்களுடனகான தனிபபட்ட  
உைவுமு்ை்ய பயன்படுததிகக்ககாண்டன. சமீபததிய விளம்பர
ங்களின் முக்கிய தகாக்கம், கவகு உயரவகா்கக ்கருதபபடும், 
தனி் ம்ய அவமதிபபதகா்க ்கருதபபடு்கிைது.

இநத இறுதிப பகுதியின் குைிகப்ககாள என்ன கவன்ைகால், 
வணி்கததின் மீதகான சமூ்க ஊட்கங்களின் தகாக்கம், பரவலகான 
விழுமங்க்ள சகாரநபத இருக்கின்ைன என்ப்த நமககு 
நகாபம நி்னவுபபடுததிகக்ககாளவது தகான். உதகாரணமகா்க,  
பணம் ஒருசில இடங்களில், கநருங்கிய சமூ்க உைவுமு்ை-
்களுககு பரிசகா்கக க்ககாடுபபதற்கு மி்கவும் கபகாருததமகான-
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தகா்கவும், பவறுசில இடங்களில் எதிரம்ையகானதகா்கவும் 
்கருதபபடு்கிைது. இநத முன்கனசகசரிக்்க்ய கதகாடரநது 
வகாழ்வததுகக்ககாண்டிருககும் கபகாது்மபபடுததலும், 
எங்களது மூன்ைகாவது முடிவு்ரயும் என்னகவன்ைகால், மக்கள 
கபருமளவில், வணி்கதபதகாடு சமூ்க ஊட்கங்க்ள கதகாடரபு
படுததிப பகாரபபது எபகபகாழுகதன்ைகால், அநத வணி்கம், சிைிய 
அளவு, தனிபபட்ட மற்றும் சிறு குழுத கதகாடரபுடன் வரி் சப
படுததபபடும் பபகாது மட்டும் தகான்.
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7
நிகழநிலை மற்றும் 
இயல்புநிலை உறவுமுலறகள் 

சமூக ஊடகஙகளின் உலகளாவிய வககயில் வளர்ந்து வரும் 
பிராபல்யம் மற்றும் வியாபகத்தன்கம ஆகியவற்்ால், இந்்த 
டிஜிடடல் யுகத்தில் பி்ந்து வளரும், டிஜிடடல் பூர்வீகத்தினர்1 
என்் ஒரு பு்திய ்தகலமுக் உருவாகி வருகி் து என்் ஒரு 
கருதது நிலவுகி் து. அநநகமாக அவர்களுகடய அகனதது 
அன்்ாட உ்வுமுக்களுக்கும், சமூக ஊடகஙகள் வளர்ந்து-
ககாணநடயிருக்கும் அடித்தளமாக விளஙகுகி் து. இந்்த பு்திய 
ந்தாற்்பபாடகடயும் அ்தன் ்தாக்கதக்தயும் புரிந்து ககாள்ள, 
இந்்த உலகம் நபாராடிக்ககாணடிருக்கி் து. சமூக ஊடகஙகள் 
இன்க்ய இளம்்தகலமுக்யினரின், வாழவில் இரணட்க் 
கலந்்திருபப்தால், இது அவர்களின் வாழவில் இயல்புநிகல 
உ்வுமுக்ககளயும் இகடவிகனககளயும் மாற்றீடு கசய்து 
விடுநமா என்் ப்தடடம் உருவாகி் து.

எனினும், நிகழநிகல (ஆன்கலன்) இயல்புநிகல 
(ஆஃபகலன்) என்று வகுக்கபபடட இரணடு வககயான உ்வு-
முக்களுக்கும் இகடநயயான ஒபபீடு நமக்கு உணர்ததுவது 
என்னகவன்்ால், ஒன்று, அகவ ஒன்றுக்ககான்று பிரதநய-
கமான்தாக இருக்கநவணடும் அல்லது ஒன்றுக்ககான்று 
எ்திரான்தாக இருக்கநவணடும் என்பது ்தான். இருந்்தாலும்,  
நாஙகள் எஙகள் ஆராய்்சசசி முழுவதும், உ்வுமுக்ககள 
ஒருஙகிகணந்்த நிகழநிகல மற்றும் இயல்புநிகல இகட-
விகனகளின் மூலம் உருவாக்கபபடடு, வளர்க்கபபடடு, 
நபணபபடட்தாகத்தான் அணுகியிருக்கிந்ாம். குடும்பம், 
பள்ளி, பணியிடம், அணகட அயலார் நபான்் ஒடடுகமாத்த 
இயல்புநிகல உ்வுமுக்களும், கவகு அரி்தாக பிரிக்கபபடட  
நிகலயில், நிகழநிகலயிலும் இருக்கக்கூடும். ஒருவரின் 
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நிகழநிகல உ்வுமுக்ககள, அவர்களின் “நிஜ உலகில்” 
உள்ள நிஜமான மற்றும் நம்பத்தகுந்்த, இயல்புநிகல உ்வு-
முக்களுடன் எ்திர்மா்ாக ஒபபிடடு நநாக்கும் பரவலான 
கணநணாடடம் அற்பமான்தாகவும் ்தவ்ான எணணதக்த 
ந்தாற்றுவிபப்தாகவும் இருக்கி் து. இது ஆரம்பகால 
இகணய்தள2 உபநயாகஙகளின் நபாது பயன்படுத்தபபடட 
கசால்லான “கமய்நிகர்” என்் கருதக்தப பற்்சிய ்தி் னாய்
வுகரகய ஒத்த்தாக இருக்கி் து. சுருக்கமாக்ச கசான்னால், 
மக்கள் நலணடகலன் க்தாகலநபசசிகய ககயாளுவக்தப 
நபால எஙகளுகடய ஆய்வு, சமூக ஊடகஙககள ககயாள்
கி் து. இன்க்ய நிகலயில், க்தாகலநபசசி கவத்திருபபக்த 
யாரும் நிகழநிகல (அ) க்தாகலநபசசிநிகல என்று விவரிப
ப்தில்கல.

கல்வியாளர்களாக எஙகளுக்கு, இதுநபான்் இரடடு் 
கமாழி்தல்கள் என்ன்தான் சலசலபபுகள் ஏற்படுத்தினாலும், 
இந்்தவககயில் ்தான் உலககஙகிலும் உள்ள மக்கள் டிஜிடடல் 
ஊடகஙககள புரிந்துககாணடும் அனுபவிததுக் ககாணடும் 
இருக்கி் ார்கள் என்பக்த அஙகீகரிபபது, ஆராய்்சசசியாளர்
களாக எஙகளுக்கு மிகவும் அவசசியமானது. எஙகளுகடய 
்தகவலாளர்கள் அடிக்கடி ்தனியான ஒரு நிகழநிகல உல ககப 
பற்்சி ்தஙகள் நப்சசுக்களில் கு்சிபபிடுகி் ார்கள். நமலும், மக்கள் 
நிகழநிகல, இயல்புநிகல என்் இந்்த கசாற்கூறு களுக்கு 
நவ்ான அர்த்தஙகள் ககாணடிருக்கி் ார்கள் என்பக்த நாம் 
ஒததுக்ககாள்ளத்தான் நவணடும். உ்தாரணத்திற்கு, க்தன்னி-
ந்்திய ஆய்வுக்களத்தில், புககபபடஙகளின் ்தனியார் இக்கம 
பற்்சிக் நகடடால், பலர், “நான் இ்தகன நிகழநிகலயில் பகிர 
மாடநடன். இயல்புநிகலயில் மடடுநம பகிர்ந்து ககாள்நவன்” 
என்று ப்திலிறுத்தனர். இ்தில் கவஙகடராமன் கவனித்தது 
என்னகவன்்ால், இயல்புநிகல பகிரல் என்று அவர்கள் 
கு்சிபபிடடது ்தஙகள் கநருஙகிய நணபர்களுக்கு வாட்ஸப 
மூலம் அந்்த புககபபடஙககள அனுபபுவது ்தான். க்தாழில்
நுடபபபடி பார்த்தல், வாட்ஸப என்பது நிகழநிகல, ஏகனனில் 
இ்தில் அனுபபபபடுபகவ ஒரு ஸமார்டநபான் ஆப மூலமாக 
அனுபபபபடுகி் து. ஆனால் மக்களின் மன்தில், இது இயல்பு-
நிகலயாகத ந்தான்் காரணம், இ்தில் பகிர்வது இகண   
யத்தில் இல்கல என்ப்தால் ்தான். நமலும், இஙகு இயல்புநிகல 
என்பக்த, சமு்தாய்சசார்பின் ்தனித்த இயல்கபக் கு்சிக்கி் து. 
ஆனால் நிகழநிகல என்பது இகணயத்தின் கபாதுமக்கள் 
நநாக்கிய ந்தாற்்மாக கரு்தபபடுகி் து. இருபபினும், அந்த 
்தகவலாளர்கள் நவறு சசில சந்்தர்பபஙகளில் வாட்ஸப ஐ சமூக   
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ஊடகத்தளமா்தலால் நிகழநிகலகய சார்ந்்தது என்று கு்சிப
பிடுகின்்னர். ஆகநவ, ஆய்வுக்களஙகளில் உள்ள எஙகளு-
கடய பஙநகற்பாளர்கள், நிகழநிகல மற்றும் இயல்புநிகல 
என்் இந்்த இரணடு கசாற்கூறுககளயும் கபாதுவாக உபநயா-
கிக்கி் ார்கள் என்பக்த நாஙகள் ம்திக்க நவணடியிருந்்தாலும், 
இந்்த கசாற்கூறுகளின் அவர்களுகடய மற்றும் எஙகளுகடய 
பிரநயாகம், முரணபடட்தாக இருக்கி் து.

அ்திகபபடியான டிஜிடடல் ்தகலயீடு, இயல்புநிகலயில் 
இருபபக்தக்காடடிலும், குக்ந்்த நம்பகத்தன்கமயுகடய உ்வு-
முக்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்க்ாரு பரவலான கருதது 
இருக்கி் து. இது நபான்் கருததுக்கள் மக்கள், டிஜிடடல் 
க்தாழில்நுடப ்தகலயீடடால் உருவாக்கபபடும் மனி்த சமு்தாய 
உ்வுமுக்ககள நிஜமற்்்தாக நிகனக்க வழிவகுக்கும். 
இந்்த அத்தியாயம் மு்தலில் இந்்தக் கருதக்தக் ககயாளும். 
பின்னர் இந்்த அத்தியாயம், எஙகள் அணுகுமுக்யான, இன 
அகமபபியல் முக்யில், சமூக ஊடகஙகளின் காலத்தில் சமு-
்தாய்சசார்பு என்பது பற்்சிய பரிநசா்தகனகய நநாக்கி நகரும். 
இந்்த அத்தியாயத்தின் இறு்திப பகு்தி, பல்நவறு சூழல்களில், 
உலகளாவிய சமூக ஊடகத்தள பயன்பாடடின் வாயிலாக உரு-
வாக்கபபடட சமூக உ்வுமுக்கள் மற்றும் மானுட அனுபவ-
ஙகள் ஆகியவற்்சிற்கான பு்திய வாய்பபுக்ககள ஆராயும்.

“நம்்பகத்தனலம” மற்றும் “்தலையீடு” -  இரு 
மாப்பரும் விசாரஙகள

டிஜிடடல் க்தாழில்நுடபதக்தப பயன்படுததுவது, நம்மில் ஒரு 
பகு்திகயத க்தாகலக்க்ச கசய்கி் து என்று ஏன் மக்கள் கரு-
துகி் ார்கள்? ஒரு பு்திய க்தாழில்நுடபத்தின்3 முன் மானுடம் 
க்தாகலந்துவிடுநமா என்் அ்சசதக்த சமு்தாயஙகள் சந்்தி-
பபது இது மு்தன்முக்யல்ல. இதுநபான்் ப்தடடதக்த நாம், 
பணகடய கிநரக்கர்கள் எழுததுமுக்கய சுவீகரிததுக் 
ககாணட காலத்திற்கு சுவடுகாண முடியும். சாக்ரடீஸ என்் 
்தததுவஞானி (பிளாடநடா கு்சிபபிடடுள்ளது நபால்) இந்்தப 
பு்திய முக், கிநரக்க சமு்தாயத்தின் நப்சசுமுக் சம்பிர்தா-
யஙகளுக்கு ஒரு அ்சசுறுத்தலாக இருக்கும் என்று கிநரக்க
ர்ககள எ்சசரித்தார். அவகரபகபாறுத்தவகர, எழுதுவது 
என்பது, ம்்திகய அ்திகரிக்கும்4 என்று நம்பினார். முரணாக, 
எழு்தியிராவிடடால், சாக்ரடீஸ ன் இந்்தக் கருதது என்ந்ா 
மக்ந்து நபாயிருக்கும்.
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இன்று, எழுத்த்சிவு நம்கம மானுட நிகலயில் இருந்து 
கீழி்க்குவ்தாக யாரும் கருதுவ்தில்கல. மா்ாக, எழுத்த்சி-
வின்கம என்பது ஒரு குக்பாடாக, மனி்தர்களுக்கு மிகவும் 
அத்தியாவசசியமான ஒரு அடிபபகட ்தகு்திகயப கப் ்தவ்சி-
ய்தாக கரு்தபபடுகி் து. க்தாகலகாடசசி மக்ககள நசாம்
நப்சிகளாக்கி விடுகி் து என்் பரவலான குற்்்சசாடடு 
மிகவும் பிரசசித்தம். இருபபினும், ்தனிபபடட, நிஜக்குக்வான
்தாகக் கரு்தபபடும் டிஜிடடல் இகடவிகனக் களதந்தாடு5 
ஒபபிடும் நபாது, ஒடடுகமாத்தக் குடும்பமும் ஒன்்ாக அமர்ந்து 
ஒரு க்தாகலக்காடசசி நிகழ்சசசிகய ரசசித்த நிகனவு ரசசிதது 
அகசநபாடத்தக்க ஒரு மலரும் நிகனவாக விளஙகுகி் து. 
சாக்ரடீஸ ன் கருதக்த எ்திகராலிக்கும் குற்்்சசாடடுககள 
நாஙகள் இன்றும் காணகிந்ாம். அவற்்சில் ஒன்்ானது, 
டிஜிடடல் க்தாழில்நுடபஙகள், நாம் ஞாபகம் கவததுக்ககா-
ள்ள நவணடியவற்க் டிஜிடடல் சா்தனஙகளில்6 நசமிக்க 
ஆவன கசய்து அ்தன்வழியாக நமது கவனத்தின் அளகவக் 
குக்தது அ்தன் மூலம் நயாசசிக்கும் ்தி்கனக் குக்க்கி்து 
என்பந்தயாகும்.

இந்்த அகனதது சந்்தர்பபஙகளிலும், டிஜிடடல் சா்தன-
ஙகள் நம்பகத்தன்கமகயக் ககடுக்கும் ஒரு ந்தகவயில்லா்த 
்தகலயீடாகநவ பார்க்கபபடுகி்து. எனினும், மானுடவியலா-
ளர்கள், ்தகலயீடடில்லா்த நம்பகத்தன்கம இருக்கக்கூடும்  
என்் எணணதக்தநய மறுக்கி்ார்கள். இ்தற்கான 
அடிபபகட, அகடயாளம், உ்வுமுக்கள் நபான்்வற்்சின், 
பாலினம், பூர்வீக இனம்7 உடபட, அகனதது நிகலகளும் 
கலா்சசார மற்றும் சமூக்ச சடடஙகளால் உள்ளார்ந்்த 
வககயில் நடுநிகலபபடுத்தபபடுகின்்ன. ஒரு பழஙகுடி்ச 
சமூகம், கபருநகர சமூகதக்த விட எந்்தளவும் குக்வாக 
நடுநிகலபபடுத்தப படுவ்தில்கல என்பது மானுடவிய-
லில் க்தள்ளதக்தளிவாக விளஙகுகி்து. நாம் சந்்திக்கும் 
நபாது, நநருக்கு நநர் ்தகவல் பரிமாற்்ம், சந்்திபபவர்கள் 
இகடநயயான கபாருத்தமான நடதக்த சார்ந்்த மரபு மற்றும் 
இஙகி்தஙகள் நபான்்வற்்ால் நடுநிகலபபடுத்தபபடு-
கி்து. க்தாழில்நுடப வரம்புககளப நபாலநவ, உ்வின் 
வி்திமுக்கள், ஒருவர் கசால்லநிகனபபக்த ்தி்கம-
யாகக் கடடுபபடுத்த முடியும். ஆகநவ, மானுடவியலாளர்
ககளப கபாறுத்தவகர, நிகழநிகல ்தகவல் பரிமாற்்ம் 
என்பது கலா்சசார நடுநிகலத்தன்கமயில் ஒரு மாற்்நம 
்தவிர, உ்வுமுக்களின் கூடு்தல் நடுநிகலபபடுத்தல்  
ஆகிவிடாது.
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பு்திய க்தாழில்நுடபஙககளப பற்்சிய விசாரம், ்தற்நபாது 
நிஜமான்தாக மடடுமல்லாமல் இயற்ககயானதுமாகக் 
கரு்தபபடும், முந்க்தய இயல்புநிகல சமு்தாய்ச சார்புகளின் 
நடுநிகலபபடுத்தகல, பு்க்கணிக்கும் அபாயம் இருக்கி்து. 
இ்தற்கு மா்ாக, மானுடவியலாளர்களாக நாஙகள், சமூக 
ஊடகஙககளப பற்்சிய ஆய்கவ, முந்க்தய இயல்புநிகல 
சமு்தாய்ச சார்புகளின் நடுநிகலபபடுத்தலுக்கான எஙகளது 
நுகர்வுணர்கவ, கச்சிவாக்குவ்தற்கு பயன்படுத்திக்க காள்ள 
விரும்புகிந்ாம். உ்தாரணத்திற்கு, கபருகிவரும் கவபநகம் 
பயன்பாடடின்மூலம், பிரிந்து கவவநவறு இடஙகளில் 
இருக்கும் ்தம்ப்திகள் மற்றும் இ்தர மக்கள், ஒன்்ாக ஒநர 
இடத்தில் இருபபக்தப நபால உணரலாம். இந்்தப பழக்கதக்த 
ஆராய்வ்தன் மூலம், முன்பு ஒன்்ாக ஒநர இடத்தில் வாழந்து 
ககாணடு, ஒருவருக்ககாருவர் சு்தந்்திரம் ககாடுக்கக் கற்று-
க்ககாணடு, பரஸபர உகரயாடல்களுக்கான நநரஙககள-
யும், முக்ககளயும் உருவாக்கிக்ககாணடு வாழந்்த மக்கள் 
ககடபிடிக்கும் உகரயாடல்8 மற்றும் ்தவிர்க்கும் முக்கள், 
கமௌனஙகள் ஆகியவற்க் புரிந்து ககாள்ள முடியும்.

பிநரசசிலில் உள்ள ஸகபயரின் ஆய்வுக்களத்தில், மக்கள், 
“முகநூல் நணபர்கள்” என்் கசாற்க்ாடகர, முகநூலில் 
மடடுநம பரி்சசயமாகி க்தாடர்பில் இருக்கும் நபர்ககளக் 
கு்சிக்க பயன்படுததுகி்ார்கள். பிநரசசிலில் மடடுமல்லா-
மல், இன்னும் பல வழக்குகளிலும், “முகநூல் நணபர்கள்” 
என்் கு்சிபபீடு, இந்்த வகககய்ச சார்ந்்த “நடபு்வுகள்”, 
“நணபன்” என்் குகடயின் கீழிருந்்தாலும், “நிஜ நணபர்க-
களக்” காடடிலும் மிகவும் ்தாழந்்த வகககய்ச சார்ந்்த்தாகக் 
கரு்தபபடுகி்து. சீனாவில் மக்கள் “ஜியாங்ஷி (உயிரூடட-
பபடட பிணம்) அல்லது “்ஷிடி” (பிணம்) என்் வார்தக்த-
ககள, எந்்தவககயான ்தகவல் பரிமாற்்மும் ககாள்ளா்த 
(விருபபுத க்தரிவிபநபா, கருததுப ப்திநவா, ்தகவல் பரிமா-
ற்்நமா கசய்யா்தவர்கள்) ்தஙகள் சமூக ஊடகத க்தாடர்பு-
ககளக் கு்சிக்க பயன்படுததுகி்ார்கள். இவர்ககள வாழும் 
மனி்தர்களாகக் கூட கருதுவ்தில்கல. இதுநபான்் நிக-
ழவுககள, மற்் ஆய்வுக்களஙகளிலும் பார்க்க முடிகி்து. 
இருபபினும், கல்விசார் ஆய்வுகளுக்காக, மக்கள் ்தஙகள் 
இயல்புநிகல நடபு்வுககள, அவர்கள் நிஜ நணபர்களா 
என்பக்த க்தரிந்து ககாள்வ்தற்காகவும், அவர்ககள 
எந்்தளவு புரிந்துககாள்ள முடியும் என்பக்த கணடுககா-
ள்வ்தற்காகவும், பல நகள்விகள் நகடடிருக்கின்்னர்  
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என்பக்த நாம் ஒபபுக்ககாள்ள நவணடும். இந்்த்ச கசாற்கூறு 
நிகழநிகல மற்றும் இயல்புநிகல உ்வுமுக்களிகடநய 
ஒரு எ்திர்பகப உருவாக்க முகனந்்தாலும், நடகபப பற்்சிய 
இந்்தக் நகள்விகள், இயல்புநிகல உ்வுமுக்களிட மிருந்து 
நிகழநிகல உ்வுமுக்களுக்கு அபபடிநய மா்சியிருக்
கின்்ன. எனினும், இந்்த நிகழநிகலயில்மடடுமான நடபு்வு 
என்் இந்்த அனுபவத்திற்கு முன்கனபநபாதும் அல்லா்த 
ந்தாற்்ம் இருக்கக்கூடும் என்பக்தயும், இதுநபான்் உ்வு-
முக்களுக்கு முன்கனபநபாதும் இல்லா்த பயன்பாடு 
முக்கள் இருக்கக்கூடும் என்பக்தயும் நாம் அஙகீகரிக்
கத்தான் நவணடும்.

இந்்த இரணடு களஙகளுக்கு இகடநய ஒரு நிகலபநபக் 
மக்கள் எ்திர்பார்க்கி் ார்கள் என்பக்த நாஙகள் கணநடாம். 
பிநரசசிலியர்கள், இயல்புநிகலயில் சுமுகமான உ்வுகள் 
ககாணடிருந்்தார்கள் என்்ால், அவர்கள் சமூக ஊடகத
்தளஙகளிலும், அநநகமாக நல்லிகசவான உ்வுமுக்
ககளநய ககாணடிருபபார்கள். ஒரு நல்ல நணபருக்கு, சமூக 
ஊடகத்தளஙகள் அந்்த நடபு்வுககள நபணி நமம்படுத்த 
உ்தவக்கூடும். எந்்தவி்த பிகணபபும் இல்லா்த படசத்தில், 
முகநூலில் மடடும் நணபர்களாக இருபபது, இயல்புநிகல 
உ்வுமுக்களில் எந்்தவி்த பா்திபகபயும் ஏற்படுத்தபநபாவ-
்தில்கல. பலசமயஙகளில், சமூக ஊடகத்தளஙகளில் ்தான், 
நணபர்களின் நணபர்கள், உ்வுகள், ஒருவரின் நநரடி நணப-
ர்களாகக் கூடிய வாய்பபுகள் அ்திகம் இருக்கின்்ன. இது 
நபான்் வழகம, லததீன் அகமரிக்கா, டரினிடாட நபான்் 
பிராந்்தியஙகளில் மிகவும் முக்கியமாகக் கரு்தபபடடந்தாடு, 
முன்கபல்லாம் அவவிடஙகளில் நடபு்வுகள் எபபடி புரிந்து-
ககாள்ளபபடடது என்பக்தயும் பிர்திபலிக்கி் து. ஒரு பக்கம் 
பார்த்தால், நிகழநிகல உ்வுமுக்களில், நநருக்கு நநரான 
இகடவிகனகளில் காணக்கூடிய சமூக கு்சிபபுகளின்9 பற்்ா-
க்குக் இருபபது நபாலத க்தரிகி் து. மறுபக்கம் பார்த்தால், 
இகணயம் அ்சிமுகமான காலத்திலிருந்ந்த, இயல்புநிகல-
யில் க்தரிந்்தவர்களிடம் ஆநலாசசிக்கக் கடினமாகத ந்தான்்க்
கூடிய பிர்சசசிகனக்குரிய வி்யஙககள, நிகழநிகலயில் 
உள்ள அநாமந்தய நிகலகயப பயன்படுத்தி, ஆநலாசசிதது 
வருவது வழக்கமாக இருந்து வருகி் து. இ்தன்படி பார்த்தால், 
ஒருவர் ்தன்னுகடய அந்்தரஙகமான ரகசசியஙககள பகிர்வது, 
இயல்புநிகலயில் அவர்கள் அ்சிந்ந்த இரா்த, நிகழநிகல 
அந்நியர்களாக மடடுநம இருக்கக்கூடும்.
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“கட்டலமப்பு” மற்றும் “குழுமஙகள”: 
சமூகசசாரல்ப புரிந்துபகாள்ள உ்தவும் 
அணுகுமுலறகள

அபபடிகயன்்ால், இந்்த சமூக ஊடகக் காலத்தில், சமூக 
உ்வுமுக்ககளப பற்்சி நாம் அ்சிந்து ககாள்வது எபபடி? 
நகாபநமன் ன்10 சமூக நடவடிக்கககள் பற்்சிய அலசலின் மூலம் 
வருவிய, நகாடபாடு சார் கருத்தான, “கடடகமபபு” நிகழநிகல 
மற்றும் இயல்புநிகல உ்வுமுக்ககளப பற்்சி நயாசசி-
த்த்சிவ்தற்கு உபநயாகமான்தாக இருக்கும். எளிகமயாக்ச  
கசால்லநவணடும் என்்ால், எல்கலககள வகுதது, வி்திமு-
க்ககளயும் எ்திர்பார்பபுககளயும் நிறுவி, இயஙகு முக்கய 
வழிநடத்த, கடடகமபபு கபரும் உ்தவியாக இருக்கும். உ்தா-
ரணமாக, ஒரு நாடகத்தின் கடடகமபபு என்பது, நாடகத்தின் 
இறு்தியில் கரகவாலி எழுபப நவணடுநம ்தவிர, நாடகத்தின் 
நடுநவ, க்தாநாயகிகய காபபாற்் ஓடக்கூடாது என்று நம்கம 
வழிநடததுவது நபால. சமூக வாழவில், கணணுக்குத க்தரியா்த 
ஆனால் மிகவும் சக்்திவாய்ந்்த எணணற்் கடடகமபபுகள் 
இருக்கின்்ன. இகவககளப பற்்சிய நமது புரி்தல் சமூக எ்தி-
ர்பார்பபுகளுக்கு ஏற்்வாறு ஒழுஙகான நடதக்தயுடன் வாழ 
நமக்கு உ்தவுகி்து. உ்தாரணத்திற்கு, ஒரு ஆஙகிநலய கபாது-
விடு்தியில் (பப) நடக்கும் உகரயாடல், ஒரு அலுவலகத்தில் 
நடக்கும் உகரயாடலில் இருந்து மாறுபடடிருக்கும். இரணடும் 
உகரயாடநல்தான் என்்ாலும், இந்்த மாறுபாடடிற்கு காரணம், 
கபாதுவிடு்தி மற்றும் அலுவலகம் என்் கடடகமபபு பற்்சிய 
புரி்தல் ்தான். அந்தநபால, நாம் நம்முகடய அன்்ாட வாழவில்11, 
நிகழநிகல மற்றும் இயல்புநிகலகய இருநவறு கடடகமபபுக-
ளாகக் கரு்த நவணடும். இது மாறுபாடான மனபபாஙககயும், 
நடதக்தகயயும் தூணடக் கூடும். ஒருசசில வழக்குகளில், நிகழ
நிகல்ச சூழல், கு்சிபபிடட உ்வுமுக்களின் மாறுபாடான 
ந்தாற்்தக்த கவளிக்க காணர்வ்தாக மக்கள் நிகனபப்தற்கு 
இதுநவ காரணமாக இருக்கி்து. இவவிரணடு சூழல்ககள-
யும் எ்திகர்திராகக் கருதுவ்தற்கு ப்திலாக, ஒரு நபகரயும் 
அவரின் உ்வுமுக்ககளயும் பற்்சிய முழுகமயான உருவக-
தக்த ககாடுக்கும் ஒன்ந்ாகடான்று இகணந்து ஒத்தியஙகு-
வ்தாகக் கருது்தல் சரியாக இருக்கும்.

நகடமுக்யில், கவவநவறு சமூக ஊடகத்தளஙகநளா 
அல்லது ஒநர ்தளத்தில் இருக்கும் கவவநவறு குழுமஙகள் 
மற்றும் கணக்குகநளா, ்தாநம ஒரு “உபகடடகமபபாக” 
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விளஙகி, ்தனிநபர்கள் பல்நவறு உ்வுமுக்ககள12 ககயாள்
வ்தற்கு ்தி் கமயாக ஒரு ்தனியிடதக்த இடம்காண ஆவன 
கசய்கி் து. உ்தாரணத்திற்கு, க்தன்கிழக்கு துருக்கியில் உள்ள 
மார்டினில், ப்தின்பருவத்தினரும், இளம் வய்தினரும் முகநூல் 
நபான்் ஒநர சமூக ஊடகத்தளத்தில், பல்நவறு கணக்குககள 
கவத்திருபபது மிகவும் சா்தாரணமானது. இ்தனால், அந்்தத 
்தளஙகளில் சார்ந்்திருக்கும் குழுமஙகளுக்கு ஏற்்வககயில்  
அவர்கள் நடந்துககாள்ள முடியும். மக்கள் எவவாறு ஒரு 
்தளத்திலிருந்து மற்்்திற்நகா அல்லது ஒநர ்தளத்தில் பல்நவறு 
கணக்குகளுக்கு மத்தியிநலா, சுலபமாகவும் அ்திநவகமாகவும் 
மா்சிமா்சி கசயல்படுகி் ார்கள் என்பக்த நகாஸடா அவர்கள் 
சுடடிக்காடடியுள்ளார்.

பல்நவறு ்தளஙகநளா அல்லது பல்நவறு கணக்குகநளா,  
உபநயாகிபபாளர்களுக்கு, ்தஙகள் க்தாடர்புககள, “வகுபபுத 
ந்தாழர்கள்”, “சகபணியாளர்கள்”, “இன்ன பி்ர்” நபான்் 
்தகலபபுகளில் வககபிரிக்க வகககசய்கி் து. இது ஒருவரின் 
சமூகத க்தாடர்புககள, வககவாரியாகப பகுபப்தற்கு, 
சமூக ஊடகத்தளஙககள சசி ந்்த முக்யில் பயன்படுததும் 
வி்தமாகும். இந்த சமூக வககபபிரிவுகள், சமூக ஊடகத
்தளஙகள் வருவ்தற்கு பலகாலம் முன்னநமநய இயல்புநிகல 
வாழவில் வழக்கத்தில் இருந்்தன. சமூக ஊடகத்தளஙகளின் 
அ்சிமுகம் இவற்க் நமலும் கவளிபபகடயாகத க்தரிய்ச 
கசய்்திருக்கி் து. எஙகளுகடய க்தன்னிந்்திய ஆய்வுக்
களத்தில், உபநயாகிபபாளர்ககள கவளிபபகடயாக வகக-
பிரிபபக்த ்தவிர்பப்தற்காக, மக்கள் முகநூல் நபான்் 
ஊடகத்தளஙகளின் அடிபபகட கசயல்பாடுககள அபபடிநய 
கவததுக்ககாணடாலும், இன்றும் இஙகு வழக்கத்திலிருக்கும் 
வககயீடடு முக்களில் ஒன்்ான, யார் எந்்தக் குலதக்த்ச 
சார்ந்்தவர்கள் என்் விவரஙகள் மக்களுக்கு க்தளிவாகத 
க்தரியும்.

முகநூல், டுவிடடர் மற்றும் இன்ஸடாகிராமுக்கு 
முற்்சிலும் மா்ாக, ஆனால் கூகுள்+ நபாலநவ, சீனாவின் 
சமூக ஊடகத்தளமான QQ, ஒருவரின் நணபர்களின் 
வகககய க்தளிவாகத ந்தாற்்பபடுததுகி்து. QQ ்தன் 
உபநயாகிபபாளர்ககள, அவர்களது நிகழநிகல க்தாடர்பு-
ககள, “நணபர்கள்”, “உற்் நணபர்கள்”, “சகபணியாளர்கள்”, 
“குடும்பத்தினர்”, “அந்நியர்கள்”, “்தவிர்க்க நவணடியவர்கள் 
(நிகழநிகலயில் ்தடுக்கபபட நவணடியவர்கள்)” நபான்் 
்தகலபபுகளிலும் மற்றும் அவர்கள் உகந்்த்தாகக் கருதும் 
பி் ்தகலபபுகளிலும் உள்ள குழுக்களாக வககபபிரிக்க 
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ஊக்குவிக்கி்து13. இருபபினும், இந்்த வகககள், உபநயா-
கிபபாளர்களால் மடடுநம காண முடியுநம ்தவிர, அவர்களது 
க்தாடர்புகளால் அல்ல. சீனர்களிகடநய புழஙகும் பிரபல-
மான கசாற்நகாகவ என்னகவன்்ால் “உன்னுகடய நணபர் 
உன்கன ்தன்னுகடய QQ வில் எந்்த வககபபிரிவில் கவத்தி-
ருக்கி்ார் என்ப க்த  கவதது அவருடனான உன்னுகடய 
உ்வுமுக்கய நீ  புரிந்து ககாள்ளலாம்” என்பது ்தான் 
அது. நமலும், பலவி்தமாகவும் மற்றும் நமற்க பாருந்்திய்தான 
வடடஙகள் மற்றும் குழுக்களாலும்14 பணபிடபபடட சமூக்சசா-
ர்கபக் ககாணட சீனாவில் (சீனாவுக்கு கவளிநயயுள்ள பல 
இடஙகளுக்கும் இது கபாருந்தும்), இதுநபான்் நகடமுக்-
கள் மிகவும் சா்தாரணமானகவ. இஙகு முக்கிய பிர்சசசிகன 
என்னகவன்்ால், நிகழநிகலயில் உள்ள வககபபிரிவு-
கள், மிகவும் சசிக்கலான பாரம்பரிய வககயகமபபுகளான 
“குவாஙக்ஸி” (சமூக உ்வுமுக்கள்) க்கு ஈடாக முடியாது. 
இ்தற்கு காரணம், QQ வில் நடபு்வுகளின் வககபபிரிவு-
கள், பரஸபரம் பி ரதநயகமானகவ. ஆனால் இயல்புநிகல 
வாழவில், நாம் நம் நணபர்ககள நமற்கபாருந்்திய குழுக்க-
ளாகக் கருது ம்  வாய்பபுகள் அ்திகம் இருக்கி்து. ஆகநவ, 
இஙகும் பி் ஆய்வுக்களஙககளப நபாலநவ, சமூக ஊடக-
த்தள ஙகள், சமூக வககபபிரிவுககள நமம்படுத்தக் கூடும். 
ஆனால், அகவ, இயல்புநிகல15 வாழவில் உள்ள சசிக்கலான 
நகடமுக்க்கு ஈடு ககாடுக்க முடியாது.

அந்்தரஙகத்திலிருந்து அநாமத்தயத்திற்கு: 
அ்ளவி்டக்கூடிய சமூகசசாரபு16

மு்தலாம் அத்தியாயத்தில், சமூக ஊடகத்தில் உள்ளார்ந்்த பல 
ஊடகத்தன்கமயின் கு்சிபபிடட ந்தாற்்தக்த “அளவிடக் கூடிய 
சமூக்சசார்பு” என்று வகரயக்யலாம் என்று விவா்திக்கப
படடது. ஆஙகிநலய ஆய்வுக்களத்தில் இருந்து வந்்த 
ஆரம்ப உ்தாரணம், பள்ளி மாணவர்ககள அடிபபகடயாகக் 
ககாணடது. எஙகளுகடய பிநரசசிலிய ஆய்வுக்களத்தில், 
கல்விக்குக்பாடு மற்றும் கபாருளா்தாரக் காரணஙக-
ளால், பல வய்தானவர்களுக்கு, மிகவும் குக்வான அளநவ 
இகணய்தள வாய்பபுகிடடும். ஆகநவ, இஙகு சமூக ஊடகத
்தளஙகள் என்பது, கபரியவர்களின் பார்கவக்கு அபபாற்படடு,  
இளம் வய்தினர், ்தஙககளகயாத்தவர்களுடன் ்தற்கால, 
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புதுகமயான ்தகவல்ககளப பகிர்ந்துககாள்ளவும், நசகரிக்
கவும் பயன்படும் ஒரு களமாகநவ கரு்தபபடுகி் து. மற்் 
இடஙககளப நபாலநவ இஙகும், சமூக ஊடகஙகள் என்பகவ, 
அந்்தரஙக உ்வுமுக்ககள (உ்வினருடனான பந்்தம், 
கநருஙகிய நடபுக்கள், ்தம்ப்தியினர்) அமர்வு கசய்வ்தற்கும், 
அபபடியாகபபடட அந்்தரஙகதக்தநய அளவிடடு, அனுபவிதது,  
நிறுவி, பலபபடுததும் ஒரு களமாகவும் விளஙகுகி் து. 
க்தன்னிந்்திய ஆய்வுக்களத்தில், சமூக ஊடகத்தளஙகள், ஒரு 
கற்பகன உ்வுக்களமாக கசயல்படுகி் து. இஙகு பாரம்பரிய  
வககயில் அடுத்தகடட குடும்ப உ்வு மற்றும் குலதக்த்ச 
சார்ந்்த அநநகரும், அதக்தயாகவும், மாமியாகவும், ஒன்று
விடட சநகா்தர சநகா்தரிகளாகவும் (உயிரியல் வககயில் 
க்தாடர்பில்லாவிடடாலும்) பார்க்கப படுகின்்னர். ஆகநவ, 
சுற்்ம் மற்றும் கசாந்்தம் என்பகவ, ஒரு நபர், கநருக்கம் (அ) 
அந்்தரஙகம் என்் அளவுநகாலில் எவவளவு தூரம் பயணித
்திருக்கி் ார் என்பக்த கவளிபபடுததும் ஒரு மரபு்சகசால்லாக 
பயன்படுத்தப படுகி் து.

டரினிடாடில் உள்ள சசினனனுகடய ஆய்வுக்களத்தில், பல 
குடும்பஙகளில், கபற்ந்ார்கள் அல்லது பிள்களகள் அல்லது 
சநகா்தர சநகா்தரிகள் கவளிநாடடில் வாழவ்தால், சமூக ஊடக-
த்தள பயன்பாடு என்பது, அடிபபகட குடும்ப உ்வுமுக்-
ககள நபணுவ்தற்கு இன்்சியகமயா்த்தாக ஆகிவிடுகி் து. 
உணகமயில், எஙகளுகடய சசில ஆய்வுக்களஙகளில், ஒநர 
இல்லத்தில் வசசிக்க முடியா்த குடும்பத்தினர் ஒருவநராகடாருவர் 
நமம்படட உணர்வுபூர்வமான பிகணபகப உருவாக்கிக்ககாள்
வ்தற்கு சமூக ஊடகத்தளஙகள் கபரிதும் உ்தவியுள்ளன. 
இவர்கள், ஒநர வீடடில் இருபபக்தக்காடடிலும், நிகழநிகலயில் 
ஒருவநராகடாருவர் அ்திக நநரம் கசலவிடுகி் ார்கள். உ்தார-
ணத்திற்கு, நமற்கத்திய நாடுகளில், ப்தின்பருவத்தினர் ்தஙகள் 
குடும்பததுடன் ஒநர வீடடில் வசசித்தாலும், ்தஙகள் குடும்பத
்தினருடன் மிகவும் குக்ந்்த அளவிநலநய க்தாடர்பிலிருபபர். 
உ்தாரணமாக, அவர்கள், ்தஙகள் கபற்ந்ார் அனும்தியின்்சி 
்தஙகள் அக்க்குள் வருவக்தத ்தடுக்க அவர்கள் அக்யின் 
கவளிநய கு்சிபபு எழு்திகவத்திருக்கக் கூடும். அவர்களின் 
கபரும்பாலான சமூக்சசார்பு, வீடடின் மற்் பகு்திகளில் 
இருந்து ்தனித்திருக்கும் ஒரு இடமாகக் கரு்தபபடும் அவர்க-
ளின் படுக்ககயக்யின் ்திகரகளில் இருந்து நீள்கி் து. இந்்த 
ப்தின்பருவத்தினர், ்தஙகள் குடும்பதக்த்ச சார்ந்்த மற்்வர்
களுடன் ஒநர கூகரயின் கீழ இருந்்தாலும், இவர்கள், ்தஙகள் 
குடும்பததுடன் ஒன்்ாக “வாழவில்கல” என்ந் கு்சிபபிடலாம். 
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அ்தாவது, அவர்கள் ்தஙகளின் நிகழநிகல க்தாடர்புகளுடன், 
சமூகப பழக்கத்தில் இருந்்தாலும், அவர்களுடன் ஒன்்ாக 
வாழா்தது நபால.

வடக்கு சசிலி ஆய்வுக்களத்தில், அஙகுள்ள சுரஙகப பணி-
யாளர்களுக்கு, ்தஙகள் குடும்பத்திடம் இருந்து பணிநிமித்தமாக 
பிரிந்்திருக்கும் காலத்தில், அவர்களுடன் கூடிக்கலந்து நபசுவ
்தற்கு, வாட்ஸப நம்பமுடியா்த அளவிற்கு முக்கிய மான்தாக 
ஆகிவிடடது. இருபபினும், சமூக ஊடகஙகள் ஒருசசில குடும்
பஙகளுக்கு, பிரிவிற்கான தீர்வாக அகமந்்தாலும், மற்்வர்க
ளுக்கு, அது பிர்சசசிகனயாக அகமயக்கூடும். ஒருசசில 
சுரஙகதக்தாழிலாளிகள், ்தஙகளுடன் பணியாற்றும் கவகுசசில 
கபண சுரஙகதக்தாழிலாளிகளின் ஆண துகணவர்களுக்கு 
மத்தியில், கபா்ாகமகய சமூக ஊடகஙகள் தூணடுவ்தாகக் 
கூறுகி் ார்கள். நவறுசசில வழக்குகளில், சமூக ஊடகஙகள், 
ஏற்கனநவ பிர்சசசிகனயில் இருக்கும் குடும்ப உ்வுமுக்-
ககள, நமலும் சசிக்கலான்தாக ஆக்கக்கூடும். எனினும்,  
சுரஙகதக்தாழிலாளிகள், சமூக ஊடகஙகள், கவளியுலகின் 
ஒரு பகு்திகய ஒரு காபபு இல்லம் நபாலிருக்கும் அவர்களின் 
்தஙகுமிடத்திற்கு ககாணடுவருவ்தாகவும், அ்தன் மூலம் அந்்த 
இடத்திற்கு ஒரு மனி்தத்தன்கம கிகடபப்தாகவும் கருது
கின்்னர்.

சீனாவின் க்தாழில்துக் ஆய்வுக்களத்தில், கவவ
நவ்சிடத்தில் நீணடதூர உ்வுமுக்யில் வாழந்து ககாணடு 
இருக்கும் சசில ்தம்ப்தியினர், ்தஙகள் துகணவர்கள், நிகழ
நிகலயில் அ்திக அக்கக்யுடன் கசயல்படுபவர்களாகவும்,  
ஒநர இடத்தில் ஒன்்ாக வாழும் வாழவின் அன்்ாட 
இம்கமக்குரிய விசாரஙகளில் இருந்து விடுபடடவர்களா
கவும் இருபப்தாகக் கரு்தினர். குடும்பஙகளின் சசில இளம்
வயது உறுபபினர்கள், குடும்பத்தின் மூத்த உறுபபினர்கள், 
நிகழநிகல உகரயாடல்களின் நபாது அழகழகான முகவுருக்
ககள (இநமாஜி) பயன்படுததுவ்தால் மிகவும் எளிகமயான-
வர்களாகவும், நமம்நபாக்கானவர்களாகவும், நகக்சசுகவ 
உணர்வு மிக்கவர்களாகவும் இருபப்தாக அபிபபிராய   
படுகின்்னர். இந்த மூத்த உறுபபினர்களுடனான நநருக்கு 
நநர் உகரயாடல்களின் நபாது, மிகவும் க்ாராகவும், மிகுந்்த 
மரியாக்தயுடனும்17 நடந்து ககாள்ள நவணடியிருபபக்த 
அவர்கள் சுடடிக்காடடுகின்்னர். மீணடும் ஒருமுக், 
இயல்புநிகல உ்வுமுக்களிடமிருந்து பிரிபபக்தவிட, 
சமூக ஊடகஙகள், பாரம்பரிய கநருஙகின உ்வினர் 
முக்ககள, பல வழக்குகளில் ்தக்ககவததுக்ககாள்ளவும், 
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நபணுவ்தற்கும், உயிர்பபூடடவும் ஒருசசில வழக்குகளில் உரு-
மாற்்வும் பயன்படும் ஒரு மு்தன்கமயான வககயாக ஆகி-
விடடது. இந்்த அகனதது வழக்குகளிலும், அளவிடக்கூடிய 
சமூக்சசார்பு, சமூக ஊடகஙகள், இயல்புநிகல உ்வுமுக்-
ககள விட அ்திக அளவில் தீவிரமான்தாகவும், கநருக்க
மான்தாகவும் இருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுககள சூழந்ந்த 
இருக்கி்து.

இது அ்திக முக்கியததுவம் கப்க்கூடும் என்ப்தற்கான 
இன்கனாரு காரணம், மக்கள் இயஙக முடியா்த நிகலகய 
அகடயும் சமயம். மில்லர் ்தன்னுகடய ஆய்வுபபணியில், ஒரு 
அந்்திம பராமரிபபகம் ்தஙகள் நநாயாளிகளுடன், கு்சிபபாக, 
முற்்சியநிகலயில் உள்ள புற்று நநாய் பற்்சிய இறு்தி 
நநாய்சிக்கக கபற்்வர்களுடன் எவவாறு ்தகவல் க்தாடர்பு 
ககாள்கி் து என்பக்தப பற்்சிய விரிவான ஆய்வ்சிக்கககய 
இகணத்திருக்கி் ார். ஆஙகிநலயரின் சமூக்சசார்பின் கு்சிப
பிடட இயல்பின் காரணமாக, கிராமபபு்ஙகளிலும் கூட, இயஙக 
முடியா நிகல தீர்மானமான ்தாக்கதக்த ஏற்படுத்தி இருக்
கி் து. கிராமபபு்ஙகளில் சமூக்சசார்பு என்பது ஒரு கு்சிபபிடட 
பஙகக பின்பற்றுகி் து. இ்தன் படி, மக்கள் கபாது இடஙகளில் 
அதீ்த சமூக ஒபபுரவு உள்ளவர்களாகவும், ஆனால ்தஙகளுகடய 
்தனிகம வடடதக்த மிகததீவிரமாக பாதுகாபபவர்களாகவும் 
இருக்கின்்னர். இவற்றுடன் நசர்ந்து உறு்தியான கமய்யு-
ணர்வுநயம் கபற்் வயது மு்திர்ந்்தவர்கள், ்தாஙகள் ்தஙகள் 
உ்வினர்களுக்நகா நணபர்களுக்நகா பாரமாக இருக்க 
விரும்பு வ்தில்கல. இ்தன் விகளவாக, வியக்கத்தக்க அளவில் 
ஒதுக்க நிகலயும், துகணயற்் ்தனிகம நிகலயும் உருவாகி-
யிருக்கின்்ன. ஒரு பயனுறு கசயல்்திடடம் என்் வககயில், 
இது அந்்திம பராமரிபபகஙகளுக்கு, அஙகுள்ள மு்தியவர்
ககள, கு்சிபபாக, நநாயின் ஆரம்பக்கடடத்தில், உ்தவியும், 
துகணயும் கபறுவ்தற்கு இணக்கமாக உணரும் கடடத்தில் 
உள்ளவர்ககள, சுலபமான உபகரணஙகளான ஐநபட நபான்்-
வற்க் உபநயாகிதது சமூக ஊடகத்தளஙககளப பயன்படுத்த 
ஊக்குவிக்குமாறு சசிபாரிசு கசய்யபபடடது. துகணயற்் 
நிகலக்கு, ்தனித்த மற்றும் கபாதுகமயான சமூக்சசார்பின் 
இருமுகப பணபு ்தான் காரணம் என்பக்த நிகலபபடுத்திக்
ககாணட ்தருணத்தில், சமூக ஊடகஙககள, ்தனிகம மற்றும் 
கபாதுகமக்கு இகடநய ஒரு பாலமாக விளஙகும் அளவீடடு 
சமூக்சசார்பு என்று வகரயக்வது, ஆஙகிநலய கடடுத்தகட18 
மிகுந்்த சமூகத்தால் உருவாகும் துகணயற்் நிகலக்கு ஒரு 
கபாருத்தமான தீர்வாக இருக்கும்.
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ஒரு சசில வழக்குகளில், உ்வுமுக்கள் கநருக்கம் 
கூடக்கூட, உபநயாகிக்கபபடும் ்தகவல் பரிமாற்் ்தளஙகளும், 
க்தாழில்நுடபஙகளும் பலவககபபடும். பநராடகபணட19 
அவர்களின் ஆய்வு க்தரிவிபபது என்னகவன்்ால், சமூக 
ஊடகத்தளஙகளின் கபருக்குநிகல, அவர்கள் பணியாற்்சிய 
பிராந்்தியமான ஸவிடசர்லாந்்தில் பு்திய அ்திக அளவிலான 
சமூக க்தாடர்புகளுக்கு வழிவகுக்கவில்கல, மா்ாக, அ்திக 
கநருக்கமான உ்வுமுக்ககளக் ககாணட சசி சிய குழுகவ 
கச்சிவாக்கி, அவற்்சின் சமூகத க்தாடர்பின் கசழுகமகய, 
பலவி்த ்தகவல் க்தாடர்புத ்தடஙகளின்20 கசழுகமக்கு ஈடாக்
குகி் து என்பது ்தான். எஙகள் கசயல்்திடடத்தின் பல வழக்கு-
களில் நடபபக்தப நபால, இந்்த கபாதுகமபபடுத்தலும், ஒரு 
சசில பிராந்்தியஙகளுக்கு கபாருந்தும் ்தவிர, அகனத்தி-
ற்கும் அல்ல.

அளவீடடு சமூக்சசார்கப, பலவி்த பரிமாணஙகளுடன், 
அ்தாவது, சமூக ஊடகஙகள் மூலம் கிகடக்கும் எந்க்தந்்த 
சமூக்சசார்புககள, மக்கள் எந்க்தந்்த அளவில் ந்தகவ என்று 
கருதுகி் ார்கள் நபான்்கவ, க்தாடர்புபடுத்த முடியும். 
நிநகாலஸகு, க்தன் இத்தாலிய ஆய்வுக்களத்தில் கணடது 
என்னகவன்்ால், அநநகம் மக்களுக்கு, அவர்களின் முந்க்தய 
சமூகத க்தாடர்புகநள நபாதுமான்தாகவும், நிகலயான்தாகவும்  
இருக்கி் து என்பக்தத ்தான். அஙகுள்ள மக்கள் பலரின் 
முகநூல் க்தாடர்புகள், அந்த நகரதக்த்ச சார்ந்்தவர்களாக 
இருந்்தாலும், இகணந்து வாழும் முக்யினால், அந்்த உ்வு-
முக்ககளப நபணுவ்தற்கு, சமூக ஊடகத்தளஙககள ஒரு 
மார்க்கமாக உபநயாகிக்கும் அவசசியம் அவர்களுக்கு இருக்க-
வில்கல. இ்தன் காரணமாக, பலர், சமூக ஊடகஙகள் ்தஙகள் 
வாழவில் எந்்தவி்த கபருமாற்்தக்தயும் ஏற்படுத்தவில்கல 
என்ந் கரு்தினர். இருபபினும், கபருநகரஙகளில் உயர்கல்வி 
அனுபவம் கபற்று, அந்்த சசிறு நகரத்திற்கு கவளிநய பல்நவறு 
சமூக க்தாடர்புககளக் ககாணடிருந்்த சசி சிய மக்கள் குழுக்க-
ளுக்கு, இந்்த சசிறு நகரத்திற்கு ்திரும்புவது என்பது, இந்்த 
நீடடிக்கபபடட சமூகத க்தாடர்புககள இழபபது நபாலாகி் து 
என்பக்த நிநகாலஸகு கவனித்தார். இதுநபான்் மக்களுக்கு, 
அன்்ாட உ்வுமுக்ககளக்காடடிலும், மிகவும் முக்கியமான-
்தான இந்்தமா்திரியான பரவலான க்தாடர்புககள ்தக்ககவ-
ததுக்ககாள்வ்தில், சமூக ஊடகஙகள் கபரும்பஙகு வகித்தன.

கபாதுவாக்ச கசால்லபநபானால், எஙகளுகடய 
நான்காவது அத்தியாயத்தில் காணபபடும் கணக்ககடுபபின் 
படி, மக்கள், சமூக ஊடகஙகள் ஊக்குவிக்கும் சமூக உ்வு   
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முக்ககள நநர்மக்யான்தாகநவ21 பார்க்கி் ார்கள். கநருக்
கமான உ்வுமுக்ககளப கபாறுத்தவகர, அது நம்பிக்
கககயயும், பாசதக்தயும் வளர்தது கவளிபபடுததும் ஒரு 
கபாது இடமாக விளஙகுகி் து. அந்த சமயம், இந்்த நாணய-
த்தின் மறுபக்கமான, உ்வுமுக்களின் அதீ்த காடசசிகமயால் 
விகளயக்கூடிய கபா்ாகமகயயும் கணகாணிபகபயும் 
பற்்சியும் மக்கள் அ்சிந்ந்த இருக்கி் ார்கள்.

கநருக்கமான சமூக உ்வுமுக்களுக்கிகடநயயான, 
சமூக ஊடகஙகளின் பயன்பாடடில், இதுநபான்் கபாதுவான 
உளபபான்கமயுடன் ஒபபிடும் நபாது, அந்நியர்களுடன் 
க்தாடர்பு ஏற்படுத்திக்ககாள்ள உ்தவும் சமூக ஊடகத்தளங
களின் ஆற்்ல் கு்சிதது எஙகளுக்கு பலவி்தமான ப்தில்கள் 
கிகடத்திருக்கின்்ன. சசிலி நாடடவர்கள், டிணடர் மற்றும் 
இஙகிலாந்்தில் பிரபலமாகி வரும் க்ரிணடர் நபான்் நடடடிங 
்தளஙககள உபநயாகபபடுததுவது இல்கல. இஙகுள்ளவர்கள், 
சசிலசமயஙகளில், அந்நியர்ககள, ்தஙகள் ஊடகத்தளஙகளின் 
ப்திவுககளப பார்பபவர்களாகப பார்பபக்தவிட, பாலியல் 
துகணவர்களாகப பார்பப்தில், குக்வாகநவ நம்பிக்கக
யின்கம ககாள்கி் ார்கள். மா்ாக, சசிலி நாடடவர்கள், கா்தல் 
சார்ந்்த உ்வுமுக்ககள ஏற்படுத்திக்ககாள்ள முகநூலில் 
உள்ள ்தஙகளின் நணபர்களின் நணபர்ககள சார்ந்ந்த 
இருக்கி ் ார்கள். இரணடு களஙகளிலும், அந்நியர்கள், 
இயல்புநிகல சசிபாரிசு22 இல்லாமல், அ்தாவது, இயல்புநிகல 
வாழவில் க்தரிந்்தவர்களாகநவா அல்லது க்தரிந்்தவர்களுக்கு 
க்தரிந்்தவர்களாகநவா இல்லாமல், நிகழநிகல நடபுக்களாக 
ஆவது இயலாது. மற்்படி அந்நியர்கள் எபநபாதும் சந்ந்தகத
்திற்குரியவர்கநள.

இது எஙகள் கிராமபபு் சீன ஆய்வுக்களத்தில் இருந்து 
முரணபடுகி் து. இஙகு கமக்கடானால்ட கு்சிபபிடுவது நபால், 
சமூக ஊடகத்தளஙகளின் வருககக்கு முன்பு, “கமாக்ங 
கரன்” (அந்நியர்கள்) உடனான இகடவிகனகள், மிகவும் 
அபூர்வம். இபநபாது இளம் வய்தினர் “லுவாஞசசியா” (அ்திக 
அளவிலான அந்நியர்கள்) நடபு ஏற்படுத்திக் ககாணடாலும், 
மற்்வர்கள், கு்சிபபாக மணமான ்தம்ப்தியினர், நிகழ
நிகலயில் உள்ள பரி்சசயமற்்வர்களிடம்23, எ்சசரிக்ககயான 
மனபபாஙகுடநனநய பழகுகி் ார்கள். அந்தநபால நகாஸடா 
கணடுககாணடது என்னகவன்்ால், மார்டினில், சமூக ஊடக-
ஙகள், கு்சிபபாக முகநூல், ஒரு ்தனிநபரின், சமூகப பிகண-
பபுககள, “யபான்சசி” க்கு (அந்நியர்கள்/ பரி்சசயமற்்வர்கள்) 
விரிவுபடுத்த பயன்படுத்தபப டடிருக்கி் து. பாரம்பரியமாக, 
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மக்களின் சமூக உ்வுமுக்கள், முக்கியமாக “அக்ரபா” (உ்வி-
னர்கள்) அல்லது “ககாம்சு” (அணகட அயலார்) மற்றும் ஒரு 
சசிலருக்கு, “அர்கடஸ” (நணபர்கள்)24 ஆகியவர்ககள மடடுநம 
உள்ளடக்கிய்தாக இருந்்தது.

அந்நியர்கள் / பரி்சசயமற்்வர்கள் நநாக்கிய மனபபாங
கிலான மாற்்ம், எஙகளது க்தாழில்துக் ஆய்வுக்களத்திலும் 
கவனிக்கப படடது. இஙகு பலர், நிகழநிகல நடபு்வுககள, “சுன்” 
(தூய்கமயான) உ்வுமுக்களாகப பார்க்கி் ார்கள். ஏகனனில் 
அகவ, இயல்புநிகல உ்வு முக்களில் காணபபடும், நகட-
முக் க்நகற்் நகாரிக்ககககள முன்கவபப்தில்கல, மற்றும் 
அவற்்சில் குக்வான அளவிநலநய சமூகப படிநிகல உடபுகு-
த்தபபடடுள்ளது. கபய்ஜ் என்் ஒரு க்தாழிற்சாகல பணியாளர் 
கு்சிபபிடடுள்ளது நபால்,

“அவர்கள் (நிகழநிகல நணபர்கள்) உஙககள விரும்பு-
வ்தற்கு, உஙகளுடன் பழகுவ்தற்குமான காரணம், அவர்கள், 
நீஙகள் நீஙகளாக இருபபக்த விரும்புவ்தனால் ்தாநன ்தவிர, 
நீஙகள் பணக்காரர், உஙகளிடமிருந்து கபருந்க்தாகக கடன் 
கப்லாம் என்ப்தற்காகநவா, அல்லது, நீஙகள் கசல்வாக்கு 
மிக்கவர், அ்தனால் உஙகளிடமிருந்து நல்ல உத்திநயாகம் 
கப்முடியும் என்ப்தாநலா அல்ல. இஙகு (நிகழநிகலயில்) 
எல்லாம், மிகவும் தூய்கமயான்தாகவும், பணம் மற்றும் 
கசல்வாக்கின் ்தகலயீடு அற்்்தாகவும் இருக்கி் து”

இந்த நபான்் கருதது ஒரு சசில க்தாழிற்சாகல மு்தலாளி
களால் கூ்பபடடது. அவர்கள் பல சமயஙகளில், பள்ளிக்கூட 
மறுசந்்திபபுககள ்தவிர்ததுவிடுவ்தாகவும், அ்தற்கு காரணம், 
அவர்களின் பகழய பள்ளிதந்தாழர்களிடம் இருந்து வரும் 
நி்தியு்தவிக் நகாரிக்கககள் ்தான் என்றும் கு்சிபபிடடனர். 
இருபபினும், அவர்கள், ்தஙகள் குடும்பத்தினர் மற்றும் கீழப
பணியாளர்களிடம் காடடமுடியா்த மன அழுத்ததக்த, விடு  
விததுக்ககாள்வ்தற்காக, வீசாட ல் உள்ள பரி்சசயமற்்வர்
களிடம் நபசுவ்தில் சந்ந்தா்பபடுகின்்னர். இந்்த ஆய்வுக்
களத்தில், க்தாழிற்சாகல மு்தலாளிகளும், க்தாழிலாளிகளும், 
வருமானத்தில் இருநவறு துருவஙககள கு்சித்தாலும், நிகழ
நிகலயில் பரி்சசயமற்்வர்களுடன் நடபாகவும் க்தாடர்புடனும்  
இருபப்தற்கான அவர்களின் காரணஙகள் ஒத்த்தாகநவ  
இருக்கின்்ன. இரணடு வழக்குகளிலும், பல சந்்தர்பபஙகளில் 
கசல்வத்தாலும், சமூக அந்்தஸ்தாலும் நடுநிகலபபடுத்தபபடட 
(அல்லது மக்கள் கூறுவக்தபநபால “மாசுபடட”) இயல்புநிகல 
உ்வுமுக்ககள விட நிகழநிகல உ்வுமுக்கள் நம்பத
்தகுந்்த்தாகநவ பார்க்கபபடுகி் து.
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மிகவும் கவளிபபகடயான சமூக ஊடகஙககளப 
கபாறுத்த  வகர, உ்வுமுக்களின் நிகழநிகல கவளிபபாடு 
என்பது, அ்திகாரபூர்வ சரிபார்பபாகவும் புரிந்துககாள்ளபபட 
நவணடும். எஙகளுகடய க்தன்னிந்்திய ஆய்வுக்களத்தில், 
வாடசப மூலம் பகிர்ந்துககாள்ளபபடட கநருக்கமான மற்றும் 
அந்்தரஙகமான ்தகவல் பரிமாற்்ஙகள், குடும்ப நபர்களுக்
கிகடநயயான ்தகவல் பரிமாற்்த்திற்காக பயன்படுத்தபப-
டடது. மறுவககயில் பார்த்தால், கபாதுக்களமான முகநூல், 
குடும்ப மற்றும் உ்வுத்தகளகள், மிகவும் கவனமாக, குடும்ப-
த்தினர் அல்லா்த க்தாடர்புகளுக்காக அரஙநகற்்பபடும் ஒரு 
இடமாக விளஙகுகி்து. உ்தாரணத்திற்கு, குடும்பத்தில் ஒரு 
குழந்க்தப பி்பகப பற்்சிய ப்திவு, குடும்பநபர்கள் மற்றும் 
உ்வினர்களிடம் இருந்து   அவர்கள் ஏற்கனநவ க்தாகலநபசசி 
மூலநமா அல்லது நநருக்கு நநராகநவா வாழததுக்ககள 
க்தரிவித்திருந்்தாலும்,  ஏகபபடட விருபபஙககளயும், கருதது
ககளயும் கபறும். இதுநபான்் சமூக ஊடக கசயல்பாடுகள், 
முகநூலில் உள்ள குடும்பத்தினர் அல்லா்தவர்களுக்காக 
புகனயபபடடகவயாகும். வடக்கு சசிலியில், ஒரு கா்தல் 
உ்வுமுக், அ்தன் அ்திகாரபூர்வ அஙகீகாரதக்த, முகநூலில் 
“உ்வுமுக் ப்திவாகநவா” அல்லது “்தஙகளுக்கு முக்கியமா-
னவரின்” வகலபபக்கத்தில் ஒருவர் மற்்வருக்கு இயல்பான 
கா்தல் கு்சிபபுகளாகநவா ப்திவிடடால் மடடுநம கப்முடியும் 
என்று கெய்ன்ஸ விளக்குகி்ார். அந்த நபால க்தாழில் 
துக் சீனாவில், இளம் ்தம்ப்திகளுக்கு, QQ வில் அவர்க-
ளின் கா்தகல கவனிக்கும் நிகழநிகல  அரஙகத்தினர் 
ந்தகவபபடுகி்ார்கள். ஒருசசில  வழக்குகளில், க்தாழிற்சா-
கலயில் உள்ள இளம் புலபகபயர்வு பணியாளர்கள், ்தஙக-
ளுகடய அகனதது நிகழநிகல க்தாடர்பு ககளயும் ககாணட 
QQ குழுக்ககள, ்தஙகள் கா்தலி/ கா்தலர் இடம், “நான் 
உன்கனக் கா்தலிக்கிந்ன்”  என்பக்த அகனவர் முன்னி-
கலயிலும் (நிகழநிகல குழு உகரயாடலின் நபாது) கவளி-
பபகடயாகக் கூ று வ்தற்காகநவ உருவாக் குகின்்னர். இது 
நபான்் நிகழநிகல வாக்குகரபபுகள், ஒரு உ்வுமுக்-
யில் மிகபகபரிய கபாறுபநபற்பாகக் கரு்தபபடுகி்து. இந்்த 
வககயில், சமூக ஊடகஙகள் நம்கம நம் உ்வுமுக்ககளப 
பற்்சியும், நம்கமபபற்்சியும் அ்திக உணர்வுநிகல மற்றும் 
சுய உணர்வு உள்ளவர்களாக ஆக்கக் கூடும். இந்்த வழக்கு-
களில், இயல்புநிகல உ்வுமுக்கள், அகவ நிஜமானகவ 
என்று ஒததுக்ககாள்ளபபடுவ்தற்காக நிகழநிகல அஙகீகா-
ரதக்த்ச சார்ந்்தகவயாக மா்சிவிடடன.
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இந்்த உ்தாரணஙககள நாம் ஒன்்ாக்ச நசர்ததுப பார்தந்தா-
மானால், சமூக ஊடகஙகள் ஆய்வுக்களஙகளுக்கிகடநய,  
முரணபாடான விகளவுககள ஏற்படுத்தியிருபபக்தப பார்க்க-
லாம். இருபபினும் இ்தற்கான பகு்திக் காரணம், சமூக ஊடகஙகள் 
என்் கசாற்கூறு, பரந்்த அளவிலான ்தளஙககள உள்ளட-
க்கியது என்ப்தால் ்தான். இவற்க் நாம் “பலவி்த ஊடகம்”, 
அ்தாவது, ஒரு கபாது வரம்கப்ச சார்ந்்த ்தனக்ககன்று ்தனிதது-
வம் வாய்ந்்தகவ, என்் வககயில் பார்தந்தாமானால், சற்ந் 
அ்திகபபடியான நிகலபபாடு கவளிபபடும். ஒருவரின் சமூக 
உலகக, ்தனித்தனி வகககளாக பிரித்தகமபப்தற்கு உ்தவுவ்தற்
காக, ்தளஙககள உபநயாகிதது, கபாதுவான மற்றும் ்தனிபபடட 
சமூக்சசார்புகளுக்கிகடநய ஒரு எ்திர்பகப உருவாக்குவதும், 
கவவநவறு ்தளஙககளநயா அல்லது, ஒநர ்தளத்தின் கவவநவறு 
பயன்பாடடு பாணிககளநயா சுரணடுவதும் நடபபில் இருபபது 
்தான். க்தன்னிந்்திய ஆசசிரியர்களின், வாடசப நநாக்கிய, அது 
பள்ளி சார்ந்்த்தா அல்லது குடும்பம் சார்ந்்த்தா என்பக்தப 
கபாறுத்த, மாறுபாடான மனபபாஙகு, பிநரசசிலிய ப்தின்பரு-
வத்தினரின், கபரியவர்களின் கடடுபபாடடிலிருந்து விடுபடடு 
்தன்னியக்கம் கபறுவ்தற்கான முகநூல் பயன்பாடு மற்றும் சசிலி 
நாடடுக் கா்தலர்கள், பரந்்த கபாதுதக்தாடர்புகளிடமிருந்து அ்தி-
காரபூர்வ சரிபார்த்தல் கபறு்தல் ஆகியகவ இ்தில் அடஙகும். 
கநருக்கமான உ்வுமுக்ககள நபணுவ்தில் இருந்து, பரி்சச-
யமற்்வர்களுடன் உ்வுமுக்ககள அகமததுக்ககாள்வது 
வகர, சமூக ஊடகஙகள் ஒரு அளவீடடு சமூக்சசார்பு வடிவமாக-
வும், மக்ககள ்தஙகள் சமூக வாழவின் மீது சசி ந்்த கடடுபபாடு 
உகடயவர்களாக ஆக்கும் வடிவமாகவும் விளஙகுகி் து. இது 
நகடமுக்யில் இருக்கும் சமூக வி்திமுக்ககள, மாறுபாடான 
சூழல்களுக்கு ஏற்ப ்தழுவிக்ககாள்வ்தாநலா, அல்லது, கநருக்கம் 
மற்றும் தூரஙகளின் அளகவப பயன்படுத்தி, முற்்சிலும் பு்திய 
வககயிலான சமூக உ்வுககளயும் சமூக்சசார்புககளயும் உரு-
வாக்கிக்ககாள்ள அனும்திபப்தாநலா இருக்கலாம்.

நிகழநிலை அல்டயா்ளஙகள -  அனறா்ட 
வாழவின நீடடிக்கப்்பட்ட மற்றும் பு்திய 
்பரிமாணஙகள

இது நிகழநிகல அகடயாளததுடனான நமது இறு்திப பிர்சசசி-
கனயான அகடயாளதக்த, மனம் சம்பந்்தபபடட நிகலயாகப 
பார்க்காமல், சமூக இகடவிகனயால் கடடகமக்கபபடட 
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ஒன்்ாகப பார்க்கும் நம் மனபபாஙகிற்கு நம்கம இடடு்ச
கசல்கி் து. கசன்கனட25 அவர்களின் ஆய்வு, அகடயாளம் 
என்பது எவவாறு பணகடயகாலத்தில் சுமத்தபபடட ஒன்்ாக 
பார்க்கபபடடது என்பக்த நமக்கு உணர்ததுகி் து. ஒரு 
நபர், ஒரு கு்சிபபிடட வர்க்கம், க்தாழில், சமூகப பாத்திரம் 
ஆகியவற்்சிற்கு பி்க்கி் ார். என்ன நடந்்தாலும், அவர் 
அந்்த நிகலயிநலநய நிகலத்திருக்க நவணடும். சற்றும்  
பி்ழக்கூடாது. நவீன உலகில், மக்கள் நிகலயற்், ஆனால், 
மக்களின் சூழநிகலககள பிர்திபலிக்கக்கூடிய அகடயாளக்
கூறுகளுடன் சமாளிக்க நவணடியிருபப்தாக கிடடன்ஸ26 
அவர்கள் வா்திடுகி் ார். இது எந்்தளவு இருக்கி் க்தன்்ால், 
இபநபாக்தய நபாராடடம், சுய அகடயாளதக்த ்தக்ககவததுக் 
ககாள்வ்தற்கான ஒத்திகசவான கக்த என்னும் அளவிற்கு 
இருக்கி் து. இந்்த இரணடு உள்நநாக்குகளும் நகாஃபநமன்27 
அவர்களால் பாராடடபபடுகி் து. அவருகடய முந்க்தய 
கருத்தான, கடகடகமபபு முக், மக்கள் எவவாறு பல்நவறு 
சமூக பாத்திரஙககளயும், சூழல்ககளயும் சார்ந்்த: அன்கன, 
பணியாள், விகளயாடடு வீராஙககன, நபான்் அகடயாளங
ககள சமாளிக்கி் ார்கள் என்பக்த விளக்குகி் து. நிகழ
நிகலக்கு்ச கசல்வது இந்்தக் கலகவக்கு கூடு்தல் கடடகமபகப 
அளிக்கி் து. இந்்த சமூக்சசார்பு எபநபாது அளவிடக்கூடிய்தாக 
ஆகி் ந்தா, அது நிகழநிகல அகடயாளஙகளுக்கு கூடு்தல் 
கநகிழகவ அளிக்கக்கூடும்.

இக்த பரிநசா்திக்கும் ஒரு வழி, பிம்பஙகள் மற்றும் உ்வு-
முக்களின்28 கூடு்தல் காடசசிகமயின் விகளவுகள் மூலமா-
கத்தான். இது டரினிடாடில் மிகவும் முக்கியம். ஏகனன்்ால், 
அஙகு, ஏற்கனநவ சமூக கடபுலன் மற்றும் சுய ்தன்னிகலப
படு்தலுக்கிகடநய ஒரு கூடடகமபபு உருவாக்கபபடடுவிடடது. 
சுருக்கமாக்ச கசான்னால், டரினிடாடியர்ககள கபாறுத்த-
வகர, ஒருவர் யார் என்் உணகம, அவர்கள் ்தன்கனப
பற்்சி என்ன நிகனததுக்ககாணடிருக்கி் ார்கள் என்ப்தில் 
இல்கல, மா்ாக, அவருகடய ந்தாற்்த்தின் அடிபபகடயில் 
அவகர யாராக மற்்வர்கள் நிகனததுக்ககாணடிருக்கி-
்ார்கள் என்ப்தில் ்தான் இருக்கி் து. வரலாற்றுபபடி, இது 
அடிகமத்தனத்திற்கு எ்திரான எ்திர்பபு இயக்கஙகளின் மூலம் 
உருவானது. அந்்தஸது, அடிகமத்தனம், சமூகப படிநிகல 
ஆகியவற்்சின் மூலமாக ஒரு பிம்பம் சுமத்தப படுவக்த விட, 
மக்கள், ஒரு கணகடடுவிதக்தயின் மூலம் ்தஙகள் அரஙகத
்தினரின் மத்தியில், ஒரு பிம்பதக்த உருவாக்கிக்ககாள்
கி் ார்கள். உணகமயில், மக்கள் அவர்களின் பி்பபு அல்லது  
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க்தாழிகலகவதது எகடநபாடபபடக்கூடாது. ்தஙககள ஒரு 
சக்்தி வாய்ந்்த கசல்வாக்குள்ளவர்களாக உருவாக்கிக்
ககாள்ளும் ஆற்்கல கவதந்த எகடநபாடபபடநவணடும். 
ஒருவரின் நகட, உகட, பாவகன என்பது கவறும் நாடகம் 
அல்ல, அகவ மடடுநம ஒருவர் எகடநபாடபபடநவணடிய 
சரியான முக்.

இந்த ்தர்க்கம், முகநூலுக்கும் கபாருந்தும். புககப
படஙகளும் மீம்களும் டரினிடாடிய வகலபப்திவுககள ஆ்திக்கம் 
கசய்கின்்ன, ஏகனனில், சமூக ஊடகஙகளில் காடடபபடுவது 
ஒருவரின் ந்தர்ந்க்தடுக்கபபடட உணகம உருவம் என்ப்தால் 
்தான். அவவாறு ந்தர்ந்க்தடுபப்தன் மூலம் ஒருவர் ்தஙககள, 
உலகளாவியவர்களாகநவா, குடும்பம் சார்ந்்தவராகநவா, கபரு-
நகரத்தவராகநவா, அல்லது ஒரு ்தா்தாவாகநவா காடடிக்
ககாள்ள முகனகி் ார்கள். டரினிடாடில், சமூக ஊடகஙகள், 
ஒருவகரபபற்்சி ஏற்கனநவ புலனான ஒன்க், அ்திகமாக 
கடபுலனாக்ச கசய்கி் து. இ்தன் மூலம், அவர்களின் கடட-
கமக்கபபடட அகடயாளதக்த நமலும் வலியுறுததுகி் து. 
இ்தனால்்தான், மில்லர் அவர்கள், டரினிடாடில் முகநூகல, 
“உணகமகளின் நூல்”29 என்று விவரித்தார்.

முகநூலின், டரினிடாடிய உபநயாகம், மக்கள், ்தஙகள் 
இயல்புநிகல பிம்பதக்த விட, உணகமயாகத க்தரியக் கூடிய 
காடசசிகமக்குரிய அகடயாளதக்த உருவாக்கும் களமாக 
சமூக ஊடகஙகள் விளஙகுகின்்ன என்ப்தற்கான தீவிரமான 
உ்தாரணம். மற்்து, சீன க்தாழிற்சாகலயின் புலபகபயர்வா-
ளர்களின் QQ உபநயாகம், இ்தன் முடிவுகள், இயல்புநிகல 
உலகிற்கு கவளிதக்தரியா்த நபா்திலும். க்தாழில்துக் 
சீனாவில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான பணியாளர்கள், சீனாவின் 
உள்நாடடு கிராமஙகளில் இருந்து வந்்தவர்கள். சீனாவின் 
வளர்ந்து வரும் கபாருளா்தார சூழலில், அவர்கள் பணிகளுக்
காக, க்தாழில்துக் நகரஙகளுக்கு புலம்கபயர்கின்்னர். இது 
நபான்் புலபகபயர்வு பணியாளர்கள், மி்தக்கும் மக்கள்
க்தாகக என்று கபயரிடபபடடு, ்தற்காலிகமான மற்றும் விகல-
குக்ந்்த க்தாழிலாளிகளாக இருக்கி் ார்கள். இவர்கள் 
நகரத்தின் நிகலயான குடியிருபபாளர்களுக்கு ககாடுக்கபபடும்  
சலுகககளுக்நகா கல்விபபடிகளுக்நகா ்தகு்தியானவர்களாக 
கரு்தபபடுவ்தில்கல. இவர்கள் வாழும் சூழல்கள், மிகவும் 
கடின மான்தாகவும், ்தரம்்தாழந்்த்தாகவும் இருக்கும். ்தஙகளின் 
இயல்புநிகல வாழகவத்தான் இவர்கள் ்தாற்காலிகமான
்தாகப பார்க்கி் ார்கள். மா்ாக, இவர்கள் சமூக ஊடகஙககள, 
குடும்பம் மற்றும் நணபர்களுடன் எபநபாதும் க்தாடர்பில்  
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இருக்கக்கூடிய ஒரு நிரந்்தர இடமாகப பார்க்கி் ார்கள். 
கற்பகனப படஙகள் (வாகனஙகள், சுற்றுலாத்தலஙகள், 
இளவரசசி நபான்் படஙகள், கபருநவாடடம் அல்லா்த படஙகள்) 
மற்றும், “சசிக்கன் சூப பார் யுவர் நசால்” “யு ஆர் புவர் பிகாஸ யு 
ஆர் நாட ஆம்பி் ஸ என்பது”30 நபான்் உதநவக கக்தககள 
ப்திவிடுவ்தன் மூலமும், ்தஙகளுக்ககன்று ஒரு நிகழநிகல 
அகடயாளதக்த வடிவகமததுக்ககாள்கி் ார்கள். இது அவர்கள் 
்தஙகள் இயல்புநிகல வாழவில் எ்திர்நநாக்கும் “்தரம் ்தாழந்்த 
மனி்தர்கள்” என்் அகடயாளத்திலிருந்து முற்்சிலும் மாறுபடட-
்தாகும்.

மற்க்ாரு ஆராய்்சசசியில்31 கு்சிபபிடடுள்ளபடி, நநருக்கு 
நநர் இகடவிகனகளில், ்தஙககள கவளிபபடுத்திக்ககாள்ள  
கூ்சசபபடும் மக்கள், நிகழநிகலயில் ்தஙகளுக்ககன்் ்தாஙகள் 
நிஜம் என்று நிகனக்கும் ஒரு பிம்பதக்த அகமததுக்க காணடு 
அவர்கள் நிகழநிகலயில் சந்்திக்கும் நபர்களுடன் கநருஙகிய 
க்தாடர்பு ககாணடிருக்கி் ார்கள். நடுநிகலப பள்ளியிலிருந்து  
கவளிவந்து, பணியில் ஈடுபடட ஒரு சீன க்தாழிற்சாகல 
கபண பணியாளர் நபால, “ஸமார்டநபான் க்கு கவளிநயயான 
வாழக்கக, சகிக்க முடியா்த்தாக இ ருக்கி் து”. ஒரு ஆடம்பர-
மான ்திருமணம் அல்லது இளவரசசியாக இருபபது நபான்் 
கற்பகனககள நாம் கவறும் கடடுக்கக்த என்று நிராகரி-
க்கக் கூடும். இருபபினும், இதுநபான்் பணிககள அவர்கள் 
நமற்ககாள்ள காரணம், நவறுவககயான நவீனத்திற்கு வழி-
வகுபப்தற்காகத்தான். அந்்த நவீனத்தின் இயல்கப இவர்கள் 
்தஙகளுக்கான்தாகக் கற்பகன கசய்து பார்க்கி் ார்கள். 
இயல்புநிகலயில் இக்த கசய்யக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் 
மிகவும் குக்வு. காலபநபாக்கில் வரக்கூடிய கூடு்தல் வரு-
மானத்தின் மூலம் அவர்கள் சா்திக்கக்கூடிய நிகலகயத்தான் 
இவர்கள், ்தஙகள் கற்பகனயின் மூலம், நிகழநிகலயில் 
்தஙகள் பிம்பமாக்ச சசித்தரிக்கி் ார்கள். அவர்ககளபகபாறுத்த-
வகர, இகவ அகனததும் மிகவும் நிஜமானது. ஒருவககயில் 
இவர்கள் இருமுகப புலபகபயர்வாளர்களாக இருக்கி் ா-
ர்கள். ஒன்று, கிராமஙகளில் இருந்து க்தாழில் நகரஙகளுக்கு 
கசல்லும் புலபகபயர்வு. மற்்து, இயல்புநிகலயில் இருந்து 
நிகழநிகலக்கு்ச கசல்லும் புலபகபயர்வு. சமூக ஊடகஙகள், 
கவறும் ்தகவல் பரிமாற்்ம், கற்பகனத்தி் ன் மற்றும் நகளிக்
கககளுக்கான க்தாழில்நுடபம் மடடும் அல்ல. இந்்தப புலப
கபயர்வு பணியாளர்களுக்கு, இது அவர்கள் வாழுமிடம். 
அவர்கள் இயல்புநிகலயில் பணியாற்்சி, நிகழநிகலயில் 
வாழகி் ார்கள்.
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முடிவுலர

இந்்த அத்தியாயம், ஒருசசில நமற்கத்திய நாடுகளில், சமூக 
ஊடகஙகள், உ்வுமுக்களின் ஒருவககயான ்தகலயீடடி-
னால், எந்தா ஒரு முக்யில் மனி்தர்ககள, நிஜமற்்வர்களாக 
அல்லது, நிஜத்தில் இருந்து விலகி வாழபவர்களாக32 ஆக்கு-
கி் து நபான்் பிரபலமான விசாரஙககள எடுததுகரபப்தில் 
துவஙகியது. இறு்தியில் பார்த்த நிகழவாய்வு, எல்லா சமய-
த்திலும் அது உணகமயல்ல என்பக்த நமக்கு உணர்த்தியது. 
சீன க்தாழில்துக் ஆய்வுக்களத்தில் உள்ள புலபகபயர்வு 
பணியாளர்கள், நிகழநிகலகய, ்தாஙகள் அ்திக மனி்தததுடன் 
இருக்கும், ்தஙகள் எ்திர்காலதக்தப பற்்சிய நம்பிக்கககயயும் 
எ்திர்பார்பகபயும், கவளிபபடுததும் இடமாகப பார்க்கி் ா-
ர்கள். மனி்தர்களுக்கும் பு்திய க்தாழில்நுடபஙகளும் இகடநய 
உள்ள உ்வுமுக்கள் இந்்த ்தகவலாளர்களுக்கு, இரணடக 
நிகலயானது அல்ல, இது அவர்களுக்கு அத்தியாவசசியமா-
னது. நமற்கத்திய நாடுகளில் நடக்கும் விவா்தஙகள், மக்களின் 
இயல்புநிகல வாழகவப பற்்சிய ஊகஙககள உருவாக்கு-
கி் து. எனினும் இந்்த வழக்கில், இந்்தப பணியாளர்கள், 
இயல்புநிகலயில் உணடு, உ்ஙகி பணியாற்றுகி் ார்கள்,  
இயல்புநிகல வாழவு என்் ஒன்று பலருக்கு இல்லா்த நபாந்த. 
மா்ாக, அவர்கள், மற்்வர்களுடன் சம்பந்்தபபடுத்திக்
ககாள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழநிகல வாழகவ மற்் நநரஙகளில் 
வாழகி் ார்கள். ஒருசசில வழக்குகளில், சமூக ஊடகஙககள, 
நம்பத்தகா்த்தாக சசித்தரிபபது, உயர்மடடத்தவரின் பழக்கமாக 
இருபபக்த நாம் பார்தந்தாம். இது நபான்் குழுக்கள், இயல்பு-
நிகலயில் ்தஙகளுக்கான வாழகவ கடடகமததுக்ககாள்ளக்
கூடிய சக்்தியினால், நிகழநிகலயில் ்தஙகளின் பிம்பதக்த 
நநர்மக்யாக அகமததுக்ககாள்வ்தன் மூலம் ்தஙகளுக்குத 
்தாஙகநள நம்பிக்ககயூடடிக்ககாள்ளும் வலுவற்் மக்களின், 
இதுநபான்் முயற்சசிககள அவர்கள் ஒன்றுமில்லா்த்தாக 
விலக்கிவிடக் கூடும்.

அந்தநபால, டரினிடாடியர்களின் கருதக்தயும் நாம் 
ஒதுக்கி விட முடியாது., ஒருவர் நிகழநிகலயில் ்தனக்கு ்தாநன  
உருவாக்கிக்ககாள்ளக்கூடிய காடசசிகம ந்தாற்்ம் என்பது, 
அவரால் கடடுபபடுத்த முடியா்த ஒன்க் விட அ்திக நிஜமானது. 
உ்தாரணத்திற்கு, ஒருவரின் மூக்கின் அகமபபு, அவர்கள் 
பணிக்கு அணிந்து கசல்லநவணடிய உகட நபான்்கவ. பல 
வழக்குகளில் நிகழநிகல என்பது, மக்களின் இயல்புநிகல 
வாழநவாடு ஒத்திகசவாக இருக்குமாறு கடடகமக்கபபடட  
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மற்க்ாரு சூழல் ்தான். ஆகநவ, டற்குள்33, கபய்ம்34, ொம்படன் 
மற்றும் கவல்மான்35, லிவிஙஸநடான்36 மற்றும் பலரின் 
ஆய்வுககள உள்ளடக்கிய பரவலான இலக்கிய நூல்கநளாடு, 
இந்்த கசயல்்திடடம், எ்திர்பபுகளின் அடிபபகடயிலான 
எளிகமயான விவா்தஙககள விடுத்தது அ்தற்கு மா்ாக இன்று 
மக்கள் பலரும், நிகழநிகல மற்றும் இயல்புநிகல பரிமாற்்-
ஙகளின் பன்முகத்தன்கமயில் ஈடுபபடடு, இவற்றுக்கிகடநய 
எந்்தகவாரு கு்சிபபிடட எல்கலயும் இல்லாமல் ்தான் கசயல்
படுகி் ார்கள் என்பக்த ஏற்றுக்ககாணடு நமலும் முன்நன் 
விடுக்கும் அகழபபாக விளஙகுகி் து. அந்தசமயம் நாஙகள், 
எஙகள் ்தகவலாளர்கள் நிகழநிகல மற்றும் இயல்புநிகல 
என்் கசாற்கூறுகளின் உபநயாகத்திற்கிகடநய பாகுபாடகட 
நிறுவி, அவற்க், பல்நவறு அளவுகளிலான எ்திர்பபுககள 
விவரிபப்தற்கு உபநயாகபபடுததுவக்த நாஙகள் ம்திக்கி-
ந்ாம். நமலும் நாஙகள், நிகழநிகல ்தான் தூய்கமயானது 
மற்றும் நம்பகமானது, என்று கருதுபவர்ககளயும், இயல்பு-
நிகல ்தான் இயற்ககயானது என்று நிகனபபவர்ககளயும் 
அவர்கள் அகனவரின் கருததுக்ககளயும் ம்திக்கிந்ாம்.

இந்்த அத்தியாயத்தின் மத்தியபபகு்தி, இந்்தப பிர்சசசி
கனக்கு நவக்ாரு அணுகுமுக்கய ஆநலாசகன-
யாகக் கு்சிபபிடடது. இயல்புநிகல மற்றும் நிகழநிகல 
என்் இருமுகத்தனத்திலிருந்து துவஙகுவ்தற்கு ப்திலாக, 
எஙகள் கசயல்்திடடம், சமூக ஊடகஙககள ஒரு அளவீடடு 
சமூக்சசார்பாக வகரயக்வ்தன் மூலம் துவஙகியது. 
நாஙகள் அடிக்கடி மக்களின் உ்வுமுக்களின் வககப
படுத்தகல பார்க்கிந்ாம்   அ்தாவது, தீவிரமானகவ, 
கநருக்கம் குக்ந்்தகவ,  மிகவும் அந்்தரஙகமானகவ 
நபான்் வகககள். இந்்தக் கணநணாடடத்தில் இருந்து 
பார்க்கும் நபாது, நிகழநிகல மற்றும் இயல்புநிகலகளுக்கு 
இகடநயயான பாகுபாடு, நாம் உ்வுமுக்ககள வககபபடு-
ததும் பல்நவறு பரிமாணஙககள பற்்சிய விளக்கவுகரயாக  
நிரபபபபடடு விடுகி்து. நிகழநிகல மற்றும் இயல்புநிகல-
களுக்கு இகடநயயான பாகுபாடு இ்தன் ஒரு அஙகமாகி 
விடுகி்து. நம்முகடய பல உ்தாரணஙகள் மூலமாக, 
இயல்புநிகலகய விட நிகழநிகல, கநருக்கம் நபான்் பல 
காரணிகளால் கவக்கபபடடிருபபக்த பார்க்கலாம். இகவ, 
அன்்ாட வாழவில் இகணந்து வாழும் கபற்ந்ார்ககள 
விட, நிகழநிகலயில் பரி்சசயமற்்வர்களிடம் மற்றும் 
மனம்விடடு நபச மக்கள் விரும்பும் சந்்தர்பபஙககளயும் 
உள்ளடக்கியது. கபாதுவாக, இரணடும் ஒன்றுக்க கான்று 
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கநருக்கமானந்தா விலகியந்தா அல்ல. உ்வுமுக்ககள 
கடடகமததுக்ககாள்ளக்கூடிய சூழல்களில் ஒன்்ான 
மக்கள் நிகழநிகல மற்றும் இயல்புநிகலகய அஙகீகரி-
த்தது ்தான். இறு்தியாக, உ்வுமுக்கள் மற்றும் அகட-
யாளஙகளின் காடசசிகமக்குரிய ஆக்கபூர்வதக்தப பற்்சிய 
இந்்த பு்திய பரிமாணம், நம்கமயும் நம் உ்வுமுக்ககள-
யும் பற்்சிய உணர்வுநிகலகய நமக்கு அளிக்கக்கூடும்.
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பாலினம் 

இந்த அத்ததியாயத்ததில், எங்கள் ஆய்வுக்களங்களில், பாலின 
உறவுமுறற்கள், பாலின வி்ததிமுறற்கள் மற்றும் அறையா-
ளங்கள் மீ்தான சமூ்க ஊை்கத்தளங்களின் சசல்வாகற்க, 
நாங்கள் அலசியிருக்கதிறறாம். பாலினம் என்ப்தன் மூலம் 
நாங்கள் குறிபபிடுவது, ச்தாழில்நுடப மற்றும் டிஜிடைல் 
ஊை்கப பயன்பாடு றபான்ற ்காரணி்களால் வடிவறமக்கபபடை,  
ஆணறமககும் சபணறமககும் இறைறய சமூ்க மற்றும் 
்கலாசசார வற்க்களில் நதிறுவபபடை மாறுபாடு்கறளத்தான். 
ஆரம்ப்கால இறணய்தள ஆராய்சசி்கள்1, ஒருவரின் ்தனிப
பணபு்களான, பாலினம், வயது, குலம் மற்றும் சவளிபபறை-
யான உைல் ற்தாற்றம் ஆ்கதியவற்றற மறறதது, முற்றிலும் 
மாறுபடை நதி்கழநதிறல பிம்பதற்த வரிததுகச்காள்ள முடி்கதின்ற 
நதி்கழநதிறல சமூ்கத ்தளங்களின் ்தனித்தன்றமறய பார்தது 
வியந்ததிருக்கதிறது. சபண்களும் ஆண்களும், இயல்புநதிறல 
உல்கதின் அைககுமுறற பாலின வி்ததிமுறற்களில் இருநது 
்தபபிதது, அவரவர் ற்தர்நச்தடுத்த நதி்கழநதிறல அறையாளங
்களின் படி சு்தந்ததிரமா்க சசயல்படுவ்தற்்கான அ்ததி்காரமளி-
ககும் உப்கரணங்கறள வழஙகுவ்ததில் டிஜிடைல் ஊை்கங்களின் 
பஙற்க இறணய்தள சபணணியல் பணடி்தர்்கள்2 வலியுறுதது
்கதின்றனர்.

றைான்னாஹாரறவ3 என்பவர், இந்தப பாணிறயப 
பற்றிய சிறந்த விவா்தங்கறள, அ்தாவது, பாலின உறவு-
முறற்கள் மற்றும் அறையாளங்கறள உருமாற்றககூடிய 
ச்தாழில்நுடபத்ததின் சக்ததிறய வலியுறுததும் விவா்தங்கறள 
முன்றவக்கதிறார். றமலும், பாலினம் என்பது நதி்கழநதிறலயில் 
அர்த்தமற்று றபாய் விடும் சாத்ததியக கூறு்கள் இருபப்தால், 
அதுறவ, பாலினம் பற்றிய ்கருததுக்கள், சவறும் உயிரியல் 
உணறமயா்க4 மடடும் இல்லாமல், ்கலாசசார வற்கயில்  
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்கடைறமக்கபபடடு, சமு்தாயம் மற்றும் சபாருள்சார் ்கலாசசாரம் 
மற்றும் ச்தாழில்நுடபங்கள் ஆ்கதியவற்றுக்கதிறைறயயான 
இறைவிறனயின் விறளவு ்தான் என்ப்தற்்கான ஆ்தாரமா்க 
விளஙகு்கதிறது. அந்த சமயத்ததில், மற்ற டிஜிடைல் உ்கறம
யர்்கள்5, இறணய்தளம், பு்ததிய வற்க்களில், ்தனிநபர் மற்றும் 
்ததிரள்கூடடு அறையாளங்கறள அறமபபற்த இயல்விபப்தா்க 
வலியுறுத்ததினர். அவர்்கறளப சபாறுத்தவறர, இறணய்தளம், 
ம்களிர் மீது றவறு எற்தயும் ்ததிணிபபற்த விை அவர்்களின் 
சசாந்த மு்கவாணறமயின் உணறமயான சவளிபபாடறை 
வளர்பப்தா்கக ்கருது்கதின்றனர்.

பின்றனாக்கதிப பார்ககும் சபாழுது, இயல்புநதிறல 
உல்கதிலிருநது விடுபடடு சு்தந்ததிரமா்க உலாவும் நதி்கழநதிறல 
அறையாளங்கறளப பற்றிய இந்தக ்கருததுக்கள், குறு்கதிய 
்காலத்தறவறய என்று நதிரூபித்ததிருக்கதின்றன. சாடரூம், 
மன்றங்கள் றபான்ற அநாமற்தய வற்கயிலான இறை
விறன்களுககு சமூ்க ஊை்கங்கள் மாற்றா்க விளஙகு
வ்தால், நதி்கழநதிறல அறையாளங்கறள தீர்மானிபப்ததில், 
இயல்புநதிறல அறையாளங்கள் அ்ததி்க முக்கதியததுவம் 
சபற்றுவரு ்கதின்றன. குறிபபா்க சமூ்க வி்ததிமுறற்கள் மற்றும் 
ம்ததிபபுறைறம ்கருததுக்கள், சமூ்க உறவுமுறற்கறள குறிப
பிடை வற்கயில் ்கடடுபபடுத்தறவா, பா்ததிக்கறவா சசய்யும் 
சூழல்்களில் இந்த முக்கதியததுவம் அ்ததி்கரிக்கதிறது. 1990 
்களில், ஒருசிலர், நதி்கழநதிறலறய, நதிறலயான பாலின 
அறையாளங்களில் இருநது விடுவிக்கககூடிய ஆற்றல் 
வாய்ந்த்தா்கப பார்த்தனர். மற்றவர்்கள் 1960 1970 ்களில் 
நைந்த விவா்தங்களின் ச்தாைர்சசியா்க,  ஆணா்ததிக்கதற்த 
மீணடும் உருவாககுவ்ததில், ச்தா ழில்  நுடபங்களின் பஙற்க 
வலியுறுத்த முயன்றனர். இந்த  வழக்கதில், ்ததிருத்தங்கள், 
டிஜிடைல் ச்தாழில்நுடபங்கள், பாலின வித்ததியாசங்கறள6 
சீர்குறலககும் என்ற அறி்தலின் மூலம் ஏற்படைன.

இத்தறன ஆணடு்கள் ஒரு முக்கதியததுவத்ததில் இருநது 
மற்ற்ததி ற்கு ஊஞசலாடிய பிறகு, இன்று அறந்கம் மக்கள் 
அறிநது ச்காணைது என்னசவன்றால், ஆணா்ததிக்கமா-
னற்தா அல்லது விடுவிக்கககூடிய இயல்புறையற்தா அல்ல 
என்பற்த ்தான். ச்தாழில்நுடபங்கள் ஆற்றறல உருவா-
க்கதின. அறவ பா்ததிக்கபபடை சூழல்்களுககு ஏற்றவற்க-
யில் பிர்கைனங்கறள சசய்்தன. சமீபத்ததில் நைந்த றமலும் 
பல ஆய்வு்கள், சமூ்க ஊை்கங்கள், சுய முன்னிறலபபடு-
த்தலுககும், பாலின அறையாளங்கறள நதிர்வ்கதிபப்தற்கும், 
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குறிபபா்க இளம் வய்ததினருககும் ப்ததின்பருவத்ததினருககும்7, 
ற்தறவயான பு்ததிய உப்கரணங்கறள, வழஙகுவ்ததில் ்கவனம் 
சசலுதது்கதிறது. மற்றறவ, இந்த சசயல்பாடடின்8 முக்கதிய 
பகு்ததியான, சுயசவளிபபாடடின் ஆற்றல்்கறள ற்காடிடடுக 
்காடடு்கதிறது. இஙகு புரிபைா்த விஷயம் என்னசவன்றால், 
ஐறராபபிய அசமரிக்க சூழல்்கறளத ்தாணடி, சசல்வா-
ககுமிக்க சூழல்்களில் நைத்தபபடை ஆராய்சசி்கறள எந்த 
அளவிற்கு சபாதுறமபபடுத்த  முடியும் என்பது ்தான்.

இந்த அத்ததியாயம், சமூ்க ஊை்கங்கள் எந்த வற்க்களில் 
சில சந்தர்பபங்களில் நைபபில் இருககும் பாலின உறவு
முறற்கறளயும், சபணறம மற்றும் ஆணறமயின்  
ஆ்ததிக்கமிக்க லடசியங்கறளயும் வலுபபடுதது்கதின்றன 
என்பற்தயும், மற்ற சந்தர்பபங்களில் பாலின மாறுபாடு்கள் 
புரிநது ச்காள்ளபபடை மற்றும் நறைமுறறபபடுத்தபபடை 
வழி முறற்களில் மாற்றங்களுககு வழிவகுத்ததிருக்கதிறது 
என்பற்தயும் ஆராய்வ்தற்கு இனஅறமபபியல் உ்தாரண-
ங்கறள உபறயா்கதித்ததிருக்கதிறது. ்கலாசசார மாறுபாடு்கள் 
பற்றிய விசாரம், ஒவசவாரு ்காலத்ததின் வரம்றப சார்ந்த-
்தா்க மடடுமல்லாமல், ஒவசவாரு ்களத்ததிலுமுள்ள, பிராந்ததிய, 
ம்தம்சார்ந்த, குலம்சார்ந்த, ந்கர்பபுறம்/ ்கதிராமியம் சார்ந்த 
மற்றும் பூர்வீ்கம் சார்ந்த றவறுபாடு்கறள ்கருத்ததில் ச்காணை 
றவற்றுறம்கள் சார்ந்த்தா்கவும் இருக்கதிறது. இந்த அத்ததியா-
யம் இரணடு முக்கதிய பகு்ததி்களா்கப பிரிக்கபபடடிருக்கதிறது. 
மு்தல் பகு்ததி, பாலின வி்ததிமுறற்கறள மீணடும் உருவாககு
வ்தற்கும் வலுபபடுததுவ்தற்கும் சமூ்க ஊை்கங்கள் எநச்தந்த 
வற்க்களில் உ்தவு்கதிறது என்பற்த ஆராய்நது, நதி்கழநதிறல 
மற்றும் இயல்புநதிறல்களுககு இறைறயயான ஒற்று-
றம்கறள ற்காடிடடுக்காடடு்கதிறது. இரணைாவது பகு்ததி, 
பாலின உறவுமுறற்களிலும், பாலின வி்ததிமுறற்களிலும் 
சமூ்க ஊை்கங்கள் ச்காணடுவந்ததிருககும் மாற்றங்கறள 
்கலந்தாய்வு சசய்்கதிறது. இறு்ததியில், இந்த அத்ததியாயம், 
பலசநறிசார்பற்ற   ஓரின, இருபாலின மற்றும் ்ததிருநஙற்க-
்கள் உள்ளிடை   பாலியல் அறையாளங்கள் மற்றும் நறை
முறற்கள் ப ற்றிய சிறிய ்கலந்தாய்வுைன் முடி்கதிறது. இது, 
சமூ்க ஊை்கங்கள் எவவாறு, இதுறபான்ற அறையாளங்கள் 
உள்ளவர்்களுககு, ்தங்களுறைய ்தனிபபடை,ம் ர்கசிய இறை-
விறன்களுக்கான சந்தர்பபங்கறளறயா அல்லது அ்ததி்க 
சபாது ்காடசிறமக்கான சந்தர்பபங்கறளறயா ஏற்படுத்ததித 
்தரு்கதிறது என்பற்த விளககு்கதிறது.
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த�ாடர்ச்சிநிலை:் பாலினபபடுத�பபடட  
சுய- முனனனிலைபபடுத�ல்

எங்களுறைய இந்த ஒன்பது ஆய்வுக்களங்களிலும், சமூ்க ஊை 
்கங்கள், இயல்புநதிறல உல்கதில் பாலின மாறுபாடு்கறள முறற-
பபடுததும் வி்ததிமுறற்கறள பல்றவறு வற்க்களிலும் பல்றவறு 
பரபபளவிலும் உருவாக்கதியும், அவற்றற வலுபபடுத்ததியும் இரு-
க்கதின்றன. குறிபபா்க, சபணறம மற்றும் ஆணறமயின் ஆ்ததி-
க்கமிக்க லடசியங்கறள மு்கநூல் றபான்ற சபாதுவான9 சமூ்க 
ஊை்கங்களில் மீணடும் உருவாககுவது என்பது, எங்களது 
அறனததுக ்களங்களிலும் ்காணபபடும் சபாதுக ்கருவாகும். 
சபாது நதி்கழநதிறல ்தளங்கள், சபருமளவில் பழறமறபணும், 
நதிறலநதிறுத்தபபடை பாலின பழகு முறற்கறள வலுபபடுததுவ-
்தா்கவும் ்காணபபடு்கதின்றன. சமூ்க ஊை்க ங்களில் சுய ற்கவி-
றனபபடுத்தல் என்பது, அன்றாை இயல்புநதிறல வாழவில்10 
இருபபற்தப றபாலறவ, ஒரு ்தனிநபரின் பல்றவ று குறுக்கதி-
டும் அறையாளங்களின் ஒரு பகு்ததியா்க, பாலினபபடுத்தபபடை 
ற்தாற்றதற்த ச்காணை்தா்க இருக்கதிறது.

ச்தன்்கதிழககு துருக்கதியில் உள்ள ஆய்வுக்களம், மு்கநூல் 
றபான்ற ்தளங்களின் ப ழறம றபணும் இயல்றப, சிறந்த 
வற்கயில் எடுததுக்காடடு்கதிறது. இஙகு ஆண்கள் ்தங்கறள 
ஒரு சவற்றி்க ர மான ச்தாழில்சநறிஞர்்களா்க சித்தரிததுக 
ச்காள்்கதிறார்்கள். சபண்கள் ்தங்கறள ்கறலநயமிக்கவர்்களா-
்கவும், இஸலாமிய பணபு்களான தூய்றம மற்றும் பணிவிறன 
பின்பற்றுபவர்்களா்கவும் சித்தரிததுக ச்காள்்கதிறார்்கள். 
இவர்்கள் அறனவரும் ்தங்கள் வாழவில் சபணறம மற்றும் 
ஆணறமயின் ஆ்ததிக்கமிக்க நன்ம்ததிபறபறயா அல்லது 
இஸலாமிய நல்சலாழுக்க பணபு்கறளறயா பிர்ததிபலிக்கா்த 
நதி்கழவு்கறளப்கதிர்வற்த முற்றிலும் ்தவிர்தது விடு்கதிறார்்கள். 
உ்தாரணத்ததிற்கு, ஆண்களுைன் சபண்கள் உறரயாடுவற்தா 
இறைவிறனயாடுவற்தா, சபாதுமக்கள், நணபர்்கள் மற்றும் 
உறவினர் பார்க்கககூடிய மு்கநூல் பக்கங்களில் இைம்
சபறுவது என்பது மி்க மி்க அபூர்வம். இளம்சபண்கள் மற்றும் 
ஆண்களுக்கதிறைறயயான உறரயாைல்்கள், பள்ளிககூைம், 
பல்்கறலக்கழ்கம் றபான்ற பாலினக ்கலபபுள்ள அறமபபு
்களில் மி்கவும் ச்கஜம். ஆனால் இறவ நதி்கழநதிறலயில் சவளிப  
பைாது. அற்தறபால உறவினர்்கள் பாலினக ்கலபபு குழுக்களா்க 
உணவ்கம், ்காபிக்கறை றபான்ற இைங்களில் குழுமுவற்த 
சித்தரிபபது என்பது சவகு அபூர்வம். ஏசனனில் இது றபான்ற 
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விஷயங்கள் வ்தந்ததி்களுககும் ்தவறான எணணங்களுககும் 
வித்ததிைககூடும்.

சமயசசார்பற்ற, நன்கு படித்த, ்ததிருமணத்ததிற்கு முன்பான 
உறவுமுறற்களில் ்தங்கள் நணபர்்களுககுத ச்தரிநற்த  
ஈடுபடடிருககும் சபண்கள், இற்த சமூ்க ஊை்கத்தளங்களில் 
ப்கதிர மாடைார்்கள். இது றலலா அவர்்களின் வழக்கதின் மூலம் 
விளக்கபபடடிருக்கதிறது. அவருறைய ஆண சிறந்கதி்தருைன் 
அவறர அவருறைய நணபர்்கள் யாறரனும் பைம்பிடித்தால், 
அந்தப பைம் அவரின் எந்தசவாரு நணபர்்களின் மு்கநூல் 
பக்கங்களிலும் ப்கதிரபபைாமல் அவர் சவகு ்கவனமா்கப 
பார்ததுகச்காள்வார். அ்ததிர்்ஷைவசமா்க, மக்கள் மு்கநூலில் 
ஒருவரின் பைங்கறளப ப்கதிர்வ்தற்கு முன் அவர்்களது அனு-
ம்ததிறயக ற்கட்கதிறார்்கள். மு்கநூலில், பாலினப பாகுபாடும், 
அனுசரித்தலும், இஙகு இயல்புநதிறலறய விை மி்கவும்  
தீவிரமா்கவும், இறுக்கமா்கவும் பின்பற்றப படு்கதிறது. 
ஏசனனில், இயல்புநதிறல இைங்கறள விை இந்த இைம் அ்ததி்கப
படியான ்கண்காணிபபுககு ஆடபடுத்தபபடு்கதிறது. இஙகுள்ள 
இளம்சபண்களுககும் ஆண்களுககும், மு்கநூல் பக்கங்களில் 
்காணபபடை குறிபபிடை புற்கபபைங்கறளப பற்றிய விளக்கங
்களும், நதியாயபபடுத்தலும் ற்கடடு வயது மு்ததிர்ந்த உறவினர்
்களிைம் இருநது ச்தாறலறபசி அறழபபு்கள் வருவது என்பது 
மி்கவும் ச்கஜம். இஙகுள்ளவர்்கள், ்தங்களின் நணபர்்களின் 
மு்கநூல் பக்கங்கறளப பற்றி றராநதுசசய்வ்ததிலும், அஙகுள்ள 
விஷயங்கறளப பற்றி ஊ்கங்கள் ச்காள்வ்ததிலும் ்கணிசமான 
அளவு றநரம் சசலவிடு்கதிறார்்கள். வி்ததிமுறற்களில் இருநது 
ஏற்படும் எந்தசவாரு சிறிய மாற்றமும், வ்தந்ததி்களுககும் ்கதிசு-
்கதிசுபபு்களுககும் ஆடபடுத்தபபடடு, அந்த குறிபபிடை ்தனிநபர் 
மற்றும் அவர் குடும்பத்ததினரின் நன்ம்ததிபபுககு ற்கடுவிறள
விபப்தா்க முடியும்.

பா்ததிஹ் என்ற ஒரு இளம் வய்ததினன், உள்ளூர் உணவ
்கத்ததில் நைந்த ஒரு நதி்கழசசியில், இரணடு சிறபபு விருந்ததினர்
்களுைன் ்கலநதுச்காணைான். அந்த சிறபபு விருந்ததினர்்கள், 
அன்றிரவு அந்த உணவ்கத்ததில் நதி்கழசசி நைத்ததிய சபண 
டிறஜ க்கள். அந்தப சபண்கள் அணிந்ததிருந்த உறை உள்ளூர் 
ம்ததிபபீடு்களின் படி, மி்கவும் சவட்கபபைத்தக்க்தா்க இருந்தது. 
அந்த இறளஞனும் அவன் நணபர்்களும், அந்த மாறல 
முழுவதும், அந்தப சபண்களின் பல்றவறு புற்கபபைங்கறள 
எடுததுத்தள்ளினாலும், அவற்றில் ஒன்றறககூை, ்தங்களின் 
மு்கநூல் பக்கத்ததில் ப்கதிர்நது ச்காள்ளவில்றல. நூற்றுக
்கணக்கான நணபர்்களும், உறவினர்்களும் பார்க்கககூடிய 
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நதி்கழநதிறல இைங்களில், இந்த ஆண்கள் அவர்்களுறைய 
தூய்றமயான மற்றும் ஒழுக்கமான நைதற்தக்கா்க வறர
யறுக்கபபடை ்தார்மீ்க வி்ததிமுறற்களுககு ்கடடுபபடைவர்்களா்க 
நைநது ச்காள்்கதிறார்்கள்.

சபணறமயின் ஆ்ததிக்கமான லடசியங்கள், ்கடடுகற்காப
பான சபண்களின் குழுக்களின் நதி்கழநதிறல முன்னிறலப
படுத்தலாலும் மீணடும் உருவாக்கபபடு்கதிறது. அதீ்த பழறம 
றபணும் பின்னணியிலிருநது வந்த மணமா்கா்த இளம் 
சபண்கள், ்தங்கள் குடும்பத்ததிலுள்ள வயது மு்ததிர்ந்த ஆண 
உறவினர்்களின் பார்றவ்களில் இருநது ்தபபிபப்தற்்கா்க, 
சபாய்யான சபயர் மற்றும் சுயவிவர பைங்கறளக ச்காணடு 
மு்கநூல் ்கணககு்கறள உருவாக்கதி உபறயா்கதிக்கதிறார்்கள். 
இவவாறு சசய்வ்தன் மூலம், பாரம்பரியமா்க, சபாது இைங்க-
ளில் அவர்்களின் இருபறப ்தறை சசய்்த சமூ்க வி்ததிமுறற-
்கறள அவர்்கள் மீணடும் உருவாககு்கதிறார்்கள். அற்த சமயம், 
குடும்பக்கடடுபபாடடிற்கு சவளிறய, ்தங்கறள முன்னிறலப
படுததும் ர்கசிய இைங்கறள பராமரிபப்தன் மூலம், அந்த 
வி்ததிமுறற்கறள மீறுவ்தற்்கான வாய்பபு்கறளயும் அவர்்கள் 
உருவாககு்கதிறார்்கள்.

சமூ்க ஊை்கங்களின் சபாது பக்கங்களில் இருநது பார-
படசமா்க சபண்கறள விலககுவது என்பது ச்தன்்கதிழககு 
துருக்கதிறயாடு மடடும் முடிநதுவிைவில்றல. எங்களுறைய 
்கதிராமபபுற சீன ஆய்வுக்களத்ததில், சமீபத்ததில் மணமான பல 
சபண்கள், ்தங்கள் ச்தாைர்புப படடியலில் இருநது பல பரிசசி-
யமில்லா்தவர்்கறள நீக்கதிவிடைனர். ்ததிருமணத்ததிற்கு முன்பு, 
பாரபடசமில்லாமல் எவறரயும் ்தங்கள் ச்தாைர்புப படடியலில் 
றசர்ததுகச்காணை சசயலின் விறளவு ்தான் அவர்்களின் 
்தற்றபாற்தய இந்தச சசயல். ஒருசிலர், சமூ்க ஊை்கத்தளங
்கறள உபறயா்கதிபபற்தறய ஒடடுசமாத்தமா்க நதிறுத்ததிவிடு-
்கதின்றனர். ்கர்பபிணி்கள், ்தங்களின் நணபர்்கள் படடியலில் 
இருநது பலறர நீக்கதிவிடடு, சமூ்க ஊை்கத்தளங்களில் ்தங்கள் 
்காடசிறமறய சபருமளவு குறறததுக ச்காள்்கதிறார்்கள். 
சபாதுவாழவில் இருநது ்தாய்றம என்ற ்தனிபபடை நதிறலககு 
மாறுவ்தன் பிர்ததிபலிபபு ்தான் இது. சமூ்க ஊை்கத்தளங
்களில் சபண்களின் ்காடசிறமக குறறவு என்பது அவர்்களின் 
வாழவில் ்கைநது றபாகும் பல நதிறல்கறள சபாறுதது அ்ததி்க-
மா்கதிறது. இருபபினும், இ்தற்கு மாறா்க, முறறபபடுத்தபபடை 
நைனககுழுக்கள் றபான்ற இயல்புநதிறல சபாது இைங்களில், 
மணமான சபண்கள் ச்தளிவா்கக ்கணணுககுப புலபபடும் 
வற்கயில் சுறுசுறுபபுைன் ஈடுபடு்கதிறார்்கள்.
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இந்த வழக்கதில், நதி்கழநதிறலறய, ஒழுக்கமற்ற இைமா்க 
சபாருள்படுததுவது ்தான், பல சபண்கறள, நதி்கழநதிறல 
நைவடிகற்க்களில் இருநது வில்கதியிருக்கச சசய்்கதிறது. நதி்கழ
நதிறலயில் சுறுசுறுபபா்க இருககும் சபண்கள், சீன சமூ்க 
ஊை்கத்தளங்கள்11 ச்காடுககும் அநாமற்தய ்தன்றமறய 
சபருமளவு பயன்படுதது்கதிறார்்கள். இஙகு ம்களிர், ்தங்களு-
றைய Qறசான் பக்கத்ததில் சுயவிவரபபைமா்க, ்தங்களின் புற்கப
பைங்கறள உபறயா்கதிபபது மி்கவும் அபூர்வம். றமலும், பல 
சபண்கள், ்தங்களுறைய Qறசான் புற்கபபை ச்தாகுபபு்கறள, 
“எந்தன் உணறமயான சபயர் என்ன” றபான்ற ர்கசியக ்காபபு 
ற்கள்வி்களின் மூலம் பூடடி றவபபற்த வழறமயா்கக ச்காணடு-
ள்ளனர். இ்தனால், அவர்்கறள ்தனிபபை நன்றா்கத ச்தரிந்த-
வர்்களால் மடடுறம இந்த புற்கபபைங்கறள பார்க்க முடியும். 
்கதிராமபபுற சீனாவில், நதி்கழநதிறல ்தரசநறிசசார்பு, பணறைய 
ற்காடபாடு்களின் அடிபபறையிலான பணறைய உறவுமுறற-
்களின் மூலம் சவளிபபடுத்தபபடு்கதிறது. ஆண, சபண இரு-
பாலாரும், பாரம்பரிய குடும்ப உறவுமுறற்கறள சித்தரிககும் 
விஷயங்கறள, அ்தாவது குழநற்த்கள், சபற்றறார், ம்கதிழசசி-
யான துறணவர் றபான்றவர்்களின் புற்கபபைங்கள், ்கா்தல் 
உணர்றவ சித்தரிககும் மீம்்கள் றபான்றவற்றற சவளிப
பறையா்கப ப்கதிர்நது ச்காள்்கதின்றனர். QQ ்தளம், இதுறபான்ற 
்கன்பூசிய வா்தத்தால் தூணைபபடை ற்காடபாடு ்களின் உருவமா்க 
விளஙகும், பாரம்பரிய குடும்ப மற்றும் ்கா்தல் பணபு்கறள 
சவளிபபடுததும் ஒரு முக்கதியமான ்தளமா்கறவ ஆ்கதிவிடைது.

இத்தாலிய ஆய்வுக்களத்ததிலும் கூை, சபண்களின் 
உருவபபைங்கள், சபாதுப பக்கங்களில், குறறவா்கக ்காணப
படுவ்தன் ்காரணம், அவர்்கள் சமூ்க ஊை்கத்தளங்களில் 
குறறவா்க ்காணபுலனாவற்த ஒத்ததிருக்கதிறது. மணமான 
சபண்கள் ்தங்கள் புற்கபபைங்கறள மு்கநூலில் ப்கதிர்நது-
ச்காள்வது என்பது வழக்கத்ததிற்கு மாறானது. அவர்்கள் 
இவவாறு புற்கபபைங்கறளப ப்கதிர்நது ச்காள்வற்த,  
பிறந்தநாள் விழாக்கள், குடும்ப சந்ததிபபு்கள் அல்லது ்தங்கள் 
சபண நணபர்்களுைனான குறிபபிடை நைவடிகற்க்கள் 
றபான்ற சிறபபு நதி்கழசசி்கறளாடு நதிறுத்ததிகச்காள்்கதிறார்்கள். 
அவர்்களின் உருவங்கறள சித்தரிககும் புற்கபபைங்களின் 
குறறபாடு, அளவுக்க்ததி்கமான வீடடுபசபாருட்களின் பைங்கள், 
்தங்கள் குழநற்த்களின் புற்கபபைங்கள், ்கறலநயமிக்க சித்ததி-
ரங்கள், இறணய்தள மீம்்கள் றபான்றவற்றால் ஈடு்கடைபபடு-
்கதிறது. இந்த வழக்கதில், சபண்களின் வாழகற்க ஓடைத்ததில் 
ஏற்படை உருமாற்றம், ந்கரில், அவர்்களின் இயல்புநதிறல 
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வாழவில் அவர்்கள் ்கடபுலபபாடடில் ஏற்படை மாற்றதற்த பிர-
்ததிபலிக்கதிறது. மணமான சபண்கள், குறிபபா்க ்தாய்றமய-
றைந்த பின்பு, சபாது இைங்களில் ்தங்களின் ற்தாற்றதற்த 
மாற்றிகச்காள்ளறவணடும் என்றும், ஒரு மறனவியா்கவும் 
்தாயா்கவும் ்தங்களின் பாத்ததிரதற்த வலியுறுததும் வற்கயில் 
நைநது ச்காள்ள றவணடும் என்றும் எ்ததிர்பார்க்கபபடு ்கதிறார்்கள். 
இ்தன் விறளவா்க, அவர்்கள் சமூ்க ஊை்கத்தளங்களில் 
்தங்களின் உருவபபைங்கறள அ்ததி்கம் ப்கதிர்நது ச்காள்வ
்ததில்றல. ஏசனனில் அவவாறு ப்கதிர்நது ச்காள்வது, அவர்்கள் 
சரசமாடுவ்தா்க அர்த்தபபடுத்ததிபபைகச்காள்ளக கூடும்.

இததுைன் ஒபபிடடுப பார்ககும் றபாது, ஆண்கள் மற்றும் 
அவர்்களிறைறயயான நடபுறவு்கள் பற்றிய பைங்கள் சமூ்க 
ஊை்கங்களில் அ்ததி்க அளவில் ்கடபுலனா்கதிறது. கூடு்தலா்க, 
ஆைவர்்கள், ்காலங்காலமா்க ஆணறமயுைன் ச்தாைர்புபடுத்தப
படை விஷயங்களான அரசியல், சசய்்ததி்கள், சக்ததிவாய்ந்த 
றமாடைார்றசக்கதிள்்கள், விறளயாடடுக்கள் றபான்ற விஷயங
்கறள ப்கதிர்நது ச்காணைனர். அவர்்கள் ப்ததிவு்கள் இடுவ்ததில் 
ஆக்கசசிந்தறனயுைனும் சசயல்படைனர். உ்தாரணத்ததிற்கு, 
்தனிபபடை, மீம் மா்ததிரியான பைங்கறள உருவாககுவ்தற்்கா்க 
்தங்களின் புற்கபபைங்கறள ்ததிருத்ததியறமபபது, பல்றவறு 
வற்கயான நதிறலபப்ததிவு்கள் இடுவது றபான்றவற்றறக 
கூறலாம். சபண்களில் இருநது மாறு்தலா்க, ஆண்கள், நதி்கழ
நதிறலயில், சுய ஏளனத்ததில் ஈடுபடுவற்த ரசிக்கதிறார்்கள். 
உ்தாரணமா்க, நதி்கழநதிறலயில் இலவசமா்க ்கதிறைககும் 
சமன்சபாருறள றவதது, ்தங்கள் புற்கபபைங்கறள றவடிகற்க
யான வற்கயில் ்ததிருத்ததியறமபபது, அல்லது குறுங்கற்த    
்களின் மூலம் ்தங்கள் வாழவில் ஒரு குறிபபிடை சம்பவதற்த 
ற்கலி சசய்வது றபான்றவற்றற கூறலாம்.

ஆ்ததிக்கம் நதிறறந்த பாலின வி்ததிமுறற்கள் மீணடும்  
உருவாக்கபபடடு சமூ்க ஊை்கத்தளங்களின் சபாதுப பக்கங
்களில் வலியுறுத்தபபடுவ்தற்்கான மற்சறாரு உ்தாரணம், 
எங்களது ச்தன்னிந்ததிய ஆய்வுக்களத்ததில் இருநது ்கதிறைத்தது. 
இஙகு பாலினங்கள், பாரம்பரிய குடும்ப பாத்ததிரங்களின் 
்தனிமமா்க, அ்தாவது, புதுமணபசபணணின் நைதற்தயா்கறவா 
அல்லது நதிறலநாடைபபடை மாமியாரின் நைதற்தயா்கறவா 
சவளிபபடு்கதிறது. குடும்பங்கள் ்தங்கள் குடும்ப உறுபபினரின் 
மு்கநூல் பக்கத்ததில் கூடடு முயற்சியின் மூலம், சவளிறநாக்கதிய, 
்தாராளமனபபான்றமயுள்ள, ம்ததிபபிற்குரிய, ற்காடபாடுள்ள  
குடும்பம் என்ற உருவ்கதற்த ஏற்படுத்த முறன்கதின்றன. 
இ்தன் றநாக்கம் என்னசவன்றால், குடும்ப சசசரவு்கள் மற்றும் 
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ஒற்றுறமயின்றமயின் எந்த சுவடும் சவளிதச்தரியாமல் 
பார்ததுகச்காள்வது ்தான். பாலினபபடுத்தபபடை குடும்ப 
பாத்ததிரங்கறள றபணுவது இந்த முன்னிறலபபடுத்த
லுககு மி்கவும் இன்றியறமயா்த்தா்கதிறது. சபாதுறநாக்கதிய 
சமூ்க ஊை்கத்தளங்களான மு்கநூல், இன்ஸைா்கதிராம், QQ 
றபான்றறவ, சுய12 அல்லது ச்தன்னிந்ததிய வழக்கதில் உள்ளது 
றபால குடும்ப சசயல்பாடடின் மூலம், ்கவனமான ற்தாற்றதற்த 
வடிவறமக்க வழிவகுக்கதின்றன. ஒரு சில வறலபப்ததிவு்கள், 
ஒரு குறிபபிடை நபறரறயா அல்லது குழுறவறயா அரங்கத
்ததினரா்க மன்ததில் ச்காணடு ப்ததியபபடைாலும், சபாதுறநாக்கதிய 
சமூ்க ஊை்கங்கள், சபாதுஜனத்ததிற்்கானது அல்லது ்கற்பறன-
யான சபாது அரங்கத்ததினருக்கானது என்ற உணர்றவயும் 
ஏற்படுதது்கதின்றன.

வைககு சிலியில் இருககும் ஆய்வுக்களம், பாலினபபடுத
்தபபடை வி்ததிமுறற்கறள மீணடும் வலியுறுதது்கதிறது என்ற 
இந்த கூர்றநாகற்க, உறு்ததிபபடுதது்கதிறது. இஙகு ஆண 
சபண இருபாலாரும், சமூ்க எ்ததிர்பார்பபு்களுககு ஏற்ப 
நைநதுச்காணடு, பாலின மாத்ததிறர்களுககு வறரயறு-
க்கபபடை பிர்ததிநதி்ததிததுவதற்த மடடுறம வழஙகு்கதின்றனர். 
ஆண்கள் மற்றும் சபண்களின் பணி்களுககு இறைறயயான 
மாறுபாடு்கள், பாலின வி்ததிமுறற்கறள மறுவலியுறுததுவ-
்தா்க சஹய்ன்ஸ குறிபபிடு்கதிறார். ஆண்கள் மு்தன்றமயா்க 
சுரங்கபபணி்கள், ்கடடுமானபபணி்கள் மற்றும் துறறமு்கப 
பணி்களிலும், சபண்கள், வீடறை நதிர்வ்கதிபபதுைன், 
நு்கர்றவார் றசறவ, ்காபபு/ பராமரிபபு பணி்கள் ஆ்கதியவற்றி-
லும் ஈடுபடு ்கதின்றனர் . ஆண்களுககு, ்தங்கள் பணி்களின் 
மீ்தான சபருறம, பல சமயங்களில், ்தங்கள் குடும்பங
்களுககு நதி்ததி  ஆ்தரவு வழஙகுவ்தற்்கா்க ்தங்கள் றநரதற்த 
்ததியா்கம் சசய்வ்தா்க சித்தரிககும் வற்கயில் சமூ்க ஊை்க-
த்தளங்களில் சவளிபபடுத்தபபடு்கதிறது. இ்தற்கு மாறா்க, 
சபண்கள் ்தங்கள் உைலுறழபறப, ்தங்கள் குடும்பத்ததின் 
மீ்தான அக்கறறயா்கச சித்தரிக்கதிறார்்கள். இ்தன் மூலம் 
பாலின வித்ததியாசங்கள் இயல்புபடுத்தபபடுவது றபான்ற 
ற்தாற்றம் உருவா்கககூடும். இதுறபான்ற பிர்ததிநதி்ததிதது-
வம், பல சமயங்களில் ்தனிபபடை றவறுபாடு்கறள ஒடுக்கதி, 
பாலின வற்க்கறள, இயல்புநதிறல உல்கதில், அ்தாவது பல 
சபண்கள் ்தங்கள் வா்கனங்கறள ்தாங்கறள பழுதுபார்ததுக 
ச்காள்்கதிற, பல ஆண்கள் ்ததிறறமயா்க சறமக்கககூடிய 
உல்கதில், இருபபற்த விை மி்கவும் எளி்தா்கவும் சசம்றமயா-
்கவும் இருபபது றபான்ற ற்தாற்றதற்த உருவாக்கக கூடும்.
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ஒரு சபாதுவான சபாதுஜனம் ்தான், சமூ்க ஊை்கத
்தளங்களில் ஆ்ததிக்கம் சசலுததும், ்காடசிப ப்ததிவு்களின், 
்கற்பறன அரங்கத்ததினர். பாலின வி்ததிமுறற்கறள, சமூ்க 
ஊை்கத்தளங்களின் மூலம் ஆய்வு சசய்வ்தன் சா்த்கங்கள், 
எங்களுறைய இன்சனாரு ஒபபீடடுத ச்தாகு்ததியான “விசுவ-
றலசிங றபஸபுக”13்கதில் பிரதயடசமா்க விளஙகும். இ்தற்்கான 
ஒரு பகு்ததிக ்காரணம், சபரும்பாலும் ்காடசிப ப்ததிவு்கறள 
மடடுறம ச்காணை்தா்க இருககும். ஆங்கதிறலய மற்றும் 
டிரினிைாட ஆய்வுக்களங்களில் உள்ள பல்றவறு மக்கட
ச்தாற்க்களுககு இறைறயயான பாலின வி்ததிமுறற்கள் எபபடி 
இருககும் என்பற்த படிபபவர்்கள் அபபடிறய பார்ததுத ச்தரிநது 
ச்காள்ள முடியும். ஒவசவாரு ஆய்வுக்களங்களிலும் இருககும் 
ஆராய்சசியாளர்்கள், மக்கள் நதி்கழநதிறலயில் ப்கதிர்ந்ததிருககும் 
ஆயிரமாயிரம் புற்கபபைங்கறள பார்த்ததிருக்கதிறார்்கள். இ்தன் 
விறளவா்க, பாலினம் றபான்ற ்தரசநறிசார் முறற்கறள 
சித்தரிக்க பயன்படுத்தபபடும் முக்கதிய மரபு்கள் மற்றும் 
பாணி்களும், ஒரு குறிபபிடை சமயத்ததிற்கு பிறகு ச்தளிவா்க 
ச்தரியவரும். றமலும் அறவ, ்கணிசமான சான்று்களால் 
ஆ்தரிக்கவும் படும். இஙகு விஷயம் என்னசவன்றால், ்கல்வி-
யாளர்்களா்க, ்கலாசசார வி்ததிமுறற்கறள நாங்கள் அபபடிறய 
பைங்களின் நதிறலயான மறுநதிறலபபடியா்க உணரலாம். 
அற்தறபால, நாங்கள் பார்ககும் இந்தப பைங்களில் இருபபவ-
ர்்களும் உணரலாம்.

குறிபபா்க, பாலின அறையாளங்கள் எவவாறு, ச்தாைர்சசி-
யான முரணபாடடு கூடைறமபபு்களின் மூலம், மீணடும் உரு-
வாக்கபபடு்கதின்றன என்பற்த நாம் இபறபாது பார்க்க முடியும். 
உ்தாரணத்ததிற்கு, ஆங்கதிறலய மூலககூற்றில், ஆண்களுககும், 
பீருககும் இறைறய ஒரு கூடைறமபபு சபாதுவா்க அறமக்கப
படு்கதிறது. நதி்கழநதிறல ப்ததிவு்களிறைறய உலாவும் றபாது ஒருவர், 
இத்தற்கய கூடைறமபபு்கறள பலநூறு முறற்கள் பார்க்கலாம். 
இ்தற்கு மாறா்க, சபருமளவிலான ப்ததிவு்கள், ம்களிருககும் மது-
விற்கும் (றவன் wine) இறைறய வலுவான இறணபறப உரு-
வாககு்கதின்றன. இஙகு பல்றவறு மதுவற்க்கள் இருக்கதின்றன 
என்பதும்,  ம்களிருககு இந்த வற்க்களில் ஆர்வறமா, சிறபப-
றிவுத்ததிறறமா இருக்கதிறது என்ப்தான எந்தசவாரு ்கருதற்தா 
ஆறலாசறனறயா இதுவறர கூறபபைவில்றல. “மது” என்ற 
சபாதுவான ஒற்றற வற்கயினம் ற்தான்றி, ம்களிர் வீடடிற்குரிய  
்கடினமான றவறல்கறள எவவாறு சமாளிக்கதிறார்்கள் 
என்பற்தறயா அல்லது ஓய்வா்க உட்கார்ந்ததிருக்கத ற்தான்றும் 
சமயத்ததில், இதுறபான்ற பணி்கறள முடிக்க ற்தறவயான 
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ஊக்கதற்த எபபடி சபறு்கதிறார்்கள் என்பற்தறயா றவடிகற்க-
யான மீம் ்களா்க சித்தரிபப்தற்்கான அடிபபறையா்க ஆ்கதி
விடைது. மீம் ்கள் மதுவின் மீ்தான பிரியதற்த, மி்க எளிறமயா்க, 
“என் புத்த்கக குழாம், மதுவற்க்களின் மு்கபபுசீடடு்கறள 
மடடுறம படிககும்”, “நான் இனி குடிக்கறவ றபாவ்ததில்றல....... 
அற்தா பார்.... மது!!” றபான்ற வாக்கதியங்களின் மூலம் சித்தரி-
க்கக கூடும். ஆண்களுககு பீர் றபால ஒத்ததிறயவா்க உபறயா-
்கதிக்க சபண்களுககு மது பயன்படு்கதிறது. இயல்புநதிறலயில், 
உறை்கறள பாலின வற்கபிரிததுக கூற பயன்படுததுவது 
றபால, நதி்கழநதிறலயில் மதுபானம் பயன்படுத்தப படு்கதிறது. 
உள்ளார்ந்த பாலின பாகுபாடு்களுககு நதிறலபறபறா்க  
விளங்கககூடிய பரவலான ்களங்கள் அறந்கம் இருக்கதின்றன.

டரினிைாடின் ்காடசிப ப்ததிவு்களில் உள்ள ஒத்த வித்ததியாச-
ங்கள், பாலினதற்த ஒரு இயற்பியல் பரிமாணமா்க பார்பபற்த 
அடிபபறையா்கக ச்காணைது; சபண்களின் உருவபபைங்கள், 
்கவர்சசி, பாலியல்்தன்றம மற்றும் சற்த சம்பந்தபபடைது. என்ற-
றபா்ததிலும், ஆணறமயும் உறை்கள் மற்றும் அணிமணி்களுைன் 
சநருக்கமா்க சம்பந்தபபடைற்த. ஆண்கள், “உறலா்கம்” எனபபடு-
வதுைன் ்காடசி ்தரு்கதிறார்்கள். அ்தாவது, ்கனத்த ்தங்கசசங்கதிலி, 
றமா்ததிரங்கள் அல்லது ற்கவறளயங்கள் றபான்றறவ, சசல்வ 
வளதற்தயும் அற்த சமயம் அணிபவரின் பலதற்தயும் குறி-
க்கதிறது. டரினிைாடில், பாலினபபடுத்தபபடை வி்ததிமுறற்கள், 
வர்க்கம் மற்றும் இனத்தன்றமயுைன் குறுக்கதிடு்கதின்றன. உ்தார-
ணத்ததிற்கு, இளம் ஆஃபறரா டரினிைாடிய ஆண்கள், அசமரிக்க 
ஹிப ஹாப முறறயில் ்தா்தாக்கள் உருவ்கதற்த ப்ததிவு 
சசய்ய றவா ச்காணரறவா முயல்்கதிறார்்கள். அந்த வற்கயில், 
குளி ர்்கணணாடி்கள், இ றை இறங்கதிய ஜீன்ஸ, ச்தாழிற்குறி-
யிடை ஆறை்கள், பளபளககும் ப்கடடு நற்க்கள் ஆ்கதியவற்றற 
அணிநது ்தங்கள் புற்கபபைங்கறள எடுதது ப்ததிவிடு்கதிறார்்கள். 
மறுபுறம், இநற்தா டரினிைாடிய ஆண்கள், ்தங்கள் ச்தாழில் சார் 
உருவ்கதற்த மு்கநூலில் வலியுறுதது்கதிறார்்கள். நடுத்தர வர்க்க-
தற்த றசர்ந்த ம்களிர், சபாதுவா்க நு்கர்வு மற்றும் வாழகற்கமு-
றற்கள் பற்றிய ப்ததிவு்கறள இடு்கதிறார்்கள். அறனதது வயற்த 
றசர்ந்த மக்களும், ்தங்கள் புற்கபபைங்கறள ்கவர்சசி்கரமா்க 
்காடை முறன்கதிறார்்கள். குறறந்தபடசம், ்தாங்கள் வசீ்கரமா்க 
இல்லா்த புற்கபபைங்கறள அவர்்கள் ப்கதிர்வற்த இல்றல. 
மீணடும் இது, ஆங்கதிறலய பயன்பாடடுைன் ஆணித்தரமா்க 
மாறுபடு்கதிறது. இந்த கூடைறமபபு்களின் ஆண சபண பயன்
பாடடில், எந்தவி்த மாற்றறமா அல்லது நதிறலமாற்றீடு பற்றிறயா 
எந்தசவாரு குறிபறபா ஆறலாசறனறயா ்காணபபைவில்றல. 
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அவர்்கள் சவறுறம, ஆணபால், சபணபால் என்றிருக்கக
கூடிய பரவலான ச்தாைர்புறைய சபாருட்கலாசசாரதற்த, அ்ததி்க 
்காடசிறம உறைய்தா்க ஆககு்கதிறார்்கள் அவவளறவ. இஙகுள்ள 
ஒறர கூடு்தல் உடகூறு என்னசவன்றால், இந்த கூடைறமபபு-
்கறள, மீம்ஸ றபான்ற மற்ற ்காடசியறமபபு்கள் மூலம் ற்கலி 
சசய்ய முடிவது ்தான். ம்களிர் மத்ததியில், ஒருவறர ஒருவர், 
அவர்்கள் ்தன்றன முன்னிறலபபடுத்த ற்தர்நச்தடுத்த முறற-
றயறவதது இழிவுபடுததுவது என்பது ச்கஜம் ்தான். ஆனால், 
இது இயல்புநதிறல வாழவிலும் அற்த அளவு ச்கஜமான்தா்கத 
்தான் இருக்கதிறது.

இந்தப பகு்ததிறய முடிவுககு ச்காணடு வருற்கயில், 
நாங்கள் ்கணடுச்காணைது என்னசவன்றால், எங்களுறைய 
பல ஆய்வுக்களங்களில், சபாதுறநாக்கதிய சமூ்க ஊை்கத
்தளங்களின் ்கடபுலத்ததிறனுககும், பழறமவா்தத்ததிற்கும் 
இறைறய, பாலின வி்ததிமுறற்கறள சித்தரிககும் வற்கயில் 
ஒரு கூடைறமபபு இருக்கதிறது. இது பல வழககு்களில், இயல்பு-
நதிறல வாழவில் ்காணபபடும் பழறமவா்ததற்த மிஞசிய-
்தா்க இருக்கதிறது. பாலினக ்கணறணாடைத்ததிலிருநது, ஒருவர், 
மு்கநூல் றபான்ற சபாதுறநாக்கதிய சமூ்க ஊை்கத்தளங்கறள 
அதீ்த பழறமவா்ததி என்று கூறமுடியும். இது, சமூ்க ஊை்கத
்தளங்களில் ப்கதிர்நது ச்காள்ளபபடும் புற்கபபைங்களின் மீ்தான 
்கண்காணிபபின் அளவின் றநரடிப பிர்ததிபலிபபா்க இருக
்கதிறது. றமலும், இறவ, சபருமளவில், ்தனிநபர்்கள், ்தாங்கள் 
்கலாசசார வி்ததிமுறற்கறள ்கறைபபிடிபபற்த சவளிக்காடடு-
வ்தற்கும், நதிரூபிபப்தற்குமான ்தளமா்க மாறிவரு்கதிறது.

த�ாடர்ச்சியினலமைகள்

இபறபாது நாம், சமூ்க ஊை்கங்கள், எநச்தந்த வற்க்களில், 
இயல்புநதிறலயில் உள்ள பாலின நறைமுறற்கள் மற்றும் 
வி்ததிமுறற்களில் இருநது, ஒரு இறைசவளிககு வழிவகுத்தன 
என்பற்தப பார்க்கலாம். நறைமுறறயில் இருககும் பாலின 
வி்ததிமுறற்களில், சமூ்க ஊை்கங்களாலான ்த்கர்வு, ஆய்வுக்க-
ளங்களுக்கதிறைறய பலவி்தமா்க ்காணபபடு்கதிறது. ஆனால் 
சவவறவறு ஆய்வுக்களங்களுக்கதிறைறய ப்கதிர்நதுச்காள்ளப
படை கூறு்கள், சவகுசில மடடுறம. கூடு்தலா்க, சபாதுவான 
அல்லது ஓரளவு சபாதுவான நதி்கழநதிறல ்களங்களில், சுய 
முன்னிறலபபடுத்தறல பறைககும் சசயல்்களில் இருநது, 
்தனித்த நதி்கழநதிறல சூழலில் மக்கள் உறரயாடும் ஒரு 
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்களமா்க, சமூ்க ஊை்கங்களின் உடகுறியீடு்கள் வறர இ்தன் 
குவிறமயம் மாறு்கதிறது.

ச்தன்்கதிழககு துருக்கதியில், பாலின உறவுமுறற்கறள 
மாற்றுவ்ததில் சமூ்க ஊை்கத்தளங்களின் ்தாக்கங்கள், அவற்றற 
உறு்ததிபபடுததுவற்தவிை அ்ததி்க முக்கதியததுவம் வாய்ந்த்தா்க 
இருக்கதிறது. சமூ்க ஊை்கத்தளங்கள் இயல்புநதிறல உல்கதில் 
மி்கவும் குறறவா்க இருக்கககூடிய, சபண்களுக்கான சமூ்க 
உறவுமுறற்களுக்கான வாய்பபு்கறள அ்ததி்க அளவில் ஏற்ப-
டுத்ததியிருக்கதிறது. மார்டினில், ்கைந்த பத்தாணடு்களில், 
சபாதுக ்களங்களில், சபண்களின் இருபபு, அவர்்களுககு 
வீடடுககு சவளிறயயான ்கல்வி மற்றும் றவறலக்கான 
வாய்பபு்களுைன் றசர்நது அ்ததி்கரிதது வரு்கதிறது. இருபபி-
னும், பல இளம்சபண்கள், ்தங்கள் சமூ்கத ச்தாைர்பு்கறள 
றமலும் விரிவுபடுத்ததிகச்காள்வ்தற்்கான வாய்பபு்கறள  
அ்ததி்கமாக்கதிகச்காள்வ்ததில் விருபபம் ்காடடு்கதிறார்்கள். சமூ்க 
நதி்கழவு்களின் குறறபாடு பற்றி மடடுமல்லாமல், ்தங்கள் மீ்தான 
சபற்றறார் மற்றும் ்கணவரின் ்கடடுபபாடு பற்றியும் அவர்்கள் 
குறறபடடுக ச்காள்்கதிறார்்கள். சபாது இைங்களான, ்கஃறப, 
உணவ்கம், சபாதுத ச்தருக்கள் றபான்ற இைங்களுககு சசல்வ-
்தற்கு அவர்்களுககு ஏ்கபபடை ்தறை்கள் இருபப்தால், அவர்்கள், 
்தங்கள் சமூ்க உறவுமுறற்கள் மற்றும் ச்தாைர்பு்கறள ்தத்தம் 
குடும்பங்களின் ்கடடுபபாடடிற்கு மீறி விரிவுபடுத்ததிகச்காள்ள, 
சமூ்க ஊை்கத்தளங்கறள, பயன்படுத்ததிகச்காள்்கதிறார்்கள். 
பறழறமவா்த மற்றும் ம்தம்சார்ந்த குடும்பங்களில் இருநது 
வரும் சபண்களுககு, ்கணவர் மற்றும் ்தநற்த்களின் மூலம் 
படிக்கறவா, பணிககு சசல்லறவா, நணபர்்கறள சந்ததிக்கறவா 
்தறைசசய்யபபடை, முற்றிலும் வீடடுபபறறவ்களான இவர்
்களுககு, சமூ்க ஊை்கத்தளங்கள் சவளியுல்கததுைன் ச்தாைர்பு-
ச்காள்வ்தற்்கான ஒரு முக்கதிய உப்கரணமா்க விளஙகு்கதிறது. 
உைலளவில் வீடடில் இருநதுச்காணறை, அநாமற்தயதற்த 
அளிககும் சபாய்யான சபயரிலான ஊை்கக ்கணககு்களின் 
மூலம், இவர்்களால் நணபர்்களுைன் ச்தாைர்பில் இருக்க 
முடி்கதிறது.

சபண்களின் ்தன்னியக்கத்ததிற்்கான புது வாய்பபு்கள் 
உருவானற்தாடு மடடுமல்லாமல், ஆண்கள், ்தங்கள் சபண 
உறவினர்்கறள ்கடடுபபடுததுவ்தற்கும், பிற சபணடிறர 
ச்தால்றலபபடுததுவ்தற்கும், பிற சபணடிறராடு சரசமாடுவ-
்தற்கும், ்தங்களின் மறனவிமார்்கறள ஏமாற்றுவ்தற்குமான 
பு்ததிய வழிவற்க்கறள உருவாக்கதி இருக்கதின்றன. எ்ததிர்
பாலினதற்த றசர்ந்த நணபர்்களும், பரிசசயமற்றவர்்களும், 
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உறரயாைலில் ஈடுபைககூடிய இந்த சுலபத்தன்றம, சமூ்க 
ஊை்கத்தளங்கறள, ்களசவாழுக்கம் நதி்கழும், ்கா்தல் உறவு-
முறற்கள் வாழபபடும் ஒரு இைமா்க ஆவ்தற்கு வித்ததிடடிரு-
க்கதிறது. இயல்புநதிறல வாழவில், இ்தற்்கான வாய்பபு்கள் 
மி்கவும் குறறவு என்ற நதிறலயில், மணமா்கா்த இறளஞர்்கள், 
வாட்ஸப, மு்கநூல், றவபர், றைஙற்கா மற்றும் எஸஎம்எஸ 
றபான்ற ்தனித்த உைனடித ்த்கவல் ச்தாைர்பு முறற்களின் 
மூலம் ்கா்தல் உறவு்கறளத ற்தடுவது மி்கவும் ச்கஜமா்கதி
விடைது.

ச்தற்கு இத்தாலியிலும் கூை சமூ்க ஊை்கத்தளங்கள், 
சபண்களுக்கான ்த்கவல் ச்தாைர்பு சந்தர்பபங்கறள விரிவுப-
டுத்ததியுள்ளது. நதி்கழநதிறலயில், குறறவா்கக ்காணபபடைாலும், 
சபண்கள், வாட்ஸப, மு்கநூலில் ்கருதது ச்தரிவிபபது ஆ்கதியவ-
ற்றின் மூலம் ஆண்கறள அ்ததிதீவிரமா்க, குறிபபா்க குறறந்த 
நறுமணமுள்ள குடும்பங்களில், சமூ்க ஊை்கத்தளங்கறளப 
பயன்படுதது்கதிறார்்கள். மீணடும், இஙகு ்கணணியமுறைறம 
்காரணமா்க, இயல்புநதிறலயில் மி்கவும் குறறந்த வாய்பபு்கள்  
்கதிறைக்கபசபற்ற சபண்கள் ்தான், சமூ்க ஊை்கங்கறள, மற்ற-
வர்்களுைன் ச்தாைர்புச்காள்வ்தற்்கான ஒரு முக்கதிய சா்தனமா்க 
முழுறமயா்கப பயன்படுத்ததிகச்காள்்கதின்றனர். ஆண்களுககு, 
அடிக்கடி அருந்த்கங்களில், ச்தருக்களில், உணவ்கங்களில் 
சந்ததிபப்தற்கும், உறரயாைல்்களிலும் ஈடுபடுவ்தற்கும், சமூ்க 
நதி்கழவு்களில் பஙற்கற்ப்தற்கும் பல வாய்பபு்கள் ்கதிறைக்கதி-
ன்றன. இ்தற்கு மாறா்க, சபண்கள், ச்தருவில் நதின்று றபசுவது 
என்பது, மி்கவும் அபூர்வம். றசாம்றபறி என்று சபயரிைபபடடு 
விடுறவாறமா என்ற அசசறம இ்தற்கு ்காரணம். முநற்தய பகு-
்ததியில்,பார்த்தது றபால, ஒரு ்தாயா்கவும், மறனவியா்கவும்  
்தங்கள் ்கணணியதற்த பாது்காததுக ச்காள்ள இந்தப 
சபண்கள் ற்கயாளும் உத்ததி்களால், இந்த விரிவான ்த்கவல் 
பரிமாற்றம் சமன்படுத்தபபடடு விடு்கதிறது.

ச்தன்்கதிழககு துருக்கதிறயப றபாலறவ, ்கதிராமபபுற 
சீனாவிலும், சமூ்க ஊை்கங்கள், சபண்கள் மற்றும் ஆண்க-
ளுககு இறைறயயான இறைவிறன்களுக்கான பு்ததிய 
வாய்பபு்கறள உருவாக்கதியிருக்கதிறது. சீன ்கலாசசாரத்ததில், 
சபண்கறள வீடடினுள்றளறய இருத்ததிறவககும், “சபண்கறள 
உள்ளிருத்தல்” என்ற நீணை பாரம்பரிய வழக்கம் இருநது
வந்தது. சமீப ்காலங்களில், சபண்களுககு சு்தந்ததிரமும், உைலு-
றழபபில் பஙற்கற்பும் ்கதிறைத்ததிருந்தாலும், அவர்்கறள வீடடு 
வடைத்ததிறனாறை சம்பந்தப படுத்தபபடைவர்்களா்க இருக்கதி
றார்்கள். ஆண்கள் அ்ததி்கம் சவளிவருபவர்்களா்க இருக்கறவ-
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ணடும் என்று எ்ததிர்பார்க்கபபடு்கதிறார்்கள். ஒரு அறு்ததியான 
உ்தாரணதற்த எடுததுகச்காணைால், குழநற்த பிறந்த 
உைறனறய, “ஒருமா்த அமர்வு” என்ற பாரம்பரியத்ததில் சபண்கள் 
வீடறைாடு ்கடடுபபடுத்தப படு்கதிறார்்கள். இ்தன் விறளவா்க பல 
சபண்கள், ்தங்கள் நணபர்்களுைனான ச்தாைர்பு்கறள றபணு-
வ்தற்கு, ்தங்கள் குழநற்தயின் புற்கபபைங்கறள ப்கதிரும் 
வி்தமா்க சமூ்க ஊை்கத்தளங்கறளப பயன்படுதது்கதிறார்்கள்.

அற்த சமயம், சமூ்க ஊை்கங்கள், ஆண்களுக்கான சமூ்கத 
ச்தாைர்பு்கறளயும் அ்ததி்கபபடுத்ததியுள்ளது. உ்தாரணத்ததிற்கு, 
்கார்்களுக்கான சுலபமான அணு்கல், அவர்்கள் சபண்களு-
ைன் சுலபமா்கப பயணிக்க வழிவகுததுக ச்காடுக்கதிறது. பல 
ஆண்கள், ந்கர்பபுறங்களுககு அடிக்கடி வருற்க ்தரு்கதிறார்்கள். 
ஒரு சிலர், றமாறமா மற்றும் வீசாட ன் “அரு்கதிலிருககும் மக்கள்” 
றபான்ற இைம் சார்ந்த “நணபர்்கள் ற்தடும்” றசறவ்கறள, பரி-
சசயமற்றவர்்களுைன், முக்கதியமா்க எ்ததிர்பாலாருைன், உறரயாை 
பயன்படுதது்கதிறார்்கள். சில ஆண்கள், சமகசைானால்டிைம், 
்தாங்கள் இந்தத ்தைதற்த பயன்படுத்ததி, சபரிய ந்கர்பபுற பகு-
்ததி்களில் வாழும் சபண்களுைன் ்கள்ளதச்தாைர்பு ஏற்படுத்ததி-
கச்காணடிருபப்தா்க கூறியுள்ளனர். இவர்்களின் எணணிகற்க 
குறறவா்க இருந்தாலும், ்ததிருமணங்களின் மீ்தான சமூ்க 
ஊை்கங்களின் ்தாக்கதற்தப பற்றிய பரவலான விசாரதற்த, 
ந்கர்பபுற மக்களிறைறய தூணடுவ்தற்கு இது றபாதுமான்தா்க 
இருந்தது. சமூ்க ஊை்கங்களிலான ஆண்களின் நைவடிகற்க-
்கள் நதியாயபபடுத்தபபடை்தன் ஒரு பகு்ததிக ்காரணம், ஆண்கள் 
சபண்கறள விை அ்ததி்க அளவில் ச்கவாசபரியர்்களா்க இரு-
க்கறவணடும் என்ற எ்ததிர்பார்பபும், மற்ற ஆண்களுைன் ஏற்ப-
டுத்ததிகச்காள்ளும் சமூ்கத ச்தாைர் பு்களும் ்தான். ஆ்கறவ, 
அவர்்கள், ்தறைசசய்யபபடை நைவடிகற்க்கறள மூடிமறறபப்த-
ற்கு சமூ்க ஊை்கத்தளங்கறள அ்ததி்க அளவில் பயன்படுததுப-
வர்்களா்க இருக்கதிறார்்கள்.

ச்தன்னிந்ததியாவில் நதிறலறம, ஓரளவிற்கு இற்த ஒத்த-
்தா்கறவ இருந்தது. உயர்குலதற்த றசர்ந்த இளம்சபண்களும், 
இள வயது ஆண்களும், சமூ்க அந்தஸது மற்றும் குலத்ததில் 
உள்ள அதீ்த வித்ததியாசங்கறள மீறி, சமூ்க ஊை்கங்கறளப 
பயன்படுத்ததி சரசமாடுவது, ஒருவற்கயில் ச்கஜமா்கதி வரு்கதிறது. 
சமூ்க ஊை்கங்களின் முக்கதிய பலன், மக்கள் ்தங்கள் பாரம்பரிய  
சமூ்க எல்றல்கறளக ்கைநது மக்கறள சந்ததிபப்தற்கும், ்தங்கள் 
பணியிைங்கள் மற்றும் ்கல்வியி ைங்கள் ்தாணடிய ச்தாைர்பு-
்கறள ஏற்படுத்ததிக ச்காள்வ்தற்கும் பயன்படுததுவது ்தான். 
சவங்கடராமன் அவர்்கள், ்தன் ஆய்வுக்களத்ததில் உள்ள இளம் 
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ஆண்கள் எவவாறு, மற்ற இந்ததிய மாநதிலங்களில் உள்ள இளம் 
சபண்களுைனும், சில சமயங்களில் பிறரசில், அசமரிக்கா 
றபான்ற சவளிநாடு்களில் உள்ள இளம் சபண்களுைனும் 
சமூ்க ஊை்கங்கறள உபறயா்கதிதது நடபுறவு ஏற்படுத்ததிக  
ச்காள்்கதிறார்்கள் என்று ்காடடியிருக்கதிறார்.

சபாதுவான புரிநதுச்காள்ளல் என்னசவன்றால், 
ஆண்கள் மு்கநூறல உபறயா்கபபடுததும்றபாது, உலச்க-
ங்கதிலும் உள்ள சபண்கறளாடு நடபு ச்காள்ள முடியும். 
இது நதி்கழநதிறல சரசமாைலுகற்கா அல்லது குறறந்தபடசம் 
சாத்ததிய மா்கககூடிய ்கா்தல் உறவு்களுகற்கா வித்ததிைககூடும் 
என்பது ்தான். இற்த சா்ததிபப்தற்்கா்க ஆண்கள், ்தாங்கள் பிரப-
லமான பல்்கறலக்கழங்களில் பயில்வ்தா்கவும், ச்கௌரவமான 
நதிறுவனங்களில் உயர் ப்தவியில் இருபப்தா்கவும் கூறி 
்தங்கள் சமூ்க அந்தஸதற்தப பற்றி சபாய்யுறரக்கதின்றனர். 
இந்தப சபாய்்கள் ்தங்கள் ஈர்பபுசக்ததிறய அ்ததி்கரிககும் என்று 
நம்பு்கதின்றனர். இந்ததிய ஆய்வுக்களத்ததில், ச்தன்்கதிழககு  
துருக்கதியிலும், ்கதிராமபபுற சீனாவிலும் உள்ளது றபால, பு்ததிய 
சநருக்கமான மற்றும் நடபுசார்ந்த உறவுமுறற்கறள அனுப
விக்க றவணடும் என்ற ஆவல், ஆண சபண இருபாலாறரயும்,  
பரந்த மக்கடச்தாைர்பு றநாக்கதி உநது்கதிறது. இந்த மூன்று 
சவவறவறு ஆய்வுக்களங்களிலும், சமூ்க ஊை்கங்கள், பு்ததிய, 
்தனிபபடை ்த்கவல் ச்தாைர்பு வழிமுறற்கறள உருவாக்கதி, 
்கா்தல் பற்றிய எணணறவாடைதற்த மாற்றியறமதது, 
ஆணறம மற்றும் சபணறம பற்றிய உள்ளூர் ்கருததுக்கறள 
மறுவறரயறுத்ததிருக்கதிறது. சபண்களின் சமூ்கத ச்தாைர்பு்கள்  
விரிவறைந்ததிருக்கதின்றன. சில இைங்களில் ஆண்களின் 
சமூ்கத ச்தாைர்பு்கள் றமலும் விரிவறைந்ததிருக்கதின்றன.

எங்களுறைய பிறரசிலிய ஆய்வுக்களத்ததில், சமூ்க 
வாழவின் பல்றவறு ்களங்களில், பாலின சமசசீர்றமககு 
சமூ்க ஊை்கங்கள் சபரும்பங்களித்ததிருபப்தா்க ச்தரி்கதிறது. 
்த்கவல்ச்தாைர்பு ச்தாழில்நுடபத்ததின் விரிவறை்தலாலும், 
சுற்றுலாத துறறயின் வளர்சசியாலும், பறராடைஸைன்ட சர்ச்க-
ளின் சபருக்கத்தாலும், சபண்களுககு இபறபாது அ்ததி்கமான 
றவறல வாய்பபு்களும்,சபாது ்கடபுலனும் ்கதிறைத்ததிருக்கதிறது.  
ஸறபயரின் கூற்றுபபடி, நதி்கழநதிறல மற்றும் இயல்புநதிறல 
உல்கங்கறள ஒறர றநரத்ததில் உடபடுத்ததி, பு்ததிய மற்றும் 
மாறு்தலான ஆணபால் மற்றும் சபணபால் அறையாளங
்கறளப பற்றிய ்கடபுலன் றநாக்கதிய ஒரு சபாதுவான 
இயக்கம் உருவாவ்தற்கு, சமூ்க ஊை்கங்கள் வழிவகுத்ததிருக்கதி-
ன்றன. உ்தாரணத்ததிற்கு, பு்ததிய றவறல ்கதிறைத்த்தால் சபற்ற  
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சு்தந்ததிரத்ததின் சபருறமறய சவளிபபடுத்ததிகச்காள்ளும் 
புற்கபபைங்கறள ப்கதிர்நதுச்காள்ள மு்கநூலின் சுயவிவர 
பக்கங்கள் பயன்படுத்தபபடு்கதின்றன. றவறலககுபறபாவது 
என்பது, ஆண்களின் சார்நதிறலயாளர்்களா்க இருபப்தற்கு 
மாற்றா்க எந்தளவு ்கரு்தபபடு்கதிறது என்றால், பிராந்ததிய 
நதிறுவனங்கள், ஆண்கறள விை சபண்கறள அவர்்களின்  
சபாறுபபுறைறம மற்றும் ஆக்கவளமுறைறம ்காரணங்களு-
க்கா்க றவறலககு றசர்பபற்த விரும்பு்கதின்றன. இளம் சபண்கள், 
குடும்பதற்த ்கவனிததுக ச்காள்வது மடடுறம ்தங்கள் வாழவின் 
குறிகற்காள் என்சறணணும் நதிறல மாறி, ஒரு சவற்றி்கரமான 
பணிததுறறயில் ஈடுபடுவதும், பணம் சம்பா்ததிபபற்தயும் சம 
அளவில் முக்கதியமான்தா்கக ்கருது்கதிறார்்கள்.

ஆணறம மற்றும் சபணறம பற்றிய ்தரசநறிசார் மா்ததி-
ரி்களின் குறிபபிைத்தக்க ்த்கர்வு, ச்தாழில்துறற சீன ஆய்வுக
்களத்ததில் நதி்கழந்தது. ்கதிராமபபுற சீனாவில், ்கா்தல் மற்றும் 
குடும்பம் பற்றிய ்தரசநறிசார் வி்ததிமுறற்கறள வலியுறுதது-
வ்தற்க்கா்க சமூ்க ஊை்கங்கள் பயன்படுத்தபபடுவது றபால, 
ச்தாழில்துறற சீனாவில், ச்தாழிலாளர்்களுக்கதிறைறய, 
ஆண்களும் சபண்களும் பாலின ்தன்னிறலபபடு்தறல 
சவளிபபறையா்கச சசய்்கதிறார்்கள். ச்தாழில்துறற சீனாவில், 
சமூ்க ஊை்கங்கள் என்பது, மக்கள் ்தங்கள் இயல்புநதிறல 
வாழவில் சசயல்படுத்த முடியா்தறவறய, பரிறசா்ததிததுப 
பார்ககும் ்களமா்கவும் இயல்புநதிறல வாழவில் மக்கறள  
ஒடுக்கதிறவககும் விஷயங்களில் இருநது ஏற்தா ஒருவற்கயில்  
்காககும் இைமா்கவும் விளஙகு்கதிறது. ச்தாழில்துறற சீனாவில், 
மக்களின் நைதற்தறய நதிர்வ்கதிககும் சமூ்க அைககு முறற்கள், 
மற்ற இைங்கறள விை வலுவற்ற்தா்கவும் இணக்கமான்தா
்கவும் இருக்கதிறது. இஙகு சமூ்க ஊை்கங்கள் மக்கறள 
அவர்்கள் விரும்பிய ்கனவுல்க வாழகற்க வாழ வழிசசய்்கதிறது.  
சபண்கறள விை, ஆண்கள் அவர்்களின் இயல்புநதிறல 
மற்றும் நதி்கழநதிறல வாழவு்களுக்கதிறைறய மாசபரும் றவறு-
பாடு்கறள ்காடசிய்கபபடுதது்கதின்றனர். அவர்்களுறைய 
அன்றாை வாழகற்கயில், அவர்்கள், ஆணபாலின வி்ததிமுறற-
்கறள, ச்தளிவா்க ம்ததிதது நைநதுச்காள்ள றவணடும் என்று 
எ்ததிர்பார்க்கபபடு்கதிறார்்கள். இ்ததில், ்கா்தல் உணர்வு்களுகற்கா, 
இனிறமயான உணர்வு்களுகற்கா இைம் ்கதிறையாது. அவர்்கள் 
உணர்வுபூர்வமா்க ்ததிைமா்கவும் உறு்ததியா்கவும் இருக்க 
றவணடும். உணவு றமறஜ றபான்ற இயல்புநதிறல சமூ்கச
சார்புள்ள இைங்களில், அவர்்கள் அரசியல் றபசிகச்காணடும், 
ஆபாச நற்கசசுறவ றபசிகச்காணடும் இருக்கறவணடும் 
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என்று எ்ததிர்பார்க்கபபடு்கதிறார்்கள். இ்தற்கு மாறா்க அவர்்கள் 
்தங்கள் ்கா்தல் உணர்வு்கறள சு்தந்ததிரமா்க சவளிபபடுத்த 
முடியும் என்று நதிறனக்கதிறார்்கள். சபண்களால் ப்கதிர்நது-
ச்காள்ளபபடை ்கா்தல் சம்பத்தபபடை ப்ததிவு்கறள அவர்்களும் 
ப்கதிர்நது ச்காள்்கதிறார்்கள். அவர்்கள் ்தங்கறள இளம்சபண 
றபான்று சித்தரிககும், ஆணறமயல்லா்த சீர்றம்கறள 
சவளிக்காடடு்கதிறார்்கள். இதுறபான்ற உணர்வு்கறள, அவ
மானத்ததின் பயத்தால், இயல்புநதிறல வாழவில் சவளிக்காடை  
பயந்தாலும், நதி்கழநதிறலயில் சவளிக்காடடுவ்தன் மூலம், 
சமூ்கம் அவர்்களின் றமல் ்ததிணித்த எ்ததிர்பபார்பபு்கறள  
எ்ததிர்பப்தா்க அவர்்கள் ்கருது்கதிறார்்கள்.

சபண்கறளப சபாறுத்தவறர, ஒரு “சஜஜிறயா”   அ்தாவது 
சசல்லம்ச்காடுதது குடடிசசுவரான குழநற்தறயப றபால் 
நடிபபது   என்பது இளம்சபண்களால் ஆண்களின் ்கவனதற்தக  
்கவருவ்தற்்கா்க இயல்புநதிறலயில் பயன்படுத்தபபடும் உத்ததி 
என்பற்த வாங விளககு்கதிறார். சபண்கள், மற்றவர்்களின்  
்கவனதற்த ்கவர்வ்தற்்கா்கவும், பிறரின் உ்தவி்கறள 
சபறுவ்தற்்கா்கவும், றவணடுசமன்றற, ்தங்கறள, ஆ்தரவ-
ற்றவர்்களா்கவும், வலுவற்றவர்்களா்கவும், உ்தவி ற்தறவப
படுபவர்்களா்கவும், சித்தரிததுகச்காள்வது, இஙகு சமூ்க 
அளவில் ஒததுகச்காள்ளபபடை ஒரு விஷயம் ்தான். இஙகு 
மாறியிருபபது என்னசவன்றால், நதி்கழநதிறலயில், ்காணக
கூடிய வற்கயில் “சஜஜிறயா” ப்ததிவு்கள் இடுவது, புலபசபயர்வு 
பணியாளர்்களில் ஆண சபண இரு பாலாருககுமிறைறய பிர-
பலமானது ்தான். ச்தாழிற்சாறல பணியாளர்்களில் ஆண்கள், 
மி்கவும் ்கரடுமுரைான சூழநதிறல்களில் வாழ்கதிறார்்கள். 
ஆ்கறவ, அவர்்கள் விரும்பிய வற்கயிலான மாற்று வாழகற்க 
அறமததுக ச்காள்வ்தற்கு சமூ்க ஊை்கங்கள் ஒரு முக்கதிய-
மான ்களமா்க விளஙகு்கதிறது. இ்தற்கு மாறா்க, சபண்களின் 
நதி்கழநதிறல மற்றும் இயல்புநதிறல வாழவு்களுக்கதிறைறய அ்ததி்க 
இறசவு இருக்கதிறது. அ்தாவது, ஒழுக்கமுறையவர்்களா்கவும், 
ம்ததிபபிற்குரியவர்்களா்கவும் ்கரு்தபபடுவது, அவர்்களுககு 
இரணடு ்களங்களிலுறம முக்கதியமான்தா்க இருக்கதிறது.

பை�ரதநறசி்ாரபறற பாலினப பண்புகள்

ஆசசரியமற்ற வற்கயில், சமூ்க ஊை்கங்கள், எல்.ஜி.பி.டி. மக்கட 
ச்தாற்கயின் மீதும் ்தன் ்தாக்கதற்த ஏற்படுத்ததி இருக்கதிறது. 
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சபருந்கரபபகு்ததி்களில், எல்.ஜி.பி.டி. சசயல்முறனவாளர்்கள்,  
டிஜிடைல் ஊை்கங்கறள, கூடடிறணவான அரசியலில்  
ஈடுபடுவ்தற்கும், ஓரினசறசர்கற்கயாளர்்களின் அறையாளங
்கறள சவளியுல்கதிற்கு ச்தரியபபடுததுவ்தற்கும் உபறயா்கதிக
்கதின்றனர். பிறரசிலிய ஆய்வுக்களத்ததில், சமூ்க ஊை்கங்களால் 
ஏதுவாக்கபபடை, ்தனிநபர் மற்றும் குழு ்தன்னியல்றப சவளிக 
ச்காணரும் ஒரு பரந்த சசயல்பாடடின், ஒரு பகு்ததியா்க, எல்.
ஜி.பி.டி. மக்களின் ்கடபுலறன அ்ததி்கரிககும் சபாதுவான 
சசயல்பாடடுககு, சமூ்க ஊை்கங்கள் சபரியளவில் பங்களி-
த்ததிருக்கதிறது. எனினும், மார்டின் றபான்ற சிறுந்கரச சூழலில், 
சந்ததிபபது றபான்ற எளிறமயான விஷயங்களுகற்க சமூ்க   
ஊை்கங்கள் வச்ததி சசய்்ததிருக்கதிறது. ஓரினசறசர்கற்கயாள-
ரா்க சவளிபபறையா்க ்காடடிகச்காள்வது சமூ்க அளவில் 
ஒபபுக ச்காள்ளபபைா்த, ச்தன்்கதிழககு துருக்கதி றபான்ற 
இைங்களில், சமூ்க ஊை்கத்தளங்கள், ஆண்களிறைறய  
ர்கசிய இறை விறனயாைலுககு அ்ததி்க வாய்பபு்கறள 
ஏற்படுத்ததிகச ்காடுத்ததிருக்கதிறது. ஒருபாலின அறையாளங்கள் 
சவளிபபறையா்கக ்கடபுலன் சபற்றிருக்காவிடைாலும், ஓரினச
றசர்கற்க சந்ததிபபு்கறள இபறபாது ர்கசியமா்கவும் சுலபமா
்கவும் ஏற்பாடு சசய்துச்காள்ள முடியும்.

்தரசநறிசார்பற்ற பாலியல் வழக்கங்கள் ஓரளவு ஒததுக 
ச்காள்ளபபடை வைககு சிலியில் இதுறபான்ற அறையாளங
்கறள விளம்பரபபடுத்த, சமூ்க ஊை்கத்தளங்கள் சில சமயம் 
பயன்படுத்தப படு்கதின்றன. உ்தாரணத்ததிற்கு, இன்ஸைா-
்கதிராமில், #இன்ஸைாற்க மற்றும் #இன்ஸைாசலஸபியன்  
என்ற மு்கபபு்களுைன் ப்கதிரபபடும் சுயபுற்கபபைங்கள் 
(சசல்ஃபி). குறிபபா்க வச்ததிவளம் நதிறறந்த ஆண்கள் வாழும் 
இகுவிக றபான்ற சபருந்கரங்களில், கரிணைர் ம் ஆண்களி-
றைறய ஓரினத துறணவர்்கள் (்கா்தல் ்காரணங்களுக்கா்கறவா 
அல்லது சவறும் உைலுறவு மடடுமான ்காரணங்களுக்கா்கறவா) 
ற்தடுவ்தற்்கான ஒரு பிரபலமான ஆப ஆகும். ஓரினசறசர்கற்க-
யாளர்்களான ஆண்களும் சபண்களும், ்தாங்கள் ்தரசநறி
சார்புள்ள வற்கயில் நைநது ச்காள்ளும் வறர, அ்தாவது, 
்தங்கள் பிறபபுக குடும்பங்களுைன் சநருங்கதிய கூடடுறவில் 
இருநதுச்காணடு, ்தங்கள் பாலினத்ததிற்கு ஏற்றவற்கயிலான 
பணி்கறள சசய்துச்காணடு இருககும் வறர, அவர்்கள் சமு-
்தாயத்தால் ஒததுகச்காள்ளபபடுவ்தா்கவும் மற்றவற்கயில் 
பாரபடசமா்க நைத்தபபடுவ்தா்கவும் பு்காருறரக்கதின்றனர். 
எபபடியிருபபினும், பாலின வி்ததிமுறற்களுககு அபபாற்படடு  
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நைபபவர்்கள், ஒபபு்தல்மறுபறப சந்ததிக்கதிறார்்கள். இ்தன் 
விறளவா்க, சபணறவைம் றபாடும் ஆண்கள் றபான்ற பல 
்தனிநபர்்கள், இது றபான்ற ்தங்கள் சசயல்பாடடிற்கு, புறன
சபயரிலான சபாய்யான ்கணககு்கறள,   ஒரு ஆண “என் 
்தாய் ்கவறலபபைா்ததிருபப்தற்்கா்க”  என்று குறிபபிடடுள்ளது 
றபால, சமூ்க ஊை்கத்தளங்களில் உருவாக்கதிகச்காள்்கதிறார்்கள்.

ச்தன்்கதிழககு துருக்கதி மற்றும் வைககு சிலியில் உள்ள 
உ்தாரணங்கள் ச்தளிவா்க குறிபபிடுவது றபால, சமூ்க 
ஊை்கத்தள ப்ததிவு்களின் ்கடபுலன், எந்தவற்கயான ்த்கவல்்கள் 
சவளிபபடுத்தபபடும் என்பற்த பா்ததிக்கதிறது. அற்தறபால 
ஆங்கதிறலய ஆய்வுக்களத்ததில், ஒரு நடுத்தர வயது ஆண 
ஓரினசறசர்கற்கயாளர், ச்தாைர்சசியா்க, அதீ்த பாலியல் சம்ப-
ந்தபபடை ப்ததிவு்கறளயும், சிலசமயங்களில், றவணடு சமன்றற 
விரசமான பைங்கறளயும் ்தங்கள் மு்கநூல் பக்கத்ததில் ப்ததிவி-
டைாலும், ஒரு இளம் சபண ஓரினசறசர்கற்கயாளர், அவருககு 
மற்ற சபண்களுைனான உறவு, அவரது புற்கபபைங்களின் 
மூலம் ச்தரிந்தாலும், இதுறபான்ற சவளிபபறையான 
பாலியல் குறிபபீடு்கறள ஒருறபாதும் ப்கதிர மாடைார். இஙகு 
ஆண்களுக்கதிறைறயயான, ்தங்கள் பாலின இயல்றப சவளிப
படுததும் சுலபத்தன்றமயும், அற்த விஷயத்ததில் சபண்களுக 
்கதிறைறயயான ்தயக்கமும், இன்றும் பாலின வி்ததிமுறற்கள் 
பின்பற்றபபடுவ்தன் ்காரணமா்கத்தான். இது சவவறவறு 
மக்கள், வச்ததியா்க உணரககூடிய ்கடபுல வரம்றப ற்காடிடடுக
்காடடுவற்தாைல்லாமல், ஆண்களும் சபண்களும் ்தங்கறள   
எல்.ஜி.பி.டி14 வற்கறயச சார்ந்தவர்்களா்க அறையாளபபடுத்ததி-
கச்காணைாலும், பாரம்பரிய பாலினப பணபு்கள், எநச்தந்த 
வற்க்களில் அவர்்களின் சமூ்க ஊை்கத்தள பயன்பாடறை 
பா்ததிக்கதிறது என்பற்தயும் எடுததுக்காடடு்கதிறது.

முடிவுலர

இந்த அத்ததியாயத்ததில், எஙகு, எபறபாது, எவவாறு சமூ்க ஊை்க-
ங்கள் பாலின உறவுமுறற்கறளயும், பாலின வி்ததிமுறற்கறள-
யும் வலுபபடுத்தறவா, ச்கடுக்கறவா அல்லது சவறுறம மாற்றறவா 
சசய்்தன என்பற்த ஆய்வுசசய்ற்தாம். இஙகு ச்காடுக்கபபடை 
உ்தாரணங்கள், இறணய்தளமும், டிஜிடைல் ச்தாழில்நுடபங்க-
ளும், சபாதுவா்கறவ பறழறமபறபணும் அல்லது மரபுநதிறல 
மாற்றும் இயல்புறையது அல்ல என்பற்த நதிரூபிததுள்ளது. 
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மாறா்க, அறவ, றவறுபடும் சமூ்க நறைமுறற்களின் வாயிலா-
்கத்தான் உய்்கதிறது. இந்த புத்த்கம் விவா்ததிபபது படி, உல்கம் 
சமூ்க ஊை்கங்கறள மாற்றியிருக்கதிறது என்றால், அ்தற்்கான 
ஒரு உ்தாரணம், சவவறவறு பாலின உறவுமுறற்களும், 
ஆணா்கவும் சபணணா்கவும் இருபபது பற்றிய சவவறவறு 
்கருததுக்களும், சமூ்க ஊை்கங்களின் மீது எந்த வற்கயில் 
சபாறிக்கபபடடுள்ளது என்பது ்தான். துருக்கதியிலும், டரினிைா-
டிலும் ஆண்களுககும் சபண்களுககுமான ்கலாசசார எ்ததிர்பா-
ர்பபு்கள், இற்தவிை வித்ததியாசமா்க அறமநது விை முடியாது. 
்ததிருவிழா ற்களிகற்க சமயங்களில், பல சந்தர்பபங்களில், 
டரினிைாடில் உள்ள சபண்கள், அழகுணர்சசி மிக்க அலங்கா-
ரமான பாலியல் பணபு்கறள சவளிபபடுததும் வற்கயில், 
முடிந்த அளவு குறறவான உறையணிநது, அதீ்த ஆணறமறய 
சவளிபபடுததும் வி்தமா்க ்தா்தாக்கள் பாணியில் இருககும் 
டரினிைாடிய ஆண்களுைன் இறணநது சசல்்கதிறார்்கள். இ்தற்கு 
மாறா்க, ச்தன்்கதிழககு துருக்கதியில், சில ம்தசார்புள்ள சபண்கள், 
துளிககூை உைறலா, உைலில் உள்ள முடிறயா கூை ச்தரிநது விை-
ககூைாது என்ப்ததில் ்கவனமா்க இருநது அ்தற்கு ற்தறவயான 
முன்சனசசரிகற்க்கறள எடுததுகச்காள்்கதிறார்்கள். இந்த 
வழககு்கள் ஒவசவான்றிலும் ்கணிசமான உள் மாறுபாடு்கள் 
இருக்கதின்றன. இந்த இரணடு ஆய்வுக்களங்களும், அறவ, 
சமயசசார்பற்ற்தா்கவும், பூர்வீ்கமா்க பலவற்கயான மக்கறள 
உறைய்தா்கவும், பரவலான சமயஉணர்வு உறைய்தா்கவும்   உ்தா-
ரணத்ததிற்கு, டரினிைாடில், சபன்ைற்காஸைல் சமயம்   இருந்தாலும்,  
அறவ ்கணணியம் சார்ந்த பரந்த அளவிலான பல்றவறு விசா
ரங்கறள உள்ளைக்கதிய்தா்க இருந்தது. எங்களுறைய ச்தன் 
இத்தாலிய அல்லது ்கதிராமபபுற சீன ஆய்வுக்களங்கள் றபான்ற 
மற்ற இைங்களில், முக்கதியமான வித்ததியாசங்கள், சபண்கள் 
்தங்களின் நதி்கழநதிறல சித்தரிபபு்கறள ்ததிருமணத்ததிற்கு பிறற்கா 
அல்லது குழநற்த பிறபபிற்கு பிறற்கா, ்தறலகீழா்க மாற்றிவி-
டுவது றபான்ற வாழவின் நதி்கழவு்களின் ச்தாைர்ற்கார்றவயா்க 
சவளிபபடு்கதின்றன.

எனினும், நாங்கள் எங்களுறைய ஆய்றவ, பாலின 
உறவுமுறற்கறள, சமூ்க ஊை்கங்கள் எவவாறு மறுஉருவாககு
்கதின்றன என்ற கூர்றநாக்கறலாடு நதிறுத்ததிவிைவில்றல. ஒன்பது 
ஆய்வுக்களங்கறள ஒபபிடடுப பார்க்க ்கதிறைத்த அபூர்வமான 
வாய்பபு, சபாதுவான பாணி்கறள ்கணடு ச்காணடு அடி-
கற்காடிடடுக ்காடைவும், மானுைவியல் சபாதுபபடுத்தல்்கறள 
சசய்யவும் அனும்ததித்தது. அறந்கமா்க எங்களது அறனதது 
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ஆய்வுக்களங்களிலும் (ச்தாழில்துறற சீனா மற்றும் ஓரளவுககு  
பிறரசில் ்களங்கறள ்தவிர்தது) பல சமூ்க ஊை்கங்களும், 
பாலின ்தரசநறிசார்றப வலியுறுத்ததி, இயல்புநதிறல சமு்தாய-
தற்த விை, பழறம றபணுவ்தா்க இருபபற்த நாங்கள் ்கணடு-
ச்காணறைாம். இ்தற்கு மாறா்க, இயல்புநதிறல சூழல்்களில், 
ஆண்களும் சபண்களும், ஆணபால் சபணபால் ஆ்கதிய 
இரணடு கூறு்களின் எணணங்கறளயும் ஒருங்கதிறணத்த 
பலவற்கயான பணி்கறளயும், பழக்கங்கறளயும் றமற்
ச்காள்்கதிறார்்கள். ஆனால் அவர்்கறள சமூ்க ஊை்கங்களில், 
்தாங்கள் எபபடி நைநது ச்காள்ளறவணடும் என்ற சமு்தாய 
எ்ததிர்பார்பறப ்கறாரா்க பின்பற்ற முறன்கதிறார்்கள். மு்கநூல், 
Qறசான் றபான்ற சமூ்க ஊை்கங்களின் சபாது இைங்கள், 
அசா்தாரண வற்கயில், ஆண்களும் சபண்களும், பாலின 
ற்காடபாடு்கறள சந்ததிபபற்தப பற்றிய விசாரம் ச்காள்ளும் 
பழறமவா்தக ்களங்கறள உருவாக்கதியுள்ளன. இந்த 
வற்கயில், சமூ்க ஊை்கங்களின் சபாதுறநாக்கதிய பகு்ததி்கள், 
இந்த சமூ்க ஊை்கத்தளங்கசளல்லாம் வருவ்தற்கு முநற்தய, 
சபணணிய ற்காடபாடைாளர்்களால் ்தறள நீககும் ்தளமா்க 
வரறவற்்கபபடை, இறணய்தள பயன்பாடடிற்கு றநர்மாறா்க 
இருக்கதிறது. நதி்கழநதிறல என்பது, இந்த இரணறையும், சமூ்க 
ஊை்கத்தளங்கள் மற்றும் அவற்றின் வரவிற்கு முநற்தய 
இறணய்தளம் ஆ்கதியவற்றற, குறித்தாலும், அவற்றின் 
பாலினம் சார்ந்த விறளவு்கள், முற்றிலும் வித்ததியாசமான-
றவயா்க இருக்கதிறது.

றமலும், சமூ்க ஊை்கங்கள் என்பறவ, பல்றவறு வற்கயான 
அளவீடடு சமூ்கசசார்பு்களின் ்கடைறமபபு என்ப்தால், அறவ, 
சபாருத்தமான நைவடிகற்கப பற்றி சிறிதும் ்கவறலப பைா்த 
ஆண்கள் மற்றும் சபண்களின் சிறு குழுக்கறள உள்ளைக
்கதிய்தா்க இருக்கதிறது. இது வாட்ஸப மற்றும், பிற ்தளங்களின் 
்தனிபபடை ்த்கவல் அனுபபும் முறற்கள் ஆ்கதியறவ உள்ளிடை-
்தாகும். ஆண்களும் சபண்களும், அநாமற்தய இறைவிறன-
்கறள நதி்கழததுவ்தற்்கான சூழறல உருவாககும் வற்க்கறள 
்கணைறி்கதிறார்்கள். இதுறபான்ற பு்ததிய, இயல்பற்ற உறவுமுறற-
்கறள உருவாக்கககூடிய வாய்பபுக்கள் ்தான், நறைமுறறயில் 
இருககும் பாலின உறவுமுறற்கள் மற்றும் பாலின பணி்களின் 
்த்கர்வுககு ்காரணமா்க இருக்கதின்றன. சமூ்க ஊை்கங்களின் 
முக்கதியமான பின்விறளவு்களில் ஒன்று என்னசவன்றால், 
மி்கவும் பழறமயான ்கடடுபபாைான சூழல்்களில் வாழும் 
சபண்கள், இபறபாது அவர்்கள் வாழவில் மு்தல் முறறயா்க, 
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முன்சனபறபாதும் சந்ததிக்க முடியா்தவர்்களுைனான ்தனிப
படை நதி்கழநதிறல உறவுமுறற்கறள உருவாக்கதிகச்காள்ளும்  
வழிவற்க்கறள ்கணைறிய முடியும் என்பது ்தான். இ்தனால் 
்தான் இறு்ததியில், சமூ்க ஊை்கங்கறள, அளவீடடு சமூ்கச
சார்பு்களா்க புரிநதுச்காள்ளு்தல் மி்கவும் முக்கதியம். நாம் சமூ்க 
ஊை்கங்கறள, இயல்புநதிறல வாழறவ விை, அ்ததி்க அளவில், 
ஒறர சமயத்ததில், பழறமறபணுவ்தா்கவும், ்தறளநீககுவ்தா
்கவும் புரிநதுச்காள்ள இந்தக ்கருதது உ்தவு்கதிறது.
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எதிர்பார்க்க்ககூடிய வக்கயில், ப்ருமளவிலபான சமூ்க 
மபாற்றதகத உருவபா்ககுவதில், சமூ்க ஊட்கங்கள் மறறும் 
இகையததின் ஆற்றகலப் ்ற்றறிய ஆரவம் மிகுதியபா்க இரு்க
்கி்றது. ஆனபாலும், இகையதள உ்யயபா்கமும், சமூ்க ஊட்க
ங்களும், உல்கின் மி்கவும் ்ின்தங்கிய ம்க்கள்ப தபாக்கயின் 
நிகலகய உயரததியுள்ளனவபா அல்லது ்கசப்பூட்டும் சமதது
வமின்கம பதபாடர்கி்றதபா ய்பான்்ற ய்கள்வி்கள் இன்னும் 
தீர்க்கப்்டபாமயல இரு்க்கின்்றன. முநகதய அததியபாயங்கள் 
கு்றறிப்்ிட்ட்டி, சமூ்க ஊட்கங்களின் தபா்க்கம், ்கல்வி, ்ைி்கள், 
்பாலின உ்றவுமுக்ற்கள் ஆ்கிய அகனததின் மீதும் ப்ருமளவு 
இரு்க்கி்றது. இகவயகனததும், யமறகூ்றறிய ய்கள்வியின் 
மு்க்கிய கூறு்களபாகும். எங்களுகடய ்ல ஆய்வு்க்களங்கள், 
குக்றநத வருமபானமுள்ள ்ின்தங்கிய ம்க்கட்பதபாக்ககய 
ப்கபாணடகவ. இஙகு நபாங்கள், டிஜிட்டல் வளங்களின் வபாய்ப்பு 
்கிட்டபாத ம்க்களின் மீதபான சமூ்க ஊட்கங்களின் தபா்க்கம் 
்ற்றறியும், அவற்றறின் உ்யயபா்கம் அவர்களின் வபாழவில் 
ஏதபாவது மபாற்றதகத ஏற்டுததுமபா அல்லது மபா்றபா்க அவர
்களின் தறய்பாகதய நிகலகமகய அப்்டியய த்க்ககவதது்க 
ப்கபாள்ளுமபா என்்கதப் ்ற்றறி ஆரபாய்நதிரு்க்கிய்றபாம்.

டிஜிட்டல் த்கவல் பதபாடரபு்ககள உ்யயபா்கி்ககும் 
ம்க்களின் எணைி்கக்க, 1990்களின் மததியில் வரதத்க 
்யன்்பாட்டிற்கபா்க இகையதளம் பதபாடங்கப்்ட்டதில் இருநயத 
விய்க்கதத்க்க வக்கயில் ப்ரு்கி வரு்கி்றது. வசதியபான, ப்ரு
ந்கரம் சபாரநத, உயர்கல்விய்றறிவு ப்ற்ற ம்க்களிகடயய மட்டு
மல்லபாமல், இப்ய்பாதுள்ள பமபாக்ல் பதபாழில்நுட்்ம் மறறும் 
சமூ்க ஊட்கங்களின் கூட்டு, குக்றவபான ்கல்விய்றறிவு ப்ற்ற
வர்கள், குக்றநத வருமபானமுள்ள பதபாழிலபாளி்கள், சீனபா, 
இநதியபா, ்ியரசறில்1 ய்பான்்ற நபாடு்களில் உள்ள புலப்ப்யரவு 
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்ைியபாளர்கள் ய்பான்்ற சமுதபாயததில் ்ின்தங்கிய ம்க்களின் 
மததியிலும், வலுவபான ஆரவதகத உருவபா்க்கியிரு்க்கி்றது.

இநத புதத்கததின் மற்ற அததியபாயங்ககளப் ய்பாலயவ, 
எங்கள் ஒன்்து ஆய்வு்க்களங்களிலும் ஈடு்ட்டிரு்ககும் நீணட 
்கபால இன அகமப்்ியல் ஆய்வு்களில் இருநது ஆதபாரங்கள் 
சமரப்்ி்க்கப்்டும். ஒவபவபாரு இடததிலும் சமததுவமின்கம 
இருப்்கதயும், அது அஙகுள்ள வரலபாறறு முக்ற்கள் மறறும் 
தறய்பாகதய அரசறியல் மறறும் சமூ்க ்கட்டகமப்பு்கள் ஆ்கிய
வறக்றப் ப்பாறுதது பவவயவறு வக்க்களில் பவளிப்
்டுததப்்டு்கி்றது என்்கத நபாங்கள் ்கணயடபாம். இதனபால், 
ஒப்பீடு்கள் வகரதல் எல்லபா சமயங்களிலும் யநரகமயபானதபா்க  
இரு்க்கபாது. ஒவபவபாரு ்களததிலும் வருமபானம், பசல்வம் 
மறறும் சமூ்க அநதஸதில் உள்ள ஏற்றததபாழவு்கள், ்பாலினம், 
வயது, ்கல்வி, மதம் மறறும் இன சமததுவமின்கம ய்பான்்ற 
சமூ்க யவறு்பாடு்களுடன் பதபாடரபுகடயகவயபா்க இருநதன. 
ஒவபவபாரு ஆய்வு்க்களததிலும் இரு்ககும் குழு்க்களு்ககு, 
தங்களுகடய சமூ்க நிகலப்்பாட்கடப் ்ற்றறிய சுய புரிதல் 
இரு்ககும். அது புலனபா்க எயதபா ஒரு அளவுய்கபாகலச் சபாரநத
தபா்க இல்லபாமல், அயத சமூ்கததில் வபாழும் மற்ற ம்க்களுடன் 
பதபாடரபுகடயதபா்க இரு்ககும்.

சமத்துவமின்ம என்றால் என்ன?

சமததுவமின்கம என்்து ்லவக்க்களில் இரு்க்கி்றது என்று 
நபாம் வபாதிட்யடபாமபானபால், சமூ்க ஊட்கங்கள் சமததுவமி
ன்கமகய ்பாதி்ககுமபா என்்ற ய்கள்வியின் மூலம் நபாம் பசபால்ல 
வருவது தபான் என்ன? வளங்களின் விநியயபா்கமும், ஏழகமயும் 
்கணடிப்்பா்க ஒரு வக்கயபான சமததுவமின்கம என்று 
கூ்றலபாம். ்லசமயங்களில், எநத யவகலயும் ்கிகட்க்கபாமல்,  
வளமபான எதிர்கபாலதகதப் ்ற்றறிய நம்்ி்கக்க துளியும் 
இல்லபாமல், குடிகச்களில் வபாழநது ப்கபாணடிரு்ககும் மனிதர
்ககள தபான் நபாம் ஏகழ்கள் என்று நிகன்க்கிய்றபாம். இருப்
்ினும், ப்பாருளபாதபார சமததுவமின்கம, ்லசமயங்களில், 
இனவபாதம், அரசறியல் ்ிரதிநிதிததுவம் இல்லபாகம, குடிநீர, 
மின்சபாரம் ய்பான்்ற அடிப்்கட வளங்கள் சரிவர ்கிகட்க்கபாகம, 
்கல்வி ய்பான்்ற நுண வளங்கள் ய்பான்்ற ்ரிமபாைங்களுடன் 
பதபாடரபுகடயகவயபா்க இரு்க்கின்்றன. எங்களுகடய ஒரு சறில 
ஆய்வு்க்களங்களில், ம்க்கள் ஏழகமயபால் இல்லபாமல் சரியபான 
அரசறியல் ச்கதி இல்லபாகமயபால் ்கஷடப்்டு்கி்றபார்கள். மற்ற 
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சறில இடங்களில், நவீன பதபாகல்க்கபாட்சறி மறறும் சமீ்ததிய 
அகலய்சறி்கள்2 ஆ்கியவறக்ற உள்ளட்க்கிய அவர்களின் 
உகடகம்கள் அவர்கள் சறில சமயங்களில் தங்களின் மின்சபார 
்கட்டைதகத ்கட்ட முடியபாமல் தவிப்்கத மக்ற்க்கி்றது. யவறு 
சறில சநதரப்்ங்களில், சமததுவமின்கம என்்து எகத்க 
கு்றறி்க்கி்றது என்்றபால், ம்க்கட்பதபாக்கயில் ஒரு ்குதியின
ரு்ககு, இனம் மதம்3 ய்பான்்றவறக்ற ்கபாரைமபா்க ்கபாட்டி, ஒரு 
சறில வளங்கள் மறு்க்கப்்டுவகத தபான்.

ப்ரடியூ, அவர்கள் ்லவிதமபான முதலீடு்களுடன் 
ப்பாருநத்ககூடிய வக்கயில், சமததுவமின்கம்ககள மூன்று 
வக்கயபா்க்க கு்றறிப்்ிட்டிரு்க்கி்றபார. ப்பாருளபாதபார முதலீடு 
என்்து ்ைததிற்கபான அணு்ககல்க கு்றறி்ககும். சமூ்க முதலீடு 
என்்து, சமூ்க உ்றவுமுக்ற்ககள, ஒரு தனிந்ர சபாரநதிரு
்ககும், நிறுவனமயமபா்க்கப்்ட்ட பதபாடரபு்ககளயும் கு்றறி்ககும். 
்கலபாசபார முதலீடு என்்து, ்கல்வியின் மூலம் ப்்றப்்ட்ட 
ஞபானம் மறறும் தி்றகம்கள், ்கலபாச்சபார ப்பாருட்்கள் மறறும் 
தகுதி்ககள்க கு்றறி்ககும். இநத முதலீடு்களில் ஒவபவபான்றும் 
மற்றவறக்ற ்பாதி்க்கின்்றன. ப்ரடியூ அவர்களின் மு்க்கிய 
விசபாரயம, இகவ எவவபாறு உயரமட்டததவர்களபால் தனிச்
சலுக்க்ககள மறுஉருவபா்க்கப் ்யன்்டுததப்்டு்கின்்றன 
என்்து தபான்.

சமததுவமின்கமயுடன் பதபாடரபுகடய இன்பனபான்று, ஒரு 
தனிந்ரபாயலபா அல்லது குழுவினபாயலபா தங்கள் சமூ்க நிகலகய 
உயரததி்கப்கபாள்ள்ககூடிய ஆற்றகல்க கு்றறி்ககும் சமூ்க இயஙகு
தி்றன் என்்ற ்கருததுப்்டிவம். இகவ சறி்றநத யவகல வபாய்ப்பு
்கள், குழநகத்களு்ககு சறி்றப்்பான எதிர்கபாலதகத அகமததுததர 
வல்ல சறி்றநத ்கல்வி வளங்கள் ய்பான்்ற ்ல வடிவங்ககள எடு
்க்க்ககூடும். சமூ்க இயஙகுதி்றன் என்்து, அதி்க அளவில் ்ைம் 
கவததிருப்்து அல்ல. மபா்றபா்க, அகத சரியபான முக்றயில் 
பவளி்க்கபாட்டுவது. பமபாததததில், ஒரு கு்றறிப்்ிட்ட சமூ்க வர்க்க
ததின் அங்கமபா்க பசயல்்டுவது. இது சரியபான தர அகடயபாளப் 
ப்பாருட்்ககள வபாஙகுவகதயயபா, சரியபான உ்்கரைங்கள் 
கவததிருப்்கதயயபா, ்ிள்கள்ககள சரியபான ்ள்ளி்ககு அனு
ப்புவகதயயபா, அல்லது அநத சமூ்க வர்க்கததின் விதிமுக்ற்க
ளு்ககு ஆட்்ட்டு நடப்்கதயயபா கு்றறி்க்க்ககூடும். எது சரி என்்து, 
மரபு மதிப்பீடு4 ப்கபாடு்க்கப்்ட்ட ரசகன மறறும் தனிததன்கம
கயப்5 ்ற்றறிய ்ிரசங்கததின் மூலம் நிகலநிறுததப்்டும். 
இதற்கபா்க ்லசமயங்களில், ப்பாருளபாதபார முதலீட்கட சமூ்க 
அல்லது ்கலபாச்சபார முதலீடபா்க மபாற்றயவணடியிரு்ககும் அல்லது, 
உணகமயில், ப்பாருளபாதபார முதலீடு இல்லபாத ்ட்சததில், 
்கலபாச்சபார முதலீட்கட ப்ரும் வழி்ககள ்கணடு்ிடி்க்க யவணடி
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யிரு்ககும். முன்பு சலுக்கப்ற்றவர்களு்ககு மட்டுயம ்கிகடதது
்கப்கபாணடிருநத த்கவல் ய்பான்்ற வளங்களு்க்கபான அணு்ககல, 
சலுக்கயற்றவர்களு்ககும் ்கிகட்க்கச்பசய்யும் முதன்கமயபான 
வழியபா்க ஊட்க பதபாழில்நுட்்ம் விளஙகு்கி்றது. ஆ்கயவ, 
இகையததளம், சமூ்க இயஙகுதி்றனு்க்கபான ஒரு ்கருவியபா்க 
ஸதபா்ி்க்கப்்ட்டபால் அதில் எநத ஆச்சரயமுமில்கல.

இதன் விகளவபா்க, புது ஊட்கங்களு்க்கபான அணு்ககல 
எளிதபா்ககுவது, நவீன வளரச்சறி மறறும் ம்க்களு்க்கபா்க குரல்6 
ப்கபாடு்க்க்ககூடிய பசயலின் ஆதபாரச் பசயலபா்கயவ ஆ்கி
விட்டது. இகையதள வசதி்கள் இல்லபாத ம்க்கள், நி்கழநி
கலயில் அணு்க்ககூடிய சபாததியமுள்ள வளங்ககள இழநது 
விடு்கி்றபார்கள். இகையதளம் இல்லபாததபால், தங்களு்க
்கபான, ப்பாருளபாதபார, சமூ்க மறறும் ்கலபாச்சபார முதலீடு்களின்  
அணு்ககல ப்ரு்க்கி்கப்கபாள்வதில் அவர்கள் ்ல தடங
்கல்்ககள சநதி்க்க யநரிடும். மற்றவர்கள், தங்களு்ககுள்ள 
புதிய பதபாழில்நுட்்ததிற்கபான அணு்கலின் மூலம் ் ல சறி்றநத 
வளங்ககளப் ப்்ற முடியும். இநத அணு்கலின்கம, சமூ்க
ததில் ஏற்கனயவ விரவியிரு்ககும் சமததுவமின்கமகய 
ஊதிப்ப்ரிதபா்ககும் ஒரு விகசயபா்க பவளிப்்டு்கி்றது.   
இருப்்ினும், இகையதள அணு்கல் தபானபா்கயவ, உயரிய 
உள்ளுருமங்கள் மறறும் வளங்கள்7 ப்றுவதற்கபான 
வபாய்ப்்பா்க மபா்றறிவிடபாது. உணகமயில், எங்கள் ஆய்வு்க
்களங்கள் எங்களு்ககு உைரததியிருப்்து என்ன பவன்்றபால், 
ம்க்களின் அவர்கள் சபாரநத சமூ்க வர்க்கததின் ்ிரதி்லிப்
்பா்க இரு்ககும் சமூ்க ஊட்க மறறும் இகையதள ்யன்
்பாட்டின் மீது, விததியபாசங்கள் மறறும் தனிததன்கம்கள்  
்ற்றறிய முநகதய ்ிரசங்கங்கள், இன்்றளவிலும் தபா்க்கங
்ககள ஏற்டுதது்கி்றது என்்து தபான். யமலும், இன்று அசபா
தபாரைமபான வக்கயில் ப்ரு்கி வரும் ஸமபாரட்ய்பான்்களும்,  
சமூ்க ஊட்கததளங்களும், அவற்றறின் வக்கயபா்கயவ, 
மபாப்ரும் நி்கழநிகல சமததுவதகத உைரதது்கின்்றன 
ஆனபால், இவற்றபால் இயல்புநிகல சமததுவமின்கமகய 
எநதவித மபாற்றமும் இல்கல.

சமூக ஊடகஙகள் மற்றும் 
சமத்துவமின்மககறா்ன அணுகுமு்்கள்: 
நீரமம், எதிரமம் மற்றும் நி்ைப்றாடு8

பதபாடரபுகடய இல்க்கிய நூகல, இரணடு வக்கயபா்கப் ்ிரி்க்க
லபாம்   முற்றறிலும் எதிரப்்பானது   கூடபாரமடிப்்து. முதலபாமபாவது, 
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சமூ்க ஊட்கங்கள், ்கல்வி மறறும் வகலதத்கவல்பதபாடரபு ஆ்கிய 
வளங்ககள, ஏற்கனயவ சலுக்கப்ற்றவர்களின் மததியில் குவி
ப்்தன் மூலம், சமுதபாயததில் அதி்க அளவிலபான சமததுவமின்
கமகய ப்கபாணடுவரு்கி்றது என்று வபாதிடு்கின்்றனர. மபா்றபா்க, 
்கற்கனயபான பதபாழில்நுட்் அணுகுமுக்ற, சமூ்க ஊட்க
ங்ககள, ்ின்தங்கிய ம்க்களு்ககு, இகையதளததின் வபாயிலபா்க 
உயரிய வளங்கள் ப்ரும் வபாய்ப்பு ஏற்டுததி்க ப்கபாடுதது, 
சமததுவமின்கம ்ிரச்சறிகன்களு்க்கபான சரவயரபா்க நிவபாரைி
யபா்கப் ்பார்க்கி்றது.

டிஜிட்டல் ்ிரிவிகன என்்ற வக்ககயச் சபாரநத இல்க்கிய 
நூல்்கள், புதிய த்கவல் பதபாழில்நுட்் சபாதனங்கள், சமுதபாய
ங்களில் ஏற்கனயவ இரு்ககும் சமததுவமின்கமகய  அதபாவது, 
ஏழகமயபானவர்கள் பு்ற்க்கைி்க்கப்்டுவதும், வளமபானவர்கள் 
அதி்க வபாய்ப்்ளி்க்கப்்டுவதுமபான   இன்னும் அதி்கமபா்ககு்கி
ன்்றன ய்பான்்ற த்கவலூட்டப்்டு்கின்்றன. சமூ்க ஊட்கங்களு
்ககு முன்னயர, இகையதள வபாய்ப்பு்கள் மறறும் ் யன்்பாடு்கள் 
்ற்றறிய முநகதய ஆய்வு்கள், வளரநத நபாடு்களில் மட்டுயம 
நடததப்்ட்டன. இதற்கபான ்கபாரைமபா்க, ப்ருமளவிலபான 
ம்க்கள் இகையதள பதபாடரபு ப்ற்றறிருநதபாலும், மு்க்கிய
மபான சறிறு்பான்கமயினர, அதற்கபான பதபாடரபு இல்லபாமயலபா 
அல்லது தரம்குக்றநத இகையதள பதபாடரபு உகடயவர்களபா
்கயவபா இருநததபா்க பசபால்லப்்டு்கி்றது. ்லசமயம், ம்க்ககள 
நி்கழநிகல த்கவல் பதபாடர்பால் ்யனகட வதிலிருநது தடுதத 
விஷயங்கள் என்னபவன்்றபால், வயது, குடும்் வருமபானம், 
்கல்விததகுதி, ஆங்கிலப் புலகம, வலுவீனம், ்கிரபாமப்பு்ற/ 
ந்கரப்பு்ற இருப்்ிடம்9 ஆ்கியகவ தபான்.

இகையதள பதபாடரபு்கள் யமம்்ட்டு, சமூ்க ஊட்கத
தளங்கள் மறறும் இதர வளங்கள் ப்ருமளவு ்கிகடததுவ
ரும் இநதத தருைததில், ்கற்ற்றறிவபாளர்கள், மற்றவக்கயபான 
்ிரிவிகன்கள் பவளிப்்ட்டு வரு்கின்்றன என்று கூறு்கி
்றபார்கள். இவற்றறில் ்லவும், ம்க்கள் பதபாழில்நுட்்ங்ககள10 
்யன்்டுததும் வக்கயபால் ்பாதி்க்கப்்ட்ட ்ிரதயய்க உள்ளூர 
சூழல்்கள் மறறும் இதர வபாய்ப்பு்ககள சபாரநயத இரு்க்கின்்றன. 
டிஜிட்டல் ்ிரிவிகனகய விட வகலதபதபாடரபு ்ிரிவிகன 
அதி்க ்பாதிப்க் ஏற்டுததுவதபா்கவும், நி்கழநிகலயில்11, 
பவற்றறி்கரமபான சமூ்க வகலதபதபாடரபு்ககள ம்க்களபால் 
உருவபா்க்கி்கப ்கபாள்ள முடி்கி்றதபா என்்யத மு்க்கிய தன்கம
யபா்க்க ்கருதப்்டு்கி்றது என்றும் கூ்றப்்டு்கி்றது. இநத மபாற்ற
ங்கள், இவற்றறில் யதரச்சறி ப்றுவது, இவறக்ற பவறுயம ்யன் 
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்டுததும் அளவிறகு மு்க்கியமபானது (5 ம் அததியபாயததில் 
கு்றறிப்்ிட்டுள்ளது ய்பால12) என்று சறில அ்றறிஞர்கள் ப்ரு
மளவில் வலியுறுததும், டிஜிட்டல் ்கல்விய்றறிவபால் நி்கழநதகவ. 
இறுதியபா்க, திட்டமிட்ட உல்களபாவிய சமததுவமின்கமகய 
யநபா்ககும் அணுகுமுக்ற்களும் இரு்க்கின்்றன. தனிந்ர்களு்ககு  
தி்றகம மறறும் வபாய்ப்பு்கள் இரணடும் இருநதபாலும், ்ல்யவறு 
பமபாழி்களில் ்கிகட்க்க்ககூடிய த்கவல் உள்ளட்க்கங்கள் 
அல்லது லததீன் அபமரி்க்கபா, ஆப்்ிரி்க்கபா மறறும் இநதியபா13 
ய்பான்்ற இடங்களில் உருவபா்க்கப்்டும் உள்ளட்க்கங்கள் ஆ்கிய  
வற்றறின் இகடயயயபான ஏற்றததபாழவு்கள் இருநதுப்கபாணயட 
தபான் இரு்ககும்.

இதுய்பான்்ற யமறகூ்றறிய வபாய்ப்பு சம்்நதமபான சமததுவ
மின்கமகய ப்பாறு்க்க முடியபாமல், ்கற்கனயபான பதபாழில்  
நுட்் ்ிரசங்கங்கள், இகையதளம், ய்ச்சுரிகம, சமததுவ
வபாதம், ஜனநபாய்கம்14 ஆ்கியவறக்ற ்ிரதி்லிப்்தபா்க ய்கபாரு
்கின்்றன. இகவயகனததும், அரசு்ககு எதிரபான தனிந்ர, 
நிறுவனததிறகு எதிரபான நு்கரயவபார ய்பான்்ற முகனவுததி்றன் 
ய்பான்்றவற்றறின் மூலம் உருவ்கப்்டுததப்்ட்ட ச்கதிவபாய்நத 
நிறுவனங்களு்ககு எதிரபா்க கூட்டுச்கதிகய ஒன்றுதிரட்டும் 
்கருவியபா்க சமூ்க ஊட்கங்ககள சறிததரி்க்கின்்றன. இநதப் ்ிர
சங்கங்கள், சமூ்கத பதபாடரபு்கள் ஒரு ஊ்க்கச்கதியபா்க மபா்றறி, 
சமததுவமின்கமகய15 உருவபா்ககும் அகமப்பு்களு்ககு சவபால்
விடும் உள்நபாட்டு ்கதபாநபாய்கததுவததிறகு வழிய்கபாலுவதபா்க 
எடுததுகர்க்கின்்றன.

்பாலினம் ்ற்றறிய முநகதய அததியபாயததில் விள்க்கப்
்ட்டது ய்பால, பதபாட்க்க்கபால இகையதள விரிவுகரயபாளர்கள், 
1990்களில் உருவபான நி்கழநிகல பமய்நி்கர சமுதபாயங்கள், 
ம்க்ககள, தங்கள் பசபாநத உடலிலிருநது மபாறு்ட்ட ்கற்கன
யபான அகடயபாளங்ககள நி்கழநிகலயில் உருவபா்க்க அனும
திப்்தன் மூலம், சமததுவதகத தூணடுமபா என்று வியநதனர. 
இதுய்பான்்ற ்கருதது்க்களின் தபா்க்கம், வயது, இனம், வளம் 
வர்க்கம்16 ய்பான்்ற மற்ற அகடயபாள்ககூறு்களின் அடிப்்
கடயிலபான சமததுவமின்கமகய அயதயளவில் ்பாதி்ககும். 
நி்கழநிகல ்களதகத, புதிய சுதநதிரமபான, முநகதய 
தகள்களில்17 இருநது விடு்ட்டு மனம் சுயயச்கசயபா்க உலவ 
அனுமதி்க்கப்்ட்ட இடமபா்க, மதிப்்ிடுவகத விடுதது, நி்கழநி
கலயின் அநபாமயதய சபாததியங்ககள்க ப்கபாணடு ்பார்ககும் 
ய்பாது, சமூ்க உ்றவுமுக்ற்கள், உடல் அடிப்்கடயிலபான விததி
யபாசங்கள் அல்லது இதர இயல்புநிகல சூழல்்கள் தவிர 
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மற்ற்டி உய்ய முடியுமபா என்்து தபான் இதறகு பதபாடரபுகடய 
ய்கள்வி. இநத்கய்கள்வி, ்பாலினம் ்ற்றறிய முநகதய அததியபா
யததின் மு்க்கிய கூ்றபாகும்.

இநத இரணடு வக்கயபான இல்க்கிய நூல்்களில் 
பதளிவு குக்றவபா்க கு்றறிப்்ிடப்்ட்டுள்ளதும், எங்களுகடய 
பசயல்திட்டததிறகு மு்க்கியமபானதுமபான விஷயம் என்ன
பவன்்றபால், சமததுவமின்கம என்்யத பவவயவறு ம்க்களு
்ககு பவவயவறு விதமபா்க அரததமபா்க்ககூடும் என்்து தபான். 
வளரநதுவரும் எணைி்கக்கயிலபான அ்றறிஞர்கள், சமூ்க 
ஊட்கங்கள் சமததுவமின்கமயின் மீது நல்ல அல்லது ப்கட்ட 
தபா்க்கதகத்க ப்கபாணயடயிரு்க்க யவணடும் என்்ற அனுமபானத
திலபான ஆய்வு்ககள விடுதது, ம்க்களின் வபாழவிலுள்ள18 
குளறு்டியபான நிதரசனங்களின் மீது சமூ்க ஊட்கங்களின், 
சறி்க்கலபான, நுட்்மபான, அடி்க்கடி முரண்டு்கின்்ற விஸதீரை
மபான விகளவு்ககள எணைிப்்பார்ககும் அணுகுமுக்ற்ககள 
உ்யயபா்கி்ககுமபாறு அகழப்பு விடு்க்கின்்றனர. அபமரி்க்கபாவில்  
்தின்்ருவததினரின், இகையதள ்யன்்பாடு ்ற்றறிய அதி்க 
நிகலப்்பாடுகடய இன அகமப்்ியல் அணுகுமுக்ற்கள், 
நி்கழநிகலயில் இளம் வயதினர சநதி்ககும் ப்ருவபாரியபான 
்ிரச்சறிகன்கள் யவரூன்்றறி இருப்்யத, நீணட்கபாலமபா்க இருநது 
வரும் சமூ்க மறறும் இனம்சபாரநத சமததுவமின்கம்களில்19 
தபான் என்று எடுததுகர்க்கின்்றன. உதபாரைததிறகு, நன்கு 
்டிதத நடுததர வர்க்கதகத யசரநத பவள்கள அபமரி்க்க 
்தின்்ருவததினரின், கமஸய்ஸ ்களததிலிருநது மு்கநூல் 
்களததிற்கபான புலப்ப்யரகவ ்திபவடு்ககும் ஒரு ஆய்வு, 
மு்கநூலின் வளரநது வரும் புலனுைரகவ, கமஸய்ஸுடன் 
ஒப்்ிட்டுப் ்பாரதது பவள்களச்சணகடயிலிருநது (வளமபான 
நிகலயிலுள்ள பவள்களயர்கள், பவள்களயர்கள் அல்லபாத
வர்கள் வபாழும் ந்கரபு்றதகத விடுததது, பு்றந்கரப்்குதி்களு்ககு  
இடம்ப்யரும் ஒரு நி்கழவு)20 அதி்க ்பாது்கபாப்பு வழஙகும் 
அம்சமபா்க, விவரி்க்கி்றது. அபமரி்க்கபாவில் நடததப்்ட்ட 
மறப்றபாரு ஆய்வு, சமூ்க ஊட்கப்்யன்்பாடு எவவபாறு வர்க்க 
ய்தங்களு்ககு எரிச்சலூட்ட்ககூடும் என்று கு்றறிப்்ிடு்கி்றது.  
ஏபனன்்றபால் கீழததததட்டு ப்றய்றபார்கள், வளம்குக்றநத  
சூழவட்டபாரங்களில்21 வபாழவதபால், தங்கள் குழநகத்கள்  
சநதி்ககும் ்ிரச்சறிகன்ககள சமன்பசய்யும் விதமபா்க, தங்கள் 
குழநகத்களின் சமூ்க ஊட்கப்்யன்்பாட்டில் அதீத ்கட்டுப்்பாட்கட 
விதி்க்கின்்றனர. எங்களுகடய பசயல்திட்டம், மற்றவர்க ளுடன்22 
இகைநது, கு்றறிப்்பா்க, எங்கள் ஆய்வு்க்களங்களு்ககுள் ்கபாை
ப்்ட்ட சமததுவமின்கம மறறும் எங்கள் ஆய்வு்க்களங்களு்க
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்கிகடயய ்கபாைப்்ட்ட சமததுவமின்கம இவறறு்க்கிகடயயயபான 
ஒப்பீட்கட ்யன்்டுததி, இநத விசபாரகை்களின் வகர
பவல்கலகய விரிவு்டுதத முயன்்றறிரு்க்கி்றது.

வித்தியறாசஙகளின ்னமுகத்தன்ம

எங்களுகடய ்ியரசறில் மறறும் ்கிரபாமப்பு்ற சீன ஆய்வு்க்களங
்களில் உள்ள ்ல தனிந்ர்கள், ்கல்வியுடன் பதபாடர புகடய சமூ்க 
இயஙகுதி்றனில், ய்ரபாரவம் ப்கபாணடுள்ளனர. கு்றறிப்்பா்க ்கிரபா
மப்பு்ற சீன ஆய்வு்க்களததில், எதிர்கபால சமூ்க இயஙகுதி்றனு்ககு 
்கல்வி தபான் தி்றவுய்கபாலபா்கப் ்பார்க்கப்்டு்கி்றது. இருப்்ினும், 
சீனபாவில் ்கல்வி ்ற்றறிய இநதப் ்ரிச்சயமபான கூரயநபா்ககு
தகல ப்பாதுகமப்்டுததுவகதப் ்ற்றறிய எச்சரி்கக்கயபா்கவும் 
எங்கள் ஆய்வு விளஙகு்கி்றது. ஏபனனில், பதபாழில்துக்ற சீன 
ஆய்வு்க்களததில் இருநது ்கிகடதத ஆதபார ங்கள், இதுய்பான்்ற 
்கிரபாமப்பு்றங்களில் இருநது புலம்ப்யரும் லட்ச்க்கை்க்கபான 
்ைியபாளர்கள், இளம் வயதியலயய பதபாழிறசபாகலப் ்ைி்ககு 
பசல்லயவணடியிருப்்கத உைரநது ்கல்விகய எவவபாறு 
குக்றநத மதிப்புள்ளதபா்க்க ்கருது ்கி்றபார்கள் என்்கத சுட்டி்க
்கபாட்டுவதபால் தபான். இருப்்ினும், சமூ்க ஊட்கங்கள், QQ வில் 
சுய உதவி்க கு்றறிப்பு்கள் ்்கிரநது ப்கபாள்ள ்யன்்டுததப்்டு
்கி ன்்றன, மு்க்கியமபா்க நிதிநிகல பவற்றறி்கள் சம்்நதப்்ட்ட 
கு்றறிப்பு்கள் அதி்கமபா்கப் ்்கிரப்்டு்கின்்றன. ப்பாதுவபா்க, சமூ்க 
ஊட்கங்கள், யவகலவபாய்ப்பு்கள் மறறும் ்பாரம்்ரிய முக்றசபாரபா 
்கல்விமுக்ற ஆ்கியகவ ்ற்றறிய த்கவல்்ககள ்்கிரநது
ப்கபாள்ளும் ஒரு இடமபா்கவும், யமம்்ட்ட கூட்டு்றவு்க்கபான ஒரு 
இடமபா்கவும் ்பார்க்கப்்டு்கி்றது.

்ியரசறிலில் குக்றநத வருமபானமுள்ள, க்கயவகலத 
பதபாழிலபாளர்கள், ்கல்விகய சமூ்க இயஙகுதி்றனு்க்கபான 
அடிததளமபா்கப் ்யன்்டுததுவதில் ய்ரபாரவம் ப்கபாணடிரு்க
்கி்றபார்கள். ஆனபால், இநதச் சறிறு ந்கரில் ்கிகட்ககும் உள்ளூர 
்கல்வியின் உணகமயபான தரம், ப்பாதுவபா்க தபாழநததபா்கயவ 
இரு்க்கி்றது. இநத குக்றநத வருமபானமுள்ள இளம் வயதினர, 
சமூ்க ஊட்கங்ககள, ப்ருமதிப்புள்ள மபாறறு்க ்கல்வி வள 
ஆதபாரமபா்கப் ்பார்க்கி்றபார்கள். கம்கயரபாசபாஃப்ட் யவரட் ய்பான்்ற, 
யவகலததி்றன்்ககளப் ய்பாதி்ககும் ்கல்விமுக்ற யூட்யூப் 
்கபாபைபாளி்கள், இளம்வயதினர்கள் அவர்கள் விரும்்ிய சமூ்க 
இயஙகுதி்றகன சபாதி்க்க அனுமதி்ககும் ்ைி்ககள ப்றுவ
தறகு உதவ்ககூடிய மி்கவும் ்ிர்லமபான மறறும் ்யனுள்ள 
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வள ஆதபாரமபா்க விளஙகு்கின்்றன. இது எங்களது விசபாரகை
்களின் மு்க்கிய ்கரு இல்கலபயன்்றபாலும், எங்களுகடய ்ல 
ஆய்வு்க்களங்களில், முக்றசபாரபா ்கல்வி்க்கபான ஒரு மு்க்கிய 
வழிவக்கயபா்க யூட்யூப் மு்க்கியததுவம் ப்றறு வரு்கி்றது 
என்்றபால் அது மிக்கயபா்கபாது.

்ியரசறில் மறறும் எங்களது இரணடு சீன ஆய்வு்க்களங
்களிலும், இநத வளங்ககள அணு்க்ககூடிய ஆற்றல், ம்க்களு
்ககு ஒரு சுய மதிப்புைரகவ ப்கபாடுததது. ஏபனனில், இநதத 
பதபாழில் நுட்்ம், ்ின்தங்கிய வபாழவுமுக்றயில் இருநது, 
நவீனதகத யநபா்க்கி முன்பசல்லும் உைரகவ தூணடு ்கி்றது. 
இநத மூன்று ஆய்வு்க்களங்களிலும், த்கவலபாளர்கள், டிஜிட்டல் 
்களதகத, ஒரு வக்கயபான விடுதகல அளிப்்தபா்க அதபாவது, 
வளமி்க்கவர்ககளப் ய்பால தபாங்களும் ஸமபாரட்ய்பான்்கள் 
கவதது்கப்கபாள்ள அனுமதிப்்யதபாடல்லபாமல், தங்களின் சுய 
முன்னிகலப்்டுததலின் மீது ்கட்டுப்்பாட்கட வழஙகுவதபா்க
வும்   ்பார்க்கி்றபார்கள். இது ய்பான்்ற ்கட்டுப்்பாடு்கள், அவர்கள் 
தங்ககள யபாரபா்க மனதில் உைர்கி்றபார்கயளபா அதறகு மி்கவும் 
பநரு்க்கமபான யதபாற்றதகத நி்கழநிகலயில் வடிவகமதது்க
ப்கபாள்ள உதவு்கி்றது.

எனினும், சுய முன்னிகலப்்டுததலு்க்கபான சநதரப்  
 ் ங்கள், எப்ய்பாதுயம அனுகூலமபானதபா்க இருப்்தில்கல. 
யவகலவபாய்ப்்ின்கம அகனதது தரப்்ினரிகடயயயும் 
அதி்கமபா்க இரு்ககும் இததபாலிய ஆய்வு்க்களததில், ்ிர்ல
மபான ்ல்்ககல்க்கழங்களில் இருநது ்ட்டம் ப்ற்ற இளம்
வயதினர எவவபாறு, தங்களு்ககு யவகல ப்றறுததர்ககூடிய 
தி்றகம்ககள, சமூ்க ஊட்கங்ககள ்யன்்டுததி பவளி்க
்கபாட்டினர என்்கத 6ம் அததியபாயததில் நபாம் ்பாரதயதபாம். 
இருப்்ினும், வளம் குக்றநத ்ின்னைியில் இருநது வரும் 
இளம்வயதினரு்ககு, ப்பாதுயநபா்க்கிய சுய ் ிம்்தகத வடிவ
கமதது்கப்கபாள்ள யவணடிய யவணடபாத  அழுதததகத சமூ்க
ஊட்கங்கள் ப்கபாடு்க்க்ககூடு ம் . இநத இளம் வயதினர, ப்ரும்  
  ் பாலும், குழபாய்்ைி, எநதிரவியல், பசயலபாணகம ய்பான்்ற 
பதபாழில்துக்ற ்கல்வி ய்பாதி்ககும் ்ள்ளி்களு்ககுச் பசல்்கி
்றபார்கள். ்கற்றல் முடிநதவுடயனயய கூடிய விகரவில், குடும் ்
வருமபானததிறகு உதவும் வக்கயில் ஒரு யவகலயும் ்பாரதது்க 
ப்கபாள்ளுமபாறு ஊ்ககுவி்க்கப்்டு்கி்றபார்கள். அவர்களு்ககு சமூ்க 
ஊட்கங்களில் இருப்்து என்்து ஒரு ்பாரமபா்க, ஒரு ்கட்டபாய சமூ்க 
்கடகமயபா்க யதபான்்ற்ககூடும். உதபாரைததிறகு, ்்கட்டபான உகடய
ைிநது பசல்லயவணடிய ஒரு ்்கட்டபான திருமைததிறகு பசல்ல
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யவணடி இருப்்கதப் ய்பால, தங்கள் தபாழநத சமூ்க நிகலகயப் 
்ற்றறிய தன்னுைரகவ அதி்கமபா்ககுவது ய்பால யதபான்்ற்ககூடும். 
இஙகு ப்றய்றபார தபான் தங்கள் குழநகத்ககள மு்கநூல் ்கை்ககு
்கள் ஏற்டுததி்கப்கபாள்ளுமபாறு ஊ்ககுவி்க்கி்றபார்கள். ஏபனனில், 
அவவபாறு பசய்யபாமலிருப்்து, தங்கள் சமததுவமில்லபா 
நிகலகய பவளி்க்கபாட்டிவிட்ககூடும் என்்ற ்கவகல அவர்களு்ககு 
இருப்்தபால் தபான். ஆ்கயவ, இதுய்பான்்ற சலுக்கயற்ற இததபாலி
யர்களு்ககு சமூ்க ஊட்கங்களில் இருப்்து என்்து அவர்கள் 
தவிர்க்க விரும்பும் ஒரு ்கட்டபாய்க ்கடகம தபான். ஆ௧ பமபாததததில், 
சமூ்க ஊட்கங்களு்ககும், சமூ்க இயஙகுதி்றன் ்ற்றறிய ய்ரபா
ரவததிறகுமபான அடிப்்கட உ்றவுமுக்ற்களு்க்கிகடயய மி்கவும் 
ஆழநத விததியபாசங்ககள நம்மபால் ஏற்கனயவ ்பார்க்க முடி்கி்றது.

கறாணககூடிய சமூக இயஙகுதி் ்்ன 
உருவறாககுதல்

்ியரசறிலியர்களு்ககும், சீன பதபாழிறசபாகலப் ்ைியபாளர்களு
்ககும் மு்க்கியமபா்கப் ்டும் முன்னிகலப்்டுததல் மீதபான ்கட்டுப்
்பாடு, நவீன வபாழவில், ஒருவர யபார என்்து, அவர யபாரபா்கத 
யதபாற்றமளி்க்கி்றபார என்்தில் அதி்கம் சபாரநதிரு்க்கி்றது 
என்்ற இயலுைரகவ ்ிரதி்லி்க்கி்றது. இகத சபாதிப்்தறகு, 
ப்பாருளபாதபார முதலீட்கட, சமூ்க மறறும் ்கலபாச்சபார முதலீடபா்க 
மபாற்ற பதரிநதிரு்க்க யவணடும் என்று முன் கூ்றறிய ்கருதகத 
்ிரதி்லிப்்து ய்பால, சறி்றநத ரசகன ்ற்றறிய நகடமுக்ற 
மனப்்பாஙக்கப் ்ற்றறிய நல்ல ஞபானம் ப்ற்றறிருப்்து மி்கவும் 
அவசறியம். ்ியரசறிலில் புதிய யமம்்ட்ட ப்பாருள்வளததிற்க்கபா்க 
சமூ்க ்கட்புலப்்பாடு அகடவதும், மற்ற சபாதகன்க்கபான அகட
யபாள்ககு்றறி்களும், அனுகூலமற்ற பதபாகுதி்களில் இருநது 
வநதவர்களு்ககு, புதிய சமூ்கங்களில் நுகழகவப் ப்றறுத
தநதன. இதன் விகளவு என்னபவன்்றபால், சமூ்க ஊட்கங்கள், 
சமூ்க அநதஸகத, ்கட்புலப்்பாடு யநபா்க்கி மபாற்றறியிரு்க்கி்றது. 
இன்று நி்கழநிகலயில் ம்க்ககளப் ்பாரப்்து மி்கவும் சபாதபார
ைமபானதபா்கவும், சுல்மபானதபா்கவும் ஆ்கிவிட்டது.

சபாணட்ரபாவின் திருமைம், இநத பசய்முக்ற்க்கபான ஒரு 
உதபாரைம். சபாணட்ரபா, ஒரு ஆப்ரி்க்க ் ியரசறிலியப் ப்ண. தன் 
ப்றய்றபாரபால், ஐநது வயதியலயய வீட்டு யவகல்க்கபா்க்க ப்கபாடுதது 
விடப்்ட்டவள். இநத “குழநகத்ககள ப்கபாடுதது விடும்23” ்ழ்க்கம், 
அநதப் ்ிரபாநதியததிலுள்ள ஏகழ்க குடும்்ங்களில் கு்றறிப்்பா்க 

  

 



உலகம் சசக் க கடகி்் ளை எ் மபடி மாற்கிி்216

ஆப்ரி்க்க ்ரம்்கரப்24 ்ின்னைியில் இருநது வநத குடும் ்
ங்களில் மி்கவும் ச்கஜம். இவவபாறு பசய்வதன் மூலம், தங்கள் 
குழநகத்களு்ககு, உைவு, உகட, இருப்்ிடம், சறில சமயங்களில் 
்கல்வியும் கூட, யவகல்க்கபான ்யிறசறியுடன் யசரநது ்கிகட்ககும் 
என்று ப்றய்றபார ்கருதினர. துரதிரஷடவசமபா்க, இதுய்பான்்ற 
சூழல்்களில் நடப்்து ய்பால, சபாணட்ரபாவும் அவளது சய்கபாதரி்க
ளும், உடல் சபாரநத, உைரவு சபாரநத மறறும் ்பாலியல் சபாரநத 
ப்கபாடுகம ்களு்ககு25 ஆளபா்க்கப்்ட்டனர. எப்்டியயபா, சபாணட்ரபா, 
இநத அனு்வங்களின் ஒரு விகளகவ   அதபாவது, மறு்ிர
யவச ்கி்றறிததுவததிற்கபான அ்றறிமு்கதகத   யநரமக்றயபானதபா்க்க 
்கருதினபார.

்கி்றறிததுவம், சபாணட்ரபாவிறகு, எழுதப்்டி்க்க ்கறறு்கப்கபாள்
வதறகு ஒரு ஊ்க்கதபதபாக்க அளிததது. அதனபால் அவர 
க்்ிகள புரிநதுப்கபாள்ள முடியும் என்்தபால். ்ின்னர 
அவர சரச் பதபாடரபு்களின் மூலம் ்குதியநர விற்கனயபாள
ரபா்க, ்கிரபாமததிலுள்ள உள்ளூர ்கி்றறிஸதவ புதத்க நிகலய
ததில் யவகல யதடி்கப்கபாணடபார. இநதப்்ைியில் அவரு்ககு 
குக்றநத்ட்ச ஊதியததில் ்பாதியளயவ ்கிகடததது. சலுக்க
்களும் ்கிகடயபாது. ஆனபால், கூட்டமில்லபா அகமதியபான 
தருைங்களில், நி்கழநிகல விகளயபாட்டு்க்கள் விகளயபாடுவ
தறகும், ்கி்றறிஸதவ திகரப்்டங்ககள யூட்யூ்ில் ்பாரப்்தறகும், 
அஙகுள்ள ்கைினிகய அவரபால் உ்யயபா்கப்்டுததி்கப்கபாள்ள 
முடிநதது. தன் வபாழவில், தன் ்ங்கபான ்கடின உகழப்க் 
பசய்து முடிநதுவிட்டதபா்க ்கருதிய அவரு்ககு, இநத சமயததில், 
மு்க்கிய விசபாரமபா்க இருநதது, அதி்க ப்பாருளபாதபார முதலீ
ட்கடப் ப்றுவது அல்ல, அவருகடய கு்றறிப்்ிட்ட சரச் சமூ்கததில் 
மதிப்புள்ள ்கலபாச்சபார முதலீட்கடப் ப்றுவது தபான் அவரது 
ஆவலபா்க இருநதது.

சபாணட்ரபா தன்னுகடய திருமைதகத திட்டமிட்டு்க 
ப்கபாணடிருநத ய்பாது, மறு்ிரயவச சமூ்கததில் முழுகமயபான 
உறுப்்ினர ஆவதற்கபான வழியபா்க அவர தன் திருமைதகதப் 
்பாரததபார. ்ியரசறிலிய ஆய்வு்க்களததில் உள்ள மறு்ிரயவச  
்கி்றறிததுவர்கள் வளமபான உள்ளூர குடும்்ங்களில் ஒருவரபா்க 
இருநதனர. நண்ர்கள் மறறும் குடும்்ததினரிடம் இருநது 
ப்ற்ற நிதியுதவியுடன், அவரது திருமை கவ்வம், பதபாகல்க
்கபாட்சறியில் ்கபாட்டப்்டும் திருமை கவ்வங்களு்ககு இகையபான 
அலங்கபாரங்களுடன்: மலர்கள், ்ழங்கள், வணைதிகரசீகல
்கள், ஆடம்்ரமபான ஒளியூட்டங்கள், முக்றயபான திருமை உகட 
மறறும் 300்ககும் யமற்ட்ட விருநதினர்களு்க்கபான திருமைச்சபா
ப்்பாடு   ஆ்கியவறக்ற உள்ளட்க்கியதபா்க இருநதது. இதுய்பான்்ற 
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ஆரவபாரததினபால் அவர தன்கன, சமூ்க இயஙகுதி்றன் ப்கபாணட 
தனிந்ரபா்கவும், மறு்ிரயவச சமூ்கதகத யசரநதவரபா்கவும் சறிதத
ரிதது்க ப்கபாணடபார.

கூடுதலபா்க, அவருகடய குடும்்ம், தங்களுகடய சமூ்க 
இயஙகுதி்றகன உறுதிப்்டுததும் வக்கயில், திருமைததின் 
அதி்கபாரபூரவ புக்கப்்டங்கள் ்லவறக்ற, அவருகடய சய்கபா
தரியின் மு்கநூல் ்்க்கததில் பவளியிட்டு்கப்கபாணடனர. இது 
அகனதது விருநதினர்களு்ககும், ஒரு வபாரம் முழுவதும் 
தங்கள் புக்கப்்டங்ககளப் ்பாரதது, அவற்றறில், நி்கழச்சறிகயப்  
்ற்றறிய பசபால்தி்றம் மி்க்க ்கருதது்க்ககள ்திவிட வபாய்ப்ய்ற
்டுததி்க ப்கபாடுததது. பமபாததததில், சபாணட்ரபாவபாலும் 
அவருகடய திருமை விருநதினர்களபாலும், திட்டமிடுதல், 
்கலநதுப்கபாள்ளுதல், நிகனவு்டுததிப் ்பாரததல் மறறும் 
புக்கப்்டங்களின் வபாயிலபா்க நி்கழச்சறிகய சமூ்க ஊட்கங்களில் 
வரைிததலின் மூலம், ஒருவக்கயபான ்கலபாச்சபார முதலீட்கட, 
அணு்க முடிநதது. ்ியரசறிலில் உள்ள இளம் வயதினர, தங்கள் 
சுய புக்கப்்டதகத (பசல்பீ), பவறறுச்சுவரு்ககு முன்்பா்க 
எடுப்்கத விட உடற்யிறசறிய்கததியலபா, நீச்சல்குளததியலபா 
எடுப்்கத விரும்புவது ய்பால, சபாணட்ரபாவும் அவரது விருநதி
னர்களும், தங்ககள சமூ்க இயஙகுதி்றன் உகடயவர்களபா்க்க 
்கபாட்டி்கப்கபாள்வகத, ஆடம்்ரத திருமைம் பசய்ய முடியும் 
என்்கத ்கபாட்டி்கப்கபாள்வது எவவளவு அவசறியயமபா அவவளவு 
அவசறியமபா்க்க ்கருதினர. இதறகு்க ்கபாரைம், ப்பாருளபாதபார 
வளங்கள், ரசகன, சமூ்க பதபாடரபு்கள் ய்பான்்ற ்லவக்கயபான 
முதலீடு்கள், ஒன்்றறிகைநது ஒரு சறில ம்க்கள் மற்றவர்ககள 
விட அதி்க சலுக்க ப்ற்றவர்களபா்க இருப்்து இயறக்க
யபானயத என்்ற யதபாற்றதகத்க ப்கபாடுப்்தபால் தபான்.

சபாணட்ரபாவின் உதபாரைததில் இருநது ்கிகடதத 
மு்க்கிய ்பாடம் என்னபவன்்றபால், ்கட்புலப்்பாடின் மீதபான 
வலியுறுததகல, சமூ்க ஊட்கங்கள் மறறும் யதபாற்றததின் 
மீதபான அதன் குவியததின் விகளவபான புதுவக்கயபான 
யமம்ய்பா்க குததன்கமயபா்க நபாம் அனுமபானிதது்கப்கபாள்ள்க 
கூடபாது என்்து தபான். இநத வழ்க்கின் மு்க்கிய பசலுதது 
விகசயய, பவளிப்பு்ற யதபாற்றததினபால் மட்டுயம ஒருவர 
்கபாப்்பாற்றப்்ட்டவரபா என்்து நிறுவப்்டும் என்று நூற
்றபாணடு்களு்ககு முன்ய் சமூ்க ஊட்கங்கள், வபாதபாடிய ்ிரபா
டஸடன்ட் ்கி்றறிதது வததின் அடிப்்கடத தததுவங்கள் தபான். 
இகவ தபான் ்கி்றறிததுவததின்26 இநத்க ்கிகளயின் மு்க்கிய 
நபாட்டம். இயத ப்கபாள்க்க்ககள தபான் ்கடினஉகழப்பு மறறும் 
பசல்வததின் மூலமபான யமல்யநபா்க்கிய சமூ்க இயஙகுதி
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்றனின் ்ின்னிரு்ககும் இய்ககுவிகச. ஜு்க்கர்ர்க வழி
முக்ற்ககள ப்கபாடுததிரு்க்கலபாம், ஆனபால் ்கபாரைதகத 
வடிவகமததவர ்கபால்வின்.

சமூக இயஙகுதி் ்னின மீதறா்ன சமூக 
ஊடகஙகளின ்றாதிப்ின எல்்ைகள்

்கபாை்ககூடிய வக்கயில் யமல்யநபா்க்கிய இயஙகுதி்றகன சறிதத
ரிப்்து ்ியரசறிலிய ஆய்வு்க்களததில் மு்க்கியமபா்க இருப்்கதப் 
ய்பால, ரசகனயபான ப்பாருட்்களின் புக்கப்்டச் சபான்று்கள் 
மட்டுயம அகனததுச் சூழல்்களிலும், உயரமட்ட வர்க்கததின் 
உறுப்்ினர உரிகம ப்றுவதறகு ய்பாதுமபானதபா்க இரு்க்கபாது. 
மபானுடவியலபாளர்கள், சமூ்க இயஙகுதி்றனு்க்கபான ்ல உததி்கள் 
யதபால்வியுறுவகத சநதி்க்கின்்றனர. அயதசமயம், வர்க்க 
ய்தங்கள், அன்்றபாட நடவடி்கக்க்களின் மூலம், அ்றறியபாமயலயய27 
மறுஉருவபா்க்கப்்டு்கின்்றன. இயத, ரசகன ்ற்றறிய அன்்றபாட ்ிரச
ங்கங்கள் ஒயர அளவிலபான வளங்ககள்க ப்கபாணட குழு்க்களின் 
மததியில் சமததுவமின்கமகய ய்ணுவதறகு ்யன்்டுததப் ்
ட்டன. சறில ரசகன்கள், விரசமபானதபா்கவும், அழகுைரச்சறியற்ற
தபா்கவும், நவீனமற்றதபா்கவும்28, இன, மத, ்ிரபாநதிய, ்கிரபாமப்பு்ற/ 
ந்கரப்பு்ற ்ிரிவிகன, புதிய மறறும் ்கழய வர்க்க அகடயபாள
ங்கள் (அதபாவது, புதிய நடுததரவர்க்கம் Vs. ் கழய நடுததரவர்க்கம்), 
ஆ்கியவற்றறின் ்கணடனததின் மூலம் ப்ருகமகுகல்க்கப்்ட்டன. 
எவவளவு்கப்கவவளவு ட்ரினிடபாடில் ம்க்கள், மு்கநூலின் ்கட்பு
லப்்பாட்கட பசல்வததின் மீதபான உரிகமய்கபாரலு்ககு ்யன் ்
டுதது்கி்றபார்கயளபா, அவவளவு்க்கவவளவு, மற்றவர்கள், இநத 
முயறசறி்ககள, நவீனமற்றதபா்கவும், விரசமபானதபா்கவும் ஏளனம் 
பசய்வதறகு நவீனமபான மறறும் யவடி்கக்கயபான முக்ற்ககள 
்கணடு்ிடி்க்கின்்றனர. மற்றவர்களின் மு்கநூல் ்கை்ககு்ககள 
்பாரகவயிடும் ய்பாது, அவர்களின் ரசகனகய ப்ருகமகுகல
ப்்து என்்து ட்ரினிடபாடில் உள்ள ்கைிசமபான அளவிலபான ய்களி
்கக்கயபாகும்.

இநத எல்கல்ககள, சபாணட்ரபாவின் வழ்கக்க திரும்்ிப்
்பாரப்்தன் மூலம் நபாம் ்கணடுப்கபாள்ள முடியும். தபான் தறய்பாது 
சபாதிததிருப்்கத பதளிவபா்க்க ்கபாட்டும் ஒரு புதிய ்கபாட்சறிகம 
அகடயபாளதகத சமூ்க ஊட்கங்ககள ்யன்்டுததி உருவபா்க்கி
்கப்கபாள்ள முடிநத அவரது ஆற்றல், இநத ஆய்வு்க்களததின் 
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மு்க்கிய ்குதியபான குக்றநத வருமபானமுள்ள ம்க்கட்பதபாக்க
யினரிகடயய மி்கச்சரியபா்க யவகலபசய்தது. இருப்்ினும், இநத 
்கிரபாமததில் ஒரு புதிய ்குதி இரு்க்கி்றது. ்கடல் மு்கப்்ில் ஒரு 
சுறறுலபா ஓய்வ்கம். ்கிரபாமததின் மு்க்கியப் ்குதியில் இருநது 
பவறும் ஒரு்கியலபாமீட்டர தூரததில் உள்ளது. இஙகு தபான் 
சபாணட்ரபா ய்பான்்ற குக்றநத வருமபானமுள்ளவர்கள் வபாழ்கி்றபா
ர்கள். இநத பநரு்க்கதகத மீ்றறி, இநத இரணடு உல்கங்களு்ககு 
மததியிலபான அன்்றபாடத பதபாடரபு, பதபாழிலபாளர உ்றவு்களின் 
விகளவபா்க   ஒரு குழு மற்றதிறகு யவகல பசய்்கி்றது   ்ிரததி
யய்கமபா்க நி்கழ்கி்றது. பசல்வமி்க்க எஜமபானர்கள் , நி்கழநிகல 
மறறும் இயல்புநிகல இரணடிலும், சமமபான வர்க்க ் ின்னைிகய 
ப்கபாணடவர்கள் மறறும் ரசகனகய உகடயவர்களுடன் மட்டுயம 
பதபாடரபு கவதது்கப ்கபாள்ள முகனநதனர. அவர்கள், தங்கள் 
மதிப்பு்கள் அஙகு ்ைியில் இரு்ககும் ்கிரபாமததவர்களுடன், 
அதபாவது, அவர்கள் சததமபானவர்களபா்க, ்கலபாச்சபாரமற்றவர்க
ளபா்க, அதீத ்பாலினப்்பாகு்பாடு அல்லது மதச்சபாரபு உகடய
வர்களபா்கப் ்பார்ககும் ்ைியபாளர்களுடன் முரண்டுவதபா்க்க 
்கருதினர.

நூற்றபாணடு்களபா்க, அநதப் ்ிரபாநதியததில் இருநத 
அடிகம அடிப்்கடயிலபான ்ைிமுக்ற்களினபால் வளரநத 
இநத சமூ்க இகடபவளி்கள், எதிரப்்ற்றதபா்கவும், இயறக்கயபா
னதபா்கவும் விளஙகு்கி்றது. சமீ்்கபாலமபா்கததபான், சமூ்க ஊட்க
ங்கள் அநதப் ்ிரபாநதியததிலுள்ள குக்றநத வருமபானமுள்ள 
ம்க்களின் மததியிலும் ்ிர்லமபா்க இருப்்கத இஙகுள்ள 
வளமபான குடியிருப்்பாளர்கள் உைரநதனர. ஆனபாலும், 
அவர்கள் யவகல்ககு அமரததி்கப்கபாள்ளும் ்ைியபாளர்ககள 
சமூ்க ஊட்கங்களில் நட்்பா்க்கி்கப்கபாள்ள அவர்கள் விரும்்
வில்கல. நி்கழநிகலயில், இநத வளமபான உள்ளூர வபாசறி்கள், 
தங்களு்க்கிகடயய முறய்பா்க்கபான அரசறியல் மறறும் சமூ்க 
்கணயைபாட்டங்ககள ்்கிரநது ப்கபாள்ள்ககூடும். ஆனபால் 
இது அபூரவமபா்கததபான், அவர்களு்ககும் அவர்களுகடய 
வசதி குக்றநத அணகடஅயலபாரு்ககும் இகடயயயபான 
சமூ்க எல்கல்கய ்கபாடு்ககள தபாணடிச்பசல்லும். மபா்றபா்க 
அவர்கள் இயறக்க சூழல் ்ற்றறிய விசபாரங்ககள, அதபாவது, 
்ிரச்சறிகன்க குரிய குக்றநத வருமபானமுள்ள குடியிருப்பு்கள் 
எவவபாறு சுறறுப்பு்றச்சூழகல எதிரமக்றயபா்கப் ்பாதி்க்கி
ன்்றன என்ய்றபா அல்லது அதி்கப்்டுததப்்ட்ட ்கண்கபாைிப்பு 
குற்றங்ககள தடுப்்தறகு யதகவ என்்ற குற்றச்சபாட்கடயயபா 
முன்கவதது்கப்கபாணடிரு்க்கின்்றனர. ஆ்கயவ, சமூ்க ஊட்க
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ங்கள் சபாணட்ரபாவின் சமூ்க நிகலகய அவரின் ச்கவயதினர 
மததியில் யவணடுமபானபால் மபாற்றறியிரு்க்கலபாம். ஆனபால் அது, 
்கிரபாமததில் அவர குடியிரு்ககும் ்குதி்ககும், எஜமபானர்கள் குடி
யிரு்ககும் ்குதி்ககும் இகடயய உள்ள சமூ்கப் ்ிளகவ எநத  
வக்கயிலும் ்பாதி்க்கபாது.

அயதய்பால இததபாலியில் ்ல உயரமட்ட சமூ்க ஊட்க 
உ்யயபா்கிப்்பாளர்கள், முறய்பா்ககு அரசறியல் பசயல் 
முகனவில், டுவிட்டர அல்லது மு்கநூல் வபாயிலபா்க ஈடு்ட்டு, 
இடது சபாரி்களின் நிகல்க்கபான தங்களது அனுதபா்ங்ககள 
்கபாட்டி்கப்கபாள்்கி்றபார்கள். ்ியரசறிலில் உள்ளகத ய்பாலயவ, இது 
அவர்கள் ்கிரபாமததிலுள்ள சமததுவமின்கமகய குக்ற்க்க்க
கூடிய நகடமுக்ற பசயல்்களபா்க பதபாடரபுறுவது அபூரவம். 
இததபாலியில் “ஏகழ்களின் மீது இர்க்கப்்டுவது” என்்து 
அதன் வக்கயிலபான ஒரு ்கலபாச்சபாரமபா்கயவ, சமூ்க ஊட்கங
்களில் சுல்மபா்க பவளிப்்டுததும் வக்கயில் இரு்க்கி்றது. 
ஆனபால் நிஜததில் அநதப்்குதியில் உள்ள ஏழகமயபான ம்க்க
ளு்ககு இதனபால் எநதப்்யனும் விகளவதில்கல. அவர்களின் 
பசௌ்க்கியம் அரசு நிறுவனங்கள் மறறும் சரச்்களிடம் விடப்
்ட்டுவிட்டது.

ஒரு சறில வக்க்களில், “ஏகழ்களின் மீது இர்க்கப்்டுவது” 
என்்து இததபாலியிலும் ்ியரசறிலிலும் ஒரு கு்றறிப்்ிட்ட வர்க்க 
நிகலகய கு்றறி்க்கி்றது. ஒருவகர அயல்குடிம்க்களபா்கயவபா, 
சரவயதசததவரபா்கயவபா சறிததரிப்்து, மற்ற ஆய்வு்க்களங்களி
லும் இயதய்பான்்ற கு்றறி்கய்கபாகள சபாதி்க்கி்றது. பதன்னிநதிய 
ஆய்வு்க்களததில், ்பாரம்்ரிய சமூ்கப் ்ிரிவு்கள், ப்கட்டியபா்க 
இருததி்கப்கபாள்ளப்்ட்டு, நி்கழநிகலயில், கு்றறிப்்பா்க ம்க்கள் 
்்கிரும் விஷயங்களின் மூலம் ்கண்கபாைி்க்கப் ்டு்கின்்றன. 
மு்கநூலில், வளமபான உள்ளூர வபாசறி்கள், சரவயதச ஊட்க 
பவளிப்்பாடு்களபான “தி ்கபாரடியன்” அல்லது “தி நியூயபார்க 
கடம்ஸ” ய்பான்்றவற்றறில் இருநது ஆங்கில்க ்கட்டுகர்ககள 
்்கிரநது ப்கபாள்்கின்்றனர. ்கல்லூரியில் ்யின்்ற த்கவல்
பதபாடரபுததுக்ற ஊழியர்கள் மறறும் தபாழநத குலங்களில் 
இருநது வநத ்பாரம்்ரிய ்கிரபாமததவரும் உள்ளூர சறினிமபா, 
அரசறியல் மறறும் ்கிரி்கப்கட் விகளயபாட்டில் ஆழநத ஆரவம் 
உகடயவர்களபா்க இரு்க்கின்்றனர. இருப்்ினும், ்கிரி்கப்கட்  
சம்்நதப்்ட்ட விஷயங்களும் மட்டுயம, வளமபான மறறும் 
வளமற்ற ம்க்களின் வகலப்்்க்கங்களில் ்கபாைப்்டும் 
சமமபான ஒன்று. அரசறியல் மறறும் சறினிமபா ்ற்றறிய பசய்தி்கள், 
குலம் மறறும் வர்கததிறய்கற் மபாறு்டு்கி்றது. வளமபான உயர
மட்டததவர்கள் சரவயதச திகரப்்டங்கள் ்ற்றறிய ்திகவயும், 
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குக்றநத வருமபானமுள்ளவர்கள் தமிழ திகரப்்டங்க களப் 
்ற்றறிய ்திவு்ககளயும் இடு்கி்றபார்கள். சமூ்க ஊட்கங்களின்  
மு்க்கிய தபா்க்கம், முநகதய சமூ்க யவறு்பாடு்ககள அதி்க
மபா்ககும் அயல்குடிவபாத ய்கபாரி்கக்க்களின் விரிவபான 
்யன்்பாடு தபான்.

ட்ரினிடபாடிய ஆய்வு்க்களததில், தங்கள் 20்களில் உள்ள, 
்ல்்ககல்க்கழ்க ்ட்டம் ப்ற்ற இளம் ப்ண பதபாழில்பந்றறி
ஞர்கள், உல்களபாவிய ்பாதிப்பு்ககள ்கபாட்சறிகமப்்டுததும் 
்டங்ககள தங்கள் சமூ்க ஊட்கப் ்்க்கங்களில் ்்கிரநது 
ப்கபாள்்கி்றபார்கள். இநதப்்டங்கள், உயரமட்ட உைவ்கங்களில் 
வழங்கப்்டும் ஆடம்்ரமபான உைவு்கள் மறறும் சரவயதச29 
சுறறுலபாததல புக்கப்்டங்கள் ஆ்கியவறக்ற உள்ளட்க்கி
ய தபாகும். மற்ற யமறய்கபாள்்கள், அபமரி்க்கபா, இங்கிலபாநது 
மறறும் சறிங்கப்பூரில் உள்ள நபா்கரீ்கதகதப் ்ற்றறிய வகலப் 
்திவபாளர்களின் ் திவு்கள் மறறும், யூட்யூப் ்கபாபைபாளிப் ் திவபா
ளர்களின்30 ்கபாபைபாளிப் ்திவு்கள் ஆ்கியவற்றறின் உள்ளட்க்க
ங்கள் ஆகும். இநத நி்கழநிகல வள ஆதபாரங்கள், உல்களபாவிய 
அழ்கியல் ்பாைி்கள், நு்கரவு மறறும் வபாழ்கக்கமுக்ற ய்பான்்ற 
யமறய்கபாள்்ககள ்ரிமபா்றறி்கப்கபாள்வதின் அடிப்்கடயிலபான, 
அயல்குடிவபாத உைரகவ வடிவகமதது்கப்கபாள்ள அவர்களு
்ககு உதவு்கின்்றன. சமூ்க ஊட்கப் ்திவு்கள், இநத தனிந்ர்களு
்ககு இதுய்பான்்ற சரவயதச அனு்வங்களில் உள்ள மபாறு்பாடபான 
அணு்கல்்ககள யமலும் புலப்்டச்பசய்்கின்்றன. இயத உயரகுடி
்கள், நி்கழநிகலயில் விவபாதி்க்கப்்டும், குக்றநத வருமபான
முள்ள ட்ரினிடபாடி யர்களின் மு்க்கிய ஆரவமி்க்க, நகடமுக்ற 
தகலப்பு்களபான ்பாலியல் மறறும் ்கபாதல் உ்றவுமுக்ற்கள் ஆ்கி
யவறக்ற தவிரதது விடு்கின்்றனர. மபா்றபா்க அவர்கள், குடும்்
ததுடன் பநரு்க்கமபா்க இருப்்து ்ற்றறியும், நீணட ்கபால திருமை 
உ்றகவ ய்ணுவது ்ற்றறியும், துகைவரிடமிருநது ்கிகட்க்க்க
கூடிய யதபாழகம ்ற்றறியுமபான ்திவு்ககள இடு்கி்றபார்கள். சமூ்க 
எல்கல்களும், நி்கழநிகலயில் உ்யயபா்கி்க்கப்்டும் இழிவபான 
பசபாறய்கபாகவ்களின் மூலம் பதளிவபா்க்கப்்டு்கின்்றன. உதபார
ைததிறகு, “ப்கட்யடபா” என்்ற பசபால், உரததுப்ய்சுதல், ரசகன
யின்கம, குக்றவபான சம்்ிரதபாய்க ்கல்வி, ய்பான்்ற குக்றநத 
வருமபானமுள்ள ஆப்ரி்க்க ட்ரினிடபாடியர்களுடன் பதபாடர்பான 
குைபாதிசறியங்கள் ப்கபாணடவர்ககள்க கு்றறி்ககும். ட்ரினிடபாடில்,  
குக்றநத வருமபானமுள்ள குழுவினர, ரசகன்ககள தி்றகமயபா்க்க 
க்கயபாளுவதன் மூலம் இநத ்ிரிவிகன ய்ணும் முயறசறி ்களு்ககு, 
எதிரப்பு பதரிவி்க்கி்றபார்கள். ்ல யவடி்கக்கயபான மறறும் முர
ண்பாடபான பசபாறப்றபாடர்களும், ்பாவங்களும், தங்ககள உயரநத
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வர்களபா்க்க ்கபாட்டி்கப்கபாள்ள முயன்று ப்கபாணடிருப்்வர்களின் 
்பாவகன்ககள த்கரப்்தற்கபா்கயவ சமூ்க ஊட்கங்களில், கு்றறி
்பாரதது பவளிப்்கடயபா்கப் ்திவிடப்்டு்கின்்றன.

ட்ரினிடபாடில், இநதப்ய்பாரில், தனது பசபாநத ஆயுதங
்ககள்க ப்கபாணட, சமததுவவபாத உள்ளுைரச்சறியின் பநரு்க்கடி 
இருநது ப்கபாணயட இரு்ககும். சமூ்க ஊட்கங்கள், வளமபான
வர்கள் தங்ககள உயரநதவர்களபா்கச் சறிததரி்ககும் ்கட்புலப்
்பாட்கட ஆதரி்ககுமபானபால், அது யவடி்கக்க, மீம்ஸ மறறும் 
ப்பாழுதுய்பா்க்கிற்கபான ஒரு மு்க்கிய ்களமபா்கவும் விளங்கி
வரு்கி்றது. இகவ்களின் ப்பாதுவபான ஒரு ்திப்பு என்ன
பவன்்றபால், தங்ககள உயரநதவர்களபா்க்க ்கபாட்டி்கப்கபாள்ள  
முயன்று ப்கபாணடிரு்ககும் இநத அயல்குடிவபாதததினரின் 
்பாவகன்ககள த்கரப்்தற்கபா்க ்ரநத வரிகசயிலபான யவடி்க
க்கயபான இழிநதுகர்கள்தபான். முன்புகூ்றறிய ப்பாழுதுய்பா்ககு  
அம்சததின் மறு்்க்கம், இநத உயரகுடி்கள் தங்ககள விட  
சமூ்கததில் தபாழவபானவர்களிடமிருநது ப்ரும் நபா்கரீ்கமற்ற 
இழிநதுகர்கள்தபான்.

வட்ககு சறிலி ஆய்வு்க்களததில் ஒரு கு்றறிப்்ிட்டவக்கயபான 
சமததுவமின்கம ்கபாைப்்டு்கி்றது. இநதப் ்ிரபாநதியம் ்கனிம
வளம் பச்றறிநதது. இநத ்கனிமவளங்கள் பமபாததமபா்க நபாட்டி
லுள்ள உயரகுடி ம்க்களு்க்கபா்க ப்ருமளவில் பசல்வங்களபா்க 
மபாற்றப்்டு்கின்்றன. இருப்்ினும், ஆய்வு்க்கள ந்கரததில் 
இரு்ககும் அயந்கம் ம்க்கள், ்கனிமங்ககள ்ிரிதபதடு்ககும் 
சுரங்கங்களில் இருநது எநத நிதிச்சலுக்க்களும் ்கிகட்க்கப்
ப்்றபாத குக்றவபான சம்்ளம் ப்ரும் க்கயவகல பதபாழிலபாளி
்கள் தபான். சுரங்கங்களில் நிகலயபான யவகல உடனடியபா்க்க 
்கிகடததபாலும், அது, மற்ற ்ைி்ககள விட அதி்க வருமபானம் 
அளிததபாலும், உள்ளூர ம்க்கள் தங்ககள ஒது்க்கப்்ட்டவர்களபா
்கவும், ்ல சலுக்க்ககள எடுதது்கப்கபாள்ளும் சரவயதச நிறு
வனங்களபாலும், அநத நபாட்டின் அரசபாங்கததபாலும் சுரணடப் 
்ட்டவர்களபா்க ்கருது்கின்்றனர.

மறப்றபாரு ்களததில், ம்க்கள் ஆடம்்ரப்ப்பாருட்்கள், 
தரஅகடயபாளமுள்ள துைிமைி்கள், ்்கட்டபான விடுமுக்ற 
சுறறுலபா்க்கள் ய்பான்்றவற்றறின் புக்கப்்டங்ககள சமூ்க 
ஊட்கப்்்க்கங்களில் தங்களுகடய புதிய பசல்வநிகலயபால் 
பவளி்க்கபாட்டுவதற்கபா்க ் ்கிரநதுப்கபாள்்கின்்றனர. இருப்்ினும்,  
இது இநத ஒட்டுபமபாதத நபாட்டுடன் ஒதததபா்க்க ்கருதப்்டும் 
இநதப் ்ிரபாநதியததின்31 ்ரவலபான ஒறறுகமகய குகல்க
்கி்றது. இதன் விகளவபா்க, இநத ம்க்கள், சுயநலமி்க்கவர
்களபா்கவும், தங்கள் பசல்வவளதகத ்்கிரநது ப்கபாள்ளபாமல், 
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தங்கள் ்ைதகத முட்டபாள்தனமபா்க பசலவழிப்்வர்களபா்கவும் 
சறிததரி்க்கப்்டு்கி்றபார்கள். சறிலசமயம், ய்பாகதத பதபாழிலுடன் 
பதபாடரபுகடயவர்களபா்கவும் ்கிசு்கிசு்க்கப்்டு்கி்றபார்கள். தங்க
ளுகடய பசல்வவளதகத அவசரமபா்க பவளி்க்கபாட்ட தகலப்
்டு்வர்கள், சமூ்க உைரவுகடய இடதகத்க ்கபாட்டிலும், 
ப்பாருட்பசல்வதகத ப்ரிதபா்க மதிப்்வர்கள் இரு்ககும் ப்ரு
ந்கரங்களில் இருப்்யத சரியபானது என்று கூ்றப்்டு்கி்றது. 
இதன் மூலம் அவர்கள், ்ரஸ்ர நன்கம மறறும் ஒறறுகம 
ய்பான்்ற ்கருதது்க்களபால் வகரயப்்ட்ட சமூ்க எல்கல்களில் 
இருநது வில்க்கப்்ட்டு விடு்கி்றபார்கள்.

ஒரு தனிந ர்ின் பசல்வவளதகத ்க்றசபாறறுவகத விட, 
பவற்றறி்கரமபான சமூ்க ஊட்கப்்யன்்பாடு என்னபவன்்றபால், பவடி
்க்கியின் மூலம் மற்றவர்களுடன் பதபாடரபு ப்கபாள்ளும் முக்ற தபான். 
அரசறியலில் தன்னுரிகம மறு்க்கப்்டுவதில் இருநது, பதபாகலய ச்றி 
்கட்டைம் ்கட்டமுடியபாமல் ய்பாதல் அல்லது சூஷி ய்பான்்ற சறி்றப்பு 
உைவு வபாங்க முடியபாமல் ய்பாதல் ய்பான்்ற விர்கதியூட்டும் விஷய
ங்கள் வகரயிலபான மு்கநூலில் ்கபாைப்்டும் மீம்்கள், புக்கப் ட்ங்கள் 
மறறும் ்திவு்கள் ஆ்கியகவ, ப்ரும்்பாலும், “நபான் எவவளவு ஏகழ 
என்்து எததகன யவடி்கக்க்ககுரியது” என்்ற வக்ககயச் சபாரும். 
ஆல்யடபா ய�பாஸ்ிஸியயபா  வில் உள்ள ஓரளவு வளம்்கடதத குடி
யிருப்்பாளர்களும், இதுய்பான்்ற யவடி்கக்கயபான மீம்்ககளயும், ்தி
வு்ககளயும், ர்வலபான ஒறறுகம அடிப்்கடயிலும், ப ர்ிய திட்ட 
அளவில், யபாரும் சலுக்க ப்ற்றவர்களில்கல என்்ற ்கருததின் அடி
ப்்கடயிலும் ்்கிரநது ப்கபாள்்கி்றபார்கள். இது கூட்டு வில்க்கப் ட்்ட 
நிகலயில் ஒரு கு்றறிப்்ிட்ட வக்கயபான ப்ருகம ப்கபாள்ளுதகல 
வடிவகமதது்க ப்கபாள்வகத்க கு்றறி்க்கி்றது.

இதுய்பான்்ற குற்றச்சபாட்டு்க்கள், உள்ளூர அரங்கததினகர, 
சறிரி்க்ககவப்்கத இல்க்கபா்க கவதது்க கூ்றப் ட்்டபாலும், ஏப்ரல் 
2014ல் இநதப் ்ிரபாநதியம் 8.2 ரி்கடர அளவிலபான பூ்கம்்ததபால் 
உலு்க்கப் ட்்டு, வகரயப் ட்்ட அரங்கததினர மபா்றறிவிட்டனர. பூ்கம் ்
தகத பதபாடரநத வபாரங்களிலும், மபாதங்களிலும், சமூ்க ஊட்கங்கள்   
கு்றறிப்்பா்க மு்கநூல் மறறும் இன்ஸடபா்கிரபாம்   ் பாதி்க்கப் ட்்ட வர்களின் 
நிகலகய யநபா்க்கி மற்றவர்களின் ்கவனதகத ஈர்ககும் இடமபா்க
வும், நபாட்டு அரசபாங்கததிடம் இருநது யவணடிய உதவி்கள் ்கிகட
்க்கபாதகத ய்கபாடிட்டு்க்கபாட்டும் இடமபா்கவும் மபா்றறிவிட்டன. கு்றறிப்்பா்க, 
4000 திறகும் யமற ட்்ட குடும்்ங்கள், தங்கள் வீடு்ககள இழநது, 
அரசபாங்கததின், இயறக்க ய ர்ழிவு நிவபாரைததுக்ற அவர்களு்ககு 
தற்கபா லி ்க  வீடு்கள் வழஙகும் வகர, சுமபார இரணடு மபாதங்கள், 
கூடபாரங்களில் வபாழநது வநதனர. இநத சமயததில், சமூ்க ஊட்கப் 
்திவு்கள், பவளியநபா்க்கியகவயபா்க மபா்றறி, ்பாதி்க்கப் ட்்டவர்களின் 
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நிகலகய யநபா்க்கி ்கவனதகத ஈரதது, அரசபாங்கதகத நிவபாரை 
யவகல்ககள துரிதப்்டுததவும், வளங்ககள துரிதமபா்க வழங்கவும் 
நிர் நதப்்டுததியது.

முடிவு்ை

எங்களுகடய இல்க்கியநூல் ்கலநதபாய்வுகரயில் கு்றறிப்
்ிட்டுள்ள்டி, சமததுவமின்கம என்்தன் மூலம் நபாம் எகத்க 
கு்றறி்க்கிய்றபாம் என்்திலும், அகத எப்்டி ப்பாதுகமப்
்டுதது்கிய்றபாம் என்்திலும், நபாம் மி்கவும் ்கவனமபா்க இரு்க்க 
யவணடும். நபாம் சமூ்க ஊட்க அணு்கலின் இரணடு மு்க்கிய 
விகளவு்ககள விததியபாசப்்டுதத யவணடும்: தன்கய்க உரிய 
வக்கயில் இது பவளிப்்டுததும் சமநிகல, மறறும், சமததுவ
மின்கமயின் ்ரவலபான வடிவங்களில் இதன் ்பாதிப்பு. எங்க
ளுகடய ஒரு வக்கயபான ஆதபாரம் என்னபவன்்றபால், சமூ்க 
ஊட்கங்கள் ஒரு வக்கயபான சமநிகலகய உருவபா்க்கியிரு்க
்கி்றது என்்து தபான். ஸமபாரட்ய்பான்்கள் கவததிருப்்தும், 
சமூ்க ஊட்கங்களு்க்கபான அணு்கல் ப்ற்றறிருப்்தும், குக்றநத 
வருமபானமுள்ள இடங்களபான ்ியரசறில், சீனபா மறறும் இநதியபா 
ய்பான்்ற இடங்களில் உள்ள ம்க்கட்பதபாக்க்ககு, அவர்கள் 
வபாழவில் ஒரு மி்கப்ப்ரிய மபாற்றதகத ்ிரதி்லிப்்தபாகும். 
அவர்கள் இப்ய்பாது வளம் நிக்றநதவர்ககளப் ய்பாலயவ, 
அசபாதபாரை நுட்்ங்ககள உகடய சபாதனங்ககள கவததிரு்க
்கி்றபார்கள். அவர்கள் எவவபாறு முன்பு இயலபாத ்லவறக்ற 
இப்ய்பாது பசயல்்டுதது்கி்றபார்கள் என்்கத இநதப்புதத
்கததினூயட உள்ள ்ல உதபாரைங்கள், விவரி்க்கின்்றன. 
ஆ்கயவ, இதுய்பான்்ற சமநிகலகய மறுப்்யதபா, ஒது்ககு
வயதபா மி்கவும் தவ்றபான பசயலபாகும். இருப்்ினும், மி்கவும் 
்கடினமபான ய்கள்வி தபான் இநத அததியபாயததின் மு்க்கிய 
விசபாரமபா்க இரு்க்கி்றது: இயல்புநிகல சமததுவமின்கமயின் 
மீது, நி்கழநிகல சமததுவததின் ்பாதிப்பு என்ன என்்து தபான் 
அது. இநத அகனதது உதபாரைங்களும் சுட்டி்க்கபாட்டுவது 
என்னபவன்்றபால், ஸமபாரட்ய்பான் கவததிருப்்யதபா அல்லது 
சமூ்க ஊட்கத தி்றகம அல்லது அணு்கல் ப்ற்றறிருப்்யதபா, 
இயல்புநிகல சமததுவமின்கமகய மபாற்ற்ககூடும் என்்ற எநத 
உததரவபாதமும் இல்கல. அது குக்றய்ககூடும், அயதசமயம் 
கூடவும் கூடலபாம்.

எங்களது தகலப்்ிற்கபான யதரகவ பதளிவபா்க நியபாயப்
்டுததுவதில், இநத அததியபாயமும் ஒன்று. பவறுயம சமூ்க 
ஊட்கங்கள் உலக்க எப்்டி மபாற்றறியிரு்க்கி்றது என்்கத 
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்கருதுவகத விட, சமூ்க ஊட்கங்களபால் உல்கம் எவவபாறு ்லவ
க்கப்்டுததப்்ட்டிரு்க்கி்றது என்்தில் தபான் எங்கள் வலியுறு
ததல் இரு்க்கி்றது. இது நம் வபாழவில் இரணட்றப் ்ிகைநது 
விட்டதபால், இது நம் உல்கின் ்கலபாச்சபார யவறு்பாடு்ககள  
்ிரதி்லிப்்தபா்க இரு்க்கி்றது. யமலும் கு்றறிப்்பா்க, ஒன்்து 
ஆய்வு்க்களங்களு்க்கிகடயய ்பார்ககும்ய்பாது, சமூ்க ஊட்க
ங்கள் மறறும் சமூ்க இயஙகுதி்றனு்க்கிகடயயயபான உ்றவு
முக்ற்கள், முற்றறிலும் மபாறு்ட்டதபா்க இரு்க்கி்றது. இது இநத 
தகலப்்ில் உள்ள முநகதய இல்க்கியநூகல பூரைமபா்கப்  
்ிரதி்லி்க்கி்றது. அதில், முற்றறிலும் யநரமக்றயபானதில் 
இருநது அதி்க அளவில் எதிரமக்றயபானது வகரயிலபான 
்ல்யவறு நிகலப்்பாடு்கள் ்கபாைப்்ட்டன. ஆ்கயவ ஒரு 
வக்கயில் எங்களுகடய முடிவுகர, இல்க்கிய நூலு்ககு
ள்ளிரு்ககும் இநத ்ரநத அளகவ ஆதரிப்்தும், அவறக்ற 
உல்களபாவிய ப்பாதுகமப்்டுததல் மறறும் புகனயப்்ட்ட 
ஒட்டுபமபாதத தபா்க்கம் ஆ்கியவறறு்க்கிகடயயயபான சணகட
யபா்கப் ்பாரப்்கத விட, சமததுவததின் மீதபான சமூ்க ஊட்க
ங்களின் தபா்க்கம் ்ற்றறிய இநத அயந்கம் நிகலப்்பாடு்கள், 
அநதநத ப்ரபாநதியததிறகும், ம்க்கட்பதபாக்க்ககும் ப்பாருதத
மபானகவயய என்று ஒதது்கப்கபாள்வது சறி்றப்்பானதபாகும்.

உல்கம் சமூ்க ஊட்கங்ககள எவவபாறு மபாற்றறியது என்்
தற்கபான மி்க எளிய உதபாரைம், பதன்னிநதிய வழ்க்கில் 
நடநதது. இஙகு ்ல நூற்றபாணடு்களபா்க வளரநது வரும் இறு
்க்கமபான மறறும் ்டிநிகலயபான சமூ்க ்கட்டகமப்பு்கள், இநத 
புதிய ஊட்கங்ககளயும் ஊடுருவி, அநதப் ்பாகு்பாடு்ககள ்ிர
தி் லி்க்கச் பசய்தது. நி்கழநிகலயில் ்கபாைப்்டும் சரவயதச 
்கட்டுகர்களபால் ஆதரி்க்கப்்ட்ட அயல் குடிவபாதததின் மபாறு்ட்ட 
ய்கபாரி்கக்க்களின் மீதபான அதீத வலியுறுததலபால் தபான் சமூ்க 
ஊட்கங்களின் தபா்க்கம் ப்ரு மளவில் இருநதது. அயல்குடிவபா
தததின் மீதபான இநத அதீத வலியுறுததல், எங்களது அயந்க 
ஆய்வு்க்களங்களில் ்கபாைப்்ட்டன. இகவ முநகதய சமதது
வமின்கமகய யமலும் யமபாசமகடயச்பசய்தன. இயத ய்பான்்ற 
்ிரச்சறிகன எங்களது இததபாலிய ஆய்வு்க்களததிலும் உருவபா
்கியது. இஙகு சமூ்க ஊட்கங்கள், சமூ்கததில் ஒருவரின் தபாழநத 
நிகலகய நிகனவூட்டி்கப்கபாணயடயிரு்ககும் ஒரு ்கட்டபாய்க்கட
கமயபா்கப் ்பார்க்கப்்ட்டது. இநத அகனதது வழ்ககு்களிலும், 
சமூ்க ஊட்கங்கள், சமததுவமின்கமகய, அதி்க அளவு ்கபாட்சறி
்ககுரியதபா்கவும், வலுவபானதபா்கவும் ஆ்ககு்கி்றது.

எனினும், நபாங்கள், சமூ்க ஊட்கங்கள், ்கல்வி மறறும் சமூ்க 
இயஙகுதி்றனு்க்கிகடயயயபான உ்றவுமுக்ற்ககளப் ்பாரதத
ய்பாது, சறில முற்றறிலும் மபாறு்ட்ட வழ்ககு்ககள ்கணயடபாம். 5 ம் 
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அததியபாயததில் கு்றறிப்்ிட்டுள்ள்டி, சம்்ிரதபாய்க ்கல்வி்க்கபான 
உயரமட்ட ஒப்்கடப்்பா்க சமூ்க ஊட்கங்கள் ்கிரபாமிய சீனபாவில் 
மதி்க்கப்்டுவது, முக்றசபாரபா ்கல்வியில் சமூ்க ஊட்கங்களின் 
்யன்்பாட்டில் இருநது முற்றறிலும் மபாறு்ட்டதபாகும். இதறகு 
்கபாரைம், பதபாழில்துக்ற சீனபாவில் உள்ளது ய்பால ம்க்கள் 
சம்்ிரதபாய்க ்கல்விகயப் ்ற்றறி அதி்கம் ்கவகலப்்டபாதயதபா 
அல்லது, ்ியரசறில் ்களததில் இருப்்கதப் ய்பால தரமபான 
்கல்வி அவர்களு்ககு ்கிகட்க்கபாததபா்கயவபா இரு்க்கலபாம். சமூ்க 
ஊட்கங்ககள முக்றசபாரபா ்கல்வியின் ஒரு வள ஆதபாரமபா்க 
்யன்்டுததுவது, முநகத ்குதியில் கு்றறிப்்ிடப்்ட்ட, ம்க்ககள 
சமததுவமின்கம்ககு எதிரபா்க ய்பாரபாட உதவிய மு்க்கியமபான 
ஆ்க்க்ககூ்றபாகும்.

இநத அததியபாயததின் ஊடபா்க, நபாங்கள், சமூ்க ஊட்கங
்களின் இரணடு ப்பாதுவபான இயல்பு்களின் இகடயய ஒரு 
்தட்டதகத ்கவனிதயதபாம். முதலபாமபாவது, அது அளி்ககும் 
அதி்கமபான ்கட்புலப்்பாடு. இரணடபாவது, அயத அளவு மு்க்கிய
மபான, சமூ்க ஊட்கங்ககள, யவடி்கக்கயபான மறறும் முரைபான 
இழிவு்டுததலு்க்கபான ்களமபா்கப் ்பாரப்்து. சபாணட்ரபா மறறும் 
்ியரசறில் வழ்ககு்கள், ்கட்புலப்்பாடு, ஒருவரின் ்கணைிய
முகடகமகய பவளி்க்கபாட்டுவதன் மூலம், அவரின் சமூ்க 
நிகலகய மபாற்றறி, அதன் மூலம் சமூ்க இயஙகுதி்றனு்க்கபான 
ஒரு ்கருவியபா்க விளங்க்ககூடும் என்்கத எடுதது்க்கபாட்டியது. 
இருப்்ினும், நபாங்கள் இநத பசயல்்பாட்டிலும் எல்கல்கள் 
இருப்்கத ்கணடுப்கபாணயடபாம். இநத இரணடு இல்ககு்களும்,  
்ைியபாளர்கள் மறறும் எஜமபானர்கள் ஒருங்கிகைநத உயரநத 
சமூ்க ஸதபானததில், சபாதி்க்கப்்டவில்கல. உணகமயில், சமூ்க 
ஊட்கங்ககள, ஏகழ்கள் ்ற்றறிய விசபாரங்ககள பவளிப்்டுதத 
உ்யயபா்கிப்்பதன்்து, ்ை்க்கபாரர்ககள ஏகழ்களிடமிருநது 
்ிரிதது்க்கபாட்டும் ஒரு மு்க்கிய எல்கலயபா்க ்கபாைப்்ட்டது.

ட்ரினிடபாடிலும், சறிலியிலும், ம்க்கள் ்கட்புலப்்பாட்கட, 
தங்கள் பசல்வவளதகதயும், அயல்குடிவபாததகதயும்  
சறிதத ரி்க்க ்யன்்டுததுவது, யவடி்கக்கயபா்க இநத குமிழி
்ககளயும் ்பாவகன்ககளயும் ்கறகும் முக்ற்களபால் எதிர
ப்கபாள்ளப்்ட்டு, ்ரநத சமததுவ நிரல் முன்னிறுததப்்ட்டது. 
இருப்்ினும், சறிலியின் இறுதி வழ்க்கிலும், ்ியரசறிலின் 
முநகதய வழ்க்கிலும் நபாம் ்பாரததது ய்பால ்லவிஷயங்கள், 
ஒருவரின் யநபா்ககு ்ரநத நிலதயதபாற்றததில் குவிவதில் 
தபான் இரு்க்கி்றது. இநத குடியிருப்்ில் உள்ள ம்க்கள், 
பூ்கம்்ததபால் உநதப்்ட்டு, தங்ககள, நபாட்டுடன் ஒப்்ிட்டு 
்கருதியகமயபால், அவர்களு்க்கிகடயயயபான உள்ளபாரநத ்ிரி
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விகன்கள், மு்க்கியமற்றதபா்க மபா்றறி, அவர்கள் நபாட்டுடனபான அவர  
்களுகடய உ்றவுமுக்ற, அவர்கள் வபாழும் சரவயதச சூழலில் 
மு்க்கியததுவம் ப்றறுவிட்டது.

முடிவபா்கச் பசபால்லப்ய்பானபால், இநத அததியபாயம், 
சமததுவமின்கம மீதபான சமூ்க ஊட்கங்களின் ்பாதிப்க் 
எடுத துகர்ககும் ய்கபாரி்கக்க்ககள கவப்்தில் உள்ள இ்க
்கட்டு்க்ககள எடுதது்க்கபாட்டியிரு்க்கி்றது. ஒவபவபாரு ்களததிலும் 
இரு்ககும் ம்க்கள், சமூ்க யவறு்பாடு்ககள புரிநது ப்கபாணடும் 
அனு்விதது்க ப்கபாணடும் இரு்ககும் வக்க்ககள மதி்க்கத 
தவறுவதன் மூலம் யமலும் சமததுவமின்கமகய யசரப்்கத 
நபாங்கள் விரும்்வில்கல. அயதசமயம் மறப்றபாரு மு்க்கியமபான 
உைரதி்றன் என்னபவன்்றபால், அணு்கலின் சமததுவதகத 
எநதபவபாரு ்கற்கனயபான விகளவு்களுடனும், பதபாடரபு   
்டுததி ்பார்க்கபாமல் இருப்்து தபான். எங்களுகடய மு்க்கிய
மபான மறறும் ப்பாதுவபான கூரயநபா்ககு என்னபவன்்றபால், சமூ்க 
ஊட்கங்களு்க்கபான ப்ரு்கிவரும் அணு்கல்்கள், எநதவிதத
திலும் மற்ற விதமபான சமூ்க சமததுவமின்கம்ககள மபாறறும் 
என்்தற்கபான எநத உததிரவபாதமும் இல்கல என்்து தபான்.
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அரசியல் 

கல்வி சம்பந்தப்பட்ட கலநதுரையா்டலகளில, முற்றிலும 
நியாயமான ்விசாைம ஒன்று இருககி்து. சமூக ஊ்டகஙகள் 
எந்த அள்விறகு, அைசறியரல மாற்றி அரமககி்து என்்பது 
்தான் அது. இது அைசறியரல, அைசாளும நிறு்னஙகளாகப 
புைிநதுககாண்டு அ்றறு்டன் ்ா்திககவும முைண்்ப்டவும 
கசயகி்து. இருப்பவினும ஒரு இன அரமப்பவியல ஆய்வில, 
நாஙகள் இ்தறகு, ஆைாய்சசறியவின் கு்விரமயம என்் 
சலுரகரய அளிப்ப்திலரல. மா்ாக நாஙகள், அைசறியரல, 
எஙகள் ்தக்லாளரகளின் சமூக ஊ்டக உ்பயயாகம ்பற்றிய 
கூரயநாககலிலிருநது க்ளிப்படும ஒன்்ாக நிரல ்தாழ்த்த 
முயன்்றிருககிய்ாம. நீஙகள் அைசறியல ்வி்ா்தஙகரள 
ய்தடினால, அது உஙகளுககு கிர்டககும. ஆனால, அது
மடடுயம, கு்றிப்பவிட்ட இ்டஙகளில ்ாழும சா்தாைண மககளின் 
்ாழ்வின் ஒரு கூ்ாக அர்த யநரரமயாக அலசு்்தறகு 
உஙகரள அனும்திப்ப்திலரல. உண்ரமயவில, எஙகளு
ர்டய க்தா்டகக ்ழககாயவு க்தைி்விப்பது என்னக்ன்்ால, 
அைசறியல சர்சரசகளின் ஆ்திககம அ்திகம உள்ள ஆயவுக
கள்த்தில, சமூக ஊ்டகஙகளில அைசறியல ஆ்திககம காணப
்ப்டமாட்டாது என்்பது ்தான்.

க்தன்கிழககு துருககியவில உள்ள மாரடினில, அைசறியல சர்ச
ரசகள் மறறும ்ன்முர்களின் நீண்்டகால ை்லாறு இருககி் து. 
சறிைிய எலரலரய ஒடடிய நகைில ்ாழும பூரவீக, கமாழிசாரந்த 
மறறும ம்தமசாரந்த குழு்வினர, ்பல சந்தரப்பஙகளில சண்ர்ட
யவிடடுக ககாண்டிருககின்்னர. அந்தப ்பவிைாந்திய்த்தின் அைசறியல 
ஈடு்பாடடில கு்றிப்பவிட்ட ஆர் முள்ள யகாஸ்டா அ ர்களுககு, மாரடின் 
ஒரு கண்கூ்டான ஆயவுககள ய்தர் ாகும. இருப்பவினும, மாரடினில 
உள்ள மககள், அைசறியல மறறும இ்தை நுண்ணுணர ்தரலபபுகரள, 
க்ளிப்பர்டயாகய்ா, அலலது க்பாது இ்டஙகளியலா ்வி ா
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்திப்பர்த, ்த்விர்த்தனர. அ ர்கள், ்தஙகள் ்தனிப்பட்ட வீடுகளில, 
்தஙகள் கரு்ததுககரளயும ம்திபபீடுகரளயும ்பகிரநது ககாள்ளும, 
குடும்ப்த்தினர மறறும கநருஙகிய நண்்பரகளி்டம மடடுயம அைசறிய
ரலப ்பற்றி ய்பசறினர. சமூக ஊ்டகஙகளில, கு்றிப்பாக முகநூலில, 
அைசறியரலப ்பற்றிய கு்றிப்பாக உள்ளூர அைசறியரலப ்பற்றிய 
க்கு சறில யமறயகாள்கயள காணப்பட்டன. மார்ச 2014 ல ந்டந்த 
ய்தர்தலுககான சூடு்ப்ககும ்பவிை்சசாை்த்தின் ய்பாது, சறில ஆ்தை் ா
ளரகள், ்தஙகள் அரம்திரய உர்ட்தது, ்தஙகள் அைசறியல கடசறிகளு
ககு ஆ்தைவு க்தைி் விககும ்ரகயவில, க்பாதுககூட்டஙகளில கலநது 
ககாண்்டனர. அபக்பாழுதும கூ்ட க்கு சறிலர மடடுயம, ்தஙகளது 
முகநூல ்பககஙகளில, ்ப்திவுகரள ்பகிரநதுககாண்்டனர. அ்திக்ப
டசமாக, க்குசறிலர, உள்ளூர அைசறியல்ா்திகளின் முகநூல ்பககங
கரள ்பவின்க்தா்டரநது, அ ர்களின் சறில ்ப்திவுகளுககு ்தஙகள் 
்விருபபுகரள க்தைி் வி்த்தனர.

முகநூல என்்பது மு்தன்ரமயாக, நண்்பரகள் மறறும 
உ்்வினரகளு்டான நலல உ்வுமுர்கரள ய்பணு்்தறகு 
உ்பயயாகப்படு்த்தப்படுகி் து. அ்தனால, உள்ளூர அைசறியல 
சர்சரசகரளப ்பற்றிய க்பாது அரம்தி என்்பது, நிகழநிரல 
மறறும இயலபுநிரல ்ாழ்வின் அரம்தியான இரண
்ாழவுககு முககியமான்தாக இருககி் து. சமூக ஊ்டக
ஙகளில இருககும இதுய்பான்் அைசறியல ந்ட்டிகரககள், 
்ழககமாக ய்தசறிய அள்வில ்தறய்பார்தய அைசாஙக்த்தின் 
ஆ்தை்ாளரகளால ந்ட்த்தப்படுகி் து. மககள் நிகழநிரலயவில 
அைசறின் கண்காணிபர்பப ்பற்றி அ்றிந்திருககி் ாரகள். இந்த 
அைசாஙக ஆ்தை்ாளரகள், ஆடசறியவில இருககும ஏயக்பவி மறறும 
்பவிை்தமர கைகசப ்டயயவிப எரய்டாகன் மீ்தான ஆ்தைர் க்ளி
ப்படு்த்தக கூடும. 2013 ஆம ்ரு்ட ய்னில மறறும யகார்ட 
காலஙகளில ந்டந்த ககஜி ்பாரக ய்பாைாட்டஙகளின் ய்பாது, 
ஏயக்பவி ஆ்தை்ாளரகள், அைசறின் ககாள்ரக்பைப்பல, ம்திப்பவி
ழந்த கசயலமுரன்ாளரகள் ்பற்றிய ்தக்லகள் ஆகிய
்றர் மறுஉரு்ாககும மீமஸ, காகணாளிகள் மறறும 
கசய்திகரள, அைசாஙக்த்தின் துடிப்பான சமூக ஊ்டக ஈடு்பா
டடின் உ்த்வியு்டன் ்பகிரநது ககாண்்டனர. கசப்டம்பர 2013 ல 
ஏயக்பவி கு்றி்த்தமுர்யவில 6000்திறகும யமலான சமூக ஊ்டக 
்பயன்்பாட்டாளரகரள ்பணியவில அமர்த்தி, க்பாதுமககளின் 
அ்பவிபைாய்த்தின்1 மீது ்தன கசல்ாகரக நாடடியது.

உள்ளூர அைசறியரல்த ்தாண்டி, மாரடினில உள்ள குர்திய 
மககடக்தாரக, சறிைியா மறறும ஈைாக ல உள்ள குர்தியரகளு
ககு ஆ்தைவு க்தைி் விப்ப்தறகாக, கு்றிப்பாக “இஸலாமிய அைசு” 
என்் க்பயைள்விலான இயகக்த்திறகு எ்திைான அ்ரகளின் 
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ய்பாைாட்டஙகரள க்ளிப்படு்தது்்தறகாகவும முகநூரல 
்பயன்்படு்ததுகின்்னர. அைசறியல ்விசாைஙகள் துருககிககு 
க்ளியயயுள்ள்தாக இருககும ்ரை, சமூக ஊ்டகஙகளில 
துடிப்பாக இந்த அண்ர்டநாடுகளில உள்ள குர்திய மககளுககு 
ஆ்தை்ாக ய்பசு்்தில அ்ரகள் எந்த ்தயககமும இலலாமல 
கசயல்பட்டாரகள். ்பலர ்தஙகள் ஊ்டக்த்தள சுய்வி ை ்ப்ட்தர்த, 
“கைாஜா்ா” (‘யமறகு’) என் ,் ்்ட சறிைியா்வில இருககும சு்த
ந்திைமான ்பவிைாந்திய்தர்த கு்றிககும ்ார்தர்தககு மாற்றிக
ககாண்்டனர. இஸலாமிய அைசு என்் இயககம, குர்திய ஈைாககில 
சறின்ஜார என்் இ்ட்தர்த ஆககிைமி்த்த ய்பாது மாரடினில உள்ள 
குர்திய மககள், ்தஙகள் ஆ்தைர் க்தைி் விப்ப்தறகும, நகைில 
்ந்தர்டந்த எஜி்தி அக்திகளுககு, நி்தியு்த்வி, உர்டகள் மறறும 
அ்த்தியா்சறிய க்பாருடகரள ்திைடடி ்விநியயாகம கசய்்த
றகும, முகநூரல ்பயன்்படு்த்தினர. அய்தய்பால இஸலாமிய 
அைசு என்் இயககம, ககா்பாயன என்் கைாஜா்ார் ஆகை
மி்ததுகககாண்்ட ய்பாது, மாரடினில உள்ள குர்தியரகள், மீமஸ, 
்ப்டஙகள் மறறும கசய்திகரள, முறறுரகயவில இருககும மககளு
ககு ஆ்தை்ளிககும ்வி்தமாக சமூக ஊ்டகஙகளில ்ப்தி் விட்டனர. 
துருககிய அைசு இந்த ்விஷயஙகளில ்தஙகளுககு உ்டநர்தயாக 
இருப்பர்த மககள் உணரந்தாலும, யநைடியாக அைசறின் ்பஙரக 
கண்டிககும ்ப்திவுகரள க்ளியவிடு்ர்த அ்ரகள் ்த்விர்த்தா
ரகள். ஆகய ,் க்பாது்ாக, உள்ளூர அைசறியல ்வி ா்தஙகள் 
மறறும எ்திரககடசறி கரு்ததுககளின் அ்டககுமுர்கள் ஆகிய
்றர் ்பகிைாமல இரு்த்தல ய்பான்் நகைில உள்ள முநர்தய 
அைசறியல நிரலரமகரள சமூக ஊ்டகஙகள், ்லியுறு்த்தினா
லும, மற் நாடுகளில இருககும குர்தியரகளுககான இஙகுள்ள 
குர்தியரகளின் ஆ்தைர் க்ளிப்படு்தது்ர்த எளி்தாககுகி் து.

இரணய்தளம மறறும அைசறியல ்பற்றிய எண்ணற் 
இலககியநூலகள், அ்திலும கு்றிப்பாக சமூக ஊ்டகஙகள் 
மறறும அைசறியல ்பற்றியர ,் காலபய்பாககில மா்றி விட்டன. 
இது 1990களில2, சமூக இயககஙகளில இரணய்தள்த்தின் 
்பஙகு என்்ப்தில க்தா்டஙகி, டிஜிட்டல ்பவிைி் விரனகள், மின்னணு
சார ஆடசறிமுர 3் ய்பான்்்றர்ப ்பற்றிய ்விசாைஙகள், க்ப 
2.0 ்தளஙகள் மறறும உ்பயயாகிப்பாளர உரு்ாககிய க்பாருள
்டககஙகள்4 ஆகிய்ற்றின் ்பஙகு ஆகியர  ் க்தா்டரந்தது. சமீ்ப
்த்திய ஆயவுகள், ர்ஃர்ப (wifi) மறறும ஸமாரடய்பான் ய்பான்் 
ஊ்டகஙகரள ்ாஙகககூடிய ்தன்ரமயும, கூடடு அைசறியல 
ந்ட்டிகரககரள5 ஏற்பாடு கசய்்தில இ்ற்றின் ்பஙரகயும 
்பற்றி ்விைி் ாக ஆைாயந்திருககின்்ன. சாட்விக மறறும 
ய�ா்ரட இரு்ரும, இரணய்தளம, உள்நாடடு அைசறியல 
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மறறும குடியுைிரம இ்றறுககிர்டயயயான உ்வுமுர்கரளப 
்பற்றிய ்வி ா்தஙகரள உள்ள்டககிய அருரமயான க்தாகுபர்ப 
க்ளியவிடடிருககி் ாரகள். அய்தய்பால ய்பாஸடில டிஜிட்டல 
அைசறியல ்பற்றிய ஆைாய்சசறி ரயயும, இன அரமப்பவியல ்விசா
ைரணகள், எநக்தந்த ்ரககளில ய்பாைாட்ட இயககஙகளின்6 
சூழலகரள புைிநதுககாள்ள உ்தவுகி் து என்்பர்தயும, சுருகக
மாக உரை்த்திருககி் ார. 2000 களின் து்கக்த்தில, மின்னணு 
சார அைசாஙகம மறறும ஆடசறிமுர  ் ்பற்றியும, டிஜிட்டல ்பவிைி
்விரனகரள7 இரணககககூடிய அர்களின் ஆற்ல ்பற்றி
யுமான யநரமர்யான கரு்ததுககள் மிகுந்திருந்தது. சமூக 
யகாட்பாட்டாளைான ஜூரகன் �க்பரமஸ8 அ்ரகளின் கரு்தது
்டன் க்தா்டரபுர்டய “க்பாது்ட்ட்தர்த” இரணய்தளமும, சமூக 
்ரல்த்தளஙகளும உருமாற்றிகககாண்டிருந்தன. அைசறியல 
்விரனகரள ஏற்பாடுகசய்்தில சமூக ஊ்டகஙகளின் ்பஙகு 
யநாககி, கு்றிப்பாக அயை்பவிய்ச சுருளின்9 ்பலய்று ்பவிைாந்திய 
அனு்ப்ஙகரள கு்றியவிடடு மிக்சசமீ்ப கால்த்திய க்னம 
்திரும்பவியுள்ளது. ய்பாைாட்ட சமயஙகளில, அைசறியல ஒடுககுமு
ர்யவில டிஜிட்டல க்தாழிலநுட்பஙகளின் ்பயன்்பாடு ்பற்றிய 
யமாயைாயசாவ் அ்ரகளின் ஆய்வின் தூண்டு்தலால ்விரளந்த 
ஆைாய்சசறிகளுககு இது ஒரு்ரகயான ்திருபபுமுரனயாக 
அரமந்தது. அபக்பாழு்திலிருநய்த, டிஜிட்டல க்தாழிலநுட்பங
களின் முககிய ்பஙகு, அர்த்தமுள்ள ஜனநாயக ்பஙககடுபர்ப10 
அ்திகைிப்பது ்தான் என்  ்தீ்விைமான அனுமான்த்தின் அடிப்பர்ட
யவிலான ஆைாய்சசறிகள் க்பருகி ்ருகின்்ன. இருப்பவினும, கூடடு
்சகசயலகளின் மாறறு ்ழி் ரககளின் அடி்த்தளமாக பு்திய 
ஊ்டகஙகளின் ்பயன்்பாடு இருப்பர்தப ்பற்றிய கணிசமான 
ஆர் ம இருநது ககாண்ய்ட ்தான் இருககி் து. உ்தாைண்த்திறகு, 
மானு்ட்வியலாளர யகாலமன் அ்ரகளின், அநாமய்தய மறறும 
நிகழநிரல அைசறியல கசயலமுரன்ாளரகரளப11 ்பற்றிய ஆைா
ய்சசறிரய கூ்லாம.

ஒரு மானு்ட்வியல ஆய்ாக இந்த அ்த்தியாயம, ஜனநாயக 
நர்டமுர், குடிமுர் சமூகஙகள் மறறும ஆடசறிமுர 1்2 
க்தா்டர்பான ககாடுககப்படடுள்ள ்விளககஙகரள ்பயன்
்படு்தது்ர்த ்வி்ட, எஙகளது ஒன்்பது ஆயவுககளஙகளிலும 
உள்ள ்தக்லாளரகள் எர்த அைசறியலாகக கரு்த்தினாரகயளா, 
அர்தயய ்தான் அைசறியலாகப ்பாரககி் து. இது அைசறியல 
்பஙயகற்பவிறகும க்பாருநதும. அைசறியலில ஆர்முள்ள அயநக 
ஆைாய்சசறியாளரகள், சமூக ஊ்டக ்பயன்்பாட்டால13 ்விரளந்த 
அைசறியல நிய்திகள் அலலது அ்திக அள்விலான அைசறியல 
ந்ட்டிகரககள் ய்பான்் சூழநிரலகளால ஈரககப்படுகி் ா
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ரகள். இ்தறகு மா்ாக, யகாஸ்டா்வின் ய்தர்ான மாரடிரன்த 
்த்விை, எஙகளது அரன்தது ஆயவுககளஙகளும, அர் சா்தா
ைணமானர் என்்ப்தறகாகய் ய்தரவுகசயயப்பட்டன. இ்தன் 
்விரள்ாக, க்ளிப்பர்டயான அைசறியல ஆயவுகளுககாகய் 
ய்தரவு கசயயப்ப்ட களஙகளால ஏற்ப்டககூடிய ்பாை்படச்தர்த 
்விடு்தது, உண்ரமயான அைசறியல ந்ட்டிகரககளின் அளர் 
எஙகளால கணககி்ட முடிந்தது.

எஙகளுர்டய முககிய கண்டு்பவிடிபபு என்ன க்ன்்ால, 
அைசறியல என்்ப்தன் ்பலய்று அர்த்தஙகள், சமூக ஊ்டகஙகளு
்டன் ்பலய்று ்ரககளில ்பவிரணககப்படடிருப்ப்தில உள்ள 
்பை்லான ய்றறுரமகள் ்தான். இருந்தய்பா்திலும, எஙகளது 
ஆைாய்சசறி க்பாது்வில, முநர்தய இலககிய நூலகளில14 ஊகி
ககப்பட்டர்த ்வி்ட, அைசறியலின் மீது சமூக ஊ்டகஙகள் குர்ந்த 
அள்விலான ்பா்திபர்பயய ஏற்படு்தது கின்்ன என்று எடு்தது
ககாடடுகி் து. இது மிகவும முககியமான கண்டு்பவிடிபபு என்று 
நாஙகள் ்ா்திடுய்ாம. ஏகனனில, மிகவும சா்தாைணமான 
சூழலகளில, சா்தாைண மககளுககான அைசறியலில, சமூக 
ஊ்டகஙகள் எந்தளவு ஈடு்படடிருககின்்ன என்்பர்த அ்றிநது 
ககாள்்து, அைசறியல துடிபபு மிகக ்தருணஙகளிலும சூழலகளி
லும, சமூக ஊ்டகஙகளின் ்பஙகு ்பற்றிய ஆயவுகள் அள்விறகு 
முககிய்தது்ம நிர்ந்தது.

மாரடின் ய்பான்் இ்டஙகளில நாஙகள் க்னி்த்த து 
ய்பால, சமூக ஊ்டகஙகள் க்பாது்ாக, இயலபு நிரல 
உலகில உரு்ாககப்பட்ட அைசறியல ்ா்தஙகள் மறறும 
உ்த்திகரளயய ்பவிை்தி்பலிககின்்ன. க்பாது்ாக, அயநகம 
மககளின் அைசறியல ஈடு்பாடு குர்்ான்தாகவும, மர்மு
கமான்தாகவும இருககும களஙகளில ்தான் நாஙகள் ்பணி
புைிந்திருககிய்ாம. இயலபுநிரலயவில உள்ள அைசறியல 
்ா்தஙகள், நிகழநிரலயவில ஏன் மறுஉரு்ாககப்ப்டமாட்டாது 
என்்ப்தறகு ஏகப்பட்ட காைணஙகள் இருககின்்ன. இர், 
அககர்யவின்ரம, பு்ககணிபபு, ்விைக்தி ய்பான்் உணரவு
களாகய்ா அலலது “அைசறியல சார புள்ள்ைாக” மற்்ரக
ளால ்பாரககப்படு்ர்த ்விரும்பா்த்ைாகய்ா இருககலாம. 
கூடு்தலாக எஙகளது க்தன் இ்த்தாலிய ஆயவுககள்த்தில 
உள்ள மககள், அைசறியல்ா்தி களின் ஊழல ந்ட்டிகரக
கள் மீ்தான ஏமாற்்தர்த கு்றிப்பாக க்ளிப்படு்த்தினர. 
ஆஙகியலய ஆயவுககள்த்தில உள்ள மககள், நரக்சசுர்
யவின் ய்தாறறு்ாயாக்த்தான் அைசறியரல கருது கி்ாரகள். 
அய்தசமயம, டைினி்டாடிய ஆயவுககள்த்தில உள்ள மககள், 
அைசறியல ந்ட்டிகரககள், அ்திசயம அலலது அககிைம
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்த்தில சம்பந்தப்படடிருந்தால மடடுயம அ்தன் ்பால ஈரககப்ப
டுகி்ாரகள்.

சமூக ஊ்டகஙகளின் ்ாயவிலாக மககள் அைசறியலில 
ஈடு்படு்்தில உள்ள ய்றறுரமகரள க்பாறு்ததுகககாள்ள
முடியாமல, எஙகளது ஆைாய்சசறி, அரன்தது ஒன்்பது ஆயவுக
களஙகளுககும க்பாது்ாக இருககககூடிய முடிவுககு எஙகரள 
இடடு்சகசன்்து. சறி றிய, நடு்த்தை, சறிறுநகைஙகளில சமூக 
ஊ்டகஙகளின் ்ாயவிலான அைசறியல ்பஙயகறபு, இஙகுள்ள 
சமூக உ்வுமுர்களின் ்தாககம நிர்ந்த்தாக இருககி் து. 
எஙகளுர்டய ்தக்லாளரகள், ்தஙகளுர்டய சமூக ஊ்டக
்தக்தா்டரபுகளு்டனான உ்வுமுர்கரள ்லுப்படு்தது்து 
மறறும ய்பணு்து ்பற்றி க்ரலப்பட்டனர. ்தஙகள், குடும்ப
்த்தினர, சக்பணியாளரகள் மறறும நண்்பரகளு்டனான நடபு 
மறறும உ்வுமுர்ரய ்பா்திககூடிய எர்தயும கசய்்தறகு 
அ்ரகள் ்தயாைாக இலரல. துருககி மறறும சீனா ய்பான்், 
சமூக ஊ்டக ்பயன்்பாடு, அைசாஙக்த்தால க்ளிப்பர்டயாகவும, 
்திட்டமிட்ட ்ரகயவிலும கடடுப்படு்த்தப்படும நாடுகளில கூ்ட, 
அைசறியல கரு்தது க்ளிப்பாடுகளின் மீது, இந்தக கடடுப்பாடு 
கூ்ட அ்திக ்தாகக்தர்த ஏற்படு்த்த்விலரல. மா்ாக, ்தனிந்பர
களிர்டயயயான15 உ்வுமுர்கரள நிர்கிககும சமூக நிய்தி
களின் மூலம அைசாஙக்த்தின் அ்திகாைம ்பவிைக்டனப்படு்த்தப்பட்ட 
முர் ்தான் அ்திக ்தாகக்தர்த ஏற்படு்த்தியது. உள்ள்படியய 
இந்த அ்த்தியாயம, மூன்று ்விசாைஙகரள அர்டயாளம 
காண்கி் து: சமூக ஊ்டகஙகளின் மீது சமூக உ்வுமுர்கள் 
நிய்திகரள எவ்்ாறு சும்ததுகி் து; அைசுக கண்காணிபபு 
மறறும ய்தசறிய அைசறியல கலந்தாயவுகரள ஊடுரு்வி, சமூக 
ஊ்டகஙகளில மககள் ்தஙகரள க்ளிப்படு்ததும முர்கரள 
்பல்ரககளில ்பா்திககி் து; இந்த இைண்டு ்விரசகளின் 
்விரள்ாக, எவ்்ாறு, அைசறியல ்பஙயகறபு சமூக ஊ்டகஙக
ளில ்பல ்டி்ஙகரள எடுககி் து என்்பர் ்தான் அர்.

சமூக உறவுமுறறகளுடனான விசாரம் 
சமூக ஊடகஙகறை பழறைவாத இடைாக 
ஆக்குகிறது

்பாலின்தர்தப ்பற்றிய முநர்தய அ்த்தியாய்த்தில கு்றிப்பவிடடு
ள்ள ் ா்தஙகளு்டன் ஒ்ததுபய்பாகும ் ரகயவில, முகநூல ய்பான்் 
க்பாது இ்டஙகளில ்தனிப்பட்ட அைசறியல கரு்ததுககரள க்ளிப
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்படு்தது்து என்்பது, மககளின், ்தனிப்பட்ட நன்ம்திபர்பயும, 
மககளின் சமூக உ்வுமுர்கரளயும ்பாதுகாககும ்ரகயவில 
கசயயப்படுகி் து. இ்தறகான ்வி்தி் விலககு, ்தஙகரள அைசறியல 
கசயலமுரன்ரகளாக அர்டயாளப்படு்த்திகககாள்ளும சறிறு
்பான்ரமயவினர மடடுயம. உ்தாைண்த்திறகு, ய்பாைாளிகள் ்பலக
ரலககழக மாண்ரகள் அலலது உள்ளூர அைசறியல கடசறியவின் 
உறுப்பவினரகள். ஆனால எஙகள் களஙகளில இ்ரகள் ஒரு 
சறிறு்பான்ரமரய மடடுயம ்பவிை்தி்பலிககின்்னர. மற்்படி சமூக 
ஊ்டகஙகள் க்பருமளவு ஒரு்ைின், சமூக அந்தஸது அலலது 
பைா்பலயம மறறும கவுை்மிகக்தாக கரு்தப்படும குழுககளு்டன்  
க்தா்டரபு அலலது க்றுயம மற  ்் ரகளு்டனான நலலு்வு 
ஆகிய்றர் அ்திகைிககும முயறசறி யாக உ்பயயாகிககப்படு
கி் து. இய்த கூரயநாககு, அன்்ா்ட இயலபுநிரல இர்ட்வி
ரனகளுககும க்பாருநதும. ஏகனனில, முற்றிலும மாறு்பட்ட 
கண்யணாட்டஙகரள ககாண்்ட்ரகளு்டன் அைசறியல உரை
யா்டலகரள நிகழ்தது்ர்தயும, ்தஙகளுர்டய சமூக ்ட்ட்த்தில 
்பலய்று அைசறியல நிரலகளில உள்ள்ரகரள எ்திரப்பர்த
யும மககள் ்த்விரககய் முயலகின்்னர. யநாயல நியூமன், 
“அரம்தி்ச சுருள்” (sprial of silence) என்் கசாறக்ா்டரை, இந்த 
்பைிமாண்தர்தயும, அைசறியல ்தஙகரள ஒடுககப்பட்ட்ரகளாக
வும16 ஒதுககப்பட்ட்ரகளாகவும ஆககி் விடுயமா என்் மககளின் 
்பய்தர்தயும ்விளககு்்தறகாக உரு்ாககினர. இது கு்றிப்பாக 
சமூக ஊ்டகஙகளில அ்தன் ்சீகை கடபுலப்பா்டால, க்தளி் ாக்த 
க்தைிகி் து. இ்தறகு ்ப்திலாக, சமூக ஊ்டகஙகள், ்பகிைப்பட்ட கரு
்ததுகரளயும ம்திபபுகரளயும க்ளிப்படு்ததும இ்டமாக ஆகி
்ருகி் து.

உ்தாைண்த்திறகு, க்தன் இ்த்தாலியவில உள்ள எஙகளது 
ஆயவுககள்த்தில, ்பலய்று அைசறியல குழுககரள்ச யசரந்த அைசறி
யல்ா்திகளு்டன் நட்பாக இருப்பது சகஜம என்்ாலும, ்தனிந்ப
ரகள், முகநூல ய்பான்  ் காண்புலனுள்ள இ்டஙகளில, அைசறியல 
ஈடு்பாடர்ட க்ளிககாடடு்்தில மிகவும எ்சசைிகரகயாக இரு
ககின்்னர. உள்ளூர அைசறியல்ா்தி கரளப ்பற்றிய எந்த ்ப்தி
வுகரளயும, ்பகிர்ய்தா, அ்ற்றிறகு ்விருப்பம க்தைி் விப்பய்தா 
அலலது கரு்தது க்தைி் விப்பய்தா, மிகவும அபூர்ம. உள்ளூர 
அைசறியல்ா்திகள், எந்தக்ாரு யநரமர்யான ்விளம்பை்தர்த
யும ்தாஙகயள, உள்ளூர ஊ்டகஙகளில ்பகிரநது ககாண்டும, 
உள்ளூர மன்்ஙகளில ்தஙகள் சா்தரனரய ்விளககும நீண்்ட 
்ப்திவுகரள க்தாகு்ததுப ்ப்திநதுககாண்டும இருககி் ாரகள். 
இ்ற்றில ஈடு்படு்்தறகு ்ப்திலாக, மற்்ரகள், ஐயைாப்பா, அைசா
ஙகம, ்பவிைாந்தியம ஆகிய்ற்றின் ்பவிை்திநி்திகளாக இருககும 
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க்பாதுந்பரகரள யநைடியாக ்விமரசறிககவும, ய்ரலயவிலலா 
்திண்்டாட்டம, ஊழல, அைசாஙக்த்தின் ்தி் ரமயவின்ரம ய்பான்் 
அரன்ரும ஒ்ததுகக காள்ளககூடிய க்பாது்ான ்பவிை்சசறிரன
கரள கு்றிப்பவிடு்்தறகும, சமூக ஊ்டகஙகரள ்பயன்்படு்ததுகி
ன்்னர.

க்தன்னிந்திய ஆயவுககள்த்தில இய்த ய்பான்் சூழநிரல 
நிலவுகி் து. சமூக ஊ்டக ்பயன்்பாட்டாளரகள், ்தஙகரள ஒ்த்த
்ரகள் ்பாரககககூடிய, மறறும உள்ளூர அைசறியல்ா்திகளின் 
எ்திர்விரளவுகரள தூண்்டககூடிய உள்ளூர அைசறியல ்பற்றிய 
தீ்விைமான கரு்ததுககரள அபூர்மாக்த்தான் ்ப்தி் விடுகி் ா
ரகள். மா்ாக, உள்ளூர அைசறியல நிரலரமரயயும ஆடசறிமுர்
ரயயும ்பற்றிய ்விமரசனஙகள், ்தனிப்பட்ட உரையா்டலகளின் 
ய்பாது அைஙயகறுகி் து. சமூக ஊ்டகஙகளில அைசறியல சாரந்த 
்விஷயஙகளில துடிப்பாக இருப்பது, உள்ளூர அைசறியல கடசறிப 
்பவிைமுகரகளும, உறுப்பவினரகளும மடடுயம. அ்ரகளுர்டய 
்ப்திவுகள், ஏ்தா்து ஒரு யநரமர்யான ்விஷய்தர்த யகாடி
டடுககாடடு்்தன் மூலம ஆ்தைர்ப க்பறு்்தறகாக மடடுயம 
்ப்தி் வி்டப்படுகின்்ன. இது ய்பான்் ்ப்திவுகள், அந்தப ்பவிைமுக
ரகளின் கநருஙகிய நண்்பரகள் அலலது அ்ரகள் சாரநதுள்ள 
கடசறியவின் ்பவி  உறுப்பவினரகளி்டம இருநது மடடுயம ்விருபபுக
ரளயும கரு்ததுப ்ப்திவுகரளயும க்பறுகின்்ன. இது ய்பான்் 
்ப்திவுகள், க்பரும்பாலும கீழ்த்தடடு சமூக க்பாருளா்தாை ்ரகக
்தர்த சாரந்த்ரகளி்டம இருநய்தா அலலது கிைாமபபு்ஙகளில 
்ாழ்ப்ரகளி்டம இருநய்தா ்தான் ்ருகி் து. இ்றர், பு்திய 
நடு்த்தை, உயரநடு்த்தை அலலது உயரமட்ட்தர்த யசரந்த்ரகள் 
்பாரப்பது மிகவும அபூர்ம. மற்்படி, உள்ளூர அைசறியரலப 
்பற்றிய மிக மிகக குர்்ான ஈடு்பாடர்டயய முகநூலில 
காணமுடிகி் து. ய்தசறிய, மறறும மாநில அைசறியரலப ்பற்றிய 
க்பாது்ான கரு்ததுககரள க்ளிப்படு்ததும ்ப்திவுகள் மிகவும 
சகஜம.

க்தன்னிந்திய மறறும ்பவியைசறிலிய ஆயவுககளஙகளில, 
எ்திரககடசறி உறுப்பவினரகளின் ்பரகரம, ்தஙகளுககும ்தஙகள் 
குடும்பஙகளுககும யநைடியான எ்திரமர் ்விரளவுகரள 
க்பறறு்த்தைககூடும என்் உண்ரமயான அ்சசம, மககளி
ர்டயய இருககி் து. உள்ளூர அைசறியல ்தரல்ரகள் மறறும 
கடசறிகளு்டன், நலலு்ர் ய்பணய்ண்டும என்் ்விசாைம 
இ்தறகு ஈ்டாக இருககி் து. யமலும, உ்்வினரகள் க்வ்ய்று 
கடசறிகளிலும, அைசறியல்ா்திகளி்டமும ்பணிபுைி் ்தால, 
உள்ளூர அைசறியல ்பவிை்சசறிரனகரளப ்பற்றிய ்ப்திவுகரள 
இடு்து, அந்த உ்்வினரகளுககு யக்டாக முடியககூடும என்் 
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அ்சசம மககளிர்டயய இருப்பதும இன்கனாரு காைணியாக 
இருககககூடும. ஆகஸட 2014 ல ்பவியைசறிலிய ய்தர்தல ்பவிை்சசா
ைஙகளின் ய்பாது, ்பவிை்சசாை ்ாகனஙகள், ்பல கிைாமஙகளின் 
ஊ்டாக, ஒவ்க்ாரு அைசறியல்ா்தியவின் ய்தர்தல ்பவிை்சசாை 
யகாஷ்தர்தயும, ்பா்டலகரளயும ஒலிக்பருககி மூலம ஒலி
்பைப்பவிகககாண்டிருந்தன. மககள் சறிறுகுழுககளில இர்தப
்பற்றிய எ்திர்விரளவு உரையா்டலகரள ந்ட்த்தினயை ்த்விை, 
நிகழநிரலயவில ஆ்தைவு க்தைி் விப்பது ்பற்றியர் ்த்விை ய்று 
அைசறியல கரு்ததுப்ப்திவுகயளா, அலலது மாநில /  ய்தசறிய 
அள்விலான அைசறியல ்விமரசனஙகயளா காணப்ப்ட்விலரல.

கிைாமபபு் சீனா்வில, இந்தப ய்பாககு, ய்க்ாரு 
்டி்்தர்த எடு்ததுகககாள்கி் து. இஙகு ஒ்ததுகககாள்ளப்பட்ட 
அைசறியல ்தரலபபும, அந்த ்ட்டாை்த்தில குடியவிருப்ப்ரகளின் 
முககிய ்பவிை்சசறிரனயும ஊழல ்தான். ்தஙகளுர்டய கரு்ததுக
கரள க்ளிப்பர்டயாக நிகழநிரலயவில ்ப்தி் விடு்ர்த ்வி்ட, 
்பா்திககப்பட்ட்ரகள், ்தஙகள் நிரலரமரய, ஆை்ாைமில
லாமல, அ்திகாைமும, கசல்ாககும உள்ள்ரகளாக, ்தாஙகள் 
கருதும ்தனிந்பரகரள அணுகு்்தன் மூலம சைிகசயது
ககாள்ள முரனகி் ாரகள். இந்த ்ழியும ய்தாறறு்விட்டால, 
மககள் உயரமட்ட்த்தில மனு்தாககல கசயய முரன்ாரகயள 
்த்விை, ்தஙகளுர்டய ்விைக்திரயயயா, மனககுர்ரயயயா 
சமூக ஊ்டகஙகளில ஒருய்பாதும ்பகிரநது ககாள்ள மாட்டா
ரகள். ஊழல ்பற்றிய ்ப்திவுகள் நிகழநிரலயவில ய்தான்்றினால, 
அது மற் நகைஙகளியலா, அலலது நாடடின் மற் ்பகு்தி
களியலா ந்டந்த ஊழல ்பற்றிய்தாக இருககும.

இர்யரன்ததும உணர்தது்து என்னக்ன்்ால, 
க்பாதுயநாககிய சமூக ஊ்டகஙகள், க்பாது்ாக, மிகவும ்பழரம 
்ாயந்த இ்டமாக, உள்ளூர மககளுககிர்டயயயான உ்வுமு
ர்கரளயாளும, நர்டமுர்யவில இருககும, சமூக நிய்திகள் 
மறறும ம்திபபுகரள ்பவிை்தி்பலிககும இ்டமாக ஆகி் விட்டது. 
அப்படியய ஏ்தா்து இருந்தாலும, நிகழநிரலயவில அைசறியல 
என்்பது, நண்்பரகளிர்டயய அ்திக பைா்பலய்தர்தப க்பறறு
்த்தரும நரக்சசுர்யவின் ய்தாறறு்ாயாகய்ா அலலது பு்திய 
்பயனுள்ள சமூக க்தா்டரபுகரள உரு்ாககிக ககாள்்்தறகா
கய்ா சுயநலமாகப ்பயன்்படு்த்திகககாள்ளப ்படுகி் து. இது 
ஆஙகியலய ஆயவுககள்த்தில நி்தரசனமாக்த க்தைிகி் து. இஙகு 
சமூக ஊ்டகஙகளில அைசறியல கலநதுரையா்டலகள் நண்்பரக
ளுககு ம்த்தியவிலான அைடர்ட ்டி்்த்தில ்தான் இருககி் து. 
தீ்விைமான மீமகளும கரு்ததுககளும, ்பசுரம ்பற்றிய ்விசாை
ஙகரள ஆ்தைிககும உயர ்ருமான குழுககள் இர்டயயயயா, 
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அலலது சமூக வீடடு ்ச்தியவி்டஙகளில ்ாழும, ்பர்டகரள 
ஆ்தைிப்பது அலலது புலமக்பயர்ாளரகரள ்தர்ட கசய்து 
ய்பான்் ய்தசீய்ா்த காைணஙகரள ஆ்தைிககும குர்ந்த 
்ருமான குழுககளின் இர்டயயயயா மடடுயம காணப்படுகி் து. 
இ்றர் ்த்விை, மற் முர்கள் உண்க்டன்்ால, அது அைசறிய
ல்ா்திகரள ்பற்றிய ய்டிகரககள் ்தான். சமூக ஊ்டகஙகளில 
அைசறியல என்்பது முககியமாக க்பாழுதுய்பாககு மறறும நண்்ப
ரகளு்டனான ்பவிரணபபு ஆகிய காைணஙகளுககாக மடடுயம 
்பயன்்படு்த்தப்படுகி் து.

இறு்தியவில, க்தாழிலதுர் சீனா்வில உள்ள ஆயவுக
களம, இந்தக கரு்த்தின் அடிப்பர்டயவிலான ்தனிப்பட்ட உ்வு
முர்களில இருநது மாறு்படுகி் து. இஙகு, சமூக ஊ்டகஙகள், 
கு்ான்கசறி என்்ரழககப்படும காைிய உ்வுமுர்கரள, 
முர்யாக ்லுப்படு்ததும யநாகக்தது்டன் ்பயன்்படு்த்தப 
்படுகி் து. க்தாழிறசாரல மு்தலாளிகளின், வீசாட ்பககஙகள், 
மககள், ்தஙகரள இககட்டான சூழநிரலகளில சறிககிகககாள்
்்திலிருநது காப்பாற்றிக ககாள்்்தறகாக, அைசறியல ்பற்றிய 
எர்தயும ்ப்தி் விடு்ர்த ்த்விர்தது ்விடுகின்்னர என்்பர்த 
நமககு எடு்ததுககாடடுகி் து. மா்ாக, அ்ரகள் சறிலசமயஙக
ளில, உள்ளூர அைசு அ்திகாைிகளு்டன், நடபு்வு ஏற்படு்த்தி
கககாள்்்தறகாக சமூக ஊ்டகஙகரள ்பயன்்படு்ததுகின்்னர. 
இதுய்பான்் நடபு்வுகள், ்தஙகள் ்ணிக்த்திறகு உ்த்ககூடிய 
்ரகயவில, அைசாஙக்தது்டனான நலலு்வுககு உ்தவும என்று 
அ்ரகள் நமபுகின்்னர.

அரசு கணகாணிப்பு ைற்றும் ததசிய அரசியல

சமூக உ்வுமுர்கள் மீ்தான ்விசாைம, எஙகள் ஆயவுககளங
களில ்ாழ்ப்ரகரள, அைசறியல கரு்ததுககரள கு்றிப்பாக 
உள்ளூர அைசறியல சம்பந்தப்பட்டர்கரள, க்ளிப்படு்தது்்தி
லிருநய்தா அலலது கலந்தாய்்திலிருநய்தா அலலது மறு்தலிப்ப
்திலிருநய்தா ்தடுககி் து. இந்தப்பகு்தி, நிகழநிரல இ்டஙகரள, 
�க்பரமசறின் மா்திைியான “க்பாது்ச சுருள்” என்்ப்தில இருநது 
முற்றிலும மாறு்பட்டர்யாக, மககள், க்பாது ்விஷயஙக
ரளயும ஆர்ஙகரளயும, ஒரு க்பாது்ான ஒப்பந்த்த்திறகு17 
்ரும யநாகக்தது்டன், சு்தந்திைமாக கலந்தாயவு கசயயும ஒரு 
இ்டமாக, மாற்ககூடிய்தான, சமூக ஊ்டகஙகளில, அைசறியல 
்பஙயகறர்ப ்டி்ரமககும மறக்ாரு ்விரசரய ஆைாயகி் து. 
சீனா்விலும, துருககியவிலும சமூக ஊ்டகஙகளின் ்பயன்்பாடுகள் 
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மறறும இரணய்தள்த்தில காணப்படும க்பாருள்டககஙகள் 
ஆகிய்ற்றின் மீது அைசாஙகம கடடுப்பாடுகரள ்வி்திககி் து. 
அைசு கண்காணிபபு என்்பது சக்தி ் ாயந்த ்விரசயாக, சமூக 
ஊ்டகஙகளின், அரை க்பாது இ்டஙகள் ்பயன்்படு்த்தப்படும 
முர்கரள ்பா்திககி் து.

சீனா்வின் இைண்டு ஆயவுககளஙகளிலும, சமூக ஊ்டக
ஙகளின் மீ்தான அைசறின் ்தணிகரகமுர் ்பற்றிய ஒடடுகமா்த்த  
்விசாை்த்திறகான எந்த ஆ்தாைமும காணப்ப்ட்விலரல. இரண
ய்த்தின் மீ்தான ம்த்திய அைசறின் கடடுப்பாடுகள், குடிமககளின் 
மீது யநைடியாகவும ்பல்ந்தமாகவும ்திணிககப்பட்ட கடடுப
்பாடுகளு்டன் ஒப்பவிடும ய்பாது, நீண்்ட இலகரக அர்ட்்தாக 
மடடுமலலாமல, கு்றிப்பவி்ட்த்தகக ்ரகயவில, துலலியமாகவும  
நாசூககான்தாகவும இருந்தது. உள்ளூர ஊ்டகஙகளின் 
்ைலாறு மறறும ்ாழ்வின் மற் ்பகு்திகளில அ்ற்றின்  
இருபபுநிரல ஆகிய்ற்றின் ்விரள்ாக, ஆயவுககளஙகளில 
உள்ள மககள், ம்த்திய அைசாஙக்தர்த ்விமரசறிப்ப்தறகும, 
அைசறியல கலநதுரையா்டலகளுககும ஏற் இ்டமாக, சமூக 
ஊ்டகஙகரளப ்பாரப்பய்த இலரல. மா்ாக, அ்ரகள், QQ 
மறறும வீசாட ய்பான்் சமூக ஊ்டக்த ்தளஙகரள, ய்டிகரக 
்விரளயாடடுககான க்பாழுதுய்பாககு இ்டஙகளாகவும, பு்திய 
உ்வுமுர்கரள உரு்ாககு்்தறகும, ்பரழயன்றர் 
்லுப்படுது்்தறகும ஏற் இ்டமாகவும ்பாரககி் ாரகள். இந்த 
புலனுணரவு, க்தாழிலதுர் மறறும கிைாமபபு் சீன ஆயவுக
களஙகள் இைண்டிறகும க்பாது்ானது.

அைசாஙக்த்தின் மீ்தான ்விமரசனமின்ரமயும அலலது 
நிகழநிரலயவில எந்தக்ாரு அைசறியல ஈடு்பாடும இலலாமல 
இருப்பதும, இயலபுநிரலயவில அைசறியல ்விசாைஙகரள 
கலந்தாயவு கசய்்தில மககளுககுள்ள ்திண்ணிய ஆர்்த
து்டன் ஒப்பவிடடுப்பாரககும ய்பாது கு்றிப்பவி்ட்த்தகக ்ரகயவில 
மாறு்படடு க்தைிகி் து. யமறகூ்றிய கலந்தாயவுகள், முமமுைமாக  
்வி்ா்தஙகளாக, ய்தநீர யநைம அலலது இைவு உணவு யநைங
களில நர்டக்பறுகி் து. சீன அைசாஙக்த்தின் அ்திகாைம, 
க்வ்ய்று ்பவிை்சசறிரனகளின் மீ்தான அைசாளும கடசறியவின் 
நிரலப்பாடர்ட, ்பவின்்பறறும அலலது மறுஉரு்ாககும 
்ரகயவிலான கசய்திககர்தகரள ்விநியயாகிப்பது ய்பான்் 
்பவிை்சசாை யநாககஙகளுககாக சமூக ஊ்டகஙகரள ்பயன்
்படு்தது்்தில க்ளிப்படுகி் து. QQ மறறும வீசாட இைண்டுயம, 
சமூக ஊ்டக நிறு்னஙகளாயலயய ்தயாைிககப்பட்டர்யான 
மூன்று கசய்தி அ்றிகரககரள, ஒரு நாளில ்ழஙகுகி் து. 
இந்த்ச கசய்திகள் ்பயனுள்ளர்யாக இருப்ப்தாக ஒரு புலனு
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ணரவு இருககி் து. இருந்தாலும, இந்த்ச கசய்தி அ்றிகரககள், 
அைசாஙக்த்திறகு ்பாை்படசமானர் என்் ்விழிபபுணரவும  
இருககி்து. அைசுப ்பவிை்சசாைஙகள், ்தன்னகப்படு்த்தப்படடு, 
சமூக ஊ்டக ்பயன்்பாட்டாளரகளால மறுஉரு்ாககப்படுகி
்து. இர், ஜப்பானிறகக்திைான உணர்சசறிகரள க்ளிப
்படு்தது்து அலலது ம்த்திய அைசுககடசறியவின் ்தரல்ரகள் 
மீ்தான கம்சசு்தல ய்பான்் அ்பைிமி்தமான ய்தசறிய்ா்த  
்ப்திவுகளாக காணப்படுகி்து.

இ்தன் ்விரள்ாக ்பல்ந்தப்படு்ததும எந்தக்ாரு 
கு்றிப்பவிட்ட கசயலுககுமான ய்தர் அறறுப ய்பாகி் து. 
சீனா்வில உள்ள ஆைாய்சசறியாளரகள், சமூக ஊ்டக ்பயன்்பா
டுகரள கடடுப்படு்தது்து அலலது ஒடுககு்ய்தா ய்பான்் 
எந்தக்ாரு சம்ப்ஙகரளயும ்தஙகள் ஆைாய்சசறி களஙகளில 
க்டநது ்ை்விலரல, க்தாழிலதுர் சீன ஆயவுககள்த்தில, 
ம்த்திய அைசாஙக்தர்த ்விமரசறி்த்த ஒரு சறில ்தனிப்பட்ட 
்ழககுகள் இருந்தன. ஆனால, இர், கணககின் மீ்தான 
யநைடி்த ்தர்டய்பான்் எந்தக்ாரு ்தண்டிககும ந்ட்டிகரக
களுககும ஆட்படு்த்தப்ப்ட்விலரல. இந்த உ்தாைணஙகள், 
சீனா்வின் ்தணிகரக முர்கள், ்தனிப்பட்ட ்விமரசனஙகரள 
18ஒடுககு ் ர்த்வி்ட, எந்தக்ாரு கூடடுகசயல்பாடுகரளயும  
்த்விரப்ப்தன் யநாகக்தது்டன் கசயயப்பட்டர் என்று ்ா்திடும 
முநர்தய ஆைாய்சசறிகளின் கண்டு்பவிடிபபுகளுககு ஆ்தை்ாக 
இருககின்்ன.

அதீ்தமான அைசறியல ்ட்ட்த்திறகு க்ளியய, அைசால 
சும்த்தப்பட்ட கடடுப்பாடுகரள ்த்விரப்ப்தன் மூலமான 
எ்திரபபுகரள ்தினசைி ்ழககுகளாக கமகக்டானாலட 
கூரயநாககியவிருககி்ார. சீனா முழு்்திலும, 18 ்யதுககு 
கீழான்ரகள், இரணய்தள ரமயஙகரள உ்பயயாகிப்ப்த
றகு ்தர்ட இருககி்து. உ்பயயாகிப்பாளரகள் ்தஙகள் ்யர்த 
நிரூ்பவிககும ஏ்தா்து ஒரு ய்தசறிய அர்டயாள அடர்டரய 
உள்நுரழ் ்தறகு முன் காண்்பவிகக ய்ண்டும. இருப்பவி
னும, ஆயவுககள்த்தில உள்ள ஒயை ஒரு இரணய்தள 
ரமய்த்தில, யமலாளர, நண்்பரகள் மறறும குடும்ப்த்தினைி
்டமிருநது க்டனாகப க்பற் உ்பைி அர்டயாள அடர்டகரள, 
்யது குர்ந்த உ்பயயாகிப்பாளரகள் உள்நுரழ்்தறகு 
்பயன்்படு்தது்்தறகாக ர்்த்திருந்தார. இந்த குர்்யது 
உ்பயயாகிப்பாளரகளுககு, க்தரு, கண்காணிப்பாளரகள், 
மற் ஊரககாைரகள் ஆகிய்ரகளின் கண்்பாரர்யவில 
இருநது தூைமாக இருககும ரமய்த்தின் ்பவின்பு்்த்தில 
உள்ள இைண்டு ைகசறிய அர்களில இ்டம ககாடுககப்பட்டது. 
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கணகககடுககப்பட்ட நடுநிரலப ்பள்ளிககு குழநர்த
களில, க்றும இைண்டு ச்த்விகி்த்த்தினர மடடுயம இந்த 
இரணய்தள ரமயஙகரள ்தாஙகள் இரணய்தள ்பயன்
்பாடடிறகு உ்பயயாகிககும இ்டமாக அர்டயாளம காடடினா
லும, இது ய்பான்் ்பள்ளிககுழநர்தகள், இந்த ரமயஙகளின், 
க்பாது்ான ்ாடிகரகயாளரகளாக காணப்பட்டாரகள்.

க்தன்கிழககு துருககியவில, குர்தியரகள் மறறும இ்டதுசாைி 
அ்திருப்தியாளரகள், அைசு அஙகீகைி்த்த ்ன் முர்களின் 
்பவின்்விரளவுகரள, சமீ்ப்த்திய ்பல சந்தரப்பஙகளில அனு்ப்வி
்த்திருககி் ாரகள். 1980 மறறும 1990 களில, சறிர்்த்தண்்டரன, 
சறி்த்திை்ர்த, காணாமல ய்பா்தல, ககாரலகசயயப்படு்தல, 
ய்பான்்ர், அைசறியல கசயலமுரன்ா ளரகளால அனு்ப
்விககப்பட்டன. குர்திய கமாழியவில ய்பசு்்தின் மீ்தான ்தர்ட 
ய்பான்் இன்ன ்பவி் ஒடுககுமுர்கள், அன்்ா்ட ்ாழ்வின் 
ஒரு ்பகு்தியாகய் இருநது ்ந்தது. இன்று குர்திய இயகக
்த்தின்19 ஆ்தை்ாளரகள், ்தஙகள் மீது ்ன்முர்ரய உ்பயயாகி
கக்த ்தயஙகா்த அைசாஙக்தர்த க்ளிப்பர்டயாக ்விமரசறிகக்த 
்தயஙகுகி் ாரகள். இந்த்ச சூழலில, இரணய்தள ்தணிகரக
முர் என்்பது, அைசாஙக்த்தின் அ்திகாைம மறறும ்ன்முர் 
்பற்றிய மறக்ாரு க்ளிப்பா்டாக சமூக ஊ்டக ்பயன்்பாடர்ட 
்டி்ரமககி் து.

சீன உ்தாைணஙகரளப ய்பாலலலாமல, மாரடினில உள்ள
்ரகளும, ்தர்டகள் மறறும ்த்டஙகலகளின் யநைடி இலககாக 
இருந்திருககி் ாரகள். அபய்பார்தய குர்திய அரம்தி மறறும 
ஜனநாயக கடசறிரய (்பவிடி்பவி) ஆ்தைி்த்த முகநூல ்பககஙகள், 
ஒருசறில ்ழககுகளில மூ்டப்பட்டன. கூடு்தலாக ஒரு சறில 
மககள், அ்திகாைமுள்ள ந்பரகரள ்விமரசறி்த்த்தறகாக அ்தூறு 
்ழகரக சந்தி்த்தனர. அைசாஙக்தர்த எ்திரப்ப்ரகள், 
க்பாது்ாகய், கண்காணிககப்படு்தும, க்னிககப ்படு்து
மான அழு்த்த்தர்த உணரகி் ாரகள். நாம ்பார்த்தது ய்பால, 
இது, முன்பு இயலபுநிரலயவில ஒடுககப்பட்டர்தப ய்பாலய், 
நிகழநிரலயவிலும, க்ளிப்பர்டயான அைசறியல கலந்தாயவு
களின் ஒடுகக்த்திறகு ்ழி்கு்த்திருககி் து. சமூக ஊ்டகஙகள்,   
சமூக மறறும அைசறியல இரழமான்த்தின் இரணகநசவுககு 
்ழி்குககின்்ன. எந்த அளவுககு என்்ால, அைசுக கண்கா
ணிபபு, நண்்பரகள், அ்றிந்த்ரகள் மறறும குடும்ப உறுப்பவினர
களின் சமூகக கண்காணிபபு்டன், யமறக்பாருந்தியும, அர்த 
்லியுறு்ததும ்வி்தமாகவும கசயல்படும அள்விறகு இந்த 
இரணகநசவு இருககி் து.
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அரசியல பஙதகற்பில உளை உளளூர் 
விசாரஙகள

இந்த அ்த்தியாயம, மாரடினின் மீ்தான கலந்தாய்வில து்ங
கியது. அஙகு, அதீ்த அைசறியல ்ப்தற்ம இருககும இ்டஙகளில, 
சமூக ஊ்டகஙகளில ்ப்தி் து என்்பது ஜாககிைர்தயான்தா
கவும, கடடுப்படு்த்தப்பட்ட்தாகவும இருப்பர்த நாம ்பார்தய்தாம. 
இந்தப்பகு்தி, சமூக ஊ்டகஙகளின் மீ்தான மற்்ரகயான 
அைசறியல ஈடு்பாடர்ட ்விளககுகி் து. இது ய்பான்் எவ்்ளய்ா 
ஆயவுகள் இருந்தாலும, உள்ளூரக காைணிகள் ்தான் மு்தன்ரம
யானர் என்்பர்த நாம இபய்பாது ்பாரககபய ்பாகிய்ாம. 
ஆயவினும, இந்த உ்தாைணஙகள், ்தனிந்பர சமூக உ்வுமுர்
கரளயும, ்தனிப்பட்ட நன்ம்திபர்பயும ்பாதுகாப்ப்தறகாகய், 
சமூக ஊ்டகஙகள் க்னமாகக கடடுப்படு்த்தப ்படுகின்்ன 
என்் எஙகளது ்பைந்த க்பாதுப்படு்த்தரல நிரூ்பவிககின்்ன.

ஆஙகியலய ஆயவுககள்த்தில, எஙகனம அைசறியல 
்பற்றிய ய்டிகரக, நண்்பரகளின் க்பாழுதுய்பாககிறகாகவும, 
ஒரு ்தனிந்பர, எவ்்ளவு பு்த்திசாலி்த்தனமும, நரக்சசுர்யும 
நிர்ந்த்ைாக இருககி் ார என்று காண்்பவி்ததுக ககாள்்்தற
காகவும, ்டிர்ரமககப ்பட்டது என்்பர்த நாம ்பார்தய்தாம. 
அய்தய்பால, க்தன்னிந்திய ஆயவுககள்த்தில, சமூக ஊ்டக
ஙகளில, அைசறியலில ஈடு்படு்்தறகான ்பவிை்பலமான ்ழி, 
நரக்சசுர் மறறும எள்ளல மூலமாக்த ்தான். இந்த அ்த்தியா
ய்த்தின் து்கக்த்தில ்பார்த்தது ய்பால, யநைடியான அைசறியல 
கரு்ததுப ்ப்திவுகள் அபூர்ம. ஆனாலும, 20 45 ்ய்ததுககுட்ப
ட்ட்ரகள் ம்த்தியவில, ்தமிழ அைசறியல ்பவிைமுகரகரள இலககா
கக ககாண்்ட ம்திபபுக குரலப்பது, இழிவு்படு்தது்து ய்பான்் 
முகநூல ்ப்திவுகளும, ்ாடசப உரையா்டலகளும மிகவும 
சகஜம. இது ய்பான்் ்ப்திவுகள், க்பரும்பாலும க்னமாக 
அ்திக அ்திகாைமற் ்தமிழ அைசறியல்ா்திகரள கு்றி்தய்த 
்ப்தி் வி்டப்படுகின்்ன. அயநக [்பாரர்யாளரகள், இ்றர் 
இ்தன் எள்ளல க்தானியால, ய்டிகரகயாகக கருதுகி் ாரகள். 
ஆயவினும, இது ய்பான்் ்ப்திவுகரள ்பகிரநது ககாள்ளும அய்த 
மககள், காயப்படு்ததும ்வி்தமான ்ப்திவுகரளயயா அலலது 
ஒரு ்விஷய்தர்த ்லியுறு்த்த ஆ்பாசமான கமாழிப்பவிையயாக
முள்ள ்ப்திவுகரளயயா ்பகிர்்தில இருநது ்விலகிக ககாள்கி
ன்்னர. அதுய்பான்் உ்பயயாகிப்பாளரகள் அளவு மீ்றிப 
ய்பா்்தாக கரு்தப்படுகின்்னர.
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அநாமய்தயம மடடுயம, மககள் ்தஙகளின் கரு்ததுககரள, 
கு்றிப்பாக அ்திக நுண்ணுணரவு ்பவிை்சசறிரனகரள ்பற்றிய 
கரு்ததுககரள, க்ளிப்படு்தது்்தறகு அனும்திககி் து.  
யுடயூ்பவில உள்ள ்பல அநாமய்தய எள்ளலகள், ஆ்பாச 
்ார்தர்தகரள ்பயன்்படு்தது்து்தான், அைசறியல்ா்திகளின் 
மீது கசாற்பமான மைியார்தரயயய காடடுகின்்ன. இந்திய 
ஆயவுககள்த்திலுள்ள சறில ்தக்ல க்தாழிலநுட்ப ்பணியாள
ரகள், ஒவ்க்ாரு நுண்ணுணரவு ்பவிை்சசறிரனகரளப ்பற்றியும 
கரு்தது க்தைி் விககின்்னர. உ்தாைண்த்திறகு, கி் றிஸ்த் 
ஸ்தா்பனஙகள், இநதுககரள ம்தமாறறு்து, இஸலாமிய 
தீ்விை்ா்தம அலலது ்பாகிஸ்தான் ்பற்றிய ்விமரசனம 
ய்பான்்ர். ஆனால இ்ரகள் மற்்ரகளால அர்டயாளம 
காணப்படு்ர்த ்த்விரப்ப்தறகாக, க்பரும்பாலும க்பாயயான 
க்பயரகரளயய ்பயன்்படு்ததுகின்்னர. உ்தாைண்த்திறகு 
சநதீப என்் 24 ்ய்தான, ஒரு சறி றிய ்தக்ல க்தாழிலநுட்ப 
நிறு்ன்த்தின் ்பணியாளர, ்தன்னுர்டய ஆறு க்பாயயான 
கணககுகளில ஒன்ர்ப ்பயன்்படு்த்தி, ்பாகிஸ்தான் ்பற்றியும 
அ்தன் இஸலாமிய தீ்விை்ா்த க்தா்டரபு ்பற்றியும எள்ளலான 
கரு்தது க்தைி் விப்ப்தறகான எந்தக்ாரு சந்தரப்ப்தர்தயும 
்த்்்வி்ட மாட்டார. இருப்பவினும, ்தன்னுர்டய நிஜ அர்டயாளம 
க்ளிப்படடு்வி்டாமல ்பார்ததுகககாள்்்தில அ்ர மிகவும 
க்னமாக இருப்பார.

டிைினி்டாட ஆயவுககளம, ஒரு அைசறியல நிகழவு எவ்்ாறு 
நிகழநிரலயவில அைஙயகற்ப்படுகி் து என்்ப்தறகான  
உ்தாைண்தர்த நமககு ்ழஙகுகி் து. டைினி்டாடின், கசயவின்ட 
அகஸடின் ்பகு்தியவில உள்ள யமறகிந்திய ்பலகரலககழக
்த்தில ்விைிவுரையாளைாக இருககும ்டாக்டர. க்யன் குபளா
லசறிங என்் கசயலமுரன்ாளைின் உண்ணா்விை்த்தர்த, 
சறினனன் ்விளககுகி் ார. நாடடின் க்தன் ்பகு்தியவின் ஒரு 
்பவிைி் வில, கநடுஞசாரல கடடுமானம ்பற்றிய ய்பாைாட்டம 
ந்ட்ததும, கநடுஞசாரல மாறறு்ழி இயககம (க�்ச.ஆர.எம) 
என்் கசயலமுரனவுககுழு்வின் ்தரல்ர ்தான் குபளாலசறிங.  
2006 ல து்ஙகி, இந்தப ்பகு்தியவில குடியவிருககும ஒரு 
குழு்வினர, ்தாஙகள் நியாமற்்தாகக கருதும இ்டமாற்்தர்தப 
்பற்றிய ்தக்லகளும ஆயலாசரனயும மாநில அைசாஙக்த்தி்ட
மிருநது க்பறு்்தறகு முயன்று ய்தாறறு்விட்டனர. இந்தப  
்பவிை்சசறிரனககுைிய இ்ட்த்தில கடடுமானப்பணி து்ஙகிய
வு்டன், குபளாலசறிங அ்ரகள், ்பவிை்தமைின் அலு்லக்த்தின் 
முன்பு உண்ணா்விை்த்த்தில இ்ஙகினார. இது 21 நாடகள் 
க்தா்டரந்தது. அ்ருர்டய கு்றிகயகாள், அைசாஙக்தர்த, இந்தப
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்பகு்தியவில கநடுஞசாரல கடடு்து ்பற்றிய அ்தன் முடிர் 
மறு்பைிசீலரன கசயய ்றபுறு்தது்து ்தான். கடடுமானப்பணி 
க்தா்டரந்தாலும, ஒரு ்தனிப்பட்ட ்விசாைரண ந்ட்த்தப்படடு, 
அ்தன் முடிவுகள் ்பவிைசுைிககப்படும அள்விறகு, குபளாலசறிங 
அ்ரகளின் கசயலகள் க்ற்றியர்டந்தன.

க�்ச.ஆர.எம, குபளாலசறிங அ்ரகளின் ்பவின்னிருந்த 
கசயலமுரனவுக குழு, துடிப்பாக இயஙகும ஒரு முகநூல 
்பகக்தர்தக ககாண்டிருந்தது. உண்ணா்விை்த சமய்த்தில, 
இந்த முகநூல ்பககம, நூறறுககணககான கரு்ததுப ்ப்திவுக
ரளப க்பற்து. அ்ற்றில சறில ய்டிகரகயான்தாக இருந்தன, 
மற்ர் தீ்விைமான ்வி்ா்தஙகரள ககாண்்ட்தாக இருந்தன. 
ஆனால, க்பரும்பாலானர், மற்்படி ்தஙகரள கசயல
முரன்ரகளாக அர்டயாளம காடடிகககாள்ளா்த்ரகளி்டம 
இருநது ்ந்தர். குபளாலசறிஙகின் கசாந்த உ்த்தி, உண்ணா
்விை்தம என்் அறபு்தமான கசயலின் மூலம, இந்த ்பவிை்சசறிரன 
யநாககி, அரன்ைின் க்ன்தர்தயும ஈரப்பது ்தான். அ்ைின் 
்விசாைம, மககள் அ்ைின் கரு்தது்டன் ஒ்ததுய்பானாலும 
இலலா்விட்டாலும, இந்த ்விஷயம ்பற்றிய க்பாதுமககளின் 
்வி்ா்த்தர்த தூண்டு்து ்தான். இந்த உண்ணா்விை்தம ஒரு 
ஊ்டக நிகழ்சசறியும கூ்ட. குபளாலசறிஙகின் நலிநது ்ரும 
உ்டலநிரல ்பற்றிய ்ப்திவுகளும புரகப்ப்டஙகளும, சமூக 
மறறும க்பருய்ாட்ட ஊ்டகஙகளில ்பகிரநது ககாள்ளப ்பட்டன. 
ஆககமா்த்த்த்தில, மககள் அைஙயகற்ப்படும நா்டக்த்தில  
சறிககிகககாண்்டய்தாடு மடடுமலலாமல, க்பைிய அள்விலான 
கசயல்திட்டமான கநடுஞசாரலக கடடுமானம என்்ப்தன் 
கசயல்படு்த்தரல சூழந்திருககும ்ளர்சசறி மறறும நிர்ாகம 
சம்பந்தப்பட்ட ்பவிை்சசறிரனகளுககு க்பைிய அள்வில, ஆட   
்படு்த்தப்பட்டனர. ்பவிை்தமர, இந்தப்பகு்தியவில கநடுஞசாரல 
கடடு்்தறகான முடிர் மறு்பைிசீலரன கசய்்தறகு 
ஒ்ததுகக காண்்ட ்பவி்கும, குபளாலசறிங ்தன உண்ணா்விை்த
்தர்த முடி்ததுகககாண்்ட ்பவி்கும, இது ்பற்றிய உரையா்டலகள், 
க்பாதுமககளிர்டயய க்பருமள்வில அ்டஙகி ்விட்டன. ஆயவினும, 
கசயலமுரன்ாளரகள் ்ட்டம, இது ்பற்றிய ்தக்லகரள, 
க்தா்டரநது, முகநூல, ்ரலப்ப்திவுப ்பககஙகள் மறறும இ்தை 
நிகழநிரல ்தளஙகளில க்தா்டரநது ்பகிரநது ககாண்டிருந்தன.

எது எப்படியாகிலும, இந்த நிகழ்சசறிரய, எஙகளது டைி
னி்டாடிய ஆயவுககள்த்தின் கண்யணாட்ட்த்தில இருநது 
ஆைாயநது ்பாரககும ய்பாது, மககள், அன்்ா்ட உரையா்டல
களில ்தஙகள் கரு்ததுககரள உறசாகமாக க்ளிப்படு
்த்தினாலும, சமூக ஊ்டகஙகளில ்பகிரநது ககாண்்ட சறில 
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ய்டிகரககள் மறறும மீமகரள ்த்விை, இந்த ்பவிை்சசறிரனயவில 
மிகவும குர்்ாகய் ஈடுப்பட்டனர. இந்த ்ழககு, டைினி்டாடில  
சமூக ஊ்டகஙகள் ்பற்றியும, அைசறியல ்பஙயகறபு ்பற்றியும, 
இைண்டு ்விஷயஙகரள யகாடிடடுககாடடுகி் து. மு்தலாமா்து,  
்ளர்சசறி மறறும நிர்ாகம ஆகிய்ற்றிலுள்ள முககிய  
்பவிை்சசறிரனகள் கு்றி்த்த உரையா்டலகள் எழுந்தாலும, உண்ணா
்விை்தம என்் க்பாதுககடசறியவினால, அ்ற்றின் முககிய்தது்ம 
மூடிமர்ககப்படடு ்விட்டது. டிைினி்டாட அைசறியலின் இயல்பவின் 
்படி, மககளி்டம ஒ்த்த அ்திரர் ஏற்படு்த்திய ்விஷயம என்ன
க்ன்்ால, உண்ணா்விை்தம யமறககாள்ள முடிக்டு்த்த்பவின், 
குபளாலசறிஙகின் உ்டலநிரலப்பற்றிய காடசறியகப்படு்த்தல
களும, இந்த நிகழ்சசறியு்டன் க்தா்டரபுர்டய மககளின் 
கசயல்பாடும ்தாயன ்த்விை, ்வி ா்திககப்படும20 ஆழமான 
்பவிை்சசறிரனயவின் மீதுள்ள எந்த்வி்தமான ஈடு்பாடும அலல. 
இைண்்டா்்தாக இந்த ்ழககு காண்்பவி்த்தது என்னக்ன்்ால, 
ஒரு சறிறுநகை்த்தில ்ாழும மககளுககு, கசயல முரனவு 
மறறும க்ளிப்பர்டயான அைசறியல ்பஙயகறபு என்்பது 
க்பரும்பாலான மககள் ்தஙகரள க்தா்டரபு ்படு்த்திகககாள்ள 
்விரும்பா்த ஒன்்ாக இருககி் து என்்பர்த்த ்தான். அைசறியல 
்பற்றிய உரையா்டலகளும அைடர்டகளும ்பை்ாயவிலரல ்தான். 
ஆனால, சமூக ஊ்டகஙகளில, தீ்விைமான கரு்ததுககளின் 
மூலம ்பவிை்தி்பலிககும “அைசறியல்தனம” சைி் ைா்த ஒன்று. நகை்த
்திலுள்ள மககள், ்தாஙகள் ஒரு அைசறியல முரன்ாளைாகக  
கரு்தப்படு்ர்த்த ்த்விரகக ்விரும்பவினர. அந்தப்பா்த்திைம, 
அ்ரகரளப க்பாறு்த்த்ரை, க்பருநகை உயரமட்ட்த்த்ர, ்பலக
ரலககழக மாண்ரகள், கலா ்ட்டஙகரள யசரந்த்ரகள், 
ஆகிய்ரகளுககு உைி்த்தானது. இந்த ்விஷயம, இஙகிலா
ந்திலுள்ள நரக்சசுர் ்பற்றிய கு்றிப்பவிறகு இரணயானது. 
ஊழல ்பவிை்சசறிரனகள், கிசுகிசுககள் அலலது காடசறிககுைிய 
நிகழவுகள் ஆகியர், ஒ்த்த்திரவு ஏற்படு்தது்தும, ைசரனக
குைியதுமாக இருப்ப்தால, அைசறியல நிகழ்சசறிகளின் இந்தக 
கூறுகள் ்தான், உள்ளூர சமூக ஊ்டகஙகளில உண்ரமயவில 
இ்டமக்பறுகின்்ன. இ்தறகான ய்ப்தம, தீ்விைமான மீமகரள 
மககள் க்பாது்ாக ்பகிரநது ககாள்ளும, மைபு மறறும ம்தம 
சாரந்த களஙகளில இருககி் து.

எஙகளுர்டய சறிலி ஆயவுககள்த்தில உள்ள நிரலரமரய 
புைிநது ககாள்்்தறகு, அைசறியல என்்ப்தன் மூலம நாம எர்தக 
கு்றிககிய்ாம என்்பர்த நாம மீண்டும கரு்த ய்ண்டி யவிருககி் து. 
இது்ரை, மககள் உள்ளூர அைசறியல அலலது ய்தசறிய அைசறியல 
சம்பந்தப்பட்ட ்பவிை்சசறிரனகளில ஈடு்படுகி் ாரகளா அலலது 
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அ்றர  ் ்த்விரககி் ாரகளா என்்பது ்பற்றி ய்பசறியனாம. ஆனால 
இந்த சந்தரப்ப்த்தில, அடிப்பர்ட அைசறியல ்பவிை்சசறிரனயய, ய்தசறிய
்த்தில இருநது ்விலகி, உள்ளூருககுைிய்தாக கரு்த்தப்ப்டக கூடிய 
ஒன்்றின் கட்டரமபபு ்தான். முன்ய்ப கு்றிப்பவிடடுள்ள்படி, இந்தப்பகு
்தியவில ் ாழ்ப்ரகள், ்தஙகள் ்பவிைாந்தியம (19 ம நூற்ாண்டில ்தான் 
சறிலியவின் ்பகு்தியாக மா்றியது), ஒடடுகமா்த்த நாடடின் க்பாருளா
்தாை்தர்தயய ்தாஙகிநிறு்த்தககூடிய அ்தன் கனிம்ளஙகளுககாக 
சுைண்்டப்படு்்தாகவும, இருநதும அ்ரகள், அைசாஙக்த்தால 
பு்ககணிககப ்படு்்தாகவும, உணரகின்்னர. அயநகம மககள், 
அைசறியல உரு்ாக, ய்தசம சம்பந்தப்பட்ட உணரவுகளில இருநது 
அநநியப்படு்த்தப்பட்ட்தாக உணரகி் ாரகள். இருந்தாலும, இந்த 
்்டகக்த்தியரகள், அ்ரகளின் ய்தசறிய கால்பநது அணிரய உறசா
கப்படு்ததும ய்பாதும, ்பாைம்பைிய சறிலி உணவு மறறும ்பானஙகரள 
்தயாைிககும ய்பாதும, அண்ர்டநாடுகளு்டனான க்பாருளா்தாை 
மறறும சமூக ்பரகரமரய கலந்தாயவு கசயயும ய்பாதும, 
கலா்சசாை சறிலி நாட்ட ைாக, அள்ற  ் க்பருமி்தம ககாள்கி
ன்்னர. நிகழநிரலயவில ்பயன்்படு்த்தப்படும ககா்சரசகமாழி கூ்ட 
்தனி்தது்மான ்ரகயவில சறிலியவினது ்தான். ஸ்பானிய கமாழி 
ய்பசும மற்்ரகளால அர்தப புைிநது ககாள்்து மிகவும கடினம. 
சமூக ஊ்டகஙகள், கு்றிப்பாக, கலா்சசாை மறறும கமாழி யமறயகா
ள்களின் மூலம “சறிலி்த்தன்தர்த” யகாரும இ்டமாகவும, அய்த 
சமய்த்தில, ய்தசறிய அைசாஙக்தர்த ்விமரசறிககும, ய்டிகரகயான 
மீமகளின் மூலம ்விளககப்பட்டநிரலயவில உள்ள ்பவிைாந்திய்த்தன
்தர்த ்லியுறு்ததும, இ்டமாகவும இருககி் து. சமூக ஊ்டகஙகரள, 
்தஙகள் நாடடினுள்யளயய கடபுலப்பாடு க்ப்ப ய்பாைாடும ஒரு நகை
்த்தின் குடிருப்பாளரகரள ஒருஙகிரணககககூடிய உ்பகைணமாக 
காடடும எஙகள் க்தளி் ான உ்தாைண்த்தின் ்பவிை்திநி்தியாக இந்த 
ஆயவுககளம ்விளஙகுகி் து.

சமூக ஊ்டகஙகளில அைசறியல ்பஙயகற்பவின் மறக்ாரு 
க்பாது்ான ்பண்பு என்னக்ன்்ால, “உயவிரப்பற் ்பஙயகறபு” 
என்று கு்றிப்பவி்டப்படும, ் விலகிய நிரலயவில ் விமரசனம கசயயும 
சு்பா்ம ்தான். க்தாழிலதுர் சீனா்வில, உள்ளூர நடு்த்தை 
்ரகக்தது ஆண்கள், அ்தா்து, சறிறு கர்டகளின் மு்தலாளிகள், 
்தஙகரள ஒ்த்த்ரகளின் முன்பு ய்டிகரக நிர்ந்த்ரகளா
கவும, சூடடிரகயான்ரகளாகவும காடடிகககாள்்்தறகாக, 
சமூக ஊ்டகஙகரள, அைசறியரல யகலி கசய்்தறகும, அைசறி
யல்ா்திகரளப ்பற்றிய அப்பா்வியான ரநயாண்டிகரளப 
்பகிரநது ககாள்்்தறகும ்பயன்்படு்ததுகி் ாரகள். ்பரழய 
ஊ்டகஙகரளப ய்பாலய், சா்தாைண மககளால, சமூக ஊ்டக
ஙகளும மு்தன்ரமயாக, அைசறியல கசய்ர்த ்வி்ட, ்பாரர்
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யாளரகள் கால்பந்தாட்ட்தர்த ்பாரப்பது ய்பால அைசறியரலப 
்பாரப்ப்தறகாக ்பயன்்படு்த்தப்பட்டது. ஆஙகியலய மறறும  
டைினி்டாடிய உ்தாைணஙகளில இருப்பர்தப ய்பால சமூக 
ஊ்டகஙகளுககு அைசறியலு்டனான உ்வுமுர்யவின் முககிய்த
து்ம அர்த க்பாழுதுய்பாககின் ய்தாற்்ாயாகப ்பாரப்ப்தில 
்தான் இருககி் து. அைசறியல என்்பது ்விரளயாடடுகரளப 
ய்பால, ஒரு க்பாது்ான காடசறிரய, மககள் எஙகு எபய்பாது 
என்று அ்ரகள் ்விருப்ப்த்திறயகற்ப ய்தரவு கசயயும ஒன்்ாக 
இருககி் து.

இய்த ககாள்ரக, தீ்விைமான மறறும ய்டிகரகயான 
்பயன்்பாடடிறகு க்பாருநதும. க்தன் இ்த்தாலியவில, க்பாது்ாக 
அைசறியல ்பற்றிய ்தஙகளின் ்விைக்தி மறறும யகா்ப்தர்த 
மககள் க்ளிப்படு்ததும ஒரு இ்டமாக, க்பரும்பான்ரம 
மககள் ஒ்ததுகககாள்ளும ்பவிை்சசறிரனகரளப ்பற்றி கரு்தது 
க்தைி்விககும இ்டமாக சமூக ஊ்டகஙகள், ்விளஙகுகின்்ன. 
்தறகால அைசறியல நிரல ்பற்றிய கடினமான உணரவுகரள 
்பலர ்பகிரநது ககாண்்டாலும, ்தறய்பார்தய நிரலயவில 
மாற்்தர்தக ககாண்டு்ரு்்தறகான ய்பாைாட்டக களமாக, 
முகநூல ்பயன்்படு்த்தப ்படுகி்து என்்ப்திலரல. மா்ாக, 
மககள், ்தஙகளால மாற் முடியாது என்று அ்றிந்த ஒரு 
்பவிை்சசறிரனரய ்விமரசறிகக சமூக ஊ்டகஙகரளப ்பயன்
்படு்ததுகின்்னர. ய்டிகரகரயப ய்பாலய், அைசறியலில 
ஈடு்படு்து என்்பது, அைசறியல கசய்ர்தக கு்றிககாமல, 
அைசறியரல உள்ளூர காைணஙகளுககாக ஒரு க்பாது்ான 
்பவிைசஙக்த்தின் ய்தாறறு்ாயாக, ்விைக்திகரள க்ளிப
்படு்த்திக ககாள்்்தறகான்தாகவும அர்த்தப்படு்த்திகக காள்ள 
ய்ண்டும. அைசறியலின் அனுகூலம என்னக்ன்்ால, 
்விரளயாடடு மறறும ்பவிை்பலமான்ரகரளப ய்பால, இது 
ஒரு ்பகிைககூடிய க்பாது்ான கலா்சசாை்தர்த அளிககி்து 
என்்பது ்தான்.

முடிவுறர

இந்த அ்த்தியாய்த்தின் யநாககம என்னக்ன்்ால, அைசறியல 
க்தா்டர்பற்து என்்ப்தாயலயய ய்தரவுகசயயப்பட்ட ஆயவுகக
ளஙகளில, ஏன் எ்தறகாக, சமூக ஊ்டகஙகள், அைசறியலில  
ஈடு்படு்த்தப்ப்ட ய்ண்டும என்்பர்த ஆைாய்து ்தான். அைசறியல 
முககிய்தது்ம க்பற் இ்டஙகளில ந்டந்த ஆயவுகளின் அடிப
்பர்டயவிலான இந்த ்தரலப்பவிலான க்பரு்ாைியான கலந்தாய
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வுகரள, இது சமன் கசயயும என்று நாஙகள் எண்ணியனாம. 
க்பாது்ாக நாஙகள் கண்டு்பவிடி்த்தது என்னக்ன்்ால, 
சா்தாைண ஆயவுககளஙகரள எடு்ததுகககாண்்டால, சமூக 
ஊ்டகஙகளில அைசறியல, நாஙகள் எ்திர்பார்த்தர்த ்வி்ட மிகவும 
கீழான ய்தாற்ம ககாண்்ட்தாக இருககி் து என்்பர்த ்தான். 
ஒரு சறில ்ழககுகளில இது இப்படி இருப்பது ஏகனன்்ால, 
இது ஒடுககப்படடு, நிகழநிரலயவில, மககளின் கரு்ததுககள் 
மறறும ்ாழவு ்பற்றிய மிகவும ்பழரமயான உரு்கி்த்தலுககு  
இடடு்சகசல்்தால ்தான். எனினும மற் ்ழககுகளில 
இது இப்படி இருப்ப்தறகான காைணம, அைசறியல ய்பான்் 
தீ்விைமான ்விசாைஙகரள ்வி்ட, சமூக ஊ்டகஙகள், க்பாழுது
ய்பாககு மறறும சமூக ்பவிரணபபுகள் ய்பான்்்றறு்டன் அ்திக 
க்தா்டர்பவில இருப்ப்தால ்தான்.

இந்த கூரயநாககு்தலகரள, இந்த அ்த்தியாய்த்தின் 
மூன்று ்பகு்திகளு்டன் ஒ்த்த்தான மூன்று முககிய கண்டு
்பவிடிபபுகளாக க்தாகுகக முடியும. மு்தலா்து, ்தனிப்பட்ட உ்வு
முர்கள் ்தான், அைசறியல ஈடு்பாடு மறறும கசயல்பாடர்ட 
நிகழநிரலயவில ்டி்ரமககும முககிய ஆற்ல. மககளுர்டய  
மு்தன்ரமயான ்விசாைம, ்தஙகளுர்டய ்ப்திவுகள், ்தஙகள் 
குடும்பம மறறும நண்்பரகளின் மீது எந்த்வி்தமான ்பா்திபர்ப 
ஏற்படு்ததும என்்பது ்தான். எஙகளுர்டய ்பல ஆயவுககளங
களில உள்ள மககள், அைசறியல கரு்ததுகரளயும கண்யணாட்ட
ஙகரளயும க்ளிப்படு்தது்து, எ்திரபர்பயும, ச்சசைர்யும 
உண்்டாககக கூடும என்று கரு்தினர. இ்தன் ்விரள்ாக, 
அைசறியல கண்ணுககு புலப்ப்டா்த்தாகய் கரு்தப்பட்டது. 
அர்தப்பற்றிய உரையா்டலகள், ஒரு்ைின் கநருஙகிய 
உ்்வினர மறறும நண்்பரகளு்டனான ்தனிப்பட்ட இ்ட்த்தி
றகாக என்று ஒதுககி ர்ககப ்பட்டது. மககள் க்பாயயான 
மறறும அநாமய்தய கணககுகரள உ்பயயாகிககும இ்டங
களில மடடுயம யநைடியான அைசறியல கரு்ததுககரள க்தைி் வி
ப்பது சகஜமாக இருந்தது. இருப்பவினும, எஙகளி்டம, மர்முக 
அைசறியல கரு்தது க்தைி் விப்பவிறகான ்பல உ்தாைணஙகள்  
இருககின்்ன. உ்தாைணமாக, க்தன்னிந்திய மறறும சீன  
கரு்ததுப்ப்திவுகள் எலலாம, உள்ளூர ்விசாைஙகரள ்வி்ட 
ய்தசறிய ்விசாைஙகள் கு்றி்த்த்தாக இருந்தது.

இைண்்டா்்தாக, சமூக நிய்திகள், ஊ்டக ்ரககள் மறறும 
ஒ்ததுகககாள்ளககூடிய எலரலகளும கூ்ட, ்தனி ந்பரகள் 
அைசறியல ்வி ா்த்த்தில ஈடு்ப்டய்ண்டுமா இலரலயா என்்பர்த 
நிரணயவிககும ஆற்ல ்ாயந்தர்யாக இருந்தன. உ்தாைண
்த்திறகு, எஙகளது சீன ஆயவுககள்த்தில, ்தனிந்பர அைசறியல 
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ஒடுககம என்்பது காணப்ப்ட்விலரல, ய்தர்ப்ப்ட்விலரல 
என்றும இருககலாம என்்பர்த நாஙகள் அ்றிநதுககாண்ய்டாம. 
மிகவும முககியமானது, சமூக ஊ்டகஙகளின் ்ைலாறறு 
்ளர்சசறி. இது உணர்தது்து என்னக்ன்்ால, இந்தக 
களஙகள், க்பாழுதுய்பாககு மறறும நட்பவிறகான இயறரகயான 
இ்டஙகளாகப ்பாரககப்பட்டது என்்பது ்தான். இது ய்பான்் 
ஊ்டகஙகளுககு அைசறியல ஈடு்பாடு என்்பது க்பாரு்த்தமற்்தாக 
இருககும.

எஙகளுர்டய மூன்்ா்து ்பகு்தியவில, உள்ளூர காைணி
களின் மீது அ்திகமான ்லியுறு்த்தல இருககி் து. டைினி்டாடில, 
க்பாதுககாடசறி சூழலுககு உட்பட்ட்தாக அைசறியல ்பாரககப்ப
டும முர், அலலது எஙகள் சறிலி ஆயவுககள்த்தில உள்ளது 
ய்பால, ய்தசறிய அைசறியலுககு எ்திைாக உள்ளூர அர்டயாள்தர்த 
உரு்ாககு்்தறகான ்ழி்ரக. மறக்ாரு உ்தாைண்த்தில, 
அ்தா்து ஆஙகியலய ஆயவுககள்த்தில, அைசறியலில, தீ்விைமாக 
ஈடு்படு்ர்த ்வி்ட, அர்த, நரக்சசுர்ககாக ய்தாறறு்ா
யாகப ்பயன்்படு்த்திகககாள்்ய்த, உ்பயயாக மானது என்று 
மககள் நிரன்த்தனர. இது நமரம எஙகளது க்தா்டகக மறறும 
க்பாது்ான புள்ளிககு ககாண்டு்ரு கி் து. அது என்னக்
ன்்ால, சமூக ஊ்டகஙகள், க்பரும்பாலும, சறி றிய அள்விலான 
குழு இர்ட்விரன மறறும சமூக்சசாரபுககான ்ழிமுர் 
என்்பது ்தான். ஆகய் அயநகம மககளுககு, அைசறியரல, 
அைசறியல கசய்ர்த்வி்ட, சமூக ஊ்டகஙகரள யமம்படு்தது்்த
றகு உ்பயயாகிப்பது சைியான்தாக்த ய்தான்றுகி் து.
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11
காட்சிக்குரிய படஙகள் 

ஏஞ்ஜலா 23 வயது ஆனவர். டிரினிடாட் ஆய்வுக்களத்தில் 
வாழ்கதிறார். அவருடடய ்நட் நடத்தி வந் அலுவல்கப் 
ப�ாருட்்கள் விற�டன பெய்யும் ஒரு ்கடடயில் இவர் ப�ரும்
�ாலும் �ணிபுரிநது வந்ார். ்கடடயில் அ்தி்க �ர�ரப்�ி
ல்லா் ்ருணங்களில், ்ன்னுடடய �ிளாகப�ர்ரியில் ்னது 
மு்கநூல் �க்கத்தில் உலவுவது அவரது வழக்கம். “்காடல 
வணக்கம் மக்களள” ள�ான்ற வரளவற�ில் துவங்கதி, ஒரு 
நாளில், இரண்டு, மூன்று முடற �்திவு்கள் இடுவது அவரது 
வழக்கம். ெில ெமயங்க ளில், ்ன் வாழவில், நடப்�வறடற 
உணர்ததும்: “ெிரிததுக ப்காண்டிருந்ாலும், மக்கள் உங்கடள 
எவவளவு ்காயப்�டுதது்கதிறார்்கள் என்�ட் அறிவ்தில்டல” 
ள�ான்ற �்திவு்கடளயும் இடுவது அவரது வழக்கம். இருப்
�ினும், மி்கவும் அ்தி்க விருப்பு்கடளயும், 20ககும் ளமற�ட்டடவ, 
்கருததுக �்திவு்கடளயும் ப�றுவது, உதளவ்கம் அளிக்கககூடிய
டவயா்க ெினனன் ்கருதும், ம்ம் ொர்ந் வரி்கள் அல்லது 
ஊக்கமளிககும் வரி்கடள, ்திடரக்காட்ெி ள�ான்ற அல்லது  
உயிரூட்டப்�ட்ட �டங்களின் �ின்னணிளயாடு இடப்�டும் 
�்திவு்கள் ்ான். ஏஞ்ஜலா ெலிப்�டடந் ெமயங்களில், பு்தி ா்க 
ஏ்ாவது ்டலயலங்காரளமா அல்லது மு்க ஒப்�டனளயா 
பெய்்ால் அ்டன ஒரு சுயபுட்கப்�டம் (பெல்பீ) எடுதது ்ன் 
மு்கநூல் �க்கத்தில் அட் �்கதிர்நது ப்காண்டால், அ்றகு 
நூறறுககும் ளமற�ட்ட விருப்பு்கள் ்கதிடடககும். அவருடடய 
நண்�ர்்களின் ்கண்ளணாட்டத்தில், ஏஞ்ஜலாவின், ்காட்ெிக
குரிய �்திவு்கள் ்ான் இருப்�்திளலளய அ்தி்க ள�சும்்ன்டம
யுள்ளடவ.

எங்களுடடய �ல ஆய்வுக்களங்களில், ெமூ்க ஊட்கப்
�்திவு்கள், ்திணறடிககும் அளவிறகு ்காட்ெிககுரியடவ. 
இன்்ஸடா்கதிராம், ்ஸனாப்ொட் ள�ான்ற ்ளங்களின் வளர்நது 
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வரும் ப்ரா�ல்யம் உணர்ததுவது என்னபவன்றால், அடிப்�டட 
ப�ாருளடக்கம் ்காட்ெிககுரிய புட்கப்�டங்களா்கவும் மறறும் 
குடறந் அளவிலான எழுததுப் �்திவு்களும்   ்ஸனாப்ொட்டில் 
உள்ளது ள�ால (ப�யருகள்கறற மா்திரி)   ப்காண்டிருந்ால், 
ெமூ்க ஊட்கங்களின் பெயல்�ாடு ்திறடமயான்ா்க இருககும் 
என்�து ் ான். அ்ாவது, நாம் முன்பு உடரயாடலா்க நதிடனததுக 
ப்காண்டிருந்து முழுக்க முழுக்க ்காட்ெிககுரிய வட்கயில்1 
இருககும். வாட்ெப் ஐ குழநட்்கள் புட்கப்�டத்ாலும்,  
மு்கநூடல, சுயபுட்கப்�டங்கள் மறறும் மீம்்களாலும் நதிரப்பு
வதும் ொத்தியம் ்ான்.

ெமூ்க ஊட்கங்களின், ்கட்புலப்�ாட்டுத ்ன்டம, முநட்ய 
அத்தியாயங்களில் ஒரு நதிடலயான ்கருவா்க இருநது வந்து. 
�ாலினம் மறறும் அரெியல் ்டலப்பு்களில் ஆன அத்தியாய
ங்களில், ெமூ்க ஊட்கங்கள், ப�ாதுவா்க, அ்தி்க �டழடமவா்த 
்னததுடன் இருந்து ஏன் என்�ட் விளக்க இது உ்வியா்க 
இருந்து. வர்க்க நதிடல மறறும் ெமூ்க நாட்டம் இவறறுக்கா்க 
�யன்�டுத்ப்�டும் ெமூ்க ஊட்க புட்கப்�டங்கடளப் �றறியும் 
நாம் �ார்த்திருக்கதிளறாம். எங்களுடடய �ிளரெிலிய மறறும் 
ட்ரினிடாடிய ஆய்வுக்களங்களில், ெமூ்க வர்க்க நதிடல்கள், 
ப�ருநதிறுவன ்ர அடடயாளமுள்ள ப�ாருட்்களுடன் ப்ாடர்
புடடய ்காட்ெிடமப்�டுத்லால் உரிடம ள்காரப்�டு்கதிறது. 
ஒரு இளம் வய்தினன், விடலயுயர்ந் மது�ான �ாட்டில்்களு
டனும், அ்திநா்கரீ்க குளிர்்கண்ணாடி்களுடனும், ்ன் புட்கப்
�டதட் ெமூ்க ஊட்கங்களில் �்கதிரககூடும். இருப்�ினும், 
இட்ப்�ார்ப்�வர்்கள், இந்ப் புட்கப்�டதட், உண்டமயான 
அந்்ஸது மறறும் பெல்வத்தின் �ிர்தி�லிப்பு என்று ஒததுக
ப்காள்வார்்கள் என்று அவெியமில்டல. ஆராய்்செி �ஙள்கற�ா
ளர்்கள் ப�ாதுவா்க அனுமானித்து என்னபவன்றால், மக்கள், 
அளந்க ப�ாதுத்ளங்களில் மட்டுளமனும், ்ங்கள் ெ்கவய்தி
னருககு, ்ங்களின் ளமம்�ட்ட �்திப்புருடவ ்காட்டிகப்காள்ள 
நதிடனக்கதிறார்்கள் என்�து ்ான்.

எங்களது ஆராய்்செியில், �ல �டிநதிடல்கள் உள்ளன. 
ஒருந�ர், ்ான் யார், எப்�டிப்�ட்டவர், எந்ளவு ெமூ்கத்தில் 
உயர்வகுப்ட�்ச ளெர்ந்வர் என்று மறறவர்்கடள நம்�டவப்
�்ற்கா்க, புட்கப்�டங்கள் ள�ான்ற ்காட்ெிககுரிய ப்ாடர்பு்கள் 
மறறும் ஆ்ாரங்கடள �யன்�டுதது்கதிறார்்கள் என்று ஆராய்
வ்தில் இருநது நாங்கள் துவங்கககூடும். அ்ன்�ின், இது 
ள�ான்ற பெயல்்களுககு, மறறவர்்களின் �்தில் என்னவா்க 
இருக்கதிறது என்�ட் நாங்கள் ்கவனிக்க ளவண்டும். அடன
த்திறகும் ளமலா்க, ப�ாருத்மான ்ரபநறிொர் நடதட் 
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என்று ்கரு்ப்�டும் நடதட்ககுரிய ெமூ்க வி்திமுடற்களுடன்  
இது ள�ான்ற பெயல்்கள் ஒததுப்ள�ா்கதிறது என்�ட்யும் 
ஆராய ளவண்டும். இது ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வாட்கயால், 
ஒரு ெமூ்கத்தில் ்ரபநறிொர்ந்்ா்கக ்கரு்ப்�டும் நடதட், 
மறற்தில் எவவாறு �ார்க்கப்�டு்கதிறது என்�ட், இந் அலெல் 
பவளிப்�டுததும். இடவயடனததும், ெமூ்க ஊட்கங்களுககு 
முநட்ய ்காட்ெிொர்ந் அலெலில் உண்டமயா்க இருக்கலாம், 
ஆனால், ெமூ்க ஊட்கங்களில், மாறறங்களும், முன்பனப்
ள�ாதும் இல்லா் கூறு்களும் இருக்கககூடும். உ்ாரணத்திறகு, 
இன்டறய நதிடலயில், மீம்்கள்,்ரபநறிொர்பு என்று கூறப்�டும் 
ஒன்டறப் �றறி, எந்ளவிறகு ப்ளிவான நுண்ணறிடவ 
வழங்கககூடும் என்�ட்ப்�றறியும், நதி்கழநதிடல உல்கங
்களில், மக்கள் ்ரபநறிொர்ட� எந்ளவிறகு ்கட்டுப்�டுத் 
முயல்்கதிறார்்கள் என்�ட்ப் �றறியும் �ார்க்கலாம்.

ஒரு ெில வட்க்களில், இந் பெயல்்திட்டத்தில் 
நதிடலடம்கள், �ாரம்�ரிய ்காட்ெி ொர்ந் மானுடவியல் 
்களத்தில் இருநது, முறறிலும் மாறு�ட்ட்ா்க இருக்கதிறது. 
்கடந்்காலங்களில், மானுடவியலாளர்்கள், எங்கள் �ஙள்கற�ா
ளர்்களுககு, புட்கப்�டக்கருவிடய, அட் அவர்்கள் எவவாறு 
�யன்�டுதது்கதிறார்்கள் என்�ட் ஆராய்வ்ற்கா்க, வழங்கதி
யிருப்�ார்்கள். ஆனால் ்காமிரா ள�ான்்கள், எங்களது அளந்க 
ஆய்வுக்களங்களில், �த்ாண்டு்களுககும் ளமலா்க உ�ளயா
்கத்தில் இருக்கதிறது. மக்கள் ்ங்களுககு இப்ள�ாது முக்கதிய
மா்கப் �டுவட்யும், முன்பு புட்கப்�டம் எடுககும் அளவுககு 
முக்கதியமான்ா்க இல்லா்வறடறயும், புட்கப்�டம் எடுதது 
பவளியிடுவ்தில் மி்கவும் �ழ்கதியவர்்களா்க ஆ்கதிவிட்டார்்கள். 
பவறுளம ஒருவரின் புட்கப்�டங்கடள அப்�டிளய �்கதிர்வது 
மட்டுளம ெமூ்க ஊட்கங்களின் பெயல்�ாடு அல்ல. அட் விட 
�ல �டி்கள் ளமலானது. மக்கள் . இன்்ஸடா்கதிராம் ள�ான்ற
வறறில் உள்ள வடி்கலன்்கடள உ�ளயா்கதிதது, ்ாங்கள் 
எடுககும் புட்கப்�டங்களில் �ல மாறறங்கள் பெய்யப் �ழ்கதி 
விட்டார்்கள். அந்ப் புட்கப்�டங்களின் மீது ்ங்களின் பொந் 
வரி்கடள அலங்காரமா்க ளெர்ப்�து, அவறடற உ�ளயா்கதிதது 
மீம்்கள் உருவாககுவது ள�ான்ற �லவி் மாறறங்கடளயும் 
பெய்்கதிறார்்கள்.

ெமூ்க ஊட்கங்கள், புட்கப்�டக்கடலககு, முன்பனப்ள�ா
தும் இல்லா் எஙகுமுளத்ன்டமடய அன்றாட வாழவின் ஒரு 
�ங்கா்க அளித்திருக்கதிறது. ஒரு புட்கப்�டம் எடுப்�ள் ஒரு 
ெிறு நதி்கழ்செியா்க இருந்து ள�ா்க, ஒரு ெில நதிமிடங்களில், 
ஏ்கப்�ட்ட புட்கப்�டங்கடள உடரயாடலின் வடிவத்தில் எடு
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ததுவிட முடியும். ளமலும், ்ஸமார்ட்ள�ான்்களின் புழக்கத்ால், 
உல்கதில் உள்ள குடறந் வருமானமுள்ள குடும்�தட் ொர்ந் 
மக்கள் �லரும் ்தினப்�டி புட்கப்�டக ்கடலஞர்்கள் ஆ்கதி
விட்டார்்கள். நாங்கள் இரண்டு ்ர்க்கங்கடள முன்டவதது 
துவஙகு்கதிளறாம். மு்லாமாவது, இன்று இருககும் புட்கப்
�டக்கடலயில் ப�ருமளவு ெமூ்க ஊட்க புட்கப்�டக்கடல 
்ான். இரண்டாவது, ்காட்ெிககுரிய புட்கப்�டங்களுடனான 
நம்முடடய உறவுமுடற, வரலாறறில் முன்பனப்ள�ாதும் 
்காணப்�டா் அளவிறகு எஙகுமுளத்ன்டமடய அடடந்திரு
க்கதிறது. எங்களுடடய முக்கதியததுவம் புட்கப்�டக்கடலடய 
ளநாக்கதி இருந்ாலும், ெமீ� ்காலத்தில், குறுங்காபணாளி
்களின் அ்திளவ்க வளர்்செிடய யூட்யூப் �்கதிரல்்கள் மறறும் 
வாட்ெப் �்திவு்களின் வடிவில் நாங்கள் ்கண்கூடா்கப் �ார்தது 
வரு்கதிளறாம்.

மானுடவியலில், ்காட்ெிககுரிய புட்கப்�டங்கள் மறறும் 
புட்கப்�டக்கடலடய ளநாக்கதி �ல்ளவறுவி் மான அணுகு
முடற்கள் உருவா்கதியுள்ளன. இவறறில் �ல, இந் புட்கப்
�டங்களுககு இடடளயயான ப்ாடர்ட�, அட் எடுத்வரின் 
�ிர்திநதி திததுவமா்கப் �ார்க்கதின்றன. மானுடவியலாளர்்கள் 
புட்கப்�டக்கடலடய ஆய்வு பெய்யும் முடற்களுக்கான உ்ா
ரணமா்க, ்ஜின்்ஸ�ர்க, ளமகபடௌ்கல், ்ஸ�ிராகுளவ ஆ்கதிய
வறடறயும், ளமளலாட்ட ்கருததுக்களுககு எட்வர்ட்்ஸ மறறும் 
�ின்ளனய்2 ஆ்கதியவறடறயும் கூறலாம். ்காட்ெிககுரிய மானுட
வியல், நீண்ட்காலமா்க, குறிப்�ிட்ட ெமூ்கங்களின்3 ்காட்ெி 
முடற்களுடன் ெம்�ந்ப்�ட்ட்ா்க இருக்கதிறது.

இன அடமப்�ியல் வல்லுநர்்கள், அவர்்கள் �ணிபுரியும்  
ெமூ்கத்தின் �ிர்திநதி தியா்க அவர்்களின் �ஙட்க, புட்கப்
�டம்4 அல்லது குறும்�டம் மூலமா்க ள்காடிட்டுக்காட்டும் 
வட்கயில், மறற அணுகுமுடற்கள் அடமந்திருக்கதின்றன. 
ஒன்�து ஆய்வுக்களங்களின் அடிப்�டடயிலான பெயல்்திட்ட
த்தில், புட்கப்�டங்கள் ெமூ்க உறவுமுடற்களுடன் எவவாறு 
ப்ாடர்பு �டுத்ப்�ட்டுள்ளன என்�்தில் ெிரதட்ப்காண்டு
ள்ளது ள�ாலளவ, ்கலா்சொர வித்தியாெங்கள் ெம்�ந்ப்�ட்ட 
விொரங்கள் குறிததும் நாங்கள் ெிரதட்யுடன் பெயல்�ட 
ளவண்டும். ஆனால் எங்களது மு்ன்டமயான குறிகள்காள், 
ெமூ்க ஊட்கங்களின் ்காட்ெிககுரிய கூறு்களின் �ஙகு 
�றறியது ்ான். இந் அத்தியாயம், மானுடவியலில் ்காட்ெிக
குரிய ப�ாருட்்கள் ட்கயாளப்�டும் வி் ம் �றறிய ஒரு ெிறு 
்கலந்ாய்வுடன் துவங்கதி, அ்ன் ப்ாடர்்செியா்க, ்காட்ெிககுரிய  
ெமூ்க ஊட்கங்கடளப் �றறிய குறிப்�ிட்ட ள்கள்வி்களில் 
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அ்தி்க குவிடமயம் ப்காள்்கதிறது. இ்ற்கான ்கருப்ப�ாருள்,  
சுய முன்னிடலப்�டுத்ல், அ்தி்க அளவில் அணு்கப்�டும் 
்்கவ ல் �ரிமாறறங்கள் மறறும் அளவீட்டு ெமூ்கதட் உரு
வாககுவ்தில் ்காட்ெிககுரியவறறின் �ஙகு்கள் ஆ்கதியவறடற 
உள்ளடக்கதியடவ ஆகும். இந் விொரங்கள், ்னிவடரவு 
ப்ாடர்�ான எங்களது மூன்றாம் அத்தியாயத்திலும் ஆராயப்
�ட்டு அந்த ப்ாகு்தி, இங்கதிலாநது மறறும் ட்ரினிடாடுக
்கதிடடளயயான5 ்காட்ெிககுரிய �்திவு்களின் ஒப்பீட்டிற்கா்க 
அர்�ணிக்கப்�ட்டது. வழக்கமான இன அடமப்�ியலில் 
இருநது நாம் அறிநதுப்காண்டதுடன் ஒப்�ிட்டுப் �ார்ககும் 
ள�ாது, நம் குவிடமயதட், இந்க ்காட்ெிககுரிய �்திவு
்களில் இருநது நாம் என்ன ்கறறுகப்காள்்கதிளறாம் என்�்தில் 
முழுவதுமா்க பெலுத்திளனாமானால், எந் வட்கயான இன 
அடமப்�ியல் பவளிப்�டும் என்�து ்ான் இந் ஒப்பீட்டுத 
ப்ாகு்தி எழுப்�ிய ஒரு ள்கள்வி. இஙகு குறிப்�ிடத்க்க 
விஷயம் என்னபவன்றால், அன்றாட வாழவில் ஆயிரக
்கணக்கான �டங்கடள �ார்க்கமுடி்கதிற நம்முடடய ஆறறல், 
்காட்ெி ொர்ந் ஆராய்்செிடய, இன அடமப்�ியல் விொர
டணயின் ஒரு முக்கதிய �கு்தியா்க ஆக்கதியிருக்கதிறது.

சுய- முன்ிலைபபடுத்தல்

நதி்கழநதிடலயில் உள்ள சுய முன்னிடலப்�டுத்ல், சுய பவளிப்
�டு்லுடனான அ்தி்க பெயறட்கயான மறறும் ்கட்ட டமக்கப்�ட்ட 
உறவுமுடறககு வழிவகுத்திருக்கதிறது என்ற �ிர�லமான புலனு
ணர்வு இருந்ாலும், பஷர்ரி டர்்கதிள்6 ஏற்கனளவ குறிப்�ிட்டுள்ள�டி, 
மக்கள் எப்ப�ாழுதுளம ்ங்க ளுக்கா்க அடமததுகப ்காண்ட ஒரு  
ெட்டத்திளலா அல்லது �ாத்திரத்திளலா மட்டுளம வாழந்திருக்கதிறா
ர்்கள். நதி்கழநதிடல  �்திவு்கடள, ள ர்்நப்டுக்கப்�ட்டடவயா்களவா, 
ஒரு குறிப்�ிட்ட அரங்கத்தினருக்கா்க பெயல்�டுத்ப்�ட்டடவ
யா்களவா நா ம்  நதிடனத்ாலும், மக்கள் ்ங்கடள, குறிப்�ிட்ட 
வட்க்களில் வடிவடமததுகப்காண்டும், முன்னிடலப்�டுத்திகப்கா
ண்டும், பெயல்�ட்டுகப்காண்டிருக்கதிறார்்கள் என்�ட  ் எர்விங 
்காஃப்மன், அவர்்களின் ெமயத்திலிருநள  ்்கல்வியாளர்்கள் புரிநது
ப்காண்டிருக்கதிறார்்கள் என்�ட  ் நாம் முக்கதியமா்க ்கவனிக்க 
ளவண்டும். உ்ாரணத்திறகு, இது உடடயணியும் வி் ம் �றறிய 
ஆய்வு்களில் மி்கவும் ்கண்கூடா்கத ப ர்ியும். ஒரு ெில மக்கள், 
இயல்புநதிடலயில் ்ங்கடள அ்தி்க ்ன்னுணர்வு ப்காள்ள 
டவக்கககூடிய (மானுடவியலாளர்்கடள ெந்திப்�து ள�ான்ற) 
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இடடவிடன்கடள விட, நதி்கழநதிடலயில் ்ங்கடள ஒத்வர்
்களுடன் ஈடு�டும் ள�ாது, மி்கவும் இயறட்கயா்கத ள்ான்றுவ்ா்க 
உணர்வது, உண்டமயில், முறறிலும் ொத்தியளம.

சுய புட்கப்�டம் என்�து, ஒருவட்கயான ்ற்கா்ல்7 
என்ளற ப�ரும்�ாலும் விமர்ெிக்கப்�டு்கதிறது. உண்டமயில், 
அடடயாளம் ெம்�ந்ப்�ட்ட விொரங்கள், ள�ரார்வங்கள், ெமூ்க 
எ்திர்�ார்ப்பு்கள் ஆ்கதியவறடற ெரிவர புரிநதுப்காள்ள உ்வும், 
ஒரு முக்கதிய �ாணியா்க சுயபுட்கப்�டங்கள் �யன்�டககூடும். 
்ாங்கள் பவளிக்காட்ட நதிடனககும் அ�ிப்�ிராயதட் ்ங்க
ளுடடய சுயபுட்கப்�டங்களில் முடனப்புடன் வடிவடமப்�
்ன் மூலம், அந் புட்கப்�டங்கடள, சுய பவளிப்�டுத்லின்8 
முக்கதிய வடிவமா்க ஆககு்கதிறார்்கள். ்ற்கா்ல் என்ற 
பொறகூறு, ் ன்டன ளநாக்கதிய ள�ாகட்க குறிக்கதிறது, ஆனால், 
சுயபுட்கப்�டங்கள், ப�ரும்�ாலும் குறிப்�ிட்ட அரங்கத்தினர் 
ப்ாடர்�ா்கவும், ெமூ்க உறவுமுடற்கடள9 ள�ணுவ்றகும் 
�யன்�டுத்ப்�டு்கதின்றன. உ்ாரணத்திறகு, எங்களுடடய 
ஆங்கதிளலய ஆய்வுக்களத்தில், இளம் வய்தினர், மு்கநூலில், 
்னிந�ர் புட்கப்�டங்கடள விட ஐநது மடஙகு அ்தி்கமா்க குழு 
ொர்ந் சுய புட்கப்�டங்கடள �்கதிர்நது ப்காண்டனர். ளமலும், 
ெமூ்க ஊட்கங்களின் ஒரு கூறா்க, �ிற �டங்களுடன் ளெர்நது 
சுய புட்கப்�டங்களும், �்கதிர்்ல் மறறும் சுறளறாட்டத்தில் ஈடு�
டுத்ப்�ட்டுள்ளன. ப�ாருளடக்கம் மறறும் அவறறிறகு என்ன 
நடக்கதிறது ஆ்கதிய இரு வட்க்களிலும், சுயபுட்கப்�டங்கள், �ார
ம்�ரிய புட்கப்�டக்கடலடய விட, ்னிந�ர்  ொர்பு குடறவா்க
வும், ெமூ்க்ச ொர்பு அ்தி்கமா்கவும் இருககும் நடவடிகட்க்களின் 
�ிர்திநதி்தியா்க விளஙகு்கதின்றன. இது ப�ாதுவான ்கண்ளணா
ட்டத்திறகு முறறிலும் மாறானது10. இதுள�ான்று �டங்களின் 
சுறளறாட்டங்கள், ்றள�ாட்ய அனு�வங்கள் மறறும் மலரும் 
நதிடனவு்கள் ஆ்கதியவறறின் �்கதிர்்டல11 வலுப்�டுதது்கதிறது.

எங்களுடடய ஒவபவாரு ்னிவடரவின் மூன்றாவது 
அத்தியாயத்திலும் ப்காடுக்கப்�ட்டுள்ள ப�ாருளடக்கங்கடள 
ஒப்�ிட்டுப் �ார்ககும் ள�ாது, மக்கள், ்ாங்கள் �்திவிடும் �டங
்களின் மூலம், ்ங்கடளப் �றறிய ஒரு உயர்வான �ிம்�தட் 
உருவாக்க முயல்்கதிறார்்கள் என்ற ப�ாதுவான கூர்ளநாககு்ல் 
உள்ளள�ாதும், இடவயடனததும், ஒரு குறிப்�ிட்ட ெமூ்கம் மறறும் 
வரலாறறு சூழல்்களளாடு12 ெம்�ந்ப்�ட்டிருக்கதின்றன என்�ட் 
நாங்கள் ்கண்டறிநள்ாம். அ்திலும் குறிப்�ா்க, ள�ரார்வம் மறறும் 
சீரிய ்ற�டிவம் ஆ்கதிய இரண்டு பொற கூறு்களும் பவவளவறு 
ஆய்வுக்களங்களில் பவவளவறு வி் மா்க அர்த்ம் ப்காள்ளப்�டு
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வ்ா்கத ப்ரி்கதிறது. ப்ாழில்துடற சீனாவில், எ் திர்்கால நு்கர்வு 
ொர்ந  ்ள�ரார்வங்களின் �்திவு்கள் அ்தி்க அளவில் ்காணப்�டு்கதி
ன்றன. இஙகுள்ள புலம்ப�யர்வு �ணியாளர்்கள், இந்ப் �ணிடய, 
்ங்கள் வளங்கடள அ்தி்கரிததுகப்காள்ள உ்வும் ஒரு வழியா்கப் 
�ார்ப்�்ால், இது ள�ான்ற �்திவு்கள் எந்வி்  ஆ்செர்யதட்யும் 
ஏற�டுத்வில்டல. நு்கர்வு �றறிய ்கற�டன்கடள உருவாக்கதி
கப்காண்டு, இளம் வயது ஆண்்கள், ்கார்்கள், அழ்கான ப�ண்்கள், 

ர்நதிறுவன அடடயாளமிட்ட உடட்கள் ள�ான்றவறறின் �டங்கடள
யும், இளம் வயது ப�ண்்கள், இளவரெி �ாணியிலான �டுகட்கய
டற்கள் ள�ான்றவறறின் �டங்கடளயும் �்கதிர்நது ப்காள்்கதிறார்்கள். 
இளம் வய்தினருககு குறிப்�ா்க இது �டங்கடள �்திவிடுவது, 
ப்ாழிறொடல �ாணியிளலளய ்கழிநது ள�ாகும் ்ங்கள் இயல்பு 
வாழவில் இருநது முறறிலும் மாறு�ட்ட ஒரு அறபு்மான 
உலட்கக ்காட்டு்கதிறது. அவர்்களால் எழுதது வடிவிளலா அல்லது 
ள�்சசு வடிவிளலா பவளிப்�டுத  ்முடியா்  அல்லது பவளிப்�டுத் 
்யஙகும் உணர்வு்கடளயும் பவளிப்�டுதது வ்றகு ்காட்ெிக குரிய 
�டங்கள் உ்வு்கதிறது.

இ்றகு மாறா்க, ்கதிராமப்புற சீன ஆய்வுக்களத்தில், 
ப�ாருளா்ார நாட்டங்கள், �ாரம்�ரிய �ழக்கவழக்கங்களுடன் 
குறுக்கதிடு்கதிறது. குழநட்்களின் ஒவபவாரு முக்கதிய இலககு 
்கட்டதட் �றறிய �்திவு்களும் ஆ்திக்கமிக்க வட்கயா்க 
விளஙகு ்கதிறது. இது புட்கப்�டககூடங்களுககு பென்று புட்கப்
�டம் எடுப்�்ற்கா்க ப�றளறார் ்கணிெமான ப்ாட்கடய 
பெலவிடும் �ாரம்�ரியதட் உள்ளடக்கதிய்ா்க இருக்கதிறது. 
இது ள�ான்ற புட்கப்�டங்கள், குறிப்�ா்க, குழநட்யின் நூறு 
நாட்்களுககுப்�ின் எடுக்கப்�ட்ட புட்கப்�டங்கள், ப�றளறாரிடம்  
குழநட்்களுககுள்ள ப�ாறுப்�ின் ஞா�்கார்த்மா்கவும், 
ப�றளறாரின் �ின்னாள் வாழவின் ள�ாது �ிள்டள்களுககு 
இருக்களவண்டிய ்கடடமயுணர்்செிடய குறிப்�ிடுவ்ா்கவும் 
விளஙகு்கதின்றன.

குழநட்்கள் ெம்�ந்ப்�ட்ட �்திவு்களளாடு ளெர்நது, ்கா்ல் 
மறறும் ்திருமணம் �றறிய �்திவு்கள், குடும்� வாழவின் அடித
்ளமா்க உறவுமுடற்கடள நடத்ளவண்டிய்ன் முக்கதியதது
வதட் வலியுறுதது்கதிறது. மறற �்திவு்கள், ப�றளறார் மீ்ான 
�ாெம் மறறும் நன்றியுணர்்செிடய �்கட்டான முடறயில் 
பவளிப்�டுதது்கதிறது. மு்ன்டமயான குவிடமயம் �ாரம்�ரிய 
ள்காட்�ாடு்களா்க இருந்ாலும், ெமூ்க ஊட்கங்களில் உள்ள 
புட்கப்�டங்கள், ்ம்�்தி்களின் ்கா்ல் ப்ாடர்�ான ்னிப்�ட்ட 
ஆவல்்கடளயும் பவளிப்�டுத் துவங்கதியுள்ளது. உ்ாரணத
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(a)

(b)

படம். 11.1 QQ வில் �்தியப்�ட்ட நு்கர்வுக ்கற�டன்கள் 
�றறிய �டங்கள்
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்திறகு, இளம்வயது ்ம்�்தியினர், ப�றளறாரிடமிருநது ப�ற
விரும்பும் ்ன்னுரிடம ள�ான்றடவ.

�ிளரெில் மறறும் டிரினிடாட் வழககு்களில், அ்தி்கப்�டியான 
ெமூ்க ்கட்புலப்�ாடு ப�றுவள் உயர்ந் லட்ெியமா்க இருக
்கதிறது அதுளவ மு்கநூலிலும் ்காணப்�டு்கதிறது. �ிளரெிலிய 
ஆய்வுக்களத்தில், ெமூ்க ஊட்கங்கள், பு்திய வளதட்ப் �றறிய 
்காண்புலடன அளிப்�்திளலா அல்லது அந் வளதட்ப் 
ப�றுவ்ற்கான குறிகள்காளா்க விளஙகுவ்திளலா, ெர்்சககு 
நதி்கரான, இடமா்கக ்கரு்ப்�டு்கதிறது. ஒன்�்ாம் அத்தியா
யத்தில் குறிப்�ிடப்�ட்டுள்ள ொண்ட்ராவின் ்கட் இஙகு 
ப�ாருத் மான்ா்க இருக்கதிறது. மறு�ிரளவெ ்கதிறி்ஸ்
வர்்கள், ்கடின உடழப்�ினால் ்கதிடடககும் பெல்வம், ஒருவரின் 
ப�ாதுவான நறகுணத்திற்கான �ிர்திநதி திததுவம் அளிப்�
்ா்க நம்பு்கதின்றனர். இ்ன் விடளவா்க, அவர்்கள், ்காட்ெிக
குரிய ப�ாருள்மு்ற ப்காள்ட்கடய, ளமம்ள�ாககுத்னத்தின் 
ெின்னமா்க இல்லாமல், ம்்சொர்�ின் ெின்னமா்க ்ழுவிக
ப்காள்்கதின்றனர். ட்ரினிடாடில் மக்கள், பவளிப்புறதள்ாறறதட் 
வடிவடமப்�ட், அந் ந�ரின் இயறட்கயான நதி்ஜ வடிவின் 
உருககுடலவா்கப் �ார்க்காமல், உண்டமயான உடழப்�ின் 
ொன்றுடரயா்கப் �ார்க்கதின்றனர். ஆ்களவ மக்கள், இதுள�ான்ற 
அழகு�டுததும் ்கடல மீ்ான ்ங்கள் ்கடடமயுணர்்செிடய 
பவளிப்�டுததும் வட்கயிலான �டங்கடள உருவாககுவ்றகு, 
்கணிெமான முயறெிபயடுததுக ப்காள்வ்ன் மூலம், பவளித

(c)

படம். 11.1 (ப்ாடர்்செி)
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ள்ாறறம் என்�து பவகுமுக்கதியம் என்ற எண்ணதட் �ிர்தி�
லிக்கதின்றனர்.

ப்ன் இத்ாலியில் ஒருவரின் ப�ாது ெமூ்க ஊட்கத
்ளத்தில் உள்ள ்கட்புலப்�ாடு, அவரது ெமூ்க நதிடலப்�ாட்டுடன் 
�ின்னிப் �ிடணந்திருக்கதிறது. உள்ளூர் ெமூ்கப் �டிநதிடலயில் 
உயர்ந் நதிடலயில் இருப்�்ா்கக ்கரு்ப்�டு�வர்்கள், மறற
வர்்கடள விட, ்ங்கடளப் �றறிய அ்தி்க புட்கப்�டங்கடளப் 
�்திவிடு்கதிறார்்கள்.

இந்த ள்ாறறப்�ாடு, இத்ாலிய ெமூ்கங்களில், உயர்
நதிடலயில் உள்ளவர்்களின் ்காண்புலடனப் �றறிய �ழம்

(a)

(b)

படம். 11.2 ப்ாழில்ொர் புட்கப்�ட நதிடலயங்களில் எடுக்கப்�ட்டு, 
ப�றளறாரால் QQ  வில் �்கதிரப்�ட்ட குழநட்்களின் புட்கப்�டங்கள்
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�ாரம்�ரியததுடன் ப்ாடர்புடடயது என்று நதிள்கால்ஸகு 
வா்திடு்கதிறார். இருப்�ினும், இந்ப் �ாரம்�ரியம், இளம் 
வய்தினர் மறறும் �்தின்�ருவத்தினரின், மு்கநூலில் சுயபுட்கப்
�டங்கள் �்திவிடும் �ழக்கத்தினால் எ்திர்ப்புககுள்ளா்கதிறது. 
இளம் ப�ண்்கள் ஒரு நல்ல சுயபுட்கப்�டதட் எடுப்�்தில் 
மணிக்கணக்கா்க ளநரதட் பெலவிடு்கதின்றனர். அவர்்கள் 
எடுத் ஏ்கப்�ட்ட புட்கப்�டங்களில் இருநது ஒன்டற ள்ர்வு 
பெய்து, அட் நதி்கழநதிடலயில் ்திருத்தியடமதது �ின்னர் 
அட் ்ங்கள் சுயவிவரப் �டமா்க (ப்பராட�ல் �ிக்செர்) பவளி
யிடு்கதின்றனர். நதி்கழநதிடலயில் சுய பவளிப்�டுத்லுக்கான 
இந் ஆர்வம், ்திருமணத்திறகு �ிறகு குடறநது ள�ா்கதிறது. 
்திருமணத்திறகு �ிறகு ப�ண்்கள், ்ங்கடளப் �றறி குடறவா
்கவும், ்ங்கள் குடும்�ங்கடளப் �றறி அ்தி்கமா்கவும், குறிப்�ா்க 
குழநட்்களின் ொ்டன்கள், �ல்ளவறு குடும்� கூட்டுநதி்கழ்செி
்கள் ஆ்கதியவறடறப் �றறி �்திவு்கள் இடு்கதின்றனர்.

ஒருவர் மு்கநூலில் எவவாறு ள்ாறறமளிக்கதிறார் என்�து 
எங்களது ப்ன்னிந்திய ஆய்வுக்களத்திலும் முக்கதியமான
்ா்கக ்கரு்ப்�ட்டது. இஙகு, ஒருவரின் �ணியுடன் ப்ாடர்பு
டடய அந்்ஸட் பவளிப்�டுததும் வட்கயிலான ்னிப்�ட்ட 
அடடயாளதட் உருவாககும் அடிப்�டடயில் இது �ார்க்கப்  
�ட்டது. மக்கள் �லர், �ணிக்கான ஆடட்களில் இருப்�து ள�ான்ற 
அல்லது ப்ாழில்பநறிொர் அடமப்பு்களில் இருப்�து ள�ான்ற 
்ங்களின் �டங்கடள, உண்டமயில் அந் �டங்களுககும் 
அவர்்களின் �ணிககும் எந் ப்ாடர்பும் இல்டல பயன்றாலும், 
�்திவிடு்கதின்றனர். இந் அடனதது வழககு்கடளயும் 
�ார்ககும்ள �ாது, மக்கள் ்ங்கள் ஆவடல பவளிப்�டுதது  
வ்றகு இதுள�ான்ற ்காட்ெிககுரிய �டங்கடளப் �யன்�டுதது
்கதின்றனர் என்�து ப்ளிவா்கதிறது. ளமலும், இந் ஆவலின் 
இயல்பு, உள்ளூர் ொர்ந்்ா்கவும், ்திட்டவட்டமான்ா்கவும்  
இருக்கதிறது என்�தும் இப்ள�ாது ப்ரியவரு்கதிறது.

ஒரு ெில வழககு்களில், சுயமுன்னிடலப்�டுத்லுக்கான 
்ரபநறிொர் வி்திமுடற்கள், பவறும் ள்ாறறபவளிப்�ாடு 
மட்டுமல்ல, ெமூ்க எ்திர்�ார்ப்பு்களுககு ஈடான வட்கயில், 
்ன்டன முன்னிடலப்�டுததுவது ்ான். இது, எங்களது 
வடககு ெிலி மறறும் ஆங்கதிளலய ்கதிராமப்புற ஆய்வுக்கள 
சூழல்்களில் மி்கவும் ப்ளிவா்க பவளிப்�ட்டது. இஙகு  
�்திவிடப்�டும் �டங்களில் உள்ள மி்கவும் எளிடமயான ொ்ார
ணத்ன்டம ்ான், அவறறின் மனங்கவரும் ்ன்டமயா்க 
இருக்கதிறது. வடககு ெிலியில் இளம் வய்தினர் கூட சுயபுட்கப்
�டங்கடள ்ங்கள் வீடு, நண்�ர்்கள் வீடு அல்லது �ணியிடம் 
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(a)

(b)

படம். 11.3 இளம் ட்ரினிடாடிய ப�ண்்களால் மு்கநூலில் 
�்திவிடப்�ட்ட சுயபுட்கப்�டங்கள்
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ள�ான்ற மி்க்சொ்ாரண �ின்னணியில், அ்தி்க ்கவர்்செி 
எதுவும் இல்லாமல் எடுக்கப்�ட்டிருக்கதிறது. �்தின் �ருவத்தி
னரும் இளம் வய்தினரும், ஒரு நாளில் மி்க்சொ்ாரணமான 
நடவடிகட்க்கள் ொர்ந் �ல �டங்கடள �்கதிர்்கதின்றனர்.  
உ்ாரணத்திறகு, பு்திய உடற�யிறெிக ்காலணி்கள், 
்காடலயுணவு, சுத்ம் பெய்யப்�ட வா்கனங்கள், �ள்ளியிளலா 
அல்லது �ணியிடத்திளலா எடுக்கப்�ட்ட சுயபுட்கப்�டங்கள் 
அல்லது ளவறு ஒரு ஆப் ஐ �யன்�டுத்தி பெய்யப்�டும் 
புட்கப்�டதப ் ாகுப்பு ள�ான்ற அன்றாட வாழவின் மி்க்சொ
்ாரண நதி்கழவு்கடள குறிககும் புட்கப்�டங்கடள, ஹாஷளடக 
குறியீடு்களுடன், அ்ாவது #bored, #aburrido அல்லது #fome13 
ள�ான்றவறறுடன் ளெர்தது �்திவிடு்கதிறார்்கள். ஒருெில 
புட்கப்�டங்கள், ஒரு ளவடலடய பெய்துமுடிப்�்ற்கான 
வரிடெயில் ்காத்திருப்�து ள�ான்ற அ�ரிமி்மான ெலிப்புத
்ன்டமடய பவளிப்�டுததுவ்ா்க இருக்கதின்றன.

சுயபுட்கப்�டங்களின் ஒரு ப�ாதுவான �ா்திப்புறு, 
�ா்ங்கடள மட்டும் புட்கப்�டம் எடுப்�து. “ஃபூடி” என்ற

(c)

படம். 11.3 (ப்ாடர்்செி)
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டழக்கப்�டும் இது, ப�ாதுவா்க ்கால்நீட்டி உட்்கார்ந் 
நதிடலயில் ப்ாடல்காட்ெி �ார்ததுக ப்காண்டிருககும் 
வட்கயிளலா அல்லது வீடிளயா ள்கம் விடளயாடிகப்காண்டி
ருககும் வட்கயிளலா எடுக்கப்�டு்கதிறது. இது �ார்ப்�வருககு,  
வாழகட்கயின் ொ்ாரணத்ன்டமடய எடுததுக  
 ்காட்டுவள்ாடு மட்டுமல்லாமல், ஒரு புட்கப்�டம் எடுப்�்றகு 
குறிப்�ிட்ட வட்கயில் ்காட்ெிப்காடுக்க ளவண்டிய அவெியம் 

(a)

(b)

படம். 11.4 இளம் ெிலியர்்கள் �்திவிட்ட “ஃபூடி” �டங்கள்
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இல்டல என்�ட்யும் உணர்தது்கதிறது. இந் “ஃபூடி”, எடுப்�வர்  
எழுநது நதிற்களவண்டிய அவெியம் கூட இல்லா் அளவிறகு 
இயல்�ானது.

ப்ன் இத்ாலியிலும் இள் �ாணி ்காணப்�டு்கதிறது, 
ஆனால் ப�ரும்�ாலும், ்கடற்கடரயில், ்கால்்கள் ்கடடல ளநாக்கதி 
நீட்டப்�ட்டவாறு இந்ப் புட்கப்�டங்கள் எடுக்கப்�டு்கதின்றன. 
இஙகு இடவ, இயறட்கயின் அழகு மறறும் அறபு்த்தின் 
மத்தியில், ்னிந�ரின் இருப்ட� குறிககும் வட்கயில் எடுக்கப்  
�டு்கதின்றன. ஆங்கதிளலய ்கதிராமப்புறங்களில் உள்ள வயது 
வந்வர்்கள் ப�ரும்�ாலாளனாரின் �்திவு்களில், புட்கப்�டம் 
எடுததுகப்காள்வ்ற்கா்க ்ங்கடள அலங்கரிததுகப்காண்ட
்ா்களவா, ்யார்�டுத்திக ப்காண்ட்ா்களவா எந்பவாரு 
அறிகுறியும் ்காணப்�டவில்டல. ெமூ்க ஊட்கங்களில் புட்கப்
�டங்கள் என்�டவ, ஒப்�டனயின் மறுப்பு மறறும் ஜீன்்ஸ, 
டி ஷர்டு்கள் ள�ான்ற �்கட்டறற எஙகுமுளத்ன்டம உடடய 
ஆடட்களுடன் ப்ாடர்புடடய்ா்க இருக்கதிறது. உண்டமயில், 
்கதிராமத்திலுள்ள வயதுவந்வர்்கள், “ஒப்�டனயறற சுயபுட்கப்  
�டங்கள்” என்ற அடிப்�டடயிலான அறப்�ணிக ்காரணங
்களுக்கா்க புட்கப்�டங்கடள �்திவிடுவ்ற்கான ஒரு ெந்
ர்ப்�ம் வந் �ின்பு ்ான் சுயபுட்கப்�டங்கடள �்திவிடளவ 
துவங்கதினர். இந்க ்காரணம், அவர்்களுககு சுயபுட்கப்�ட
ங்கள் மறறும் ்ற்கா்ல் இவறறிறகு இடடளய நடடமுடறயில்  
இருந் ப்ாடர்�ிலிருநது ்ங்கடள விலக்கதிகப்காள்ள 
உ்வியது.

ஒத்திடெவு புட்கப்�டக்கடலயின் முநட்ய �யன்
�ாட்டுடன் ஒப்�ிடும்ள�ாது, மாறறம் மறறும் ப்ாடர்்செி 
ஆ்கதியவறறின் கூறு்கள் இஙகு இருக்கதின்றன. 1960 ்களில், 
�ிரான்ஸின் நாட்டுப்புறப் புட்கப்�டக்கடல �றறிய ள�ார்டியூ 
அவர்்களின் ஆய்வில், மி்கவும் ொ்ாரணமான புட்கப்�டங்கள், 
்திருமணம் மறறும் ெமூ்க நதி்கழவு்களின் ள�ாது எடுக்கப்
�டும் புட்கப்�டங்கள் ்ான் என்றும்   இருப்�ினும், அவறறில் 
வீட்டில்14 ்காட்ெிககு டவக்கப்�டும் ஒருெிலவறடற ்விர, மறற
டவபயல்லாம் ப�ட்டியில் பூட்டிடவக்கப்�டு்கதின்றன என்றும் 
அவர் குறிப்�ிடு்கதிறார். இந் வட்கயான புட்கப்�டங்கள் 
எல்லாம், ெமூ்கப் �ஙகு்கள் மறறும் உறவுமுடற்கள் �றறிய 
்காட்ெிககுரிய ஆ்ாரங்களா்க விளஙகும் ெமூ்க விளக்கப்
�டங்கள் என்று அவர் வா்திடு்கதிறார். இதுள�ான்ற விழாக்கள் 
புட்கப்�டங்கள் எடுப்�்றகு ்கு்தியானடவ ஏபனனில், இடவ 
அன்றாட வாழவின் வழடமககு அப்�ாற�ட்டடவ. இடவ, 
ெமூ்க வாழவின் உணர்்செிமிக்க ்ருணங்கடள உருவாக்கதி, 
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நதிடலநதிறுததுவள்ாடு, குழு ஒறறுடமடயயும்15 மறு உறு்திப்
�டுதது்கதிறது.

இ்றகு மாறா்க, இன்றுள்ள அளந்க ெமூ்க ஊட்கப் புட்கப்
�டங்கள், மி்கவும் ொ்ாரணமானடவயா்க இருக்கதின்றன. 
ளமலும் வாட்ெப் ள�ான்ற ்ளங்களில் உள்ள புட்கப்�டங்கள், 
ஞா�்கங்கடள விட நதிடலயாடமளயாடு அ்தி்கம் ப்ாடர்பு
டடயடவயா்க இருக்கதின்றன. இருப்�ினும், ப்ாடர்்செிநதிடல 
ெம்�ந்ப்�ட்ட உ்ாரணங்கடளயும், நாம் �ார்க்க முடியும். 
உ்ாரணத்திறகு, ஏள்ாபவாரு வட்கயில் ெிறப்�ான்ான 
்ருணங்கடளயும், ப்காண்டாட்டங்கடளயும் �்திவு பெய்யும் 
இடமா்க இன்று மு்கநூல் இருப்�து ்ான். புட்கப்�டங்கள், 
இப்ள�ா ப்ல்லாம் வாழதது அட்டட்களுடன் ப்ாடர்புடட
ய்ா்கதிவிட்டன. மக்கள் உறவுமுடற்கடள, புட்கப்�டங்கள் 
அனுப்புவது மறறும் �்கதிர்வ்ன் மூலம் அஙகீ்கரிக்கதிறார்்கள். 
ஆனால், குறிப்�ா்க டிரினிடாட் மறறும் ப்ன்னிந்தியாவில்,  
விளெஷமான ்ருணங்களில், வாழதது �ாணியிலான 
மீம்்கடள, புட்கப்�டங்களுடன் ளெர்தது அனுப்பு்கதிறார்்கள். 
தீ�ாவளி, புத்ாண்டு மறறும் ்கதிறி்ஸதும்ஸ விடுமுடற்கள், 
�ிறந  ்நாள், �ட்டம்ப�றும் நாள் ள�ான்ற ்ருணங்களில், 
வாழதது அட்டட்கள் அனுப்புவது ட்ரினிடாடில் உள்ள �ாரம்
�ரிய வழக்கம். இப்ள�ாப்ல்லாம், இது ள�ான்ற ்ருணங்களில், 
மு்கநூலில் புட்கப்�டங்கடள ஒருவருகப்காருவர் அனுப்�ிக
ப்காள்வ்ன் மூலம் வாழதது பொல்லிகப்காள்்கதிறார்்கள்.

எங்களுடடய ப்ன்னிந்திய ஆய்வுக்களத்தில், விளெஷ 
்ருணங்களளாடு ளெர்தது, அன்றாட வாழததுக்களும், ெம்�ிர
்ாயமா்க �்திவிடப்�டு்கதின்றன. இநதுெமயத்திலுள்ள ்கர்மா 
என்ற ள்காட்�ாட்டின் மீதுள்ள ப�ாதுவான நம்�ிகட்கயின் 
�ிர்காரம், ஒருவர், ்ம்டம்ச சுறறியிருககும் எ்திர்மடறயான 
விஷயங்களின் ்ாக்கதட் ெமன்பெய்வ்ற்கா்க, ளநர்மடற
யான விஷயங்கடள, ்ங்கள் ெமூ்க ப்ாடர்பு்களுடன் �்கதிர்நது 
ப்காள்ள ளவண்டும் என்�்றள்கற�, இந்ப் வாழததுப் 
�்திவு்கள் �்கதிரப்�டு்கதின்றன.

இதுள�ான்ற �்திவு்கள் வழக்கமா்க, பவறறுப் �ின்னணி
யிளலா அல்லது ஓவியக்காட்ெி ள�ான்ற �ின்னணியிளலா, 
“்காடல வணக்கங்கள். உங்களது நாள் இனிய்ா்க இருக
்கட்டும்” ள�ான்ற வாழதது வரி்கள் ப்காண்டடவயா்க இருககும்.

ெமூ்க ஊட்கங்கள், பவறுளம, எஙகுமுளத்ன்டமயுடடய 
்காட்ெிப் �டங்கடள ளநாக்கதிய மாறறதட் மட்டும் �ிர்தி�லிக்க
வில்டல. இ்ன் விடளவா்க ஒருெில வழககு்களில், மக்கள், 
“்கண்டிப்�ா்க ப�ாதுப்�ார்டவககு அல்ல” என்று ஒதுக்கதி 
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டவத்திருந் ்ங்களின் நூறறுக்கணக்கான புட்கப்�டங
்கடள, இப்ள�ாது பவளியிட்டுக ப்காண்டிருக்கதிறார்்கள். இது 
்னிப்�ட்ட புட்கப்�டங்களில் மட்டுமல்லாமல், மக்கள் ்ங்கள் 
ெமூ்க உறவுமுடற்கடள புரிநதுப்காண்டிருககும் வட்கயிலும் 
ஏற�ட்டுள்ள மாப�ரும் மாறறதட்யும் எடுததுடரக்கதிறது. 
இட் நாங்கள் எங்களுடடய ப்ன்்கதிழககு துருக்கதி ஆய்வுக
்களத்தில் �ார்தள்ாம். இஙகு, ெமூ்க ஊட்கங்களுககு முன்பு, 
புட்கப்�டங்கள் என்�டவ, �ிரதளய்கமானடவ. இ்ற்கான 
வி் திவிலககு, ஒரு ெில ெம்�ிர்ாயமான உருவப்�டங்களும், 
வீடு்களில் �ார்டவயா்க டவக்கப்�ட்டிருககும் ்திருமணப் 
புட்கப்�டங்களும், ப்ாகுப்ள�டு்களில் ளெமிதது டவக்கப்

(a)

(b)

படம். 11.5 ட்ரினிடாடியர்்கள் மு்கநூலில் �்கதிர்நது ப்காண்ட 
விடுமுடற வாழததுக்கள்
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(a)

(b)

படம். 11.6 ்மிழநாட்டில், மு்கநூலில் சுறறி்சபெலுத்ப்�ட்ட 
ம்திய மறறும் மாடல வாழததுக்கள்
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(a)

(b)

படம். 11.7 ப்ன்்கதிழககு துருக்கதியில் குடும்� ெந்திப்பு்களின் 
ள�ாது எடுக்கப்�ட்ட உணவு்களின் புட்கப்�டங்கள்
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�ட்டிருககும் புட்கப்�டங்களும் ்ான். ப�ட்டி்களில் ளெமிதது 
டவக்கப்�ட்டிருககும் புட்கப்�டங்கள் மி்கவும் இயல்�ானடவ. 
இ்திலுள்ள குடும்� உறுப்�ினர்்கள், மி்கவும் இயல்�ா்க உடடய
ணிந்திருப்�ர். இந் புட்கப்�டங்கள், குடும்�த்தில் இருப்�
வர்்களின் �ார்டவககு மட்டுமா்க, ்கட்டுப்�ாடான சூழல்்களில் 
�்கதிரப்�டும்.

இருப்�ினும், மு்கநூலின் வருட்கயால், ொ்ாரண குடும்� 
நதி்கழவு்களான, மத்திய உணவு மறறும் இரவு உணவு ெமயங
்களும், ்காட்ெிககுரிய நதி்கழவு்களா்க அ்தி்க முக்கதியததுவம் 
ப�றறுவிட்டன. இருப்�ினும், மக்களின் புட்கப்�டங்கடள 
பவளிப்�டடயா்க �்கதிர்நது ப்காள்வ்தில் இருககும் ்கட்டுப்
�ாடு மறறும் உள்ளூர் �ாரம்�ரியம் ஆ்கதிய ்காரணங்களால், 
�ல மு்கநூல் உ�ளயா்கதிப்�ாளர்்கள், மக்களின் மு்கங்களில் 
்கவனம் பெலுத்ாமல், அவர்்களுடனான ்ங்களின் ஒட்டு
்டலயும், அவர்்களுடன் ்ாங்கள் ்ரமான ளநரம் பெலவி
டுவட்யம் பவளிப்�டுததுவ்ற்கான மாறறு வழி்கடள 
்கண்டு�ிடித்னர். இ்ன் விடளவா்க, குடும்� ெந்திப்பு்களின் 

(c)

படம். 11.7 (ப்ாடர்்செி)
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ெமயத்தில், உணவில் �ரிமாறப்�டும் �லவட்க �ண்டங்கடளயும்  
முன்கூட்டிய அடமததுடவக்கப்�ட்ட உணவுளமட்ஜடயயும் 
புட்கப்�டம் எடுப்�ட் அவர்்கள் விரும்�ினர். இந்வட்கயில் 
அவர்்கள், நவீன யு்கத்தின் பெயலான நதி்கழவு்கடள �்கதிர்வ
ள்ாடு ஒததுப்ள�ாவது மட்டுமல்லாமல், புட்கப்�டங்களின் 
குவியதட், மு்கங்களில் இருநது உணவுககு மாறறிய்ன் 
மூலம், �ாரம்�ரிய �ழக்கவழக்கங்களுககும் எந்வி்  �ா்திப்பு
மில்லாமல் �ார்ததுகப்காண்டார்்கள்.

மேனமேலும் அணுகத்தக்க ேற்றும் ்தார்மீக 
கருததுபபரிோற்்றம்

நதி்கழநதிடல ்கருததுப்�ரிமாறறங்கள், ப�ருமளவு ்காட்ெிக
குரிய்ா்க மாறிவருவ்ன் ப்ளிவான ஒரு விடளவு, அடவ 
குடறந் ்கல்வியறிவு உடடயவர்்களாலும் அணு்கப்�ட  
முடிவது ்ான். நட்க்சசுடவ புத்்கங்கள், குடறந் ்கல்வியறிவு  
உள்ளவர்்கடளயும் அ்தி்கம் �டிக்கததூண்டியது ள�ால, ெமூ்க 
ஊட்கங்களின் ்காட்ெிககுரிய கூறு்கள், அ்தி்க அளவில், 
டி்ஜிட்டல் வட்கயில் துடிப்�ா்க16 இருக்க ஊககுவிக்கதிறது. 
�ிளரெிலிய ஆய்வுக்களத்தில், வயதுவந்வர்்கள், இளம்
வய்தினர் ள�ால அள் அளவிறகு, ெமூ்க ஊட்கங்களில், 
துடிப்�ா்க இருக்க விடழந்னர். இது அவர்்கள் இளம்வய்தி
னரின் ள�ாக்கதில் ள�ா்க விரும்�ிய்ால் அல்ல. இது எ்னால் 
என்றால், ெமூ்க ஊட்கங்களில் இருப்�து அவர்்கடள, �ரந்   
ளநாககுடடயவர்்களா்க, உல்க அறிவுடடயவர்்களா்க, ்ஸமார்ட்
ள�ான் வாங்கககூடிய அளவு வருமானமுள்ளவர்்களா்க, பு்திய 
ப்ாழில்நுட்�ங்கடள ட்கயாள்வ்தில், ்ன்னம்�ிகட்கயும், 
ள்ர்்செியும் உள்ளவர்்களா்க   பமாத்த்தில், “நவீனமான
வர்்கள்” என்�ட் குறிககும் வட்கயில் இருப்�்ற்கா்கத ்ான். 
ஏடழ �ிளரெிலியர்்களிடடளய, ்கடந் இரு�்ாண்டு்களில், 
்கல்வியறிவின் அளவு ப�ருமளவு மாறிவிட்டது. 50 வயதுககு 
ளமற�ட்டவர்்களில், மூன்றில் ஒரு�ஙகு, ்கல்வியறிவு அறற
வர்்கள். ஆனால், �்தின்�ருவத்தினரில்17 பவறும் இரண்டு 
ெ்வி்கதி த்தினர் ்ான் ்கல்வியறிவு இல்லா்வர்்களா்க இருக
்கதிறார்்கள். இளம் வய்தினர், ெமூ்க ஊட்கங்கடள, வயது வந்
வர்்களின் �ார்டவககு அப்�ாற�ட்டு ்மகப்கன ஒரு �ிம்�தட் 
உருவாக்கதிகப்காள்ளககூடிய இடமா்க �ார்ப்�து ள�ாலளவ, 
வயதுவந்வர்்களும் கூட, ்ங்கடள ஒத்வர்்களுடன் �ழகுவ
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்ற்கான வாய்ப்�ளிககும் ஒரு இடமா்களவ ெமூ்க ஊட்கங்கடள 
�ார்க்கதிறார்்கள்.

குடறந் அளவு ்கல்வியறிவு உள்ளவர்்கள் கூட ்ங்களு
டடய பொந் �்திவு்கடளப் ள�ாடுவட்விட, அ்தில் ்ாங்கள் 
�ார்ககும் மறற �்திவு்கடள சுழறெி முடறயில் �்கதிர்நது 
ப்காள்வ்ற்கா்க மு்கநூடல உ�ளயா்கதிக்கதிறார்்கள். மக்கள் 
குறு்கதிய, சுருக்கமான “KKKKK” என்�து ள�ான்ற வாய்விட்டு 
ெிரிப்�ட் குறிககும் வட்கயான ்கருததுப்�்திவு்கடள 
இட்டாலும், விருப்பு ப்ரிவிப்�து ்ான் மி்கவும் ப�ாதுவான 
நடவடிகட்கயா்க இருநது வரு்கதிறது. இந்க குழு, ்னிப்�ட்ட  
நதிடல விவரங்கடள, மீம்்கள், புட்கப்�டங்கள் மறறும் 
்காபணாளி்கடள �்கதிர்வ்ன் மூலம் �்திவிடாவிட்டாலும்,  
அவர்்கள், ்ங்கள் ்கருதது்கடளயும், ம்திப்பீடு்கடளயும், 
ரெடன்கடள பவளிப்�டுத்திகப்காண்டு ்ான் இருந்ார்்கள். 
ஆ்களவ, ்ங்கள் ்கருததுக்கடள ப்ளிவா்கப் ள�ெ இயலா
்வர்்கள், ்ங்கள் பொந் வார்தட்்களின் மூலம் ப�ாது
விடங்களில் ்ங்கள் அ�ிப்ராயதட் கூறத்யஙகு�வர்்கள் 
ள�ான்றவர்்களிடடளய மீம்்கள், அவர்்கள் ்ங்கள் ்கருததுக
்கடள பவளிப்�டுததும் ஒரு வட்கயா்க, அ்தி்க முக்கதியததுவம் 
ப�றறது.

ப்ன்னிந்திய ஆய்வுக்களத்தில், மு்கநூலில் உள்ள 
குறியீடு்கள், அ்ாவது, விருப்பு ப்ரிவிப்�்றகு ்கட்டட
விரடல உயர்ததுவது, �்கதிர்வ்றகு அம்புககுறி ள�ான்றடவ, 
குடறந் ்கல்வியறிவு உள்ள இளம் வய்தினரும் �ஙள்கற
�்றகு உ்வியது. எங்களுடடய �ிளரெிலிய ஆய்வுக்களத்தில் 
இருந்ட் ள�ாலளவ, �்கதிரப்�ட்டடவ, அளந்கமா்க மீம்்கள், 
புட்கப்�டங்கள் மறறும் ்காபணாளி்கள் ்ான். மறறவர்
்களின் �்திவு்களுககு விருப்பு ப்ரிவிக்க முடிவள், இந் 
உ�ளயா்கதிப்�ாளர்்களுககு, அவர்்களின் ெமூ்க அளவிலான 
நதி்கழநதிடல இருப்புககு ்ன்னம்�ிகட்க அளிக்கவல்ல்ா்க 
இருந்து. ப்ாழில்துடற சீன ஆய்வுக்களத்தில், ்கல்வி
யறிவு அளவு்கள் உயர்வா்க இருந் ள�ா்திலும், குடறந் 
்கல்வியறிவு ப�றற �ல குழுக்களும், ெமூ்க ஊட்கங்களில் 
்காட்ெியடமப்பு்கடள, பவளிப்�டுததும் ஒரு முடறடமயா்க 
�யன்�டுத்தினர். ப்ாழில்துடற ந்கரத்தில் உள்ள ்கதிராமப்
புற புலம்ப�யர்வு மக்கள்ப்ாட்கயினர், குறிப்�ா்க இளம் 
வய்தினர், மறறவர்்களால் ்திருத்தியடமக்கப்�ட்ட, ஊககுவி
ககும் அல்லது உணர்்செிவெப்�டுததும் வரி்கடளக ப்காண்ட 
�டங்கடளளயா அல்லது ஓவியக்காட்ெி ள�ான்ற �டங்கடளளயா 
�்கதிர்நது ப்காள்்கதின்றனர். ஒரு ெிலர், இந்ப் �்கதிரப்�ட்ட 
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�டங்களுடன், ்ங்களது பொந் வார்தட்்கள் ெிலவறடறயும்  
ளெர்தது �்திவிட்டனர். உ்ாரணத்திறகு, நான் என்�ட்க 
குறிககும் “ளவா” என்ற வார்தட். இது அந் ந�ர் நதிடனப்
�ட்ளயா அல்லது அனு�விததுகப்காண்டிருப்�ட்ளயா ்ான் 
�்கதிரப்�ட்ட �டம் பவளிப்�டுதது்கதிறது என்�ட் குறிக்கதிறது.

அ்தி்க ்கல்வியறிவு ப�றற மக்களால், புட்கப்�டங்கள்,  
�ரிமாறிகப்காள்ளப்�டும் விஷயங்கள் மறறும் அனு�வங
்களின் வரம்ட� விரிவு�டுத்திகப்காள்வ்ற்கா்க �யன்�டுத்ப்
�ட்டது. ப்ன் இத்ாலியில் ்காணப்�ட்ட மீம்்களின் �ிர�ல 

(a)

(b)

படம். 11.8 வட்கதிழககு �ிளரெிலில் மு்கநூலில் �்கதிரப்�ட்ட மீம்்கள்
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வட்க்கள், மக்கள் எழுத்தில் ப்ளிவா்கக கூற விரும்�ா் 
மி்கவும் ளமம்ள�ாக்கான எண்ணங்கள் மறறும் ள்காட்�ாடு
்களுடன் ப்ாடர்புடடயடவயா்க இருந்ன. உ்ாரணத்திறகு, 
அரெியல் நதிடலடமடய விமர்ெிககும் வட்கடயக கூறலாம். 
மக்கள் ்ங்களின் ெமூ்க நதிடலப்�ாட்டால் ்கட்டுப்�டுத்ப்�டும் 
எழுததுப்�்திவு்களுககு மாறா்க, மீம்்கள், ப�ருமளவில், எந் 
ெமூ்க நதிய்தி்கடளயும் மீறாமல், ெமூ்கத்தின் மீது மடறமு்கமா்க 
�ிர்தி�லிககும் வட்கயில் உருவாக்கப்�டு்கதின்றன.

மீம்்கள், நட்க்சசுடவ மறறும் நன்பனறிக்காட்டலின் 
ஒரு வட்கயா்க சுறறிவரு்கதின்றன. இந்வட்கயில், இடவ, 
ெமூ்க நதிய்தி்கடள வலியுறுததும் ஒரு மார்க்கமா்க இருக
்கதின்றன. வடககு ெிலியில் மீம்்கள், ப�ரும்�ாலும், ொ்ாரண 
வாழகட்கயில் ப�ருடமப்காள்வ்ா்கவும், அஙகீ்கரிப்�்ா
்கவும் ெித்ரிக்கப்�டு்கதின்றன. முக்கதிய உ்ாரணமா்க, ப்கர்மிட் 
என்ற ்வடள வட்கயினம், (்ஸ�ானிய பமாழியில் “ல ரானா 
பரளன”) “ெிலெமயம் ப�ரிய வீடு இருக்களவண்டும் என்று 
விரும்பு்கதிளறன். �ின்னர், எனககு சுத்ம் பெய்யப் �ிடிக்காது 
என்�து நதிடனவுககு வநது அந் விருப்�தட் ஒதுக்கதி 
விடு்கதிளறன்” ள�ான்ற உணர்வு்கடள பவளிப்�டுததுமாறு 
இருககும் மீம்்கள். மறற மீம்்கள், எ்திர்�ார்ப்�ிறகும் இயல்பு 
நடடமுடறககும் உள்ள ளவறு�ாடு்கடள எடுததுக்காட்டும் 
வட்கயிலான புட்கப்�டங்கடள உள்ளடக்கதியடவ. உ்ாரணத
்திறகு, ்கட்டான உடலடமப்பு ப்காண்டவர் Vs எடடகூடு்லான  
உடலடமப்பு ப்காண்டவர், �ள�ளககும் பு்திய ்கார்்கள் vs துருப்

படம். 11.9 QQ வில் உள்ள இந்ப் �்திவு, “நான் ள�ாகும்ள�ாது 
எனது ்கண்ணீடர என்டன ளநெித்வர்்களுக்கா்கவும், எனது 
புன்னட்கடய, என்டன ்காயப்�டுத்தியவர்்களுக்கா்கவும் 
விட்டு்சபெல்ளவன்” என்று குறிப்�ிடு்கதிறது. இட  ்�்கதிர்நது 
ப்காண்ட ந�ர், இந்ப்�்திவின் ளமல் “ளவா”   மாண்டரின் 
பமாழியில் நான் எனப்�டும் வார்தட்டய இடணத்திருக்கதிறார்
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(a)

(b)

படம். 11.10 ெிலி ஆய்வுக்களத்தில் மு்கநூலில் �்திவிடப்�ட்டுள்ள 
ப்கர்மிட் மீம்்கள். “ெிலெமயம் நான் பவகுதூரம் �யணம் பெல்ல 
விரும்பு்கதிளறன். ஆனால், என்னிடம் ஒரு டிகப்கட் வாங்கககூட 
�ணமில்டல என்�து �ின்பு ்ான் நதிடனவுககு வந்து. அ்னால் 
விட்டுவிட்ளடன்” மறறும் “ெிலெமயம் நான் ளவடலடய விட்டுவிட 
விரும்பு்கதிளறன். என்டன ஆ்ரிக்க யாருமில்டல என்�து 
�ின்பு்ான் நதிடனவுககு வந்து. அ்னால் விட்டுவிட்ளடன்”
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(a)

(b)

படம். 11.11 ட்ரினிடாடில், மு்கநூலில் சுறளறாட்டத்தில் உள்ள 
ப்கர்மிட் மீம்்கள்
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�ிடித் �டழய வண்டி்கள், நாவூற்சபெய்யும் உணவு்கள் vs 
்கரு்கதிப்ள�ான உணவு்கள் ள�ான்றவறடற ெித்ரிககும் 
புட்கப்�டங்கள்.

மக்கள், ்ாங்கள் வெ்தியா்க உணரும் வாழகட்க முடற 
�றறிய ்ங்களின் விருப்�ங்கடள பவளிப்�டுததுவ்றகும் 
மறறும் அவர்்கடள ்ாழவா்க நதிடனப்�வர்்கடள விமர்ெிப்
�்றகும் �ிர�லமான மறறும் �ாது்காப்�ான முடறயா்க 
ளவடிகட்கப் ள�்சசு விளஙகு்கதிறது18. டிரினிடாட், லிப்டன் ள்நீருக
்கான ஒரு ப்ாடல்காட்ெி விளம்�ரத்தில் இருநது எடுக்கப்
�ட்ட ்ங்களின் பொந் ப்கர்மிட் மீடம வழங்கதியது19. அந் 
விளம்�ரத்தில், ப்கர்மிட், ஒரு உணவ்கத்தின் உள்ளள அமர்நது 
ப்காண்டு, நதியூயார்க ந்கர ப்ருக்களின் குழப்� நதிடலடய 
�ார்டவயிட்டுகப்காண்டிருக்கதிறது. �ின்னர் அது அடம்தியா்க, 
்ன் ள்காப்ட�யில் இருநது ள்நீடரப் ப�ரு்கதிகப்காண்ளட, 
“ஆனால் அது என் ளவடலயல்ல” என்ற எடுப்பு்சபொற
பறாடடரக கூறு்கதிறது. டிரினிடாட் ஆய்வுக்களத்தில் ்காணப்�ட்ட 
மீம்்களில், மறற ந�ர் அல்லது குழு என்ன பெய்்கதிறது என்�ட் 
சுட்டிக்காட்டுவ்ற்கா்க, இந் எடுப்பு்சபொறபறாடர் �யன்�டுத
்ப்�ட்டது. மி்கவும் தீவிரமான விமர்ெனக ்கருததுக்கள், இந் 
நட்க்சசுடவயின் ்திடரமடறவில் சுறளறாட்டத்திறகு விடப்
�டு்கதிறது. எங்களுடடய �ல ஆய்வுக்களங்களிலும், மீம்்களின் 
இந்வட்கயிலான ப�ாதுவான �யன்�ாடு, மீம்்கடள ெமூ்க 
ஊட்கங்களின் மீது ்ார்மீ்கக ்கட்டுப்�ாட்டட வலியுறுததும் 
ஒருவட்கயான “இடணய்ள ்காவல்துடற” யா்கக ்கருதுவது 
நடடமுடறயா்கதி வரு்கதிறது.

அளவிடக்கூடிய ்மூகம்

ெமூ்க ஊட்கங்கள் புட்கப்�டங்கடள சுறளறாட்டம் பெய்யும் முடற
்களுககு முன்நதி்கழவு்கள் இருக்கதின்றன. அடவ, ப�ாதுவா்க, 
்காமிராள�ான்்கள் மறறும் டி்ஜிட்டல் புட்கப்�டங்களின் முநட்ய 
விரிவாக்கத்தின் அடிப்�ிடடயிலானடவ. இடவ பஹ்ச .ெி.ஐ 
(ஹியூமன் ்கம்ப்யூட்டர் இன்படராக்ஷன்   மனி்  ்கணினி இடட
விடன) மறறும் எ்ஸ.டி.எ்ஸ ( ெயின்்ஸ அண்ட் படகனால்ஜி 
்ஸடடீ்ஸ  அறிவியல் மறறும் ப்ாழில் நுட்� ஆய்வு்கள்) ள�ான்ற 
மறற துடற்களில் விரிவா்க ஆய்வு பெய்யப்�ட்டுள்ளன. 
்ஜப்�ானில் ்காமிராள�ான்்களின் �யன்�ாடு �றறிய இன அடம
ப்�ியல் ஆய்வு நடத்திய இளடா என்�வர் இந்ப் �ரவலான புட்கப்  
�டப் �்கதிர் டல, “பநருக்க மான ்காட்ெிககுரிய இடண இருப்பு”: 
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அ்ாவது, ஒரு புது வட்கயான ெமூ்க விழிப்புணர்வு மறறும் 
்கருததுக்கள் மறறும் ்கண்ளணாட்டங்களின்20 �ரிமாறறம் என்று 
குறிப்�ிடு்கதிறார். ்காமிராள�ான்்களின் �ரவல் �றறியும், புட்கப்�ட 
�்கதிர் ல் ்ளங்கடளப் �றறியும் ப�ாதுவா்க21 இது ள�ான்ற 
ஆளலாெடன்கள் ப்காடுக்கப்�ட்டுள்ளன. இடவயடனததும், “ெமூ்க 
உறவுமுடற்கடள22 ள�ணுவ்றகு இடவ எவவாறு உ்வு ்கதின்றன” 
என்ற முநட்ய ்கருவிறள்க ்திரும்பு்கதின்றன.

லிண்ட்னர் எட் அல் மறறும் �லர், ்காட்ெிககுரிய புட்கப்
�டங்கள், �ல்ளவறு வட்கயான “ப�ாது” வுடன்23 �்கதிரப்
�டுவ்ா்கக குறிப்�ிடு்கதின்றனர். உ்ாரணத்திறகு, நண்�ர்்கள், 
்ங்கள் நண்�ர்்களின் நண்�ர்்கள் �்திவிட்டுள்ளட் �ார்ககும் 
ள�ாது, “இது நான் �ார்ப்�்ற்கா்க �்கதிரப்�ட்டுள்ளது” என்ற 
உணர்வு, இவர்்களுக்கதிடடளயயான முநட்ய உறவுமுடற
்கடள ்ாண்டி்ச பெல்்கதிறது. �ல மக்கள், குடும்�த்தினர், நண்�
ர்்கள், ெ்க�ணியாளர்்கள் என்று ்னித்னியா்கப் �ிரிக்கப்�ட்ட 
�ல வடலதப்ாடர்பு்கடள ப்காண்டிருக்கதிறார்்கள். இடவ
யடனததும், மு்கநூலில் ்திறந்பவளியிடத்தில் ஒன்றுகூடி
யிருக்கதின்றன. சூழநதிடல குடலவு24 என்ற நதிடலடய மக்கள் 
ட்கயாளும் ஒரு வட்க என்னபவன்றால், ஒரு ெில �ார்டவ
யாளர்்கள் மட்டுளம புரிநதுப்காள்ளககூடிய வட்கயிலான 
புட்கப்�டங்கடள �்திவிடுவ்ன் மூலம் ்ான். மு்லாம் 
அத்தியாயத்தில் குறிப்�ிட்டது ள�ால, அளவிடககூடிய ெமூ்கம், 
பவவளவறு ெமூ்க குழுக்கடள பவவளவறு ்ளங்களளாடு 
ொர்�ிடுவ்ால் மட்டுமல்லாமல், இந் வட்கயிலும் ப்காடுக்கப்
�ட்டுள்ள ்ளத்தினுள் வடிடவடமக்க முடியும்.

�ார்டவயாளர்்களுககுள்ளளளய ஒரு உட்குழு உருவாககு
வது ்ான் ளநாக்கம் என்றாலும், “ஒட்டுள்கட்்கககூடியவர்்கள்” 
என்று குறிப்�ிடப்�டும்   அ்ாவது, �்திவிட்ட ந�ருடன் ப்ாடர்�ில் 
இல்லா் ்ால், குறிப்�ிட்ட �்திவிற்கான அரங்கத்தினர் அல்லா
்ாவர்்கள், ஆனால் அவர்்கள் �ார்ப்� வறறில் இருநது அர்த ்
பமடுததுகப்காள்�வர்்கள்,ள�ான்று ்ளத்திலுள்ள மறறவர்்களின் 
இருப்பு இருக்கத்ான் பெய்்கதிறது25. மக்கள் ஒளரெமயத்தில் �ல்ளவறு 
“ப�ாது” க்களில் �ஙப்கடு ததுகப ்காள்ளும்ள�ாது, �்கதிரப்�டும் 
புட்கப்�டங்கள், இ்ன் விடளவா்க, ஒரு ெிலரால் ப�ாருத்மான
்ா்கவும், ளவறு ெிலரால் ப�ாருத்மறற்ா்கவும் �ார்க்கப்�டுவ்தில் 
ஆ்செரியம் ஒன்றுமில்டல. ஒவபவாரு சூழலிலும், மக்கள் இட்க 
ட்கயாளும் முடறடயக ்கண்டறி்கதிறார்்கள் என்�ட  ் நாம் 
்கண்ளடாம். ஒரு ெில வழககு்களில் இது, உ்ாரணத்திறகு, ட்ரினி
டாடில் உள்ளட்ப் ள�ால, ஒருெிலரால் புரிநது ப்காள்ள முடியா் 
ப�ாருளடக்கதட  ் �யன்�டுததுவட  ் ள�ான்ற, அளவிடக கூடிய 
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ெமூ்கதட  ் ெம்�ந்ப்�டுதது்கதிறது. அல்லதும் எங்கள் ப்ன் 
இத்ாலிய ஆய்வுக்களத்தில் உள்ளட்ப் ள�ால, மக்களில் �லர், 
ப�ாருத்மறற்ா்கக ்கரு்ககூடிய எட்யும், மி்கவும் பநருக்கமான 
வாட்ெப் ள�ான்ற ்ளங்களில் �்திவிடு ்கதின்றனர். அளவிடககூடிய 
ெமூ்கத்திறகு �்திலா்க, ப்ன்்கதிழககு துருக்கதியில் மக்கள், நதி்கழ்செி
்களின் ள�ாது, யாடரயும் விட்டுவிடககூடாது என்�்ற்கா்களவ, 
மக்களின் புட்கப்�டங்களுககு �்திலா்க, உணவு �்ார்த்ங்களின் 
புட்கப்�டங்கடள அ்தி்க அளவில் �்திவிடு்கதிறார்்கள். இருப்�ினும் 
ெிலெமயங்களில், �்திவு்கடள அ்ற்கான அரங்கத்தினருக்கதி
டடளய மட்டுமா்க டவததுகப்காள்ளும் உத்தி்கள் ள்ாறறுப்ள�ாய், 
சூழநதிடலக குடலவு, ப�ாருத  ்மறற �டங்கடள, ப�ாருத்ம
றற அரங்கத்தினருககு பவளிப்�டுத்தி விடு்கதிறது. இ்ற்கான 
்கண்கூடான உ்ாரணம், அந்ரங்க உறவுமுடற்களின் சூழல்்க
ளில் எடுக்கப்�ட்டு, ்னிப்�ட்ட ்்கவலா்க �்கதிரப்�ட்ட �ாலியல் 
ெம்�ந்ப்�ட்ட �டங்களின் சுறளறாட்டம் ்ான். ப்ன்னிந்தியாவில், 
ப�ண்்களின் அடலள�ெியில் இருநது ்கெியவிடப்�ட்ட புட்கப்
�டங்கடள்ச சுறறி ஒரு ள்ாறறப்�ாடு இருக்கதிறது. ப�ண்்கள் 
அவர்்களா்க இதுள�ான்ற �டங்கடள �்திவிட மாட்டார்்கள். 
அவர்்கள் எந  ் ஆணுககு இவறடற நம்�ி அனுப்�ினார்்களளா, 
அவர் இந்ப் புட்கப்�டங்கடள நதி்கழநதிடலயில் �்திளவறறிய்ன் 
மூலம், அந்ப் ப�ண்்களுககு நம்�ிகட்க துளரா்கம் பெய்துவி
ட்டனர் என்�து ்ான் அது. இ்ன் விடளவா்க, ப�ண்்கள் மி்கவும் 
்கவனமா்க, ்ங்கள் அடலள�ெி எப்ள�ாதும் பூட்டப்�ட்டு இருக
்கதிற்ா என்றும், ்ங்கள் அரு்கதிளலளய இருக்கதிற்ா என்றும் அ்தி
்கப்�டியான விழிப்புடன் பெயல்�ட்டு, ்ங்கள் துடணவர்்கடளயும், 
அவர்்களின் அடலள�ெிடய �ாது்காததுகப்காள்ள இதுள�ான்ற 
முன்பன்செரிகட்க நடவடிகட்க்கள் எடுக்க தூண்டு்கதிறார்்கள். 
இறு்தியா்க, ப�ண்்கள் ்ாங்கள் மட்டும் இருககும் புட்கப்�ட
ங்கடள பவகு அபூர்வமா்கத்ான் �்திளவறறு்கதிறார்்கள். மாறா்க, 
குழுப்புட்கப்�டங்களுககு நதிற�ள்ாடல்லாமல் அவறடற �்திளவ
றறவும் பெய்்கதின்றனர். அவர்்கள், ஒரு ்திடரப்�டக ்க்ாநாய்கதி 
அல்லது �ாப் ்கலா்சொர ெின்னம் ள�ான்ற குறியீட்டு ம்திப்புள்ள 
�டங்கடளயும், ்ங்களின் �ிர் தி�லிப்�ா்க ள்ான்றும் வட்கயில், 
�்திளவறறு்கதிறார்்கள்.

அந்ரங்க புட்கப்�டங்கடள, ஒரு உறவுமுடற முடிந் 
�ிறகு, ளவண்டுபமன்ளற பவளியிடும் இந்்ச பெயடலக
குறிககும் பொறபறாடடர ்கண்டு�ிடிப்�்றகு ெில்காலம் 
முன்னளர, �ழிவாஙகும் ஆ�ாெம் என்ற இந் ள்ாறறப்�ாடு, 
ட்ரினிடாடில் ்காணப்�ட்டது. ஆங்கதிளலயப் �ள்ளி்களிலும்,  
ளவறுெில இடங்களிலும், ்ஸனாப்ொட் வளர்நது வந் ஒரு 
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குறு்கதிய ்காலத்தில், புட்கப்�டங்கள் பவகு சுல�மா்க 
்திடரயில் எடுக்கப்�டககூடும் என்�ட் உ�ளயா்கதிப்�ாளர்்கள் 
அறிந்திரா் ்கால்கட்டம் ஒன்று இருந்து. இ்ன் விடளவா்க 
ெில இளம்ப�ண்்கள், அவர்்கடள �ின்னாளில் வருத்ப்�ட
டவத் ெில �டங்கடள �்கதிர்நது ப்காண்டிருந்னர்.

இதுள�ான்ற புட்கப்�டக ்கெிவு, �ாலியல் மறறும் 
ஆடடயில்லா கூறு்களுககு மட்டும் வடரயறுக்கப்�ட்டது அல்ல. 
உ்ாரணத்திறகு, ஒரு நண்�டரப் �றறி குடறகூறி, ்ன்டன
பயாத்வர்்களுடன் �்கதிர்நது ப்காண்ட ஒரு �்திவு, ெ்க �ணியா
ளர்்களால் �ார்க்கப்�டும் ள�ாது, இள  ் ள�ான்ற �ிர்செிடன்கள் 
எழு்கதிறது. எ்திர்�ாலினதட  ் ளெர்ந  ் ஒருவரின் புட்கப்�டம் 
பவறுளம ஒருவரின் வடலப்�க்கத்தில் இருப்�து மட்டுளம கூட, ஒரு 
்திருமணத்தில், �யதட்யும், ப�ாறாடமடயயும் தூண்டக கூடும். 
மறபறாரு நதிலவரம் என்ன பவன்றால், �்கதிரப்�ட்ட புட்கப்�டங்கள், 
முறறிலும் ளவறு�ாடான சூழலில் புரிநதுப்காள்ளப்�டுவது ்ான். 
அவர்்கள், ப்காண்டாட்டங்களின் ள�ாது, மக்கள் மது அருநதுவது 
ள�ாலவும், �ணியிடத்திளலா, குடும்� நதி்கழ்செி்களிளலா இருப்�்தி
லிருநது முறறிலும் வித்தியாெமா்க நடநது ப்காள்வது ள�ாலவும் 
ெித்ரிககும் புட்கப்�டங்கடள �்கதிர்நது ப்காள்ளககூடும். இது 
ள�ான்ற ெந்ர்ப்�ங்களில், பு்திய �ார்டவயாளர்்கள், இந்ப் 
புட்கப்�டங்கடள �ார்ககும் ்கண்ளணாட்டதட  ்்கட்டுப்�டுததுவது 
மி்கவும் ்கடினம்.

்கெிவு என்�து எப்ள�ாதுளம ்கவனககுடறவால் ஏற�டு
்கதிறது என்று நாம் அனுமானிததுக ப்காள்ளககூடாது. இந்ப் 
�ிர்செிடனககும், மடறமு்கங்களின் வளர்்செிககும் இடடளய 
ஒரு ப்ளிவறற எல்டலகள்காடு இருக்கதிறது. உ்ாரணத  
்திறகு, ஒரு ஆங்கதிளலய �ள்ளிககுழநட், ்கடற்கடரயில் உள்ள 
ஒரு �ன்றியின் �டதட், வகுப்�ிலுள்ள யாளரா ஒருவடர 
குறிப்�ிடும் வட்கயில், ஆனால் யாபரன்று பவளிப்�டடயா்க 
கூறாமல், �்திளவறறககூடும். ட்ரினிடாடில் உள்ள மக்கள்
ப்ாட்க, ்கதிசு்கதிசுவிறகும், அவதூறு (இ்ற்கான உள்ளூர் 
வார்தட் “�்செனால்”) ள�சுவ்ற்கா்கவுளம ்ங்கடள அர்ப்�
ணிததுக ப்காண்ட்ா்க ்கருது்கதிறது. இ்ன் ்காரணமா்களவ,  
மக்களிடடளய முடிவில்லா மறுவிளக்கம்26 ஏற�டுததும்  
அடுத்டுத் நதிடலக்கான ஆ்ாரங்கடள, ்காட்ெியடமப்பு்கள் 
வழஙகும் வி்ம் �றறிய ்கணிெமான ஆர்வம் இருக்கதிறது. 
ப்ளிவறற ்காட்ெிககுரிய �்திவு்கள், ெிலெமயங்களில், �ிர�ல 
ப�ாழுதுள�ாககு வடிவமா்கவும், மடறமு்க அவதூறுக்கான 
்காட்ெியடமப்பு ெமனா்கவும் ஊககுவிக்கப்�டு்கதிறது. மறு
வட்கயில், புட்கப்�டங்கடள யார் எடுதது, ெமூ்க ஊட்கங்களில் 
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�்திளவறறு்கதிறார்்கள் என்ளற அறியா் நதிடல, ட்ரினிடாடில் �றற
று்தியின்டம குடறவுககும், சீனாவில் ஊழல் குடறப்புககும்   
வித்திட்டிருக்கதிறது. இதுள�ான்ற மாறு்ல்்களுககு எ்திர்�ாரா் 
விடளவு்களும் ஏற�ட்டுள்ளன. சீனாவில், உயர்்ர மது�ானம் 
விற�டன பெய்யும் ஒரு நதிறுவனம், அ்தி்காரி்கள், ்ாங்கள் 
இந் விடலயுயர்ந் மது�ானங்கடள அருநதும் புட்கப்
�டங்கள் ெமூ்க ஊட்கங்களில் பவளிவநதுவிடுளமா என்று 
அ்செப்�டுவ்ால், ்ங்களின் விற�டன ப�ருமளவு ெரிநது
விட்டது என்று கூறியுள்ளனர்.

முடிவுலர

இந் அத்தியாயத்தில் குறிப்�ிடப்�ட்டுள்ள �ல ்கலந்ாய்வு
்களின் அடித்ளம் ஒரு ப�ாதுவான விஷயம். ் ்கவல் �ரிமாறறம் 
என்�ள் ப�ருமளவு ்காட்ெிககுரிய்ா்கக கூடும் என்ற ொத்திய
ககூறறின் முடுக்க விடெயின் �ிர்திநதி தியா்க ெமூ்க ஊட்கங்கள் 
விளஙகு்கதின்றன. அ்ாவது, ஒரு ஒட்டுபமாத் உடரயாடடல
யுளம, முழுக்க முழுக்க குரளலா எழுதள்ா இல்லாமல் நடததுவது 
ொத்தியம். ஆங்கதிளலய ஆய்வுக்களத்தில் உள்ள �்தின்�ருவ
த்தினரிடடளய ்ஸனாப்ொட் ்ான் அ்தி்க ஆ்திக்கமுள்ள ெமூ்க 
ஊட்கத்ளமா்க விளங்கதி, இதுள�ான்ற உடரயாடல் முடறடய 
�ிர�லப்�டுத்தியிருக்கதிறது. மக்கள், அந் ெமயத்தில் ்ாங்கள் 
எப்�டி உணர்்கதிளறாம் என்�ட் பவளிப்�டுததும் வி் மா்க 
இளமா்ஜி ்கடள நதிடனவூட்டும் வி் மா்க ் ங்கள் மு்க�ாவங்கடள 
அடமததுகப்காண்டு அட்ப் புட்கப்�டபமடுதது அவறடறப் 
�்கதிர்நதுப்காள்்கதிறார்்கள். ஒரு நாளில் சுமார் 750 மில்லியன் 
புட்கப்�டங்கள் இந் ்ளத்தின் மூலம் சுறளறாட்டத்தில் இருக்கதி
றது என்�ள், ்்கவல் �ரிமாறறத்தில், ்காட்ெிககுரிய �டங்கடள 
�யன்�டுததுவ்தில், இந்த்ளம் ப�ரும்�ஙகு வ்கதித்திருக்கதிறது 
என்�து ப்ளிவா்கதிறது.

ெமூ்க ஊட்க உ�ளயா்கதிப்�ாளர்்களும், இந்த ப்ாழில்
நுட்�ங்கடள உருவாககு�வர்்களும், �டங்களின் மூலம் 
இன்னும் �லவிஷயங்கடள �்கதிர்நதுப்காள்ளககூடிய பு்திய 
வழிமுடற்கடள உருவாக்கககூடிய �ரந் வளர்்செியின், 
ஒரு ெிறிய உ்ாரணம் ்ான் இது. மறற உ்ாரணங்கள், 
குடறந் ்கல்வியறிவு உடடய மக்களும் ெமூ்க ஊட்கங்களில்  
�ஙப்கடுததுகப்காள்ளககூடிய ொத்தியக கூறடற உள்ளடக
்கதியது. மறறது, ் ங்கள் ்கருததுக்கடள ளநரடியா்க எடுததுடரக்க  
்யஙகும் ் ன்னம்�ிகட்க குடறவான மக்கள், அவறடற, மடற
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மு்கமா்க மீம்்களின் மூலம் பவளிப்�டுத்ககூடிய வழி்கள் ்ான். 
மூன்றாவ்ா்க, இடணய்ள ்ரபநறிொர்ட� மடறமு்கமா்க  
�ாது்காககும் ஒரு ெக்தியா்க மீம்்கள் உருபவடுத்து ்ான்.

ளமறகூறப்�ட்ட விஷயங்களால், இஙகு கூறப்�ட்டுள்ளடவ 
பு்தியது என்று ஆ்கதிவிடாது. மறற அத்தியாயங்களில்   உ்ார
ணத்திறகு, �ாலினம் ெம்�ந்ப்�ட்ட அத்தியாயத்தில்   நாங்கள் 
வா்ாடியிருப்�து ள�ால, ெமூ்க ஊட்கங்களால் உருவாக்கப்
�ட்ட அ்தி்கப்�டியான ்கட்புலப்�ாடு ப�ரும்�ாலும் அ்தி்கப்

(a)

(b)

படம். 11.12 மு்க �ாவடன்கள், ்ஸனாப்ொட் இளமா்ஜி்களில் 
உள்ளட்ப்ள�ால இருப்�ட் ்காட்டும் �டங்கள்
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�டியான �ழடமவா்த்திறகு நம்டம இட்டு்சபென்றிருக்கதிறது. 
இது குறிப்�ா்க எங்களது ப்ன்்கதிழககு துருக்கதி ஆய்வுக
்களத்திறகு மி்கவும் ப�ாருநதும்.

புட்கப்�டங்கள், எவவாறு ்கதிராமப்புற சீனாவில் குடும்�ப் 
�ண்பு்கடள வலியுறுதது்கதிறது என்�ட்யும் நாம் �ார்தள்ாம். 
அள்ெமயம், இந் ்காட்ெியடமப்பு்கள் வளர்்செியால், முறறிலும் 
மாறான விடளவு்கடள நாம் ப்ாழில்துடற சீனாவில் 
�ார்தள்ாம். இஙகுள்ள ளநாககுநதிடல �ாரம்�ரியம் மறறும் 

(c)

(d)

படம். 11.12 (ப்ாடர்்செி)
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நதி்கழ்காலதட் விட, ்கற�டன மறறும் எ்திர்்காலதட்ப் 
�றறிய்ா்களவ இருக்கதிறது.27 ்காட்ெிககுரிய �்திவு்கள், மக்கள் 
எவவாறு ெமூ்க ஊட்கங்கடள, எவவாறு �ாரம்�ரியம், நதி்செயத
்ன்டம, ்ரபநறிொர்பு ள�ான்றவறடறப் �றறிய ்ங்களின் 
புரி் டல மறு்கண்டு�ிடிப்பு பெய்துப்காள்வ்ா்க �யன்�டுதது
்கதிறார்்கள் என்�ட் எடுததுக்காட்டு்கதிறது. இ்னாளலளய, 
குறிப்�ிட்ட சூழடலப் புரிநதுப்காள்வது, மக்கள் �்திவிடுவட் 
புரிநதுப்காள்வ்றகு மி்கவும் இன்றியடமயா்து.

அளவிடககூடிய ெமூ்க்சொர்பு என்�து, ் ளங்களுக்கதிடடளய 
மட்டுமல்லாமல், ஒளர ்ளத்தில் �ல அரங்கத்தினடர ட்கயாள்
வட்யும் உள்ளடக்கதியது என்�ட்யும் இந் அத்தியாயம் 
நமககுக ்காட்டியிருக்கதிறது. ஒருவரின் வடலதப்ாடர்புககுள் 
இந் �ல்ளவறு அரங்கத்தினருடன் இடணந்திருப்�து என்�து 
விொரத்திறகுரியது. இள் ெமூ்க ஊட்கங்கடள, ெிறிய, ்னித
துவமான, குறிப்�ிட்ட ஆர்வங்கடளயுடடய குழுக்கடள உரு
வாக்கவும் �யன்�டுத்லாம். அள்ள�ால, அடிப்�டட ்ார்மீ்க 
விொரங்கள் �றறிய �ரவலான ்கணகப்கடுப்�ிறள்கா அல்லது 
எளிடமயான அன்றாட நடடமுடற்களான ப்ன்னிந்தியாவில்  
பெய்யப்�டும் வாழதது்ச பொல்வது ள�ான்ற பெயல்்களுகள்கா 
அல்லது எங்களது ஆங்கதிளலய வயதுவந்வர்்களின் சுய
புட்கப்�டங்கள் பெய்்து ள�ால ்கவர்்செிடய ்விர்ப்�்றள்கா 
அல்லது ெிலியில் உள்ளது ள�ால “ஃபூட்டீ” புட்கப்�டங
்களுகள்கா கூட �யன்�டுத் முடியும். இடவயடனதட்யும், 
எஙகுமுளத்ன்டமயுள்ள ெமூ்க ஊட்க புட்கப்�டங்களில் 
ஒரு “ொ்ாரணத்னதட ”் உருவாக்க �யன்�டுத் முடியும்28. 
இன்று, ்கடந்்காலத்தில் இருந்து ள�ாலளவ, முன்னிடலப்
�டுத்ல் மறறும் ்்கவல் �ரிமாறறதட்ப் �றறிய விொரங்கள், 
நம்�்கத்ன்டம மறறும் உண்டம29 ள�ான்ற விொரங்கடள 
உள்ளடக்கதிய, புட்கப்�டங்கடள ஆ்ாரமா்கக ்கருதும் 
முடற்களால் ளமலும் ெிக்கலாக்கப்�ட்டுவிட்டன.

இது மானுடவியலில் ஆர்வத்திற்கான ்கடடெிப் 
புள்ளியா்க இருக்கககூடும். எங்கள் இன அடமப்�ியலின் 
மூலமா்க, நாங்கள் ஆய்வு பெய்யும் மக்கட்ப்ாட்கயில் உள்ள 
்கலா்சொர நதிய்தி்கடள �ின்�றற முயல்்கதிளறாம். ஆண்்கடள 
உடலுடழப்பு �ணியாளர்்களா்கவும், ப�ண்்கடள அக்கடற்ச 
ளெடவ ெம்�ந்ப்�ட்ட �ணியாளர்்களா்கவும் ெித்ரிககும் 
முடறயினால், �ாலினதட்ப் �றறிய புரி் ல், அ்தி்கரித்தி
ருக்கதிற்ா அல்லது குடறந்திருக்கதிற்ா என்�ட் நாங்கள் 
்கண்கூடா்கப் �ார்க்க முடியும். ்காட்ெிககுரிய �டங்களின் அ்தி்க 
எண்ணிகட்க மறறும் இப்ள�ாதுள்ள மீம்்களின் பவளிப்�டட
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யான ்ரபநறி்சொர்பு ஆ்கதியடவ, எங்களது இந் முயறெியில் 
எங்களுககு உ்வககூடும். மக்களின் ம்திப்பீடு்கடள புரிநது
ப்காள்ளும் முயறெியில், அன்றாட ்்கவல் �ரிமாறறத்தின் 
�கு்தியா்க �்திளவறறப்�ட்ட ஆயிரக்கணக்கான ்காட்ெிககுரிய 
புட்கப்�டங்கடள ்காண முடிந்்தில் நாங்கள் ப�ருமளவு 
லா�மடடந்திருக்கதிளறாம். நாங்கள் ப்ாடக்கநதிடலயில் ்ான் 
இருக்கதிளறாம். ஆனாலும், ்காட்ெிககுரிய �டங்கள், ள�்சசு 
மறறும் எழுதது வடிவ ்்கவல் �ரிமாறறங்கடள நதிரப்பும் 
வட்கயில் அ்தி்க முக்கதியததுவம் ப�றறுவருவ்ால், இடவ 
மானுடவியலிலும்,30 அ்தி்க அளவு முக்கதியததுவம் வாய்ந் 
கூறா்க விளஙகும்.
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12
தனிமனிதவாதம்1 

தனிமனிதவாதம் மற்றும் வலைத்தாடர்புகள்

தனிமனிதவாதம் சமூக ஈடுபாட்டை நசித்து வளரக்கூடுமமா 
என்ற அசசம் மற்றும் வாழக்்கயின சசயலததிடடைமாக இ்த 
பயிரிடும் ஆ்ச ஆகதிய இரண்டுக்கும் இ்டைமய சமநதி்ைபபடடை  
தனிமனிதவாதத்்தப பற்்றிய விசாரம் தான கு்்றநதது 
வியனபு்னவுக்2 காைத்ததில இருநமத மமற்கத்ததிய எண்்ணங்
களுக்கு ்மயமாக இருநது வருகதி்றது. அமநகமாக சமூக 
அ்றிவியலின அ்னத்து நதிறுவன வடிவங்களும், சபரிய 
சபரிய கூறு்ரகளின மூைம், மமற்கத்ததிய உைகதில3 தனிமனி
தவாதத்்த மநாக்கதிய சபாது இயக்கத்்த ஒனறுமிலைாத
தாக ஆக்கதிவிடடைன. பை வ்ககளில இது, சமௌஸ், மார்க்ஸ், 
சிம்சமல, மடைானனிஸ் மற்றும் சவபர் ஆகதிமயா்ர உளளடைக்
கதியதாகும். இநதக் கூறு்ர, முனசனாரு காைத்ததில, ஏமதா 
ஒரு உ்றவுமு்்றயினால அடித்து சகாடுக்கபபடடை சமுதாயத்ததி
னுளமள மக்கள எவவாறு, தீவிரமான சமூக உ்றவுமு்்றகளில 
வாழநது சகாண்டிருநதனர், எனபது பற்்றிய ஒரு சபரிய க்த. 
கடைநத இரண்டு நூற்்றாண்டுகளாக, முதைாளித்துவம், சதாழில  
மயமாக்கல, நகரமயமாக்கல மபான்ற வி்சகளின கூடடு, 
இநத சமூக வி்சகளின சரிவிற்கு கார்ணமாக இருநதன. 
இநதசசரிவு, ஒரு பக்கம், புதுவ்கயான தனனியக்கம் மற்றும் 
தனிமனிதவாதம் ஆகதியவற்்றின வளர்சசிக்கும், மறுபக்கம், 
தனி் ம, தனி் மபபடுத்தபபடைல மற்றும் சமூகத் தகர்வு ஆகதிய
வற்்றின உருவாக்கத்ததிற்கும் வழிவகுத்தன.

ஒவசவாரு சமூக மகாடபாடடைாளரும் இதற்கு மவறு
மாததிரியான மகா்ணத்்த அளித்தார்கள. உதார்ணத்ததிற்கு, 
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டி மடைாகதியூவில4, தனிமனிதவாதத்ததின இருமனபமபாக்்க, 
ஒரு வ்கயான அரசியல மற்றும் சமூகச சிநத்ன எனறு 
எழுததினார். துர்க்சஹெய்ம், புனிதவாதத்்த தனிமனித
வாதத்துடைன முரண்படுத்ததிப பார்த்தார், மார்க்ஸ், பழ்மவாத 
வி்சகளின இநதப பினன்டைவிலிருநது முனமனறுகதி்ற 
ஆற்்றலவளத்்தப பார்த்தார். சவகு சமீபத்ததில, கதிடடைனஸ் 
மபான்ற சமூகவியைாளர்கள, இநத நவீன தனிமனித
வாதத்ததின இயல்ப, சற்று விரிவாக கைநதாய்வு சசய்ததிருக்
கதி்றார்கள. உதார்ணத்ததிற்கு, மக்கள தங்க்ளபபற்்றிய 
சுய உ்ணர்வுளள கூறு்ரயின அடிபப்டையில, தன்ன 
மநாக்கதி நகர்நது சகாண்டிருக்கதி்றார்களா?5

இநதக் கலவியியல ஊகம், பிரபை நவீன பத்ததிரி் க
யியலின முக்கதிய விசாரங்களால, ஆதரிக்கபபடுகதி்றது. 
சமுதாய மற்றும் சமூகப பண்புகளின சதாடைர்சசியான சரி
விற்கும், தற்காதல சகாண்டை தனமு்னபபான, தனிநபர்க
ளின உயர்விற்கும், சமூக ஊடைகங்கள, பங்களிக்கதின்றன என்ற 
எண்்ணம் தான, பரவைான பதடடைத்்த6 உருவாக்குவதற்காக, 
சசய்ததித்தாள கடடு்ரகள பினபற்றும் ஒமர கருபசபாருளாக 
இருக்கதி்றது. மமலும் சமூக ஊடைகங்கள, தனிமனிதவாதத்ததின 
சுய சவளிபபாடு மநாக்கதிப மபாகும் ஒரு இயக்கம் அலைது சமூக 
வாழவில இருநது பினவாங்குவது என்ற எண்்ணம், எங்களு
்டைய பை ஆய்வுக்களங்களில உளள தகவைாளர் களி் டைமய 
மிகவும் சபாதுவான உறுததிபபடுத்தைாக இருக்கதி்றது. இது  
கு்றிபபாக இங்கதிைாநததில மிகவும் உண்்மயாக இருநதது. 
என்றாலும், அங்கு இது, தனி் மயின இழபபு என்ற இனனும் 
சபரிய அசசத்துடைன கைநது பார்க்கபபடடைது.

இரண்டைாவது அத்ததியாயத்ததில நாங்கள, சமூக ஊடைகங்
களின வளர்சசியுடைன சதாடைர்பு்டையதாகத் மதான்றிய முக்கதிய 
சமூகவியல பயிைகங்க்ளப பற்்றி ஆராய்நமதாம். எதுவும் 
இநத எ்றிதடைத்ததில சுைபமாகப சபாருநதவில்ை. காஸ்சடைலஸ் 
அவர்கள, “தகவல முதைாளித்துவதுடைன”7 சதாடைர்பு்டைய மற்்ற 
த்ைபபுக்ளப பற்்றி, அததிக விசாரம் சகாண்டிருநதார். 
மிகவும் சபாருத்தமான ப்ணி, ்ரனி மற்றும் சவலமனு்டை
யது. அவர்கள, சதாடைர்சசியாக, தகவலபரிமாற்்றம் மற்றும் 
சதாழிலநுடபத்ததின அற்புதமான முனமனற்்றத்தால இயக்கப
படடை மூனறு புரடசிகள, மு்்றமய சமூக வ்ைத்சதாடைர்பு 
புரடசி, இ்்ணயதள புரடசி மற்றும் அ்ைமபசி புரடசி ஆகதிய 
வற்றுக்காக வாதாடி இருக்கதி்றார்கள. ்ரனி மற்றும் சவலமன, 
சசய்ததித்தாளகளில சித்தரிக்கபபடடை எளி் மயான க்தக்ள 
எததிர்பபதன மூைம், முக்கதியமான ப்ணியாற்்றி இருக்கதி்றார்கள. 
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மமலும் அவர்கள, தனிபபடடை வ்ைத்சதாடைர்புகளின உருவா
க்கத்்த, சமூக வாழவில இருநது விைகுவதாக கருதவில்ை. 
மா்றாக, இது, இயலபுநதி்ை சமூகசசார்பின அததிகரித்தலுடைன 
சதாடைர்பு்டைய மமம்பாடைாகமவ பார்க்கபபடைமவண்டும்.

அமதசமயத்ததில, பாரம்பரிய அ்மபபுகள மற்றும் குழுக்
களின சரிவு நதிகழவதாக அவர்கள வாததிடுகதி்றார்கள. இ்வ, 
அவர்கள “வ்ைத்சதாடைர்பு்டைய தனிமனிதவாதம்”8 என்ற்ழ
க்கும் பரிமா்ணத்தால மாற்்றிய்மக்கபபடுகதின்றன. நூைா
சிரியர்கள, சமூக உைகத்்த, “புததிய ஊடைகங்கள தான புததிய 
அண்்மயம்”9 என்றிருக்கும் தனமு்னபபு சார்நத வ்ைத்
சதாடைர்புகளின10 சதாடைர்சசியாகத் தான பார்க்கதி்றார்கள. இங்கு 
மக்கள, தங்க்ள தனிநபர்களாக ஆனால வ்ைசதாடைர்பில 
இருபபவர்களாக கருதுகதி்றார்கள11. இருபபினும் இது, சமூக 
தனி் மபபடுத்த்ை மநாக்கதிய மாற்்றத்்த கு்றிக்காமல, 
வ்ளயக்கூடிய தனனியக்கத்்த12 கு்றிபபதாக அவர்கள 
அ்றிவுறுத்துகதி்றார்கள. காஸ்சடைலஸ் மற்றும் சவலமன 
இருவரும், தனிநபர் மற்றும் சமூகம் என்ற இரு்மவாத
த்ததின எளி் மயான ஒழுங்க்ம்வ வ்ைத்சதாடைர்புகளின 
மீதான குவி்மயத்ததின மூைம் மிஞ்சுவதற்கு பைவழிகளிலும் 
முயற்சிக்கதி்றார்கள.

இநத அத்ததியாயத்ததில விளக்கபபடடுளள ஆதாரங்க்ள 
சுருக்கதிச சசாலவதற்கு, ்ரனி மற்றும் சவலமன அவர்களின 
வாதத்துடைன சரியாக ஒத்துமபாகக்கூடிய, சிை சநதர்பபங்க்ள 
நாங்கள முன்வக்கதிம்றாம். இருபபினும், எங்களு்டைய 
சபாதுவான கண்டுபிடிபபுகள மற்றும் சபாது்மபபடுத்தலகள  
அவர்களு்டைய நதி்ைபபாடடுடைன உறுததியாக மாறுபடுகதி்றது.  
சமூக ஊடைகங்க்ள, இ்்ணயத்ததின வளர்சசி்யச சுற்்றி 
உருவான மபாக்குகளின சதாடைர்சசியாக பார்பப்த விடை, 
பை சநதர்பபங்கள இதற்கு எததிர்ம்்றயாக இருபப்த 
நாங்கள பார்க்கதிம்றாம். அளவிடைக்கூடிய சமூகசசார்்பச 
சுற்்றிய சமூக ஊடைகங்க்ள பற்்றிய எங்களது முக்கதி
யமான சபாது வ்ரய்்ற அ்றிவுறுத்துவது எனன
சவன்றால, சமூக ஊடைகங்கள, தனமு்னபபு சார்நத 
வ்ைத்சதாடைர்புகளின சதாடைர்நத எழுசசியாக முனபு 
இ்்ணயத்ததில மதாற்்றமளித்ததற்கு மா்றாக, அததிகமான 
ஆனால வ்ளயும் தன்மயுளள ததி சய்ம்வ குழுக்
களுக்கு உருவ்மத்துக் காடடைக்கூடும் எனபது தான. இநதக் 
குழுக்கள, இநததிய குைம் மற்றும் குடும்பம் மபான்ற பாரம்
பரிய குழுக்களாக இருக்கைாம் அலைது சீனாவில உளள 
சதாழிற்சா்ை ப்ணியாளர்கள மபாை புததிய குழுக்களாகவும்  
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இருக்கைாம். இருபபினும், சமூக ஊடைகங்களின முக்கதிய 
பண்பு எனனசவன்றால, குடும்பம் மபான்ற பாரம்பரிய குழுக்
களுக்கு நவீன வாழக்்கயால ஏற்படுத்தபபடடை தகர்்வ, 
சசபபனிடடு, அநதக் குழுவின ததி சய்மவுத் ததிரும்ப்ை 
எளிதாக்கும் ஆற்்றல தான. இங்கு மகளவி எனனசவன்றால, 
்ரனி மற்றும் சவலமன விளக்கும் எ்றிதடைத்ததிற்கு ஆதரவாக 
எபமபாது ஏன சசலததி ச ததிரும்பும்? மற்றும் எபமபாது ஏன 
சசலததி ச, எததிர்ததி சயில ததிரும்பும் எனபது தான. இரண்டில 
எதுவாக இருநதாலும், சமூக ஊடைகங்கள நம்்ம அததிகமாகமவா 
கு்்றவாகமவா சமூகமயமாக்குகதி்றது13 என்ற எண்்ணத்்த, 
சிைசமயங்கள அது அபபடிசசசய்தாலும், அவர்களுடைன 
மசர்நது நாங்களும் எததிர்க்கதிம்றாம். மா்றாக, நாம் சமூகமாக 
பழகும் விதத்ததில சமூக ஊடைகங்களின கு்றிபபிடடை தாக்க
ங்கள மற்றும் இநத ஊடைகத்்த பயனபடுத்ததி, தனிநபர்களும் 
குழுக்களும் ஒருவமரா சடைாருவர் சதாடைர்புபடுத்ததிக்சகாளளும் 
மு்்றகள ஆகதியவற்்்ற நாங்கள பரிமசாததிக்கதிம்றாம்.

குழு என்ற கருத்து அதனடிபப்டையிமைமய, தனிநபர் 
சார்நத வ்ைத்சதாடைர்புக்கு எததிரானது அலை எனபது கு்றிப
பிடைத்தக்கதாகும். உண்்மயில, தற்காை சமுதாயத்ததின, 
சிதறுண்டை தனிமனிதவாதம் என்ற எண்்ணத்ததின மநர்மாறு 
எனனசவன்றால, பழங்குடி மற்றும் இதர சி்றிய அளவிைான 
சமூகங்களின14, முதன்மயான சமூக அ்மபபாக, உ்றவு
மு்்றகள மீதான மானுடைவியலின குவியம் தான. இரு
பபினும், அ்னத்து சமூகங்களும், தனிநபரில இருநமத 
அ்மக்கபபடடைன. மற்றும், உ்றவுமு்்றக்ள சித்தரிக்கும் 
சபாதுவான மு்்றகளில ஒனறு, தனமு்னபபின அடிபப
்டையிைான, உ்றவுமு்்றகள தனிநபர் வ்ைத்சதாடைர்பு தான. 
மமனாவியல மற்றும் சபாருளாதாரத்ததிற்கு மா்றாக மானுடை
வியல பற்்றிய ஒரு வ்ரய்்ற எனனசவன்றால, நாங்கள 
மக்க்ள தனி நபர்களாக கருதுவததில்ை. மா்றாக தனிநப
ர்க்ள, சமூக வ்ைத்சதாடைர்பு களங்களாக கருதுகதிம்றாம் 
எனபது தான. பழங்குடி மபான்ற குழுக்களாக ஒழுங்க்மக்க
பபடடை பாரம்பரிய சமூகசசார்பு, எபமபாதுமம, தனிநபர் சார்நத 
சமூக வ்ைசதாடைர்பின ஒரு வ்க தான. இததில வித்ததியாசம் 
எனனசவன்றால, அது பததிலுக்கு, அநத தனிநபரின நதி்ைப  
பாட்டையும் அ்டையாளத்்தயும் எநத அளவிற்கு விவரிக்
கதி்றது மற்றும் இது எநத அளவிற்கு கைாசசாரவ்கயில 
பரிநது்ரக்கபபடடைது எனபது தான. பாரம்பரிய உ்றவுமு்்ற 
அ்மபபுகளில, ஒரு நபரின சமூகக் கடை்மகள, அவர் ஒரு 
அன்னயின சமகாதரரின குழந்த எனபததில இருநது  
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உருவாகக்கூடுமம தவிர, அவர் தனிபபடை மதர்நசதடுக்கபபடடை, 
தங்களின சசாநத பரஸ்பர கடை்மயு்ணர்சசியின அள்வ 
தீர்மானிக்கும் நண்பர்களின வ்ைசதாடைர்பில இருநது 
வநதவர் எனபதற்காக அலை.

சமூக ஊடகஙகள் எனன விதததியாசதலத 
உருவாக்குகதின்றன?

எங்களு்டைய இத்தாலிய ஆய்வுக்களத்ததில உளள ஆதாரங்
க்ள ததிரும்பி பார்க்கும் மபாது, சபாதுவாக மபசும் 
வ்கயில, மக்களின இயலபுநதி்ை வாழவு சபருமளவு 
ததிருபததி யாக இருக்கும் வ்ரயில, அவர்கள, சமூக ஊடைக
ங்க்ள கு்்றவாகமவ பயனபடுத்ததினர். அவர்கள வாழவில 
கஷடைங்க்ளமயா அததிருபததி யமயா சநததிக்கும் மபாது தான, 
அவற்்றிற்கு தீர்வு காணும் முக்கதிய வழியாக சமூக ஊடைக
ங்கள நாடைபபடுகதின்றன. உதார்ணத்ததிற்கு, து்்ணவரிலைா 
அன்னயர் (சிங்கதிள மதர்) முகநூலில தங்க்ளசயாத்த
வர்க்ள விடை அததிக சுறுசுறுபபுடைன, நதிகழநதி்ை நண்பர்களிடைம் 
இருநது சதாடைர்சசியான மற்றும் நம்பத்தகுநத ஆதர்வ 
சபற்றுக்சகாண்டு இருக்கதி்றார்கள. பிரிக்கபபடடை குடும்பங்கள, 
அடிக்கடி, முகநூல, ஸ்்கப மற்றும் வாடசப ஆகதியவற்்றின 
கூடடை்ணியின உதவியுடைன, நதிகழநதி்ையில குடும்பச சூழ்ை 
உருவாக்குகதி்றார்கள. ஆகமவ, இநத இத்தாலிய ஆய்வுக்
களத்ததில, சமூக ஊடைகங்கள, ஒரு கூடுதல து்்ணயாகமவா 
அலைது, இயலபுநதி்ை தகர்வுக்ள சசபபனிடும் தளமாகமவா 
மடடுமம பயனபடுத்தபபடடைன.

சசபபனிடுதல ஒரு சபாதுவான கரு. ஏசனனில, பை 
இடைங்களில இருக்கும் பை மக்கள, கடைநதகாை சமுதாய மகாடபா
டுகளுடைன சம்பநதபபடடைதாக அவர்கள நதி னத்த சமூகத் சதாடை
ர்புகளின தீவிரம், நவீன வாழவில சதா்ைநது மபாய்விடடைதாக 
கருதுகதின்றனர். இது வளர்நது வரும் தனிமனிதவாதத்ததின 
வி்ளவாக கருதபபடுகதி்றது. இது பததிலுக்கு, அததிகரிக்கும் புை
பசபயர்வு, ப்ணிக்கான நீண்டைதூர பய்ணம் மற்றும் இனனபி்ற 
சமூக பிரிபபு சநதர்பபங்க்ள உளளடைக்கதிய, நவீன அரசியல 
சபாருளாதாரத்ததில ஏற்படும் மாற்்றங்க்ள பிரததிபலிக்கதி்றது. 
இதன வி்ளவாக, சமூகசசார்்பமய நாம் இழநதுசகாண்டி
ருக்கதிம்றாம் (அ) இழநதுவிடமடைாம் எனறும், நவீன தனிமனி
தத்துவம், தாராளக்கு்்றவாகவும், குடும்பம், நாடு மபான்ற 
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அ்மபபுக்ளப பற்்றி சி்றிதும் கவ்ைபபடைாமல, தனிபபடடை 
சுய ஆர்வத்்த மநாக்கதிய மாற்்றத்்த முனனிறுத்து வதாகவும் 
இருக்கதி்றது மபான்ற பரவைான அசசங்கள சிை சமூகங்களில 
இருக்கதி்றது. இதனால, சமூக ஊடைகங்கள, சமூகத் சதாடைர்்ப, 
மறு உறுததிபபடுத்தும் ஆற்்றல உ்டைய்வயாக பார்க்கபபடுவ
ததில எநத ஆசசரியமும் இல்ை.

எங்களு்டைய ஆங்கதிமைய ஆய்வுக்களத்ததில, வயது 
வநதவர்கள, முகநூல, அதற்கு முன “பசரண்டஸ் ரீயு்னசடைட” 
மபான்ற சமூக ஊடைகத்தளங்க்ள சுவீகரித்துக் சகாண்டை
தற்கான முக்கதிய கார்ணங்களில ஒனறு, இழநதுவிடடைதாக 
கருதபபடடை சமூகசசார்்ப ஈடுக்கடடுவதற்காகத்தான. சமூக 
ஊடைகங்கள, புததிய அன்னகளின வாழவிலும் ஒரு பங்கு 
வகதிக்கதி்றது. அவர்கள இ்த பயனபடுத்ததி, மற்்ற அன்ன
யர்களுடைன, புததிய சமூக வ்ைத்சதாடைர்புக்ள, தங்களுக்கு 
ஆதரவு மத்வபபடும் தரு்ணத்ததில உருவாக்கதிக்சகாளகதி்றா
ர்கள. இல்ைசயன்றால அவர்கள வீடடில தனி் மயில தான 
இருக்க மநரிடும். எங்களு்டைய பிமரசிலிய ஆய்வுக்களத்ததில 
உளள இளம் வயததினரும், தாங்கள, கலவி, ப்ணி மற்றும் 
பி்ற களங்களில, புததிய வாய்பபுக்ளத் மதடி மபாகும் மபாது, 
தங்க்ளசயாத்தவர்களுடைனான சதாடைர்்ப மபணுவதற்கு, 
சமூக ஊடைகங்கள உதவும் என்ற எண்்ணத்தால ஆறுதை்டை
கதி்றார்கள. இமத மபான்ற சசபபனிடும் கரு தான, டரினிடைாடில  
உளள நாடுகடைநது பிரிநததிருக்கும் குடும்பங்களின சமூக ஊடைக 
பயனபாடடிற்கு ்மயகருத்தாக இருக்கதி்றது.

எங்களு்டைய சதனகதிழக்கு துருக்கதி ஆய்வுக்களத்ததில, 
நதி்ை்ம இனனும் சிக்கைானதாக இருக்கதி்றது. இங்கு மக்கள 
சமூகமாக பழகும் விதத்ததின மீது, சமூக ஊடைகங்கள அளவு
கடைநத தாக்கத்்த ஏற்படுத்ததியிருக்கதி்றது. உதார்ணத்ததிற்கு, 
இளம் சபண்களின நடைமாடடைம் மற்றும் சமூக சதாடைர்புக்ள 
பாரம்பரியமாக கடடுபபடுத்தும் குடும்பங்களில, சமூக ஊடைக
ங்கள மடடுமம, அபசபண்கள, தங்கள குடும்பத்்த தாண்டிய 
புததிய சமூக மற்றும் தனிபபடடை உ்றவுமு்்றக்ள வளர்த்துக்
சகாளள உதவும் முக்கதிய வழியாக இருக்கதி்றது. சிை மமல
நதி்ைபபளளி மா்ணவியர்கள, நூற்றுக்கும் மமற்படடை முகநூல 
நண்பர்க்ள சகாண்டிருக்கக் கூடும்; ஒரு சிை வழக்குகளில 
அவர்கள சபாய்யான க்ணக்குக்ள, தங்கள உ்றவினர்கள 
மற்றும் குடும்ப நண்பர்கள கண்டுபிடித்து விடைக்கூடைாது என்ற 
கார்ணத்ததிற்காக உபமயாகதிக்கதின்றனர். அத்ததியாயம் 8 ல 
கு்றிபபிடடைது மபாை, இஸ்ைாமிய சமூகங்களில,  ஆண்களின 
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மததிபபும் மரியா்தயும், பாரம்பரியமாக, சபண்களின சமூகத் 
சதாடைர்புகள மற்றும் நடைமாடடைத்ததின மீதான கடடுபபாட்டை 
சார்நமத இருநது வநததிருக்கதி்றது. இபமபாது சமூக ஊடைகங்கள, 
சபண்களுக்கு அத்த்கய த்ளகளில இருநது நழுவிச
சசலவதற்கு ஒரு வாய்ப்ப ஏற்படுத்ததிக் சகாடுத்ததிருக்கதி்றது. 
இளம் ஆண்களுக்கும் சபண்களுக்கும் இ்டைமய, ததிரும்ண
த்ததிற்கு முனபான, சதாடைர்சசியான தகவல பரிமாற்்றத்ததில 
ஈடுபடுவதற்கான வாய்பபு, காதலில விழுவது உடபடை, முனசப
லைாம் சபரிய அளவில கடடுபபடுத்தப படடிருநதது.

ஆகமவ, ்ரனி மற்றும் சவலமன கூ்றியது மபாை, தனிப
படுத்தபபடடை வ்ைத்சதாடைர்புகளின உபமயாகத்ததில ஏற்படும் 
சபருக்கத்்த, இநத சானறுகள, ஆதரிக்கக் கூடும். ஆனால 
இங்கும் கூடை, இது குழு பற்றுறுததியின சரிவில நடைக்காது. முக்கதி
யமாக, குர்ததிய மக்கடசதா்க வழக்கதில, பாரம்பரிய உ்றவுமு்்ற 
அ்மபபுக்ள மறுஉருவாக்குவது தான முதன்மயான பைனாக 
இருக்கதி்றது. குர்ததியர்கள முக நூ்ையும், வாடசப்பயும், துருக்கதி
யின மற்்ற நகரங்களிலும், சவளிநாடடிலும் வாழும் தங்களின 
தூரத்து உ்றவினர்களுடைன சதாடைர்பில இருபபதற்காக பரவைாக 
பயனபடுத்துகதின்றனர். இளம் குர்ததிய மக்கள, பை சமயங்களில, 
நூற்றுக்க்ணக்கான உ்றவினர்களுடைன முகநூலில சதாடைர்பில 
இருக்கதி்றார்கள. வழக்கமாக, இவர்கள அ்னவரும் ஒமர 
பாலினத்்த மசர்நத சகவயதுக்காரர்கள, இவர்கள எததிர்பாலின
த்்த மசர்நத தங்கள சமகாதர சமகாதரியர் மற்றும் இ்்ணயதளத் 
சதாடைர்பில இலைாத, வயதான  உ்றவினர்களுடைன இ்்ணநது, 
ஒரு ஒடடுசமாத்த பரம்ப்ர் ய இயற்றுகதி்றார்கள. இதுமபான்ற 
பை பரம்ப்ரகள மசர்நது ஒரு இனத்்த உருவாக்குகதி்றது. 
இ்வ தான வரைாற்று வ்கயில, குர்ததிய சமூகத்ததின, முதன்ம 
சமூக அ்மபபு. இததிலுளள ஒரு சிை உ்றவினர்கள, மநருக்குமநர் 
சநததித்மத இருக்க மாடடைார்கள. ஆண்களும், சபண்களும் தங்கள 
உ்றவினர்களின பு்கபபடைங்க்ளயும் அவர்க்ள பற்்றி பததி
விடைபபடடை தகவலக்ளயும் பார்த்துக்சகாண்டிருபபதன மூைம், 
தங்களின நீடித்த குடும்பம், பரம்ப்ர அலைது இனத்ததின ஒரு 
பகுததியாக உ்ணரக்கூடிய நதிகழநதி ை களமாக சமூக ஊடைகங்கள 
விளங்குகதின்றன. சமூக ஊடைகங்கள, புததிய வ்கயிைான இன 
பற்றுறுததிக்ள வடிவ்மத்ததிருக்கதின்றன. ஒரு வ்கயில இது, 
புைபசபயர்வு மற்றும் கடடைாயபுைபசபயர்வுக்ள ஈடுக்கடடுவதாக 
இருக்கதி்றது. இதனமூைம், மக்கள ஒருவருக்சகாருவர் அருகதில 
காணும் தூரத்ததில வாழவில்ை எனபது புைனாகதி்றது. ஆகமவ, 
இங்கும் சசபபனிடும் கூறு இருக்கத்தான சசய்கதி்றது.
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அமதமபாை எங்களு்டைய சதனனிநததிய ஆய்வுக்
களத்ததில, உ்றவுகள, வயது, பாலினம், வர்க்கம் மற்றும் குைம் 
மபான்ற சமூக வ்கபபடுத்தலகளுக்கு இ்ணங்க, சமுதாயம் 
அ்மக்கபபடுகதி்றது. இநதப பாரம்பரிய வ்ககளில பை, 
சமூக ஊடைகங்களில கா்ணபபடுகதின்றன. எநத அளவிற்கு 
என்றால, கீழத்தர வர்க்கம் மற்றும் குைத்்த மசர்நதவர்கமள
னும், சமூக ஊடைகங்க்ள, உ்றவு ஊடைகம் எனறு அ்ழக்கும் 
அளவிற்கு. சபரிய அளவில சமூகமயமாக்கபபடடை சமூக 
ஊடைகப பயனபாடு, அமத குடும்பம் அலைது குைத்்த 
மசர்நத மற்்ற உறுபபினர்களின நடைவடிக்்க்ய கண்கா
்ணிபபதற்கு ஊடைகத்தளங்க்ள பயனபடுத்தும் அளவிற்கு 
நீண்டிருக்கதி்றது. உளளபடிமய, மக்களுக்கு, சபாய்யான 
க்ணக்்க உபமயாகதித்தாமை தவிர, தங்க்ள அநாமமதய 
நபர்களாக காடடிக்ச காளள சமூக ஊடைகங்க்ள பயனப
டுத்துவது கடினமாக இருக்கதி்றது. ஒருசிைர் இது மபான்ற 
சபாய்க்க்ணக்்கயும் உபமயாகதிக்கதி்றார்கள. ஆனால இது 
விததிவிைக்மக தவிர நதியததி அலை. சமூக ஊடைகங்கள, தனி
மனிதவாதம் மற்றும் குழுவிலிருநது விைகுதல மபான்ற 
முந்தய மபாக்குக்ள, தடுக்கும் வ்கயில சசயலபடுகதி
்றது. சிை சமயங்களில, இது மபான்ற சமூக வழக்கம் மற்றும் 
பாரம்பரியம் பற்்றிய உ்ணர்வு சவளிபப்டையாக சதரிகதி்றது. 
இது எங்களு்டைய கதிராமபபு்ற சீன ஆய்வுக்களத்ததில கு்றி
பபிடைக்கூடிய வ்கயில சதரிகதி்றது. இநத ஆய்வுக்களம் 
கனபூசியஸ் அவர்களின பி்றபபிடைத்ததிற்கு அருகா்மயில 
இருக்கதி்றது. இநதத் தகவைாலும், சபற்ம்றார் மற்றும் மூத்த
வர்கள மீதான பற்்றின சதாடைர்பான பண்புகள மற்றும் சமூக 
ஒற்று்ம பற்்றிய மகாடபாடுகளாலும், உநதபபடடு, இங்குளள 
உளளூர் மக்கள, இனனும் உறுததியான விசுவாசத்்த  
உ்ணர்கதின்றனர்.

இநத மூனறு வழக்குகளுக்கும் சபாதுவாக இருபபது 
எனனசவன்றால, சமூக ஊடைகங்கள, சமூகமயமாக்க்ை  
உறுததிபபடுத்த உபமயாகதிக்கும் மு்்றகள, முந்தய இயலபு
நதி்ை சமூகமயமாக்கல மு்்றகளுடைன ஒத்துபமபாகதி்றது 
எனபது தான. இத்தாலிய மக்கள, இநத சமூகமயமாத்ை 
உருவாக்க, நதிகழநதி்ை வழிமு்்றக்ள அடிக்கடி பயனபடுத்த 
மத்வபபடுவததில்ை. சதனகதிழக்கு துருக்கதியில, கு்றிபபாக 
இளம்வயததினர், பிரிவின தகர்்வ சசபபனிடுவ தற்கும், தங்கள 
வாழவுக்ள முழு்மயாக மாற்்றிய, தனிபபடடை வ்ைத்
சதாடைர்புகளின புததிய வடிவங்க்ள உருவாக்குவ தற்குமாக, 
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சமூக ஊடைகங்கள அளிக்கும் புததிய சநதர்பபங்க்ள கவர்நது 
சகாளகதின்றனர்.

இததில பிரசச் ன எனனசவன்றால, தனிமனிதவாதத்ததிற்கான 
சபாதுவான மபாக்குகள இடும் மகாரிக்்கக்ள எததிர்க்க மவண்டிய 
நதி ையில நம்்ம ்வத்ததிருக்கும் இநத கைநதாய்வின முதன்ம
யான பினன்ணி் ய நாம் பு்றக்க்ணிக்க முடியாது, ஏசனனில இநதக் 
கூறு ர் பத்ததிரி் கயியல மற்றும் சமூக ஊடைகங்களின தாக்கங்கள 
பற்்றிய பிரபைமான கருத்துக்கள மீது ஆததிக்கம் சசலுத்துகதி்றது 
என்ற எளி் மயான கார்ணத்தால தான. சமூக ஊடைகங்களில, 
சுய பு்கபபடைங்கள மபான்ற புததிய வ்ககள, தீவிரமான தனி
மனிதவாதத்ததிற்கான மற்ச்றாரு உதார்ணமாக பார்க்கபபடுகதி்றது. 
கலவிஆய்வு களில கூடை, சுய பு்கபபடைங்கள, தற்காதல15 உ்ணர் வ
ய லைாவிடடைாலும், வளர்நது வரும் சுய முனனி் ைபபடுத்த்ை 
கு்றிபபதாக அ்றிவுறுத்தபபடுகதி்றது. இருபபினும், அத்ததியாயம் 11 ல 
நாங்கள கண்டைது மபாை, எங்கள இன அ்மபபியலகளுக்கதி டைமய 
சுய பு்கபபடைங்க்ள ஆராய்நதததில, நாங்கள மீண்டும் பார்த்தது 
குழுக்களின இ ட்ைமயயான பாரம்பரிய அ்மபபுகளின சதாடை
ர்சசிமய தவிர, சுய உருவபபடைங்க்ள மடடுமலை. பரநத வடடைத்ததில 
பார்த்தால, சுய பு்கபபடைங்கள, அததிக அளவில, தனிபபடடை சமூக
ங்களுடைன சதாடைர்பு ட்ைய்வ எனபதற்கான எநதவித அத்தாடசியும் 
இல்ை. சுய [பு்கபபடைங்கள சபரும்பாலும், ஒருவருக்கு தங்கள 
குடும்பத்துடைனான சதாடைர்பு அலைது சர்சசுடைனான சதாடைர் ப (பிலி
ப்பனஸ்  ல உளளது மபால)16 சவளிபபடுத்தும் வ்கயாக இரு
க்கதி்றது. சுய பு்கபபடைங்கள, பததினபருவத்ததினரின சுய சவளிபபாடு 
மற்றும் தங்கள மதாற்்றத்ததின மீதான ஆர்வம் ஆகதியவற்்்ற கு்றி
க்கதி்றது எனபது சதளிவாகத் சதரிநதாலும், இது, மமற் கூ்றிய விசா
ரங்க்ள அததிகரித்ததிருக்கதி்றது எனறு அர்த்த மில்ை.

வடைக்கு சிலியில, சபாதுவான சமூக ஊடைகங்களால ஏற்பாடு 
சசய்து தரபபடடை, அததிகபபடியான காண்புைன, சமுதாய உறுபபி
னர்கள ஒருவ ர்சயாருவர், தம்்மப மபானம்ற, சமுதாயத்ததின 
நம்பத்தகுநத, உண்்மயான பகுததியினர் எனறு அங்கீகரிபபத
ற்கான ஒரு வ்கயாக சசயலபடடைது. உ்றவுமு்்றக்ள காடசிக்கு
ரியதாக ஆக்கு வதன மூைம், மக்கள குடும்பம் மற்றும் நடபு்றவுக்ள 
மகாடிடடுக் காடடினர். இதன மூைம் அநத உ்றவுக்ள, விரிவாக்
கவும் வலுபபடுத்தவும் சசய்தனர். அன்றாடை சுய பு்கபபடைங்கள, 
சுய ஏளனம், நண்பர்கள மீதான ்நயாண்டி மற்றும் தீவிரமான 
கருத்துப பததிவிடைல ஆகதியவற்றுடைன மசர்நது, இநத சமூகசசார்பின 
முக்கதியமான பகுததியாக கருதபபடடைது. இதுமபான்ற சானறுகள, 
சமூக ஊடைகங்கள எபமபாதும் சமூகமயமான்வ என்ற அதன 
சபாருண்்மயிய்ை வலியுறுத்துகதி்றது.
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ஒததுப்பாதல் மற்றும் கூடடலமததல்

“ஏசனனில மற்்ற அ்னவரும் அ்த சசய்கதி்றார்கள”

எங்களு்டைய கூடடு சசயலததிடடைம், சமூக ஊடைகங்கள, அ்னத்
்தயும் அததிக காடசிக்குரியதாக ஆக்குகதி்றது எனபதற்கான 
க்ணிசமான சானறுக்ள ததிரடடியுளளது. இதன வி் ளவாக, 
சமூக ஒற்று்ம்ய, உருவாக்கதி மபணும் ஒரு சக்ததிவாய்நத 
வ்கயாக அது மா்றிவிடடைது. இத்தாலிய ஆய்வுக்களத்ததில உளள 
சபற்ம்றார், தங்கள குழந்தக்ள, அவர்க்ள சயாத்தவர்க்ளப 
மபாை இருக்கமவண்டும் எனபதற்காக, சமூக ஊடைகத்தளங்க
ளில மசரசசசாலலி ஊக்குவிக்கதின்றனர். இரண்டு சீன ஆய்வுக்
களங்களிலும் உளள மக்கள, வீசாட மற்றும் QQ வில சகாள்க 
சார்நத எண்்ணங்க்ள பகதிர்நதுசகாளகதி ்றார்கள ஏசனனில 
அ்னவரும் அவவாம்ற சசய்கதி்றார்கள. அமநகமாக அ்னத்து 
இடைங்களிலும், மக்கள சதாடைர்சசியான பரஸ்பர ஆதர்வ, விரு
பபங்கள மற்றும் கருத்து க்கள மூைம் சதரிவித்துக் சகாளகதி
்றார்கள. ஏசனனில, அவர்கள தம்்மபமபான்றவர்களுடைன 
தன்ன சதாடைர்பு படுத்ததிக்சகாளள விரும்புகதி்றார்கள. அலைது 
அவர்க்ளயும் தங்க்ளப மபாைமவ ஆக்க மு்னகதி்றார்கள.

இது சிலி ஆய்வுக்களத்ததில மிகவும் சதளிவாக விளங்கு
கதி்றது. இங்குளள மக்கள அடிக்கடி, தங்களது சமூக ஊடைகப 
பக்கங்களில, அ்ரப சபாதுவான உ்ரயாடைலகளில ஈடுபடு
கதின்றனர். இவற்்்ற இவர்களின நண்பர்களின நண்பர்களும் 
பார்க்கதின்றனர். அமதாடு பிரபைமான மவடிக்்க மபசசுக்களி
லும் பங்கு சகாளகதின்றனர். இது ்நயாண்டி மற்றும் வி்ள
யாடடுத்தனமான அவமததிப்ப உளளடைக்கதியதாக இருநதாலும், 
பரவைான அரங்கத்ததின்ர, பகதிரபபடடை கைாசசார ஞானத்துடைன 
பி்்ணக்கதி்றது. இநத மவடிக்்க பரிமாற்்றங்கள, சபரும்பாலும், 
சிலி சமாழியில உளள சகாச்சசசசாற்க்ள பயனபடுத்து
கதின்றன. இது மக்களுக்கு, பகதிரபபடடை சமாழி சமுதாயத்ததின 
உறுபபினர் என்ற நம்பத்தன்ம்ய நதிரூபிக்கும் வ்கயாக 
இருக்கதி்றது. இதன வி்ளவாக, பரிசசயமற்்ற இருவர்,  
இநத பரிமாற்்றங்களின மூைம் முதலில அ்றிநதவர்களாகதி 
பினனர் நண்பர்களாகும் வாய்பபு உருவாகதி்றது. அமதமபாை, 
முகநூல நண்பர்களாக இருபபது மக்க்ள, மநருக்கு
மநர் ஓய்வுமநர நடைவடிக்்க களில ஈடுபடை ்வக்கதி்றது. 
உதார்ணத்ததிற்கு, உ்ணவு பகதிர்நது சகாளவது, மசர்நது 
வி்ளயாடுவது அலைது எங்காவது சவளிமய சசலவது 
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மபான்ற்வ. அததிக அளவிைான உளளூர் பரிசசயங்கள 
்வத்ததிருபபது, புததிய உத்ததிமயாகங்கள சப்றவும், உபமயா
கதித்த சபாருடக்ள வாங்கமவா விற்கமவா, சாத்ததிய
மான காதல து்்ணவர்க்ள மதடைமவா உதவுகதி்றது.

முந்தய அத்ததியாயங்களில உளள சபாதுமநா
க்கதிய ஊடைகங்களின, பாலினம் மற்றும் அரசியல சார்நத, 
பழ்மவாத தாக்கம் பற்்றிய விவாதங்கள, ஒற்று்ம்ய 
உறுததிபபடுத்ததிக்ச காளவதற்காக சமூக ஊடைகங்க்ள பயன
படுத்துவது பற்்றிய சமமான உதார்ணமாகும். இது மபான்ற 
ஒற்று்ம உ்ணர்வு, சதன இத்தாலிய ஆய்வுக்களத்ததில 
கண்கூடைாக சதரிகதி்றது. இங்குளள மக்கள, அவர்கள தனி் ம
வாய்நததாக கருதும் வாடசப, இனஸ்டைாகதிராம் மபான்ற 
தளங்க்ள நதிராகரித்து விடடைார்கள. இங்கு மக்கள சவளியிடை 
விரும்புவது, தனிபபடடை மவறுபடுத்த்ை அலை, அழகு17 
எனபதன சமூக அர்த்தம் மபான்ற கூடடு மவறுபடுத்த்ை. இது 
உளளூரில கா்ணபபடைக்கூடும். ஆனால, வடிவ்மபபாளர்கள, 
சி்கயைங்கார வலலுநர்கள, நாகரீகநங்்கயர் மபான்ற 
உளளூர் மற்றும் மதசீய வலலுநர்களால உயர்த்ததி கூ்றபபடடை 
பா்ணிகள மற்றும் து்்ணபசபாருடகளின கூடடு சுவீகாரத்ததின  
மூைமும் இ்த அ்டையமுடியும்.

உதார்ணத்ததிற்கு, ராசபர்டடைா, 40களில இருக்கும் 
ததிரும்ண மான ஒரு சபண். இரண்டு குழந்தகளின அன்ன. 
தன வய்தசயாத்த மற்்ற சபண்க்ளப மபாைமவ, நன்றாக 
உ்டைய்ணியவும், சி்றபபாக மதாற்்றமளிக்கவும், தன வீட்டை 
சுத்தமாக ்வத்துக்சகாளளவும் க்ணிசமான முயற்சிக்ள 
சசய்கதி்றார். அவர் மாதசமாருமு்்ற, தான பைவருடைங்க
ளாக நனக்றிநத சி்கயைங்கார வலலுனரிடைம் சசலகதி்றார்.  
இவருக்கு அநத சமயத்ததில பிரபைமாக இருக்கும் சி்க
யைங்காரத்்த பரிநது்ரக்கதி்றார். அமதமபாை ராசபர்டடைா, 
தன கண்்ணாடியாளர் நாகரீகமானது எனறு பரிநது்ரத்த  
குளிர்கண்்ணாடி மற்றும் படிக்கும் கண்்ணாடிக்ளமய 
வாங்குகதி்றார். நாகரிகத்துடைன ஒத்ததிருபபது தனி நபராக 
தனித்து சதரிவதற்காக அலை. மா்றாக, அநத நகரத்ததில  
தனனு்டைய அமத சமூக நதி்ையில இருக்கும் மற்்ற 
சபண்களின பா்ணிகளுடைன ஒத்துமபாவதற்காகத் தான.  
ததிரும்ணமானவர்களாக இருபபதால, இநதப சபண்கள 
தங்கள பு்கபபடைங்க்ள முகநூலில பததிமவற்றுவ்த  
தவிர்க்கைாம், பததிைாக, இவர்கள வாடசப்ப பயனபடுத்ததி, 
உ்டைகள, சி்கயைங்காரம், து்்ணபசபாருடகள மபான்ற
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வற்்றின பு்கபபடைங்க்ள, குடும்பத்ததினர் மற்றும் தன்ன
சயாத்த சக சபண்களுடைன பகதிர்நதுசகாளகதின்றனர்.

இநத வ்கயான நுகர்வுகள எங்களது இத்தாலிய 
களத்ததில நதி்ையானதாக இருநதாலும், பிமரசிலில உளள 
வளர்நது வரும் வர்க்கம் வாழும் ஆய்வுக்களத்ததில, இ்வ சக்ததி
வாய்நத ஆர்வங்களாக விளங்குகதி்றது. பிமரசிலில நடைக்கும் 
பார்சபக்யூ களில கார்கள, தரநதிறுவன அ்டையாளமிடடு  
உ்டைகள, வி்ையுயர்நத இ்சச சாதனங்கள, ஆகதிய்வ 
எபமபாதுமம, வளம் மற்றும் அததிகாரத்துடைன சதாடைர்பு படுத்ததிப 
பார்க்கபபடடைது. இவற்்்ற சித்தரிக்கும் பததிவுகள, அத்ததி
யாயம் 12 ல நாம் கைநதாய்வு சசய்த கருபசபாருளான 
மமலமநாக்கதிய இயங்குததி்ற்ன சவளிக்காடடும் முயற்சியாக 
கருதபபடுகதி்றது. இருபபினும் டரினிடைாடில இருநது கதி டைத்
துளள சானறுகள, இ்வ பக்குவபபடுத்தமவண்டிய்வ 
எனறு காடடுகதின்றன. டரினிடைாடில, நன்றாக மதாற்்றமளிக்க  
மவண்டும் எனபது முக்கதியமானதாக இருநதாலும், ஒரு 
தனிநபர் மற்்றவர்க்ள விடை மிகவும் சி்றபபாக மதாற்்றமளிக்க  
முயலவது மபான்ற முகநூல பததிவுகள, அவமததிப்பயும் 
பரிகாசத்்தயும் ஈர்க்கதி்றது. இது தனிமனிதவாதத்ததிற்கான 
மபாக்்க கடடுபபடுத்துகதி்றது. இநதப பகுததி அ்றிவுறுத்துவது 
எனனசவன்றால, சமூக ஊடைகங்கள, மவறுபடுத்தலுக்கும் 
இயங்குததி்றனுக்கும் பயனபடுத்தபபடடைாலும், இது தனிமனித
வாதத்்த கு்றிக்காது. ஏசனனில, இ்வய்னத்துமம சமூக 
ஒத்துமபாதலின, தார்மீக த்ணிக்்கக்கு பின தான சசயல
படுத்தபபடடைது. இங்கு சபாதுவான விஷயம் எனனசவன்றால, 
சமூக ஊடைகங்கள, ஒற்று்ம்ய உருவாக்குவ்தயும் மபணு
வ்தயும் மிகவும் சுைபமாக ஆக்குகதின்றன.

தனிலமயும் சமூகசசார்பும்

சமூக ஊடைகங்களின தாக்கத்்தப பற்்றிய அ்னத்து விவாத
ங்களிலும், தனி் ம மற்றும் சமூக ஊடைகங்கள பற்்றிய ஆழமான 
ஆராய்சசி, சபாதுவான கருத்து எனறு நாம் கூறுவ்தப 
பற்்றி, சவவமவறு பிராநததியங்களில உளள மக்கள எபபடி 
சவவமவறு எண்்ணங்க்ள சகாண்டிருக்கதி்றார்கள எனப்த 
சி்றநத மு்்றயில எடுத்துக்காடடுகதி்றது. தனி் ம பற்்றிய 
சூடைான விவாதம், பலமவறு பரிமா்ணங்க்ள18 உளளடைக்கதி
யிருக்கதி்றது. ஒரு விசாரம் எனனசவன்றால, நம்்மபபற்்றிய 
தனிபபடடை தகவலகள அ்னத்தும் நதிறுவனங்களால பிரித்
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சதடுக்கபபடடு, வ்ணிகக் கார்ணங்களுக்காகவும் அரசு 
கண்கா்ணிபபிற்காகவும் பயனபடுத்தப படுகதி்றது எனபது 
தான. ந்டைமு்்றயில, இநதப பதடடைம், எங்களு்டைய ஆய்வுக்
களங்களில, எததிர்பார்த்த்த விடை கு்்றவாகமவ இருநதது. 
சதனகதிழக்கு துருக்கதி ஆய்வுக்களத்ததில உளள மக்கள, 
தனி் ம இழபபின சபாதுவான சாத்ததியத்்த பற்்றி கண்டிப
பாக மபசினார்கள. மிகவும் பதடடைமான அரசியல சூழலில, 
தங்க்ளபபற்்றிய தனிபபடடை தகவலகளுக்கு எனன மநரும் 
எனறும் அவர்கள விசாரபபடடைார்கள. அத்ததியாயம் 5 ல 
எங்களு்டைய ஆங்கதிமைய ஆய்வுக்களத்ததில உ ளள மக்கள, 
இைக்கு மநாக்கதிய விளம்பரம் என்ற வ்ணிக பயனபாடடிற்காக 
தங்க்ள பற்்றிய தகவலகள பயனபடுத்தபபடுவ்தப பற்்றிய 
விசாரத்்த, சவளிபபடுத்ததியிருபப்த நாங்கள காடடியிருக்
கதிம்றாம். இருபபினும், எங்கள சசயலததிடடைத்்த முழு்மயாக 
பார்க்கும்மபாது, இநத விசாரங்கள, முடைக்கபபடடிருக்கதின்றன.

இநதக் கைநதாய்வின ்மயம், ஐமராபபா மற்றும் வடை 
அசமரிக்காவில கா்ணபபடடை முதன்மயான வாதங்களின 
பினன்ணியில இருக்கும், நம்பிக்்கயான, “ஒரு வ்கயான 
இயற்்க நதி்ையான தனி்ம, இபமபாது நதிகழநதி்ை 
காண்புைத்தால அசசுறுத்தப படுகதி்றது”19 எனபது மபான்ற 
அனுமானங்கள தான. ஆங்கதிமைய ஆய்வுக்களத்ததில, 
மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தபபடடை விசாரம், ஒருவரு்டைய 
தனி்ம அலைது அநதரங்க வாழ்வப பற்்றி அததிகம் 
சதரிநது சகாளவதற்கு சமூக ஊடைகங்க்ள யாரும் பயன
படுத்தக்கூடும் எனபது தான. சீனாவில நதி்ை்ம மிகவும் 
வித்ததியாசமானது. வரைாற்று வ்கயில, இது மபான்ற 
விசாரங்களின உளநாடடு புரிநதுசகாளளுதல, மமற்கத்ததிய 
கருத்தான, பாரம்பரிய சமூக வாழவினுள20 தனி்ம எனபததில 
இருநது மாறுபடடிருக்கும். இனறும், நகர்பபு்ற சீனாவில 
உளள மக்கள, “இனசி” (தனி்ம/ அநதரங்கம்) என்ற கரு
த்துடைன பரிசசயம் சபற்்றிருநதாலும், கதிராமப பு்ற பகுததிகளில 
இருபபவர்கள, தனி்ம்ய ஒரு நாகரீக அலைது மமற்க
த்ததிய வார்த்்தயாகத் தான கருதுகதி்றார்கள. பாரம்பரிய
மான கதிராமபபு்ற குடும்பம் எனபது ஒரு கூடடை்மபபு. இங்கு 
மக்கள தனி்ம அலைது அநதரங்கத்்த நாடைக்கூடும் என்ற 
எநதசவாரு எததிர்பார்பபும் கதி்டையாது. அவர்களிடைம் இநத 
எததிர்பார்க்கபபடடை தனி்ம/ அநதரங்கம் என்ற அ்மபபு 
கதி்டையாது.
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சதாழிலது்்ற சீன ஆய்வுக்களத்ததிலும், சதாழிற்சா்ை 
ப்ணியாளர்கள, கூடடைாக, சதாழிற்சா்ையின சபாது தங்கும் 
அ்்றகளில இனனும் ஏசழடடு ப்ணியாளர்களுடைன கூடடைாக
மவா அலைது தங்கள ஒடடுசமாத்த குடும்பத்துடைன வாடை்க 
அ்்றகளிமைா வாழநது சகாண்டிருநதனர். மக்கள சபாது 
இடைங்களில ச்மயல சசய்துசகாண்டும், ஒருவர் மற்்றவரின 
அ்்றக்கு, கத்வ தடடைாமமைமய மபாய்வநதும் சகாண்டி
ருநதனர். அன்றாடை வாழக்்க சபருமளவில கூடடைானதாக மவ 
இருநதது. ஒருவர், சபாதுபபார்்வயில இருநது ம்்றக்கக்
கூடிய ஒமர விஷயம், மமாசமான ரகசியம் மடடும் தான எனறு 
பரவைாக நம்பபபடடைது. இது மபான்ற சூழலகளில சமூக ஊடைக
ங்களின பயனபாடு, சீனாவில இது மபான்ற பயனபாடுகள  
அனாமமதயமான்வயாக இருநதாலும், முதலமு்்றயாக 
தனி் ம எனபது அங்கீகரிக்கபபடடைதாகவும், மக்கள தனி் ம 
பற்்றிய அனுபவம் சப்றமவண்டும் எனச்றண்ணுவதாகவும் 
இருநதது. சமூக ஊடைகங்களில, புைபசபயர்வு சதாழிற்சா்ை 
ப்ணியாளர்களால, தங்களின எண்்ணங்க்ளயும் ரகசியங்
க்ளயும், ஓரளவு அநதரங்கமான சூழநதி்ையில21, இயலபு
நதி்ை உைகதில வாழவிடைத்்த பகதிர்நது சகாண்டிருக்கும் 
மக்களின உடைனடி க்ணிப்பப பற்்றிய கவ்ை இலைாமல, 
பததிவிடை முடிநதது. இநத வழக்கதில, டிஜிடடைல சதாழிலநுடபங்
களின வளர்சசி, சீன சதாழிற்சா்ை ப்ணியாளர்களின 
அன்றாடை வாழவில, முக்கதியமான தாக்கத்்த ஏற்படுத்ததியிருக்
கதி்றது. இது சமூக ஊடைகங்கள, தனி் மயின அழி்வ பிரததி
பலிக்கதின்றன ஏனடைா வாதத்ததிற்கு முற்்றிலும் எததிரானதாக 
இருக்கதி்றது.

தனி் ம பற்்றிய இநத விவாதங்களின மவச்றாரு 
பரிமா்ணம், இ்்ணயதளத்ததின ஆரம்பநாடகளில சபாதுவாக 
கா்ணபபடடை விவாதங்களில இருநது சப்றபபடடைது. அதாவது, 
நதிகழநதி்ையில சசலவது, ஒரு சிை வ்ககளில, சமூக விமரா
தமானது22எனபது தான அது. இநதக் கருத்து ஹொம்படைன 
மற்றும் சவலமன ஆகதிமயாரால ததி்ற்மயாக விமர்சிக்கப
படடைது. நதிகழநதி்ை சமுதாயச சார்பு, இயலபுநதி்ை சமுதாயச 
சார்்ப23 அததிகரிக்கக் கூடும் எனறு இவர்கள கண்டுபிடித்தனர். 
இது இனசனாரு விரிவான மகளவி்ய சவளிக்சகா்ணர்
கதி்றது: இநத நதிகழநதி்ை சமூகசசார்பு, முந்தய இயலபுநதி்ை 
சமூகசசார்பின மீது எவவாறு பிரததிபலிக்கதி்றது எனபது தான 
அது. உதார்ணத்ததிற்கு, சதன இத்தாலிய களத்ததில, கு்்றவான 
கலவிய்றிவுளள மக்கள, சபாதுவாக சமூகமாக பழகுவதற்கு, 
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சமூக ஊடைகங்க்ள பயனபடுத்துவததில்ை. ஆனால, மிைன, 
மராம், மபாமைாக்னா மபான்ற சபருநகரங்களில மநரம் சசை
விடடிருக்கும் அததிக கலவிய்றிவுளள மக்கள, இதுமபானறு சமூக 
ஊடைகங்க்ள பயனபடுத்துகதி்றார்கள. இதற்கான கார்ணம், 
முதல குழு, சபருநகரவாசிகளாக ஆவதற்கு எநத ஆ்சயும் 
இலைாதவர்கள. அவர்களுக்கு அவர்களின இயலபுநதி்ை 
சமூக உ்றவுகளுடைன மநரம் சசைவிடுவது நதிகழநதி்ையில  
சசைவிடுவ்த விடை அர்த்தமுளளதாகும். இருபபினும், இவர்
களின சபருநகர அண்்டையர்கள, மற்்ற நகரங்களில உளள 
மக்களுடைனான தங்களது சதாடைர்்ப மபணுவதற்கு, சமூக 
ஊடைகங்க்ள பயனபடுத்த வி்ழகதின்றனர். இவர்கள 
அடைக்குமு்்ற சதாடைர்புகளாக கருதும், உளளூர் சமுதாய
த்துடைனான தங்கள சதாடைர்புக்ள கு்்றத்துக்சகாளளமவ 
விரும்பு கதி்றார்கள. இநத இருபாைரும் சபாதுவாகக் சகாண்டு
ளளது எனனசவன்றால, இவர்கள இருவருமம, சமூக ஊடைகங்
க்ளயும், டிஜிடடைல சதாழிலநுடபங்க்ளயும், நதிகழநதி்ை 
மற்றும் இயலபுநதி்ை சூழலகளில உளள, தங்கள சமூக 
உ்றவுமு்்றக்ள மமலும் அர்த்தமுளளதாக ஆக்கதிக்சகாளவ
தற்காக பயனபடுத்த விரும்புகதின்றனர்.

ததி்ரக்ள மநாக்கதிய நம்மு்டைய அததிகமான அர்ப
ப்ணிபபு, நம்்ம சமூக விமராதமானவராக ஆக்கதிவிடடைது என்ற 
சபாதுவான கூற்றுக்கு எபமபாதுமம உளளார்நத முரண்பாடு 
இருநது வநததிருக்கதி்றது. க்ணினி வி்ளயாடடுக்கள, தனனி
யக்கம் வாய்நத தனிநபர்களால வி்ளயாடைபபடடை நாடகளில, 
இது அர்த்தமுளளதாக இருநதது. இருபபினும், இபமபாது 
மக்கள, சபருமளவு ததி்ரயிருக்கும் உபகர்ணங்க்ள, சமூக 
ஊடைகங்களின வாயிைாக மற்்றவர்களுடைன பழகுவதற்க்காக 
(அலைது குழு வி்ளயாடடுக்காக) பயனபடுத்தும் மபாது, 
இநத விமர்சனம் மிகவும் சநமதகத்ததிற்குரியதாக சதரிகதி்றது. 
எங்களு்டைய துருக்கதிய, டரினிடைாடிய மற்றும் பிமரசிலிய 
ஆய்வுக்களங்களில உளள மக்கள, சபரும்பாைான மநரத்்த 
மற்்றவர்களின சமூக ஊடைக பக்கங்க்ள பார்்வயிடுவ
ததில சசைவிடுகதி்றார்கள என்ற கூற்று, அவர்கள நதிஜத்ததில 
மநருக்குமநர் இ்டைவி்னகளில கு்்றவாக மபசுகதி்றார்கள 
எனறு அர்த்தமாகாது. மா்றாக, ததி்ரயில அவர்கள தங்களு
க்குள சபாதுவாக இருக்கும் விசாரங்க்ளப பற்்றி சதரிநது 
சகாண்டு, மநரடி உ்ரயாடைலில, அவற்்றின தீர்்வப பற்்றி 
மபசக்கூடும். மமலும் சவபமகம் ன வரவால, நதிகழநதி்ை 
மற்றும் இயலபுநதி்ை உ்ரயாடைலகளுக்கதி்டைமய உளள 
தனித்தன்ம மழுங்கதி விடடைது. கு்றிபபாக, மக்கள எபமபாதும் 
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சசயலில இருக்கும் சவபமகம் ஐ, அவர்கள அதன மூைம் 
எநத உ்ரயாடைலும் நடைத்தாத மபாதும், பயனபடுத்தும் மபாது. 
மக்கள ஒன்றாக வாழகதி்றார்கள ஆனால நதிகழநதி்ையில24 
என்ற கூற்று, இதற்கான மிகவும் சதளிவான உதார்ணங்
களில ஒனறு.

அதற்மகற்ப, எங்களு்டைய இத்தாலிய ஆய்வுக்களத்ததில 
அமநகம் மக்கள, பைசமயங்களில மநரடியாக மற்்றவர்களின 
முகநூல பக்கங்க்ள ஆராய்வததில்ை. இது, அவர்களுக்கு 
தங்க்ளசயாத்தவர்களின மீது எநத அக்க்்றயும் இல்ை, 
அவர்க்ள பற்்றி அ்றிநது சகாளள இவர்கள விரும்ப
வில்ை எனறு அர்த்தமாகாது. உயர்நத அளவிைான மவ்ை
யின்மயும், சதன இத்தாலியில உளள நீண்டை நண்பகல 
குறுநதுயில மநரமும் மசர்நது, சமூக ஊடைகங்களுக்கான அததிக 
பயனபாட்டை உருவாக்கவில்ை. மற்்ற இடைங்களில, ப்ணி
மநரத்ததிற்கு அபபாற்படடை மநரங்கள, நதிகழநதி்ை சதாடைர்பு
களுக்கு சபாருத்தமானதாக கருதபபடைைாம். இருபபினும், 
நண்பகல குறுநதுயில மநரம் இவவாறு புரிநதுசகாளளப
படைக்கூடைாது. மக்கள நதிகழநதி்ை சமூகமயமாத்ை, தங்கள 
இயலபுநதி்ை சமூகசசார்பின பாரம்பரியங்களுடைன சதாடைர்பு
படுத்ததிப பார்க்கதி்றார்கள. இது எபமபாதுமம கு்றிபபிடடை மநரக்
கூறுகள மற்றும் அ்மபபுகளுடைன, அதாவது ப்ணியில 
இருக்கும் மபாது, காபி குடிக்கும் மபாது மற்றும் மா்ை 
மநரங்க்ள நகர மத்ததியில சசைவிடும் மபான்ற்வகளுடைன 
சதாடைர்பு்டையதாக இருக்கதி்றது. ஆகமவ, பி்றரின முகநூல 
பக்கங்க்ள பார்பபததில அததிக மநரம் சசைவிடும் மக்கள, 
க்டை உதவியாளர்களாகமவா, அலைது சபாது ஊழியர்
களாகமவா இருக்கதி்றார்கள. இவர்கள, ப்ணியில தங்களது 
வீ்ணான மநரங்க்ள, இதுமபான்ற சசயலகளுக்கும் அரட்டை
யடிபபததிலும் சசைவிடுகதி்றார்கள.

மக்கள சமூகசசார்்பயும், சமூக உ்றவுமு்்ற க்ளயும் 
அவர்கள சார்நததிருக்கும் சூழலகளுக்மகற்ப பார்க்கும் 
மு்்றக்ள சமுக ஊடைகங்கள பிரததிபலிக்கதின்றன எனறு தான 
இதுவ்ர நாங்கள வாததிடடிருக்கதிம்றாம். உதார்ணத்ததிற்கு,  
தனி் ம பற்்றிய சவவமவறு கருத்துக்களின வழியாகமவா 
அலைது ஒரு சிை வழக்குகளில சமூக ஒற்று்ம்ய 
உயர்த்தும் வழியாகமவா. நாங்கள இபமபாது எங்களு்டைய 
முக்கதிய கண்டுபிடிபபுகளில ஒன்்ற ஆராயப மபாகதிம்றாம். 
மக்கள தங்கள உண்்மயான உ்றவுக்ள சரிபடுத்துவதற்கு 
சமூக ஊடைகங்க்ள பயனபடுத்தும் விதங்கள தான அது.  
உதார்ணத்ததிற்கு, தங்கள சமூகசசார்பில ஒரு சமனபாட்டை 
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உருவாக்கும் மநாக்கத்துடைன, தங்கள சமூக ஊடைக பக்கங்க்ள, 
அததிகமாகமவா அலைது கு்்றவாகமவா காடசிக்குரிய
தாக்குவது.

சமனபாடலட ்தடுவது: உ்றவுமுல்றகலை 
சரிபபடுதத, சமூக ஊடகஙகலை 
பயனபடுததுவது

சமூக ஊடைகங்க்ள, அததிக சமூகமயமாகமவா அலைது 
அததிக தனியாளாகமவா ஆவதற்கான மு்்றயாக பயன
படுத்துவ்த விடை, எங்களு்டைய ஆங்கதிமைய கதிராம
பபு்ற ஆய்வுக்களத்ததில உளள மக்கள, முகநூல மபான்ற 
சமூக ஊடைகத்தளங்க்ள மக்க்ள சரியான தூரத்ததில25 
்வபபதற்காகமவ முதன்மயாக பயனபடுத்துகதின்றனர். 
அவர்கள தங்கள உ்றவு மு்்றக்ள, பைவ்ககளில, 
அளவிடைக் கூடிய சமூகசசார்பின வடிவமாக அளவிடை முடியும். 
இது மற்்றவரின பததிவுகளில, சதாடைர்சசியாக கருத்துபப
ததிவததில இருநது, எபமபாதாவது விருபபு சதரிவிபபது 
வ்ர; அவர்க்ள சி்றிய வாடசப குழுவில இ்்ணபபததில 
இருநது, டுவிடடைரில பினசதாடைர்பவராக அவ்ர அங்கீ
கரிபபது வ்ர மவறுபடைக்கூடும். அங்கதிருநது அவர்கள 
தனிபபடடை தகவலகள அலைது சதா்ைமபசி அ்ழபபு
கள மூைம் இ்த ஒரு அநதரங்க உ்றவுமு்்றயாகமவா 
அலைது லிங்க்டஇன மற்றும் மினனஞ்சல மூைம் சதாழில 
சார்நத உ்றவுமு்்றயாகமவா எடுத்துச சசலைக்கூடும். இது 
அளவிடைக்கூடிய சமூகசசார்பு பற்்றிய சபாதுவான கருத்்த 
சதளிவாக எடுத்துக்காடடுகதி்றது.

சமூக ஊடைகங்களின ஒத்ததியங்கா்ம மபான்ற வசததி
வாய்புக்ள, மக்கள சநருங்கதிய நண்பர்களுக்கு உடைன
டியாக பததிைளிபபதும் மற்றும் அவர்கள அடிக்கடி மபச 
விரும்பாத மக்களுக்கு சமதுவாக பததிைளிபபதும் மபான்ற 
இநதக் கார்ணங்களுக்காக பயனபடுத்ததிக்சகாளள முடியும். 
சமூக ஊடைகங்களில, தகவலகளுக்கதி்டைமய க்ணிசமான 
தாமதங்கள ஒத்துக்சகாளளபபடுவதால, மக்களுக்கு தங்கள 
சுய முனனி்ைபபடுத்த்ை பயனபடைத்தக்க வ்கயில நதிர்வ
கதிபபதற்கு26 மபாதுமான மநரம் கதி்டைக்கதி்றது. சதாழிலது்்ற 
சீனா  மபான்ற இடைங்களில, புைபசபயர்வாளர்கள, தங்கள 
ஊரில உளள குடும்பங்கள மற்றும் நண்பர்களுடைனான 
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அன்றாடை நீண்டைதூர சதா்ைமபசி அ்ழபபுகளின த்ை
பபுக்ள முக்கதியமாக ப்ணம் பற்்றிய விசாரத்ததிற்காக கடடு
பபாடடிற்குள ்வத்ததிருக்க முயலகதி்றார்கள. தனிபபடடை 
ஆ்சகள மற்றும் சபாதுவாக வாழக்்க பற்்றிய எண்்ண
ங்கள, சதா்ைமபசி உ்ரயாடைலகளில மபசக்கூடைாத்வ
யாக கருதபபடுகதின்றன. ஆகமவ இ்வ, சபாருத்தமானதாக 
கருதபபடும் QQ விற்கு தளளிவிடைபபடுகதின்றன.

மக்கள, தாங்கள அ்றிநதவர்கள மற்றும் பரிசசயமற்்ற
வர்கள27 ஆகதியவர்களுக்கு இ்டைமய சமனபாட்டை சகாண்டு  
வருவதற்காகவும் சமூக ஊடைகங்க்ளப பயனபடுத்துகதி
ன்றனர். எங்களு்டைய கதிராமபபு்ற சீன ஆய்வுக்களத்ததில, 
பாரம்பரியத்ததிற்கான மரியா்த்ய பற்்றிய க்ணிசமான 
வலியுறுத்த்ை கருத்ததில சகாண்டு, மக்கள தங்கள சமூக 
ஊடைக பக்கங்க்ள, தங்கள ஊரில தாங்கள அ்றிநத வர்கள 
அலைது குடும்பம், ப்ணியிடைம் அலைது பளளி மபான்ற 
மற்்ற இடைங்களில அ்றிநதவர்களுடைன உ்ரயாடுவதற்காக 
மடடுமம பயனபடுத்ததியதாக நதிரூபிபபதற்கு பை சிரமங்கள 
எடுத்துக்சகாளகதின்றனர். இருபபினும், அவர்களின இநதக் 
கூற்று, அவர்கள பிரபைமான சமூக ஊடைகத்தளங்களில, 
அவர்க்ள அநநதியர்களுடைன சதாடைர்புசகாளள அனுமததி
க்கும் சசயலததி்றனக்ள அவர்கள உபமயாகதித்ததிருபபதன 
மூைம் முரண்படடிருபபதாக சமக்சடைானாலட கண்டு
சகாண்டைார். இநதவ்கயில அவர்கள, முனசனபமபாதும் 
மயாசித்ததிருக்கக்கூடை முடியாத புததிய வ்கயான சமூகச
சார்பில ஈடுபடடுக்சகாண்டிருக்கதி்றார்கள. பைசமயங்களில  
இது தான மக்க்ள இதுமபான்ற சநததிபபுக்ள பற்்றி 
அ்றிநது சகாளள தூண்டுகதி்றது. இ்வ, முனபு கதி்டைக்காத 
அனாமமதயத்்த சபரிய அளவில வழங்குவதால, இது சீன 
மக்கள, முனசனபமபாதும் அனுபவித்ததிராத தனி்ம்ய 
அனுபவிபபதற்காகமவ, சமூக ஊடைகங்க்ள உபமயாகதிக்
கதி்றார்கள எனபதற்கான இனசனாரு உதார்ணமாக  
விளங்குகதி்றது. அளவிடைக்கூடிய சமூகசசார்புடைன கூடுதைாக, 
மிகவும் பாரம்பரியமான மற்றும் மிகவும் நவீனமான சமூக
சார்பு மு்்றகளின அளவுகள பற்்றிய புைனு்ணர்வு மக்க
ளுக்கு இருக்கதி்றது. சமூகமயமாக்கலின முற்்றிலும் புததிய 
ஆனால, அததிக பாரம்பரிய மு்்றகளின சமனபாடடிற்கு 
சமூக ஊடைகங்க்ள பயனபடுத்துவ்த அவர்கள கருதைாம். 
மற்ச்றாரு உதார்ணம், சதனகதிழக்கு துருக்கதியில புதுவ
்கயான தனிபபடடை சரசபமபசசிற்கும், இனம் மபான்ற  
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பாரம்பரிய குழுக்களுடைனான மறுஇ்சவாக்கத்ததிற்கும் 
சமூக ஊடைகங்க்ள பயனபடுத்துவது.

சமனபாட்டை பற்்றிய இநதக் கருத்து, இள்மயின 
கதி ளபண்பாடு பற்்றிய ஆய்வில, சதளிவான: “தனிநபராக 
ஆவது, சபாதுவில ஒரு சமூக சசயலததிடடைம்”28 என்ற முந்தய 
கருத்துடைன ஒத்துபமபாகதி்றது. பங்க் களாகமவா அலைது 
மகாத் களாகமவா இளம் வயததினர்  தங்க்ள, ஆததிக்கமுளள 
நதிறுவபபடடை சமூகத்ததிற்கு எததிராக தனித்தன்ம்ய உறுததிப
படுத்துபவர்களாக பார்க்கதி்றார்கள. ஆனால மற்்றவர்கள 
அவர்க்ள, அவர்கள மதர்நசதடுத்த து்்ண கைாசசாரத்ததின 
மகாடபாடுகளுடைன இ்ணங்கதி நடைபபவர்களாக பார்க்கதி்றார்கள. 
அவர்கள நாகரீகம் மற்றும் மாற்்றத்ததில விருபபமு்டையவர்க
ளாக இருக்கைாம். ஆனால இவற்்்ற ஒரு குழுவின பகுததியாக 
தழுவிக்சகாளள மவண்டும். இ்த சாததிபபதற்கு சமூக ஊடைக
ங்கள முனபு இயைாத அளவிற்கு அவர்களுக்கு உதவுகதி்றது. 
அததிகமான காண்புைனால, மற்்றவர்கள எனன சசய்கதி்றார்கள, 
எபபடி மதாற்்றமளிக்கதி்றார்கள எனப்த சதரிநது சகாளள 
முடிகதி்றது. மற்்ற பங்க் கள அலைது மகாத் கள மபாைமவ தனி
பபடடை பங்க் களாகமவா அலைது மகாத் களாகமவா ஆவது 
இபமபாசதலைாம் மிகவும் சுைபம். இநத அத்ததியாயத்ததிலுளள 
பை கூர்மநாக்குதலகள இங்கு ஒன்றாக இ்்ணகதின்றன. தனி
மனிதவாதத்ததின பை பததிபபுருவுகளின சவளிபபாட்டை, சமூக 
ஊடைகங்க்ள பயனபடுத்ததி சமூக ஒற்று்ம்ய வளர்க்கும் 
மு்்ற்ய நதிரூபிக்கும் ஒரு வ்கயாக நாம் பார்த்மதாமானால, 
தனிநபர் மற்றும் சமூகம் இவற்றுக்கதி டைமயயான ஆரம்ப 
எததிர்ப்ப தாண்டி நீண்டை தூரம் வநதுவிடமடைாம் எனறு அர்த்தம்.

ஆகமவ, இநத அத்ததியாயத்ததிற்கு மூனறு முதன்மயான 
முடிவுகள இருக்கதின்றன. சமூக ஊடைகங்களின காண்புைன, 
மக்கள தங்களின தனித்தன்ம்ய சவளிபபடுத்துவதற்காக 
அ்த பயனபடுத்துவதாக நதி னத்தாலும் கூடை, எவவாறு 
சமூக ஒற்று்ம என்ற சசயலததிடடைத்ததிற்கு உதவுகதி்றது எனறு 
நாம் பார்த்மதாம். சமூக ஊடைகங்கள, அளவிடைக்கூடிய சமூகச
சார்பு என்ற வ்கயில, இயக்கமு்்றகளின சதாகுததி ய, 
மக்கள, மற்்றவர்க்ள சநருக்கமாகமவா அலைது கு்றிபபிடடை 
தூரத்ததிமைா ்வத்துக்சகாளளமவா அலைது ஊடைகங்க்ள, 
சமூகசசார்பின புததிய அலைது ப்ழய வ்ககளுக்காக 
பயனபடுத்துவமதா மபான்ற்வகளின இ்டைமய சமன
பாட்டை சகாண்டுவருவதற்கு உதவுகதி்றது எனப்த பற்்றியும் 
பார்த்மதாம். இருபபினும், ஒபபீடடு அைசலின மூைம் மூன்றாவது 
சபாது்மபபடுத்தலும் சவளிபபடு கதி்றது. இனத்துக் குரிய 
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சமூகசசார்பில மக்கள சரி் வ உ்ணரும் நதி ைகளில, சமூக 
ஊடைகங்களில உளள குழு என்ற கூறு, குடும்பம், குைம், இனம் 
மபான்ற குழு சமூகசசார்புக்ள வலி யுறுத்துவதற்கும் மபணு
வதற்கும் உதவுகதி்றது. பை வழக்குகளில இது சமூகம் மற்றும் 
குடும்பம் மபான்ற குழுக்களின பாரம்பரிய ததி சய்மவுக
ளில ஏற்படடுளள சரி் வ தடுத்து நதிறுத்தக்கூடிய நதிதானமான 
சசயைாக கருதபபடுகதி்றது. இதற்கு மா்றாக, மக்கள சமூக 
ஒற்று்ம்யயும் சமூகமயத்்தயும் அடைக்குமு்்றயாக சசய
லபடுவதாக கருதும் படசத்ததில, உதார்ணத்ததிற்கு, பை சமூகங்க
ளில சபண்களின நடைவடிக்்க மீதான கடடுபபாடுகள; சமூக 
ஊடைகங்கள, தனிமனிதவாத வ்ைத்சதாடைர்புகள மநாக்கதிய 
சிை இயக்கங்க்ள அனுமததிக்கதி்றது.



304

13
சமூக ஊடகஙகள் மககளை 
சந்தோஷப்படுத்துகின்றனவோ? 

மானுடவியலாளர்களுக்கு, மக்்களள எது சந்தாஷப்
படுத்து்கிறது எனபளத அறிவது எனபது, சற்றும் இயலாத 
்காரியம். மக்்கள், பல்வறு வள்க்களில, சந்தாஷத்ளத 
்கருக்்்காள்்கிறார்கள். இளவ ்பரும்பாலும், வரக்்கம், மதம், 
பாலினம், வயது, தத்துவாரத்த ்கண்ணாடடம், ்கலவியளவு, 
்பானற எத்தளன்யா கூடடுப்பணபு்களுடன ்தாடரபுளடய, 
்கலாசசார சீரளம மற்றும் மதிப்பு அளமப்பு ஆ்கியவற்றுடன 
வரிளசப்படுத்தப்படு்கினறன. சந்தாஷத்திற்்கான இநத 
்கலாசசார திளசயளமவு்களுக்கு அப்பால, மக்்கள், தங்களள, 
எ்தது சந்தாஷப்படுத்து்கிறது எனபதுபற்றி, பல்வறு 
உணரவு்களளக் ்்காணடிருக்்கிறார்கள். இளவ்களும் கூட 
்காலப்்பாக்்கில மாறக்கூடும். ்மலும், மக்்கள், சந்தாஷமா்க  
இருப்பதா்க கூறுவளத ளவத்து, அவர்கள் உணளம
யி்ல்ய சந்தாஷமா்க இருக்்கிறார்களா எனறு எப்படி 
்தரிநது ்்காள்வது எனபது இது வளர ்தளிவா்கத் 
்தரியாத ஒனறு, ஆ்க்வ, மானுடவியல ்கண்ணாடடத்தில 
இருநது, சந்தாஷம் மற்றும் சமூ்க ஊட்கங்கள் குறித்த ஒரு 
்்கள்விளய புளனவதற்கு, சந்தாஷத்ளத வடிவளமக்்கக் 
கூடிய ்கலாசசார ்காரணி்களள மடடும் ்கருதாமல, தனி
நபர்கள், சந்தாஷத்ளதப் பற்றிய ்்கள்வி்களள எப்படி  
புரிநது்்காள்்கிறார்கள் எனபளதயும், சந்தாஷத்ளதப் 
பற்றிய எநத மாதிரியான பிரசங்கங்கள் ்வளிப்பளடயா்க 
்கிளடக்்கிறது எனபது பற்றியும் புரிநது்்காள்ள ்வணடியது 
அவசியம். உதாரணத்திற்கு, ஒவ்வாரு ்கலாசசார 
சூழலிலும், சந்தாஷம் எனபது, உடனடி மனநிளறளவ 
குறிக்்கிறதா அலலது வாழநாள் முழுளமக்குமான 
திருப்திளய குறிக்்கிறதா அலலது மனநிளலயில ஏற்படும் 
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சிறிய முன்னற்றத்ளதக் குறிக்்கிறதா அலலது சுய 
்மயளமயாக்்கத்ளத குறிக்்கிறதா எனபளத நாம் ்கருத்தில 
்்காள்ள்வணடும். மக்்கள் சந்தாஷத்ளத மதம் அலலது 
இயற்ள்க ்பானற ம்னாதத்துவ ்்காடபாடடில இருந்தா 
அலலது மனித உறவுமுளற்களில இருந்தா அலலது 
்பாருடசாரபில இருந்தா வரும் ஒனறா்க ்கருது்கிறார்களா? 
சந்தாஷமா்க இருப்பதா்க கூறுவது நா்கரீ்கமற்றதா்க ்கருதப்
படுமா? சந்தாஷமா்க இருப்பதா்கக் கூறுவளத தவிர மற்ற 
எளத்யனும் கூறுவது நா்கரீ்கமற்றதா்க்வா அலலது நனறி
்்கடடத்தனமா்க்வா ்கருதப்படுமா? இது ்பானற எணண
ங்கள் அளனத்து்ம சந்தாஷத்ளதப் பற்றிய எநத்வாரு 
்்கள்விக்குமான தனிநபரின பதிளல பாதிக்்கக்கூடும்.

சந்தாஷம் எனற ்சாலலில ்பாதிநதிருக்கும் ்கலாசசார  
சாரபுளம, மானுடவியலாளர்கள் ஏன சந்தாஷம் பற்றிய 
ஆராயசசிளய1 ்மற்்்காள்வதற்கு ்காலங்காலமா்க தயஙகு
்கிறார்கள் எனபளத விளக்்கக்கூடும். இநத ஒரு அத்தியா
யத்ளத நாங்கள் இஙகு ்சரப்பதற்கு, மக்்கள் ்பாதுவா்க 
எங்களளக் ்்கடகும் ்்கள்வி்களுக்கும், நாங்கள் பதில கூற
விரும்பிய ்்கள்வி்களுக்கும் பதிலளிக்்க்வணடும் என்கிற 
எங்கள் ்கடளம உணரவு தான ்காரணம். இருப்பினும், எங்க
ளுளடய ்கண்ணாடடத்தில இருநதும் கூட இநதத்தளலப்ளப 
அணுகுவதில சில மதிப்பு்கள் இருக்்கத்தான ்சய்கிறது, 
குறிப்பா்க ்தாழிலநுடப மாற்றச சூழல்களில.

புதுளம, சந்தாஷத்ளத அதி்கரிக்குமா அலலது 
குளறக்குமா எனற விவாதம், ரூ்சா2 ்காலத்திற்கு நம்ளம 
இடடுச்சல்கிறது. அவர, நா்கரீ்கம், உணளமயான சந்தா
ஷத்தின இழப்பிற்கு வழிவகுக்்கிறது எனறு வாதாடினார. 
சந்தாஷம் எனற ்கருத்து, துரக்்ஹெயம்3, ்ேம்ஸ்4, ்வபர5, 
்லாகீ6, மற்றும் ்காம்்ட7 ஆ்கியவர்களின பணி்களில 
முதனளமயா்க ்காணப்படு்கிறது. இவர்கள், சந்தாஷம் 
மற்றும் தனித்துவம் ஆ்கிய ்கருத்துக்்களள, புதுளம பல்வறு 
வள்க்களில பாதிக்்கிறது எனறு ்கருதினர. இருப்பினும், தின8 
அவர்கள் வாதிடுவது ்பால, இருபதாம் (இப்்பாது இருபத்தி
்யானறாம்) நூற்றாணடு மானுடவியல, இநத விசாரத்ளதப் 
பற்றி ்பருமளவு அளமதி ்காத்திருக்்கிறது. இதற்்கான பகுதிக் 
்காரணம், ்கலாசசார சாரபுளம, ்கலப்பு ்கலாசசாரம் சாரநத 
ஒப்பீடு்களள9 தடுத்துவிடடது தான.

மாறா்க, ்கலப்பு ்கலாசசார மதிப்பாயவு்கள், ்சன10 
்பானற ்பாருளாதார வலலுநர்களின, ்களமா்க இருநதிருக்
்கிறது. இவர்கள், ்மாத்த உள்நாடடு விளள்பாருள்11 
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அடிப்பளடயிலான ்பாதுநல மதிப்பீடு்கள், ்மாத்த ்தசீய 
ம்கிழசசி அடடவளண12 அலலது உல்க ம்கிழசசி அறிக்ள்க13 
்பானற குறிப்பீடு்களால கூடுதலா்க துளணநிரப்பப்பட்வ
ணடும் எனறு கூறு்கிறார்கள். இநத மதிப்பாயவு்கள், ஆ்ரா
க்்கியம், ்கலவி்பறுதல மற்றும் இதர மனிதவள ்மம்பாடடு  
குறிப்பீடு்கள் ்பானற ஐக்்கிய நாடு்களால14 வளரயளறயப்
படட ்காரணி்கள் மீது அழுத்தம் ்்காடுக்்கிறது. இது ்பானற 
அடடவளண்கள், மாஸ்்லாவ ஐ15 பினபற்றி, சந்தாஷம் 
எனபது, உடலசார மற்றும் பாது்காப்பு ்தளவ்களள ்காடடிலும் 
்பரியதான ஒனளற சாரநதிருக்்கிறது. அது ்நரமளற மற்றும் 
எதிரமளற உணரசசி்க ளாலும், வாழவின அரத்தம்16 மற்றும் 
குறிக்்்காள் ்பானற உணரவு்களாலும் சூழப்படடுள்ளது. 
்பாதுநல மதிப்பாயவு்களில, ்வறும் ்பாருளாதார அளவீ
டு்கள் மடடுமலலாமல, சந்தாஷத்ளதயும் ்சரத்துக்  ்்காள்வது 
்கணடிப்பா்க விரும்பத்தக்்க்த ஆகும். ஆனால, இநத பரவலான 
அளளவசார மதிப்பாயவு்கள், சந்தாஷத்ளத வளரயளற
வதில உள்ள உள்ளூர மற்றும் தனிநபர வித்தியாசங்களளப் 
பற்றி, நமக்கு மி்கவும் குளறவா்க்வ எடுத்துளரக்்கிறது.

மானுடவியலாளர்களா்க, இன அளமப்பியல மூலம், 
சந்தாஷத்ளதப் பற்றி ஒப்பிடடு ஆயவு ்சயவது, இது்பானற 
்்கள்வி்களுக்கு அதி்க ஆழத்ளதக் ்்காடுக்்கிறது. அ்த 
சமயம், ்வவ்வறு சூழல்களில ்வவ்வறு வள்கயா்க 
வளரயளறயப்படட ஒரு ்கருத்ளத ஒப்பிடடுப் பாரப்பதில 
உள்ள பிரசசிளன்களளயும் ்வளிக்்காடடு்கிறது. ்தாடக்்கப்
புள்ளியா்க, நாங்கள், தின17 அவர்களின சந்தாஷத்ளதப் 
பற்றிய பரநத விளக்்கத்ளத எடுத்துக்்்காள்்கி் றாம். இது 
மூனறு ்பாதுவான உணரவு்களள, ்வளிக்்்காடிடு்கிறது: 
உள்்நாக்்கம், ்கணிப்பாயவு மற்றும் உணரசசி்கள் ஆ்கியளவ 
தான அளவ. அவருளடய முனவளரவின படி, உள்்நாக்்கம், 
வாழவின குறிக்்்காள் மற்றும் லடசியத்துடன ்தாடரபுளட
யதா்க இருக்்கிறது. ்கணிப்பாயவு்கள், ்கலாசசார மதிப்பு்கள் 
மற்றும் ்நறிமுளற்களுடன ்தாடரபுளடய தனிநபர்களின 
்சாநத வாழக்ள்க தரத்ளதப் பற்றிய அவர்களது புலனு
ணரவுடன ்தாடரபுளடயதா்க இருக்்கிறது. உணரசசி்கள், 
தற்்காலி்க இனபங்கள் மற்றும் நலவாழவின நீடித்த உணரசசி 
நிளல ஆ்கியவற்றுடன ்தாடரபுளடயதா்க இருக்்கிறது. 
்மலும், சந்தாஷம் எனபது, உணரவு்கள், உணரசசி அறிவிப்
பு்கள் மற்றும் ்வளிப்பாடு்கள், மக்்கள் ்சாலலும் முக்்கிய 
்களத்கள், அவர்கள் ்கடடளமக்கும் உறவுமுளற்கள் மற்றும் 
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அவர்களின அழகுணரசசி விருப்பங்கள்18 ஆ்கியவற்ளற 
உள்ளடக்்கியது ஆகும்.

தின அவர்களின விளக்்கம், சந்தாஷத்தின கூறு்களில, 
்கலாசசார ்வறுபாடு்களுக்கு மடடுமலலாமல தனிநபர 
உணரசசி்களளயும் அவற்றின கூறு்களில ்வறுபாடு்களளயும்  
அனுமதிக்்கிறது. ்நறிமுளற வாழவு எனபது, ஓரிடத்தில, 
மதத்துடன ்நருங்கிய ்தாடரபுளடயதா்கவும், மற்றதில ்கலவி 
மற்றும் சுற்றுசசூழல விழிப்புணரவு ்பானற மனித்நய 
லடசியங்களின ஆதிக்்கம் உள்ளதா்கவும் இருக்்கிறது. மக்்கள் 
இனபங்களள ்பறுவதற்்கா்க நாடும் முளற்கள், அழகுணரசசி,  
பாலியல தனளம்கள், சமூ்க உறவுமுளற்கள், உணவு, பணடி
ள்க்கள், உபசார விழாக்்கள், ்பாளத வஸ்துக்்கள், மதம்
சாரநத மாற்றங்கள், நு்கரவு, சா்கசச ்சயல்கள் ஆ்கியவற்றில 
ஒனளற்யா அலலது இவற்றின பல்வறு கூடடளமப்ளப்யா 
உள்ளிடடதா்க இருக்கும்.

சமூக ஊடகஙகள் மற்றும் சந்தோஷத்ளதப 
்பற்்றறிய ஆய்வுகள்

மானுடவியல இது்பானற தளலப்பு்களில இருநது ஒதுங்க 
முற்படடாலும், சமூ்க ஊட்கங்கள் மற்றும் தனிப்படட 
சந்தாஷம் (பலசமயங்களில சந்தாஷமினளம) இவற்றுக்கு 
இளட்யயான உறவுமுளற்கள் பற்றிய ்பாது விவாதங்கள் 
ஏராளம். இளவ அதி்க அளவில உயரநிளல பிரசுரங்களில 
்வளிவநது்்காணடிருக்்கினறன. ்கடநத ஐநதாணடு்களா்க 
பிரபல ்சயதி ்வளியீடு்கள், (ளடம், ்பாரப்ஸ், தி ஹெபிஙடன 
்பாஸ்ட, தி நியூயாரக்்கர, தி ்டயலி மிரர ்பானறளவ 
உடபட) சமூ்க ஊட்கங்கள், மன அழுத்தம்19, திருப்தியினளம20, 
்பாறாளம21, தனிளம22, உடலளமப்ளப பற்றிய எதிரமளற
யான மனப்படிவம்23 ஆ்கியவற்ளற அதி்கரிக்்கக்கூடும் எனறு 
எடுத் துளரக்கும் ம்னாவியல ஆயவு்களள பற்றிய விவரங
்களள குறிப்பிடடு வரு்கினறன. இநத ஆயவு்கள், எதிரமளற 
எணணங்களுக்கு பல்வறு ்காரணி்களள ்கற்பிக்்கிறது. 
சில சமயங்களில, மக்்கள், தங்கள் சமூ்க ஊட்கத் ்தாடரபு
்கள் தங்களள புறக்்கணிப்பதா்க ்கருதக்கூடும்24. ்வறுசில 
ஆயவு்களில, உப்யா்கிப்பாளர்கள், தங்கள் ்சாநத வாழளவ, 
நி்கழநிளலயில தாங்கள் அறிநதவர்களின வாழவு பற்றிய 
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படங்களுடன ஒப்பிடடுப் பாரக்்கிறார்கள்25. இனனும் ்வறுசில 
வழக்கு்களில, மக்்கள் தாங்கள் மு்கநூலில ்சலவிடும் 
்நரம் ஆக்்கவள மற்றதா்க இருப்பதா்கக் ்கருதி மன அழுத்தம் 
்்காள்்கிறார்கள்26. இருப்பினும், மற்ற ஆயவு்கள், இநத  
முடிவு்களில இருநது மாறுபடுவ்தாடு, இவற்ளற விமரசனமும்  
்சய்கினறன27. சமூ்கத் ்தாடரபு்களள, அளவளாவ்வா 
அலலது திடடமிட்வா பயனபடுத்துவது, மனநிளறளவ 
அதி்கரிப்பதா்க சிலர ்கருது்கினறனர.28 அவர்கள் மு்கநூல 
உப்யா்கதிற்கும், அதி்கரிக்கும் சமூ்க முதலீடு, நம்பிக்ள்க 
மற்றும் சமூ்க ஈடுபாடு இவற்றிற்கும் இளட்ய ஒரு ்நரமளற
யான ஒடடுறளவ ்கணடு்்காணடதன மூலம் வாழவில ஒரு 
திருப்திளய உணர்கினறனர29. மு்கநூல தன ்சாநத சரசளசக்
குரிய ஆயளவ30 நடத்திய ்பாதும், உப்யா்கிப்பாளர்களுக்கு 
்நரமளறயான வாரத்ளத்களள ்்காணட பதிவு்களள ்காடடிய
்பாது, அவர்களின பதிவு்களும், இது்பானற வாரத்ளத்களள 
அதி்கம் ்்காணடிருநதன எனறும், குளறவான ்நரமளற 
வாரத்ளத்களள ்்காணட பதிவு்களள ்காடடிய்பாது, 
அவர்களின பதிவு்களும் குளறவான வாரத்ளத்களள்ய 
்்காணடிருநதன எனறும் ்கணடறிநதனர. இயலபுநிளலயில 
உணரசசிபூரவமான ்தாற்று ்சயலபடுவளத ்பால்வ, 
மு்கநூலிலும் உணரசசிபூரவமான ்தாற்று ்சயலபடுவதா்க 
ஆராயசசியாளர்கள் உறுதிப்படுத்தினர. அதாவது, ஒருவரின 
வாழவில, அதி்கமான ம்கிழசசி்கரமான மக்்கள் இருநதால, 
அவர்களும் ம்கிழசசியானவர்களா்க இருப்பார்கள். எதிரமளற 
இயலபுளடய மக்்கள், ஒருவளர திருப்தியற்றவர்களா்க ஆக்கு
்கிறார்கள்.

ஒரு சில ஆயவு்கள், சமூ்க ஊட்கங்களின எதிரமளற
யான உணரசசிபூரவ விளளவு்களள ்்காடிடடுக் ்காடடும் அ்த 
சமயம், ்வறுசில ஆயவு்கள், அவற்றின, ்நரமளற உணரசசி
பூரவ ஆதரளவ பாரக்்கினறன. மக்்கள் சமூ்க ஊட்கங்களில, 
பல்வறு ்சயல்களள ்சய்கிறார்கள் எனபளத்ய இது  
பிரதிபலிக்்கிறது. உணளமயில, ஒரு உப்யா்கிப்பாளர, சமூ்க 
ஊட்கங்களில, நாளுக்கு நாள், ஏன நிமிடத்திற்கு நிமிடம் கூட 
்வவ்வறு வள்கயான அனுபவங்களளப் ்பற முடியும். QQ 
மற்றும் மு்கநூல ்பானற சமூ்க ஊட்கத்தளங்கள், தனிப்படட  
உப்யா்கிப்பாளளர சாரநது, ஒனறலல பல வடிவங்கள்  
எடுக்்கக்கூடும். இளவ, குடும்பத்துடன ்தாடரபில இருப்பத
ற்்கா்க, விடுமுளற புள்கப்படங்களள ப்கிரவதற்்கா்க, ்வறு்ம 
அளவளாவுவதற்்கா்க, புது நடபுறவு்களள உருவாக்்கிக்  
்்காள்வதற்்கா்க அலலது உணரசசிபூரவ ஆதரவளிப்பதா்க  
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்பானறு பல விஷயங்களுக்்கா்க பயனபடுத்தப்படக் கூடும். 
சமூ்க ஊட்கங்கள், ்வவ்வறு சமயங்களில உருவ்கமான 
்வவ்வறு பாத்திரங்களா்க உருமாறும்்பாது, அது, உணரசசி
்களள ஒரு குறிப்பிடட ்நரளமயான வள்கயில மடடு்ம 
பாதிக்்காது.31 எங்களுளடய பிரசசிளன எனன்வனறால, 
சமூ்க ஊட்கங்கள் மக்்களள சந்தாஷப்படுத்து்கிறதா எனபது 
மி்கவும் எளிளமயான ்்கள்வி எனறு நாங்கள் ்தாடரநது 
வலியுறுத்திக்்்காணடிருக்்க முடியும். ஆனால இநதக் 
்்கள்வியின ப்ராபலயம் மக்்களின உணரவு்களின மீதான 
சமூ்க ஊட்கங்களின தாக்்கம் பற்றிய தீவிரமான ஆரவத்ளத 
பிரதிபலிக்்கிறது எனபளத நாங்கள் மறுக்்க முடியாது. இது 
பத்திரிள்கயியலில மடடும் உணளம எனபது ்கிளடயாது. சமூ்க 
ஊட்கங்கள் நம்ளம சந்தாஷப்படுத்து்கிறதா இலளலயா? 
அலலது இனனும் ்பாதுவா்க கூற்வணடு்மனறால, அது 
நமக்கு நலலதா ்்கடுதலா எனற இது ்பானற ்்கள்வி்கள், 
இனளறய நிளலயில, உல்்கங்கிலும் உள்ள மக்்களிளட்ய 
மி்கவும் ்பாதுவான உளரயாடலா்க ஆ்கிவிடடது.

இநதப் ்பாது ஆரவத்ளதக் ்கணக்்கில ்்காணடு, எங்க
ளுளடய ஆயவின ஒனபது ஆராயசசியாளர்களும், அவர்களு
ளடய சமூ்க ஊட்க உப்யா்கிப்பாளார்கள் ்கணக்்்கடுப்பில32, 
சந்தாஷத்ளதப் பற்றிய ்்கள்விளய ்சரத்திருக்்கிறார்கள். 
்வவ்வறு இடங்களில, பதில்கள் எவவாறு ்வறுபடு்கினறன 
எனபது பற்றிய உணரளவ ்்காடுப்பது தான இதன ்நாக்்க்ம 
தவிர மற்ற ஆயவு்களின முடிவு்களள உயரத்துவ்தா, 
்பாயயாக்குவ்தா அலல. உணளமயில, படம் 4.26 எடுத்துளர
ப்பது ்பால, “சமூ்க ஊட்கங்கள் உங்களள சந்தாஷப்படுத்தி 
இருக்்கிறதா”33 எனற ்்கள்விக்்கான பதில இடங்களுக்கு 
ஏற்றவாறு ்பருமளவில வித்தியாசப்படடிருக்்கிறது.

நிசசயமா்க, இநத முடிவு்கள், ்பரிதா்க எடுத்துக்்்காள்ளப்
படக்கூடாது. புதுஊட்கங்களள புதுளமயின முனனணியா்க 
சித்தரிக்கும் சீன அரசாங்கத்தின பரப்புளரளய பிரதிபலிக்கும் 
வள்கயில, சீனாவிலுள்ள மக்்கள், புது ஊட்கங்களுடன தங்க
ளுக்கு ்நரமளறயான ்தாடரபிருப்பதா்கத்தான தாங்கள் 
நிளனக்்க்வணடும் எனறு ்கருதியிருக்்கக் கூடிய வாயப்பு்கள் 
இருக்்கிறது. இதன விளளவா்க அவர்கள், சமூ்க ஊட்கங்கள், 
தங்களள சந்தாஷப்படுத்துவதா்க ்பருமளவில பதிலளி
த்திருக்்கக் கூடும். இ்த்பால எங்களுளடய ்தனனிநதிய 
மற்றும் ்தன்கிழக்கு துருக்்கி ஆயவுக்்களத்தில உள்ள சில 
நபர்கள், தங்களுளடய சந்தாஷத்திற்கு சமூ்க ஊட்கங்களள 
்காரணமா்கக் ்காடடுவது, குடும்பம், குலம், பூரவீ்கம் ஆ்கிய
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வற்றுடன ்தாடரபுள்ள பாரம்பரிய மதிப்பு அளமப்பு்களில, 
தங்களின நிளலப்பாடடிலிருநது தரம் குளறயச ் சயயும் எனறு  
்கருதக்கூடும். இதன விளளவா்க, சமூ்க ஊட்கங்கள் தங்களள 
குளறவா்க்வ சந்தாஷப்படுத்து்கிறது எனறு பதிலளிப்
பவர்களின எணணிக்ள்க சதவி்கிதம் அதி்கமா்க இருக்்கிறது.  
பல ஆயவுக்்களங்களில, ்பருமளவிலான மக்்கள், சமூ்க 
ஊட்கங்கள், தங்களுளடய சந்தாஷத்தின மீது எநதவிதமான 
மாற்றத்ளதயும் ஏற்படுத்தவிலளல எனறு கூறியுள்ளனர. 
அவர்கள் சந்தாஷத்ளத குளலத்த பல்வறு வழி்களள 
குறிக்கும் வள்கயிலான ஊட்கங்களில உள்ள ்பாதுவான 
அறிக்ள்களய ்வகு குளறவானவர்கள் மடடு்ம பின
பற்று்கிறார்கள். இநதப் புள்ளிவிவரங்களள சூழநிளல்களில 
்பாருத்திப் பாரத்து, சந்தாஷத்தின கூறு்களள, தனிநபர
்களின ்கலாசசார எலளல்களுக்குடபடடு பரி்சாதித்துப் 
பாரக்கும்்பாது, சமூ்க ஊட்கங்கள் மக்்களள சந்தாஷப்
படுத்து்கிறதா இலளலயா எனறு இறுதியில முடிவு ்சயய 
முடியாவிடடாலும், மக்்கள் சந்தாஷமா்க இருப்பதா்க 
கூறும்்பாது, எது சரியா்க இலளல எனபது பற்றி நாம் 
சிறிதள ் வனும் அறிநது்்காள்ள முடியும்.

ஆற்்றலும் ஆவலும்

இளணயதள வாயப்பும் சமூ்க ஊட்கங்களும் மக்்களுக்கு 
்பரும்பாலும், ்கற்றல திறன, புதியவர்களுடனான ்தாடரபு, 
மற்றும் புதிய எணணக்்்காளவ அலலது ்பாதுவான 
்பசசுரிளம அளடதல ்பானற அதி்க அளவிலான ஆற்றல
்களள வழஙகு்கினறன. இருப்பினும், புதிய ஆற்றல்கள், அதி
்கப்படியான ஆவல்கள் மற்றும் தின அவர்கள் குறிப்பிடும்  
உள்்நாக்்கத்தின அடிப்பளடயிலான அதி்கப்படியான 
சந்தாஷம் ஆ்கியவற்றுக்்கிளட்ய உள்ள ்தாடரபு எப்்பாதும் 
்தளிவா்க இருப்பதிலளல.

புதிய ்தாழிலநுடபங்கள், மக்்களள பல சமயங்களில, 
பல்வறு விதமான வாழளவ ்கற்பளன ்சயது்்காள்ள்வா 
அலலது ஆரவம் ்்காள்வதற்்கான ஆற்றளல ்பற்வா 
அனுமதிக்்கிறது. இது தான ஏளழ்களின ்மம்பாடடிற்்கான 
முக்்கியக் கூறு எனறு அப்பாதுளர34 வாதிடு்கிறார. ஆ்க்வ, 
சமூ்க ஊட்கங்கள் புதிய ஆரவங்களுக்்கான நுளழவாயிளல 
அளமத்துக்்்காடுத்து, பலசமயங்களில மக்்கள் ஆளசப்படு
வனவற்ளற அளடவதற்்கான வாயப்பு்களள வழங்கினால, 
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அது மக்்களின சந்தாஷத்ளத அதி்கரிக்கும் எனறு ஒருவர 
அனுமானித்துக்்்காள்ளக் கூடும். இநதத் ்தாடரபுபடுத்தல,  
சீன ்தாழிற்சாளல பணியாளர்கள் பற்றிய வாங ன35 
ஆயவுக்கு மி்கவும் முக்்கியமானதாகும். இவர்களில அ்ந்கம் 
்பர அப்பாதுளர குறிப்பிடடுள்ள மாதிரியான ஏளழ்கள் தான. 
இநத ்தாழிற்சாளல பணியாளர்களா்க மாறிய ்கிராமப் புற 
புலப்்பயரவாளர்கள், சிறப்பான நவீன வாழக்ள்க முளற 
பற்றிய தங்கள் ்கற்பளன்களள ்வளிப்படுத்த, அடிக்்கடி 
QQ ளவ உப்யா்கிக்்கிறார்கள். படம் 11.1 ல ்்காடுக்்கப்
படடுள்ளது ்பால, ்பண ்தாழிற்சாளலப் பணியாளர்கள், 
திருமண உளட்கள் மற்றும் இளவரசிக் ்கற்பளன்கள் ஆ்கிய
வற்ளற குறிக்கும் புள்கப்படங்களள பதி்வற்று்கிறார்கள். 
ஆண்கள், ராக் இளச பிரபலங்கள், ்கவரசசியான ்பண்கள் 
மற்றும் நவீனமான ்கார்கள் ஆ்கியவற்றின புள்கப்படங்களள   
பதி்வற்று்கிறார்கள். ஒவ்வாரு வழக்்கிலும் இநதப் புள்கப்
படங்கள், ்தாழிற்சாளலப் பணியின ்கடினஉளழப்பால  
விளளநத சலிப்பிலிருநது தப்பிக்கும் ஒரு வழியா்க  
விளஙகு்கினறன.

இருப்பினும், இது மாதிரியான ஆவல்கள், தவிரக்்க
முடியாதளவ அலல. வடக்கு சிலியில உள்ள ்ஹெயனஸ்36 
அவர்களின ஆயவுக்்களம், தங்களின ந்கரத்ளத இரணடாம்
படசமானதா்கவும், அலுப்பூடடக்கூடியதா்கவும், அழ்கற்றதா
்கவும் நிளனக்கும், ்பாருளாதார புலப்்பயரவாளர்களும் 
குடியிருக்கும் இடம். இஙகு மு்கநூல மற்றும் இனஸ்டா்கிராம் 
்பானற தளங்கள், ்கற்பளனளய ்வளிப்படுத்தும் இடங
்களலல, மாறா்க அவர்கள் வாழவின நிதரசனங்களள ்வளிப்
படுத்தும் இடங்களா்க இருக்்கினறன. படங்கள் 11.4 மற்றும் 
11.10 ல அவர்கள் அணளடயர்கள் ்வளிப்படுத்தும் தர்நறி 
சாரபு வள்க்களள ்களடப்பிடிக்கும் வள்கயிலான, எளிளமயான 
லடசியங்களுக்கு உடபடட அவர்கள் வாழளவ ்வளிப்படுத்தும் 
விதமான புள்கப்படங்களளயும் மீம்்களளயும் நாம் பாரத்்தாம். 
தங்கள் ்தாளல்பசி ்கடடணத்ளத ்சலுத்துவதற்்கா்க 
நினறு்்காணடிருக்கும் வரிளச மற்றும் பணியிடத்தில உள்ள 
்கணினி ்பானறவற்றின புள்கப்படங்களள #இனஸ்டா ் பாரட 
்பானற ஹொஷ்டகு்களுடன இனஸ்டா்கிராமில பதி் வற்று
வதன மூலம் தங்கள் அலுப்ளப தீரத்துக்்்காள்்கிறார்கள். 
அவர்களுக்கு மி்கவும் பிடித்ததான ்வடிக்ள்கயான மீம்்கள் 
கூட, அதாவது “எனது படிக்கும் ஆவல” எனற எழுத்துக்்களுடன 
கூடிய ்கலலளறக்்கலலின புள்கப்படம் அலலது படம் 11.10 ல 
உள்ள ்்கரமிட எனற தவளள மீம்்கள் ்பானறளவ    அவர
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்களது இலடசியங்கள் மி்கவும் எளிளமயானதா்க இருப்பளத 
்வளிப்படுத்து்கினறன.

முதல பாரளவயில, இநத இரணடு ்களங்களின சூழ
நிளலயும், புதிய ்வளல வாயப்பு்களளத் ்தடி புலம்்பயரும் 
்பரிய மக்்கட்தாள்கயுடன, ஒ்ர மாதிரியானதா்க ்தரியக் 
கூடும். இருப்பினும் ்தாழிலதுளற சீனாவில, மக்்கள் ஓரளவு 
வளரசசியளடநத மற்றும் அதி்க ்பருந்கரப்்பாக்குளடய 
ஷாங்காய ்பானற இடங்களுக்கு புலம்்பயர்கினறனர. 
ஆனால வடக்கு சிலி அதன மக்்களால, நாடடுடன ஒருபகு
தியளவு மடடு்ம ஒனறிளணக்்கப்படடது எனறு ்கருதப்படு
்கிறது. இநத எணணம், அநத மக்்கள், தாங்கள் உடலளவிலும், 
குறிப்பளவிலும், ்பருந்கர ளமயத்ளத விடடு எலளலக்கு37 
ந்கரநதுவிடடதா்க நிளனப்பளத குறிக்்கிறது. ்பரும் ்சலவம், 
உயர ்கலவி அலலது பரநது விரிநத சமூ்கத் ்தாடரபு்கள் ஆ்கி
யவற்றுடன ்தாடரபுளடய லடசியங்களுக்கு பதிலா்க, வடக்கு 
சிலி மக்்களின லடசியங்கள், தங்கள் குடும்பங்களுக்்கான 
்சௌ்கரியம் மற்றும் ஆதரவு ஆ்கியவற்ளற சுற்றி்ய அளமநதி
ருக்்கினறன. சீனமக்்கள் ளமயத்ளத ்நாக்்கியும், சிலி மக்்கள் 
எலளலளய ்நாக்்கியும் புலம்்பயரநதிருக்்கினறனர. இது 
அவர்களின ஆரவங்களில உள்ள வித்தியாசங்களள ஓரளவு 
விளக்்கக்கூடும். அப்பாதுளரயின கூற்ளற ்நாக்்கித் திரும்பி
னால, சந்தாஷத்தின மீதான சமூ்க ஊட்கங்களின பஙகு, 
புதிய ஆரவங்களுக்்கான ஆற்றல்களள விட, ஆரவங்கள் 
எவவாறு மக்்கள் வாழும் பரநத சமூ்க மற்றும் ்பாருளாதார 
சூழல்களள பிரதிபலிக்்கினறன எனபளத்ய இநத இரணடு 
உதாரணங்களும் ்வளிப்படுத்து்கினறன

ஸ்ளபயரின38 பி்ரசிலிய ஆயவுக்்களத்தில இருநது 
்கிளடத்துள்ள மற்்றாரு உதாரணம், இளத ்மலும் 
்கணகூடா்க ஆக்கு்கிறது. ஸ்ளபயர, “வளரநது வரும் 
வரக்்கம்” எனற ்சாற்்றாடளர, இநத ஆயவுக்்களத்தில  
குடியிருக்கும் ்வளல வாயப்புக்்கா்க புலம் ்பயரநதவர்களள 
குறிப்பிடுவதற்கு பயனபடுத்து்கிறார. சமூ்க இயஙகுதிறளன 
்வளிப்படுத்துவதற்கு சமூ்க ஊட்கங்கள் எவவளவு அவசியம் 
எனபளத நாம் ஏற்்கன்வ பாரத்திருக்்கி் றாம். உடற்பயிற்சி
நிளலயம் அலலது நீசசலகுளம் ்பானற தனிப்படட இடங
்களி்லா அலலது ்்கௌரவமான நிறுவன அளடயாளமிடட 
ஆளட்களள அணிநதிருப்பது ்பான்றா எடுக்்கப்படட நு்கரவு 
சம்பநதமான புள்கப்படங்கள், ஒருவரின, எதிர்காலம் பற்றிய 
்கற்பளனளயயும் தான இனனாரா்க இருக்்க்வணடு்மனற 
அவரது ்கனளவயும் ்பாருள்வடிவத்தில பிரதிபலிக்்கிறது. 
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மாறா்க, பினதங்கியவற்றுடன ்தாடரபுளடய இடங்களில 
எடுக்்கப்படட புள்கப்படங்களள ப்கிரவது, உதாரணத்திற்கு, 
்கடடிமுடிக்்கப்படாத ்சங்கற்சுவர ்பானற இடங்கள், தீயதா்கக் 
்கருதப்படு்கிறது. உயரநத லடசியங்கள் பல சமயங்களில 
அவற்ளற நிளற்வற்றுவதற்்கான அதீத அழுத்தத்திற்கு 
வழிவகுக்்கக்கூடும். ஒருசிலர, தங்கள் அணளடஅயலில 
அளனவரும் முன்னறும் ்பாது, தாங்கள் மடடும் பினதங்கிய 
நிளலயில ்காணப்படடு விடு்வா்மா எனற அசசம் 
்்காள்்கினறனர. சமூ்க இயஙகுதிறன, அணளடயர்கள், 
ச்கபணியாளர்கள் மற்றும் ச்கமாணவர்கள், நணபர்கள் ஆ்கிய
வர்களின மத்தியில ்கணிசமான ்பாடடிளய உருவாக்கு்கிறது.  
குடியிருப்பாளர்கள் இநத ஆற்றல்களள லாப்கரமானதா்க 
்கருதினாலும், அவர்கள், ்கடநத்காலத்ளத உயரிய ்சயலதீரவு 
நிளறநததா்கவும், ஒருவளர்யாருவர நனகு அறிநதிருநத 
்கால்கடடமா்கவும், இளம் வயதினர மரியாளதயுடன இருநத, 
குற்றங்களும் வனமுளறயும் குளறநதிருநத, பணம் அனறாட 
பிரசசிளனயா்க இலலாத ஒரு ்கால்கடடமா்கவும் நிளனவு 
கூர்கினறனர. சமூ்க ஊட்கங்களுடன ்தாடரபுளடய புதிய 
ஆற்றல்களும், புதிய ஆரவங்களும், ஒரு சில வழக்கு்களில 
உயரிய சந்தாஷத்திற்்கான ்கற்பளனக்கு வழிவகுத்தாலும், 
இநத விரிவுளரளய சிக்்கலாக்்கக்கூடிய, புதிய அழுத்தங்களு
க்கும், ்தாலவி்களுக்குமான விளனயூக்்கியா்க இளவ்க்ள 
்சயலபடக்கூடும்.

நீடித்த சமூகப ்பண்புகள்

இநத ஒவ்வாரு வழக்கு்களிலும் மக்்கள் மாற்றத்ளத, பணபு
்களின அழிவுடனும், அநநியப்படுத்தப்படடுக் ்்காணடும் 
குளறநது்்காணடும் வரும் சமூ்க லடசியங்களுடனும் 
்தாடரபு படுத்தி தான பாரக்்கிறார்கள். அதனபின அவர்கள், 
தங்கள் பாரம்பரிய பணபு்கள் மற்றும் வாழக்ள்க முளறயா்க 
்கருதுவனவற்ளற வலுப்படுத்தவும் சந்தாஷத்தின வளர
யளறயா்க அவர்கள் பாரப்பளத பாது்காக்்கவும் ்தளவப்படும் 
முக்்கியமான ஒனறா்க சமூ்க ஊட்கங்களளப் பாரக்்கினறனர. 
இது ்பானற சநதரப்பங்களில, சமூ்க ஊட்கங்கள் ஆற்ற
ல்களள அதி்கப்படுத்துவதற்்கா்க இலலாமல, பாரம்பரிய  
லடசியங்களள மறு உளரப்பதற்்கா்க பயனபடுத்தப்படு ்கிறது. 
உதாரணத்திற்கு, ்மக்்டானாலடின39 ஆயவுக்்களமான 
்கிராமப்புற சீனாவில, தர்நறிப் பயிரிடல மற்றும் ்நரளம 
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்பருமளவு மதிக்்கப்படு்கிறது. இது அநதப் பகுதியின புதிய 
சீன அரசாங்கத்துடனான உறவுமுளற்களுடன கூடுதலா்க, 
்கனபூசிய, தா்வாயிச மற்றும் ்பௌத்த வரலாற்றின ஒரு 
பகுதியில இருநது ்கிளளவிடுவதா்கப் பாரக்்கப்படு்கிறது.

இளணயதளம் ்பானற புதிய அயல ்தாழிலநுடபங்கள் 
்நறிமுளறயான மற்றும் சரியான முளறயான ்சயலபாடு
்களுக்கு ஒத்துவராது எனறும் சீன சமூ்க பணபு்களின40 மீது 
எதிரமளறயான பாதிப்ளப ஏற்படுத்தும் எனறுமான தங்களது 
்சாநத மற்றும் சீன அரசாங்கத்தின ்கவளல்களுக்கு பதிலளி
க்கும் வள்கயில, மக்்கள் அடிக்்கடி, ்நறிமுளறயான வாழளவ 
பற்றிய பிரசசாரத்திற்்கா்க சமூ்க ஊட்கங்களள பயனபடுத்து
்கிறார்கள். இநத ்கிராமப்புற சீன மக்்கள், நி்கழநிளல பணபு 
அளமப்பு்களள, ்கற்பளனயுடன ்தாடரபுளடயதா்க அலலாமல, 
பிள்ளள்களின ்கடளமயுணரசசி, ்நரளம, நாணயம், மதி
நுடபம், சரியான நடத்ளத மற்றும் வீரம்41 ஆ்கியவற்றுடன 
்தாடரபுளடயதா்க உருவாக்கு்கிறார்கள். ்கனபூசிய ்நறி
முளறளமக்கு குடும்ப அளமப்பு தான ளமயப்புள்ளி. ஆ்க்வ,   
தனளன குடும்ப வாழவில பிளணநதவரா்க ்வளிப்படுத்திக்
்்காள்வது, சமூ்க ஊட்கப்பயனபாடடில மி்கவும் முக்்கிய
மானது. ்காதல மற்றும் திருமணத்ளத ்்காணடாடும் மீம்்கள், 
பிறநத குழநளத்களின புள்கப்படங்கள் மற்றும் ்பற்்றாரின  
அரப்பணிப்புக்கும் ஆதரவுக்கும் நனறி ்தரிவித்துப் ்பாடப்
படும் வளலப்பக்்க த்கவல்கள் ஆ்கியளவ தான மி்கவும் 
பிரபலமான பதிவு்கள். Q்சான ல ்பாடப்படும் பிள்ளள
்களின ்கடளமயுணரசசி பற்றிய த்கவல்கள் ்பற்்றார்களால 
பாரக்்கப்படாவிடடாலும், இளவ, ஒருவர தனளன ்நறிமுளற
யான மனிதனா்க சித்தரித்துக்்்காள்ளவும், மற்றவர முன, 
்பற்்றாரிடம் அரப்பணிப்பு மிக்்க சீரிய பதிப்புருவா்க ்காடடிக்
்்காள்ளவும் ்சயயப்படும் ஒரு ்வளிப்படுதிறன. இநதப் பிரப
லமான பதிவு்கள் மற்றும் வள்க்கள், சீன மரபுச  ்சாற்்களான 
பா்வா க்சி, பு பா்வா யூ (சந்தாஷத்ளதப் ப்கிரநது்்காள், 
விசாரங்களள ப்கிரநது்்காள்ளா்த) எனபனவற்ளற வலி
யுறுத்தும் உயரகுறிக்்்காள்்களள ்வளிப்படுத் துவதா்க 
இருக்்கிறது. இதனமூலம், ஏற்்கன்வ இருக்கும் ்நறிமுளற 
்கடடுக்்்காப்பு்களள வலுப்படுத்தவும் மறுஉருவாக்்கவும் சமூ்க 
ஊட்கங்களள பயனபடுத்திக்்்காள்ள முடி்கிறது.

்மக்்டானாலடின உதாரணம், மிலலரின முநளதய 
டிரினிடாட42 ஆயவு்களின ்கணடுபிடிப்பு்களள பிரதிபலிக்
்கிறது. அதில அவர, மு்கநூல எனபது சமூ்க மாற்றத்துக்்கான 
தீவிரமான இடமா்க இலலாமல, சமூ்கத்தின பாரம்பரிய பணபு
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்களுக்கு திரும்பச்சயயும் ஒரு பழளமயான இடமா்க புரிநதுக்
்்காள்ளப்படுவது தான சிறநதது எனறு முடித்திருநதார. இது 
மி்கவும் சுருக்்கமான குறிக்்்காள். சமூ்க ஊட்கங்களின 
்மலும் அசலான பயனபாடு, சமூ்கத்தின பாரம்பரிய ்்காரி
க்ள்க்களள ள்கயாளுவதற்்கான  வழி்களள மக்்கள் ்கணடு
பிடிக்கும் முளறயுடன ்தாடரபுளடயது. சமூ்க ஊட்கங்கள்,  
சமூ்க உணரவு்களின மலரும் நிளனவு்களுக்்கான ஒரு 
்கருவியா்க ்சயலபடடாலும், உணளமயான சமூ்கத்தின 
்்காரிக்ள்க்கள் திணறடிக்கும் அளவு ஆகும்்பாது, அவற்ளற 
புனலவடிக்கும் இயக்்கமுளறயா்கவும் ்சயலபடக்கூடும். 
சினனனுளடய43 மக்்கள் இன அளமப்பியலான டரினிடாடிய 
ந்கரில, நீடித்த குடும்பம் மற்றும் நணபர்களால ளவக்்கப்படும் 
முடிவிலலா சமூ்க ்்காரிக்ள்க்களால, மக்்கள் சுளமகூடடப்
படடதா்கக் ்கருது்கிறார்கள் எனறு அவர குறிப்பிடடுள்ளார. 
ஒருவருடன ்நரம் ்சலவிடும் ்பாது அளழப்ளப மறுக்்க 
்வணடிவரும் பலளரயும் அவமதிப்பதா்க மக்்கள் ்கவளலப்
படு்கிறார்கள். சில சமயங்களில, சமூ்க ஊட்கங்களில  
சமூ்கமா்கப் பழகுதல, ஒருவரின ்நரத்ளத அதி்கமான சமூ்க 
உறவுமுளற்களுக்கு இடம்்்காடுக்்க அனுமதிக்கும் வள்கயில, 
்நரில பழகுதலுக்கு இளணயானதா்க இருக்்கக்கூடும்.

எங்களுளடய ஆங்கி்லய ஆயவுக்்களத்தில பல தனி
நபர்கள், சமூ்க ஊட்கங்களின மூலம், ்கடநத்கால பள்ளித்
்தாழர்களுடன மறு்தாடரபு ்்காணடபிறகு, அவர்கள் 
முதலில ்தாடரபில இருப்பதற்கு ஏன முயலவிலளல 
எனபது பற்றி நிளனவூடடப்படடதா்க ்கணடுபிடித்தனர. 
மாறா்க, ்நருங்கிய நணபர்களுக்கும், அறிநதவர்கள் எனற 
நிளலக்கும் நடுவில உள்ள இளட்வளியில உள்ளளவ
்களள, சரியான நிளலயில ளவத்திருப்பதற்கு சமூ்க ஊட்க
ங்கள் வழிவகுத்துக் ்்காடுக்்கினறன எனபளத இவர்கள் 
்கணடுபிடித்தனர: அதாவது “்்காலடிலாக் உத்தி”. சமூ்க 
ஊட்கங்களில ்தாடரபில இருப்பதன மூலம், ஒருவளர 
்நரில சநதிப்பதற்கு ்தளவயான ்நரத்ளதயும் சக்தி
ளயயும் ்சலவிடாம்ல்ய, ்தாடரபில இருப்பது ்பானற 
்தாற்றத்ளத உப்யா்கிப்பாளர்கள் ்்காடுக்்க முடி்கிறது. 
இது ்பானற வழக்கு்களில, பாரம்பரிய பணபு்களள 
மீணடும் குளறப்பதற்்கான இடம் ்்காடுத்ததன மூலமா்க்வா 
அலலது நீணட்கால சமூ்க புதிர்களள அவிழப்பதற்்கான 
புதிய இயக்்கமுளற்களள ்்காடுத்ததன மூலமா்க்வா, 
பாரம்பரிய சீரளம்களள வலியுறுத்துவதில சமூ்க ஊட்க
ங்கள் ்வற்றி்பற்றிருக்்கினறன.
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சுருக்்கமா்கச ்சானனால, அ்ந்கம் மக்்களுக்கு, தங்க
ளுளடய சந்தாஷத்ளத உணரவதற்்கான ஒரு முக்்கிய 
்காரணியா்க விளஙகுவது, மற்றவர்களுடனான அவர்களது 
உறவுமுளற்கள் தான. சமூ்க ஊட்கங்கள் மக்்களுக்கு அளவிட
க்கூடிய சமூ்கசசாரபின அளவு்களள அவர்கள் உப்யா்கிக்கும் 
தளங்களின மூலம் நிரவ்கிக்்க உதவக்கூடும் எனறால, இது 
இளவ்களள சமமா்கவும் ்கடடுப்பாடடிற்குள்ளும் ளவத்திருக்்க 
உதவும். ஆ்க்வ நாங்கள், மக்்களுக்கு ்கடநத்கால மதிப்பு்களு
டன கூடிய ்ம்லாடடமான உறவுமுளற்கள் தான அவசியம் 
எனற எணணத்தில இருநது ந்கரநது, நி்கழ்காலத்திலுள்ள 
பாரம்பரிய ்கடளம்களள ள்கயாளுவதற்கு உதவக்கூடிய ஒரு 
முக்்கிய கூறா்க சமூ்க ஊட்கங்கள் ஆ்கிவிடடன எனற கூர்நா
க்குதலுக்கு மாறிவிட்டாம்.

தற்கோலிக இன்பஙகள்

தனிநபர்களின ஆரவங்களும் சமூ்க பணபு்களும், அவர
்களின அனறாட வாழவின விவரங்களின மீது தாக்்கத்ளத 
ஏற்படுத்தக்கூடிய நீணடு நிளலத்திருக்கும் ்கடடளமப்பு
்களா்க இருநதாலும், மக்்கள் தற்்காலி்க இனபமா்க சந்தா
ஷத்ளத ஒயிலா்க அனுபவிக்்க முடியும். எங்களுளடய 
பல ஆயவுக்்களங்களில, குறிப்பா்க இளம் வயதின
ரிளட்யயான சமூ்க ஊட்கங்களளப் பற்றிய ்பாதுவான 
உளரயாடல எனன்வனறால, சமூ்க ஊட்கங்கள் நிசசய
மா்க சந்தாஷத்ளத தரு்கிறது ஆனால க்ஷண ்நரத்திற்கு 
தான எனபது தான. தனிநபர்கள், மினனணு விளளயாடடு
க்்கள், இளச, ்தாளலக்்காடசி, திளரப்படங்கள் ்பானற 
்தாழிலநுடபங்களின மூலம் மன்வழுசசியும் இனபமும் 
்பறமுடியும். அ்த ்பால சமூ்க ஊட்கங்களும் மக்்களள 
சந்தாஷப்படுத்தக் கூடிய ்பாழுது்பாக்்கிற்்கான வழி
முளற்களள அளிக்்கிறது. ஆனால இது சிறிது ் நரத்திற்்கான  
இனபம் தான.

உதாரணத்திற்கு, ்கிராமப்புற சீன ஆயவுக்்களத்தில 
இருக்கும் ஒரு இளளஞன ்மக்்டானாலடிற்கு நி்கழநிளல 
விளளயாடடுக்்களளப் பற்றி விவரிக்கும்்பாது: “விளளயா
டடில நான ஒரு நிளல உய்ர ்பாகும் ்பாது, மடடற்ற ம்கிழசசி 
அளட்கி் றன. எனனுளடய புள்ளி்கள் ்மலும் ்மலும் அதி்கரி
த்து நான இதன உசசிளய அளடயும் ்பாது, நான இனனும் 
அதி்க ம்கிழசசி அளட்வன. ஆனால அதனால எநதவித 
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(் நரடி) லாபமும் இலளல. விளளயாடடு திறளம்கள் ்மம்படும் 
அவவள்வ. அது ஒரு ்பரிய ்பாருடடலல, ்வறும் ்பாழு
து்பாக்கு மடடு்ம” எனறுளரத்தான. சீனாவில உள்ள இளம் 
வயதினர, தங்களுளடய ்்கௌரவத்ளத அதி்கரிப்பதற்்கா்க 
QQ வில தங்கப்படளட ்களளயும், உப்கரணங்களளயும் தங்கள் 
சுய விவர பக்்கங்களில இளணப்பது ச்கேம். இநத ்்கௌரவ 
படி வங்களள, டிேிடடல பணத்ளத உப்யா்கித்து வாங்க 
முடியும். இநத டிேிடடல பணத்ளத, QQ வில ்வறு்ம உள்நு
ளழவதன மூலமும், அதில இயக்்கத்தில இருப்பதன மூலமும் 
சம்பாதிக்்க முடியும். எங்கள் ்தாழிலதுளற சீன ஆயவுக்
்களத்தில, சில ்தாழிற்சாளல பணியாளர்கள், தங்கள் 
ஒருமாத வாடள்கக்கு ஒப்பான டிேிடடல பணத்ளத, டிேிடடல 
்சாகுசு ்கார்கள் வாஙகுவதிலும், YY44 ்பானற சமூ்க ஊட்க
த்தளங்களில உனனத படடங்கள் வாஙகுவதிலும் ்சலவிடுவ
தா்க ்தரியவநதுள்ளது. இநதளவு ்நரமாகும் பணமும் ்சலவு 
்சயவது, இநத மக்்கள் நி்கழநிளல தங்கள் ்நரத்ளத ்சல
விடுவதால சந்தாஷப்படு்கிறார்கள் எனபளத ்தளிவா்க 
்காடடு்கிறது. ்மக்டினாலடின த்கவலாளர்களில ஒருவர, “இது 
ஒரு ்பாருடடலல” எனறு ்கருத்து ்தரிவித்தாலும், இநத 
மழுப்பல, அவர இது்பானற நி்கழநிளல விளளயாடடுக்்கள் 
மற்றும் சமூ்க ஊட்கங்களின மூலம் சந்தாஷமளட்கிறார்கள் 
எனபளத்ய உணரத்து்கிறது. ஆனாலும், “உணளமயான 
சந்தாஷம் நீடித்திருக்்கக்கூடியது” விளளயாடடு்களில 
இருநது ்கிளடக்கும் தற்்காலி்க இனபம் இநத நீடித்த சந்தா
ஷத்திற்கு ஈடா்காது என்றலலாம் வலியுறுத்தும், கூடடு 
்கலாசசார பிரசங்கங்களுக்கு அவர்கள் இணங்கிப்்பா்க  
்வணடியிருக்்கிறது.

்காதல ஈடுபாடு்கள், சமூ்க ஊட்கங்களுடன ்தாடரபு
ளடய சந்தாஷத்தின (சில சமயங்களில குறு்கிய 
்காலத்திய) மற்்றாரு ்தாற்றுவாயா்க இருக்்கிறது. எங்க
ளுளடய பி்ரசிலிய ஆயவுக்்களத்தில, சரசப் ்பசசு
க்்களுக்்கான புதிய வாயப்பு்கள் சமூ்க ஊட்கங்களின 
மூலம் ்கிளடக்கும் முக்்கிய லாபங்களில ஒனறா்க இரு
க்்கிறது. இது, தங்கள் பாது்காப்பினளமளய திளரயின 
பின மளறத்துக்்்காள்ளும் சங்்காேபாவத்தினருக்கும் 
மற்றும், பலருடன ்தாடரபிலிருக்கும் ்வளிப்பளடயா
னவர்களுக்கும் ்நரமளறயானதா்க இருக்்கிறது. ்மலும் 
்கள்ளத்்தாடரபுக்்கான சாத்தியங்கள் உள்ள, குளறநத 
அளவிலான ்காணபுலம் உளடய அளலவரிளச்களளயும் 
நிறுவு்கிறது. மு்கநூல சரசப்்பசசின டிஸ்னி்லணட ஆ்க 
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பாரக்்கப்படு்கிறது எனறு குறிப்பிடு்கிறார. ஆனால இநத 
ஆயவுக்்களத்தில உள்ள பலர, சமூ்க ஊட்கத்திலான சரசப்
்பசளச, வாழநாள் முழுளமக்்கான ்காதளல ்தடும் முய
ற்சியா்க இலலாமல, ஒரு தற்்காலி்க இனபமா்கத்தான 
சித்தரிக்்கிறார்கள். இநத மனப்பாஙகு, டிணடர அலலது 
க்ரிணடர ்பானற ்சயலி்களள ்ம்லாடட மான உறவுமு
ளற்கள் உருவாக்குவதற்்கான ்கருவியா்கவும், நீணட்கால 
உறவுமுளற்களள விட, இயலபான பாலியல சநதிப்பு்கள்  
மற்றும் ஓரிரவு உறவு்கள் ்பானறவற்ளற நாடும் உப்யா
்கிப்பாளர்களின ஆதிக்்கம் நிளறநததா்கவும் ்கருதும் 
்பாதுவான விமரசனத்ளத்ய பிரதிபலிக்்கிறது. விளள
யாடடுக்்களள ்பால்வ தனிநபர்கள், நி்கழநிளல 
சரசப்்பசசில இனபம் ்காண முடியும். ஆனால அவர்கள் 
அ்ந்கமா்க எலலா சமயங்களிலு்ம, இது ்பானற நடவ
டிக்ள்க்களள ்ம்லாடடமானதா்கவும் நிளலத்திருக்கும் 
சந்தாஷ முளற ்களுக்கு கீழானதா்கவும் ்கருது்கிறார்கள்.

அ்தசமயம், இநதத் தளலப்பில அளளவசார ஆராய
சசி்கள் எதுவும் இதுவளர ்காணப்படவிலளல எனறாலும், 
்டடடிங ்சயலி்கள் பல சமயங்களில நீணட்கால உறவு
முளற்களள வழிவகுப்பதா்கவும், இயலபுநிளல உறவு
முளற்களள உருவாக்்கிக் ்்காள்வது ்தாடரபான 
அளனத்து வள்கயான ்கடடுப்பாடு்கள், தயக்்கங்கள், விசா
ரங்கள், தளட்கள் ்பானறவற்ளற தாணடிச்சலவதற்கு 
தனிநபர்களுக்கு இளவ உதவுவதா்கவும், எங்களுளடய 
பல ஆயவுக்்களங்களில உள்ள மக்்கள் கூறு்கினறனர.  
இருப்பினும், பிரபலமான பிரசங்கங்கள் இவற்ளற, தற்
்சயலான மற்றும் சிற்றினப உறவு்கள் ்்காள்வதற்்கான 
்கருவி என்ற ்தாடரநது ்கணடனம் ்சயது வரு்கினறன. 
இது, இநத அத்தியாயத்தின முக்்கியமான முடிவு்களில 
ஒனறிற்கு நம்ளம இடடுச்சல்கிறது. சமூ்க ஊட்கங்கள் மக்்க
ளுக்கு சந்தாஷத்ளத தரு்கினறனவா எனபது பற்றி நாம் 
அதி்கம் அறிநது ்்காள்ளாமல இருக்்கலாம். இருநதாலும்,  
்கிளடத்துள்ள விவரங்களள நாம் பரி்சாதித்துப் பாரக்கும் 
்பாது, சந்தாஷத்ளதப் பற்றிய ்கருத்துருவாக்்கல்களளப் 
பற்றியும், இநதப் பிரசங்கங்களள, உதாரணத்திற்கு, பிரபல 
அணியியலில இருநது முரணபடும் வள்க்களில சந்தாஷ
த்ளத ்தடும்்பாதும், தற்்காலி்க சந்தாஷத்ளத தாழத்திப் 
்பசுதல ்பானற உளரயாடல்களள, மக்்கள் பினபற்றும் 
முளற்கள் பற்றியும் நம்மால அதி்கம் அறிநது்்காள்ள 
முடி்கிறது.
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சமூக ஊடகஙகளும் கூடுதல் அழுத்தமும்

எங்களுளடய ்கணக்்்கடுப்பு விவரங்கள், சமூ்க ஊட்கங்களள 
சந்தாஷமினளமயின ்தாற்றுவாயா்க வலி யுறுத்தும் பத்திரி
ள்கயியல கூற்றுக்கு குளறவான உறுதிளய்ய அளித்தாலும், 
(படம் 4.26 ல சமூ்க ஊட்கங்கள் தங்களள சந்தாஷமற்றவர
்களா்க ஆக்கு்கிறது எனறு கூறியிருப்பவர்களின எணணிக்ள்க 
்சாற்பமா்க்வ இருக்்கிறது) இனனமும் அது இநதக் ்்கள்விக்கு 
ஒரு முக்்கியக் கூறா்கத்தான இருக்்கிறது. எங்களுளடய ்பான 
பகுதி டாலஸ்டாயின ஊ்கமான, “அளனத்து சந்தாஷமான 
குடும்பங்களும் ஒனறு்பாலானளவ; ஒவ்வாரு சந்தாஷ
மற்ற குடும்பமும் அதனவழியில சந்தாஷமற்றதா்க இருக்
்கிறது” எனற கூற்ளற முற்றிலும் மறுத்தாலும், சந்தாஷத்தில 
இருப்பது ்பால்வ, சந்தாஷமினளமயிலும் ்வற்றுளமளய 
நாங்கள் பாரக்்கி் றாம்.

சமூ்க ஊட்கங்கள் பல சமயங்களில, அழகுபடுத்தப்படட 
வாழக்ள்க ்தாற்றத்ளத ்காடடு்கிறது. இது பலருக்கு அளத 
தக்்களவத்துக்்்காள்ள்வணடிய அழுத்தத்ளத ்்காடுக்்கிறது. 
்தாழிலதுளற சீனாவில, குறிப்பா்க மத்தியதர மக்்களிளட்ய, 
ஒருவர மற்றவரின அனறாட வாழளவப் பற்றி ்தரிநது 
்்காள்வது, மக்்கள் தங்களள தாழவா்க நிளனத்துக்  ்்காள்ளும் 
ஒப்பீடு்களுக்கு வழிவகுக்்கிறது. ஒருசிலர, தனிளம மற்றும் 
மனஅழுத்தத்ளத உணரவதா்க பு்கார கூறு்கிறார்கள். மற்ற
வர்கள் அதி்கரிக்கும் பதடடம் பற்றியும், மக்்கள் தங்கள் சமூ்க 
ஊட்க சுயவிவர பக்்கத்ளதப் பாரத்து எனன நிளனப்பார்கள்45 
எனறு ்கவளலப்படுவதா்கவும் பு்கார கூறியுள்ளார்கள்.  
ஒரு சில தீவிரமான வழக்கு்களில, சமூ்க ஊட்கங்களில தனி
ளமப்படுத்தப் படுவதும், நி்கழநிளல அடாவடிச்சயல்களும் 
்பரும் பாதிப்ளப ஏற்படுத்து்கினறன. ்தற்கு சீனாவில, டா 
ஃ்பய எனற ்தாழிற்சாளல அலுவலர, தன ச்கபணியாளர
்களால, ஒரு வீசாட குழுவில இருநது ்வளி்யற்றப்படடது 
தான, அவளரத் தன ்வளலளய விடுத்து, ந்களர விடடு 
்சலவதற்கு தூணடிய ்களடசி இளழயா்க விவரிக்்கிறார. இ்த 
்பானற பாதிப்பு்கள், ஆங்கி் லய ்கிராமப்புற ்களத்திலுள்ள  
பள்ளிமாணவர்களுக்கு இளட்யயான அடாவடிச்சயல
்களிலும் எதி் ராலிக்்கிறது. மக்்கள் எப்்பாது்ம, வஞச்கமா
்கவும் மடடமா்கவும் இருக்்கக்கூடிய ஆற்றல உள்ளவர்கள். 
சமூ்க ஊட்கங்கள், இநத இரணடு ஆற்றல்களளயும் மற்றும் 
மக்்கள் ஒருவருக்்்காருவர ்்காடூரமா்க நடநது்்காள்ளக் 
கூடிய முளற்களளயும் அதி்கரித்திருக்்கிறது.
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்பரும்பாலும், சமூ்க ஊட்கங்கள், தங்களுக்கு 
குளறவா்க்வ சந்தாஷத்ளத தரு்கிறது எனறு கூறும் 
மக்்கள், நி்கழநிளலயில ஏதாவ்தாரு ்மாசமான அனுப வ
த்ளதப் ்பற்றிருப்பார்கள். உதாரணத்திற்கு, பின் தாடரதல, 
உபத்திரவங்கள், ்நரளம தவறிய துளணவர ்பானறளவ. 
நி்்காலஸ்கு46 அவர்கள், தன ஆயவுக்்களமான ்தன இத்தா
லியில உள்ள வழக்்கறிஞர்கள், மு்கநூலும் மற்றும் அளல்ப
சி்களால விளளயும் விவா்கரத்து்கள் அதி்கரித்திருப்பதா்க 
ஒத்துக்்்காள்்கிறார்கள் எனறு குறிப்பிடடிருக்்கிறார. 
மக்்கள் பலசமயங்களில, தங்களுளடய துளணவர்கள் 
தங்களள ஏமாற்றுவளத அநத ஊட்கங்களின மூலம் ்கணடு  
்்காள்வ்த இதற்கு ்காரணம். மு்கநூலின ்கடபுலப்பாடு, 
குடும்பங்கள் மற்றும் ்காதல தம்பதி்கள் ஆ்கிய இருபா
லாளரயு்ம அசசுறுத்து்கிறது. இதன விளளவா்க, இநதப் 
பகுதியில அரப்பணிப்புள்ள உறவுமுளற்களள துவஙகுப
வர்கள், தங்களுளடய அளனத்து மு்கநூல ்கணக்கு்களளயும் 
மூடிவிடுவளத்யா அலலது, இருவருமா்க இளணநது ஒ்ர 
மு்கநூல ்கணக்ள்க ்தாடஙகுவளத்யா விரும்பு்கிறார்கள். 
ஒரு உறவுமுளறயில அரபணிப்புக்்கான இறுதி அத்தாடசி
யா்க இது ்கருதப்படு்கிறது.

்கிராமப்புற சீனாவில சில ்பண்கள், தங்கள் ்கணவர
்களின அளல்பசி்களள, அவர்களின விசுவாசமற்றளமக்்கான 
ஆதாரத்ளத ்தடும் வள்கயில ்சாதளன ்பாடு்கினறனர. 
பினனர சமூ்க ஊட்கங்களள, திருமணத்திற்்கான அசசுறுத்த
லா்க குளறகூறு்கினறனர எனறு ்மக்்டானாலட குறிப்பிடு
்கிறார. டரினிடாடில உள்ள ஒ்ர வித்தியாசம், இது ்பானற 
அளல்பசி ்சாதளன்கள் இருவழியிலும் நடக்்கினறன. சமூ்க 
ஊட்கங்களில அதி்க ்காணபுல்னாடு இருப்பதும் அலலது 
தவறான வழி்களில ்காணப்படுவதும், மற்றவர்கள் அவர
்களின ்நாக்்கத்ளத தவறா்க புரிநது ்்காணடு, அவர்களின 
ஒழுக்்கத்தின மீது அவதூறு சுமத்தக்கூடிய அபாயத்ளத உரு
வாக்கு்கிறது. ்தன்கிழக்கு துருக்்கியில உள்ள ்பண்களும், 
ஏமாற்றும் ்கணவர்கள் அதி்கரித்திருப்பதில சமூ்க ஊட்கங
்களின பங்கிருப்பதா்க ்கருது்கினறனர எனறு ்்காஸ்டா47 
கூறு்கிறார. அவரது ஆயவுக்்களத்தில, ்்காஸ்டாவின முதல 
சநதிப்பு்களில ஒனறு, தன ்கணவன, மு்கநூலில சநதித்த 
்வ்றாரு இளவயது ்பணணுக்்கா்க, தனளன விடடு
விடடு ்சனறுவிடடான எனறு அழுது்்காணடிருநத ஒரு 
்பண்ணாடான சநதிப்பு தான. அவன அவர்களின குழநளத
்களளயும் அளழத்து ்சனறுவிடடான. முனனாள் மளனவிளய 
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அக்குழநளத்களள பாரக்்க அனுமதிக்்கவிலளல. துருக்்கி 
மற்றும் சீனாவில உள்ள ்பண்களுக்கு, இத்தாலிய வழக்
்கறிஞர்களள ்பால்வ, சமூ்க ஊட்கங்கள், ்பரும்பாலும், 
விசுவாசமற்ற நடத்ளதக்கு மூல்காரணமா்க இருநதிருக்்கிறது. 
இதனா்ல்ய, அது அவர்களின சந்தாஷமினளமக்கும், அநத 
சந்தாஷமினளம எநத இளடநிளல வாயிலா்க இருநதாலும், 
்காரணமா்க இருநதிருக்்கிறது. அளல்பசி்களும், சமூ்க ஊட்க
ங்களும், தனிப்படட சநதிப்பு்களள ஏற்பாடு ் சயவளத ஆரவார 
மற்றதா்க ஆக்்கினாலும், அநத சநதிப்பு்களின புள்கப்பட 
ஆதாரங்கள் ்வளிவரும் அபாயத்ளத, சாத்தியமாக்கு்கிறது. 
துளணவர்கள் மீதான அதி்கப்படியான ்கண்காணிப்பு, பி்ரசி
லிலும், டரினிடாடிலும் கூட ்கணகூடா்க ்காணப்படடது. இஙகு 
இருபால துளணவர்களுக்கும் அழுத்தத்ளத அதி்கரிக்கும், 
்கள்ளத்்தாடரபு பற்றிய சந்த்கங்கள் மி்கவும் ச்கேம். இநத 
அளனத்து வழக்கு்களிலும், ்காரணத்ளதப் பற்றிய ்கருத்ளதத்
தான அளிக்்கி் றா்ம தவிர, சமூ்க ஊட்கங்களுக்கு முநளதய 
திருமண உறவுமுளற்களள பற்றிய எநத்வாரு முளறயான 
ஒப்பீடளடயும் அலல. ஏ்னனில அநதசமயத்தில நாங்கள் 
இருக்்கவிலளல. உணளமயில, ்நரளமயற்ற நடத்ளத அலலது 
விவா்கரத்து ஆ்கியவற்றின எணணிக்ள்கயில எநத்வாரு 
அதி்கரிப்பும் இலலாம்ல கூட இருக்்கக்கூடும்.

நாங்கள் ்சாலலக்கூடிய்தலலாம், சமூ்க ஊட்கங
்களுடன ்தாடரபுளடய ்காணபுலன, விசுவாசமினளம 
சம்பநதப்படட பயங்களள அதி்கரித்திருக்்கிறது. அ்த சமயம், 
மற்றவள்க்களில ்கண்காணிப்பிற்கும் வழிவகுத்திருக்்கிறது. 
்தன்கிழக்கு துருக்்கியில உள்ள ்பண்கள், சமூ்க ஊட்கங
்களின விளளவா்க, சமூ்க உறவுமுளற்களுக்்கான ்பரிய 
வாயப்பு்களளப் ்பற்றிருக்கும் அ்த சமயம், ஆண்கள் 
அவர்களள ்மன்மலும் ்தாநதிரவு ்சயய உப்யா்கிக்கும் 
ஊட்கங்களும் அதி்கம் இருக்்கத்தான ்சய்கினறன. முநளதய 
அத்தியாயங்களில, சமூ்க ஊட்கங்களள அரசு மற்றும் 
சமூ்கம், ்கண்காணிப்பிற்்கா்க பயனபடுத்துவதால ஏற்படும்  
நிரபநதங்களளப் பற்றி பாரத்்தாம். குரதிய நடவடிக்ள்க்களின 
மீதான அதி்கமான அரசியல ்கடடுப்பாடு மற்றும் தணிக்ள்க 
முளறயுடன ்சரநது, குடும்பம், அறிநதவர்கள் மற்றும் நணபர
்களுடனான ்நருக்்க அளவு்களிலும் அதி்கமான சமூ்க ்கடடுப்
பாடு இருக்்கிறது.

்்களரவம் எனபது குளறவான விசாரமா்க இருக்்கக்
கூடிய சூழல்களிலும், தங்களள மற்றவர்கள் முன எவவாறு 
்தாற்றப்படுத்திக்்்காள்்கிறார்கள் எனபது பற்றிய நிரபநதத்
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திற்கு, சமூ்க ஊட்கங்கள் வித்திடக்கூடும். உதாரணத்திற்கு, 
இத்தாலியில, நி் ்காலஸ்கு வின ஆயவில, தனிநபர்கள், 
(குறிப்பா்க வயது வநத ்பண்கள்) ஒரு குறிப்பிடட வள்கயான 
்தாற்றத்ளத ் பாதுவில ் வளிப்பளடயா்க உருவாக்்க ் வணடி
யிருப்பதன நிரபநதத்ளத, அனுபவிக்்கினறனர எனபளத அவர 
்கணடறிநதார. இது சமூ்கப் பணபு்களின அடித்தளத்தில இருக்
்கிறது, அ்த சமயம் சமூ்க ஊட்க வளரசசியின முன்சல்கிறது. 
ஆனால சமூ்க ஊட்கங்கள், இநத நிரபநதம் உணரப்படும் ஒரு 
புதிய இடமா்க மாறிவிடடது. ்பண்கள் வீடளட விடடு ்வளி் ய 
்சலலும் ்பாது அது ஒரு சிறிய ்காரியத்திற்்கா்க இருநதா
லும்  கூட, நலல முளறயில உளடயணிய ்வணடும் எனறு 
நீணட்காலமா்க்வ ்கருதிவரு்கினறனர. அவர்கள் இப்்பாது 
புள்கப்படங்களள பதி் வற்றும் ்பா்தா அலலது நிளல 
விவரங்களள பதிவிடும் ்பா்தா, தங்கள் சுய முனனிளலப்
படுத்தளல ்கவனமா்க வடிளவளமக்்க ்வணடிய நிரபநதத்ளத 
உணர்கினறனர. இநதப்்பண்கள், இத்தாலிய குறிக்்்கா
ளான அழள்கயும் நளினத்ளதயும் தங்கள் மு்கநூல பதிவு
்களின மூலம் ்வளிப்படுத்த ்வணடியிருப்பதன ்கடளமளய 
உணரவது ்பால்வ, ்கற்றறிநத உயரமடடத்தினர, தங்கள் 
புத்திசாலித்தனம் அலலது ்களலத்திறன சானறு்களள, தங்கள் 
சமூ்க ்்கௌரவத்ளத ்பணுவதற்்கா்க நி்கழநிளலயில ்வளிப்
படுத்த ்வணடும் எனறு நம்பு்கினறனர.

இநத ஒவ்வாரு வழக்்கிலும், மக்்கள் தங்கள் சமூ்க 
நிளலப்பாடடிற்கு ஒத்ததான ்பாதுத்்தாற்றம் தங்களுக்கு 
எநத அளமப்பில ்தளவ எனறு ்கருது்கிறார்க்ளா அநத
வள்கயில ்கலாசசார முதலீடளட ்வளிப்படுத்தவும், மறு
்கடடளமக்்கவும் ்தளவப்படும் இடத்ளத சமூ்க ஊட்கங்கள் 
உருவாக்்கி தரு்கினறன. இருப்பினும், இது ்பரும்பாலும், 
வாயப்பா்க ்கருதப்படுவளத விட, ்கடளமயா்கத் தான ்கருதப்
படு்கிறது. ்காணபுலனில ஏற்படும் ்பாதுவான ்பருக்்கம்,   
குளறநதபடசம், ்பாதுவிடத்தில எநத உளட உடுத்த்வணடும் 
எனற விசாரத்துடன ஒப்பிடும் ்பாது,   சநதரப்பங்களள மடடு
மலலாமல, பதடடத்ளதயும் சுளமளயயும் ்சரத்்த அளிக்்கிறது.

கலநதோய்வு -  சமூக ஊடகஙகள் மககளை 
சந்தோஷமோக இருப்பதோக கோட்டுகின்றனவோ?

நி்கழநிளலயில ்பாருத்தமா்க ்தாற்றமளிக்்க ்வணடும் எனற 
நிரபநதத்தி ன  ஒரு விளளளவ ்வங்கடராமன, தன ்தனனி
நதிய ஆயவுக்்களத்தில48 ்கணடார. மக்்கள் ்பாது இடங்களில 
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்காணப்படும் ்பாது சந்தாஷமா்க இருக்்க ்வணடியதன நிரப
நதத்ளத பற்றி பு்கார கூறுவது ்பால்வ, மு்கநூலில அவர்கள் 
எப்்பாதும் சந்தாஷமா்க்வ ்காணப்படுவளத அவர ்கவனி
த்தார. சந்தாஷமான புள்கப்படங்கள், ்நரமளறயான த்கவ
ல்களள ்வளிக்்காடடும் பதிவு்கள் மற்றும் தங்கள் விரக்திளய 
கூட ்வடிக்ள்கயா்க ்வளிப்படுத்தும் தனளம ஆ்கிவற்ளற 
ளவத்துப் பாரக்கும் ்பாது, சந்தாஷம் எனபது இநத சநதரப்ப
த்தில, மற்ற லடசியங்களின துளணப்  ்பாருளா்க இலலாமல, 
லடசிய்ம அதுவா்கத்தான இருக்்கிறது. பல்வறு ஊட்கங்கள், 
பல்வறு வள்கயான த்கவல பரிமாற்றத்திற்்கான வாயப்பு்களள 
அளிக்்கக் கூடிய சூழலில, மு்கநூல த்கவல ்களம் மூலமான அநத
ரங்க உளரயாடல, வாடசப் மற்றும் இதர வள்கயான இருவழி 
த்கவல பரிமாற்றங்கள் ஆ்கியளவ, நம்பத்தகுநத உணரசசி 
நிளல்கள் பற்றிய அதி்க த்கவளல ்்காணடிருக்்கக் கூடும். அ்த
சமயம், அதி்க ்வளிப்பளடயான குறுநத்கவல்கள் (டவீட) மற்றும் 
மு்கநூல நிளல விவரப் பதிவு்கள் ஆ்கியளவ, தனிநபர்கள், 
தங்கள் ்கற்பளனயான அரங்கத்தினருக்்கா்க49 ஒரு குறிப்பிடட 
்கண்ணாடடத்தில தங்கள் வாழளவ வடிவளமக்கும் விதமா்க, 
சந்தாஷத்ளத நடித்துக்்காடடும் இடங்களா்க விளஙகு்கினறன. 
இநதியாவில சந்தாசம் எனபது ஒரு சமூ்கப் பணபு. சமூ்க ஊட்க
ங்களின ்பாது வடிவங்கள் ்பரு்கப் ்பரு்க, அளவ சந்தா
ஷத்ளதப் பற்றிய ்தாற்றத்ளத ்வளிக்்காடடுவதற்்கான புதிய 
இடங்களா்க மாறிவரு்கினறன.

சமூ்க ஊட்கங்கள், மறு ்தாடரபு ்்காள்வதற்்கான 
இடமா்க்வா அலலது அதி்க ்தாடரபுள்ளதா்க ்கருதக்கூடிய 
இடமா்க்வா இருக்்கலாம். அது உணளமயான சந்தாஷத்ளத 
்வளிப்படுத்தும் இடமா்க்வா அலலது, ்வளிப்பாரளவக்
்கா்க ்பாயயான ஒரு புனனள்களய அணிநது்்காள்ளும் 
இடமா்க்வா இருக்்கலாம். இநத இருமு்கத்தனளமயால 
தான பலர, தங்கள் சந்தாஷத்திற்கு50 சமூ்க ஊட்கங்களால 
எநத வித்தியாசமும் ஏற்படவிலளல எனறு பதிலளித்திருக்்கி
னறனர (ஒனபது ஆயவுள்ளங்களிலும் ்சரத்து சராசரியா்க 
56.68 சதவி்கிதத்தினர). ஆ்க்வ, நாம் சந்தாஷத்ளத விவரிப்
பதில உள்ள பிரசசிளன்களள ஒத்துக்்்காணடாலும், இநத 
அத்தியாயம் எழுப்பியுள்ள ்்கள்வியில சில லாபங்கள் இருக்
்கத்தான ்சய்கினறன. ஏ்னனில, மக்்கள் தங்கள் சந்தாஷ
த்ளதயும், உணரசசி்களளயும் ்வளிக்்காடடி எடுத்துளரக்கும் 
ஒரு ்பரிய ்களத்ளத சமூ்க ஊட்கங்கள், உருவாக்்கியிருக்
்கினறன. இநதக்்களங்கள் எவவாறு, ்காடசி ்வளிப்பாடு்கள்,  
அதி்கமா்க அணு்கக்கூடிய த்கவல்கள், லடசியங்களுடன 
்தாடரபுளடய வளரசசி்கள், ்மலும் ஒரு சில வழக்கு்களில, 
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உதாரணத்திற்கு ்தாழிலதுளற சீனாவில, இநத லடசியங்கள் 
நிளற்வறக்கூடிய வாயப்பு்கள் ஆ்கியவற்றின இளட்ய ஒரு 
சமனபாடளட சீரளமக்்கினறன எனபளதயும் நாம் பாரத்்தாம். 
ஆ்க்வ, சமூ்க ஊட்கங்கள், சந்தாஷத்தின மீது தாக்்கத்ளத 
ஏற்படுத்து்கிறதா எனற ்்கள்விக்்கான மதிப்பு, மக்்கள் சமூ்க 
ஊட்கங்களால சந்தாஷமா்க இருக்்கிறார்களா எனபளத 
அறிநது்்காள்வதற்்கா்க அலல. மாறா்க, அது நாம் எவவாறு 
சமூ்க ஊட்கங்களள பயனபடுத்தி, அதன உப்யா்கிப்பாளர
்களுக்கு சந்தாஷம் எனபது எளதக் குறிக்்கிறது மற்றும் அளத 
அவர்கள் எங்்க எவவாறு ்வளிப்படுத்து்கிறார்கள் எனபளத 
புரிநது்்காள்வதற்கு ்கற்றுக்்்காள்வதில தான இருக்்கிறது.
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மானுடவியலாளர்கள், முன்கணிப்பு செயவதில் ஈடுபடுவ தற்கு 
தயக்கம் ்காட்டுவதன முக்கிய ்காரணம் என்னசவன்ால், 
நி்கழ்காலத்த ஆயவு செயயும் பபாது, நாங்கள் ்கடநத 
்காலததின ்கதி் யயும் பாரக்கிப்ாம். அதற்கும் பமலா்க, 
அ்வ ஏன மதிப்பு கு்்வா்னதா்க இருக்கி் து எனப்த 
நாங்கள் புரிநதுச்காண்டிருக்கிப்ாம். இ்ன அ்மப்பியல் 
மு்்யில், அதன முழு்மயா்ன சூழநி்ல ொரபுபடுததலில் 
்கவ்னிக்கப்பட்ட அன்ாட வாழவு, ஆயவுககூடத்த விட ெிக்க-
லா்னது. ஆயவுககூடததிபலனும் மா்ி்க்ள ்கட்டுப்படுதத 
முடியும். ்கணிப்பு்கள் பலெமயங்களில் சபருமளவில் செயலூக-  
்கப்பட்ட்வ எனப்த நாங்கள் மதிக்கிப்ாம். நவீ்ன பஙகுச்-
ெந்தயின இயல்்ப சபாறுதது, எதிர்காலத்த ெரியா்க 
்கணிப்பதன மூலம் பலர அரு்மயா்க பணம் ெம்பாதிக-
்கி் ார்கள்.

இருப்பினும், அதத்்கய பதட்டததிற்கு அணிபெரப்பது 
பற்்ிய அச்ெம், நம்்ம எதிர்காலத்தப் பற்்ிய விொரங-
்க்ள ஆராயவதிலிருநது தடுக்கக கூடாது. இன்னமும் கூட, 
நாங்கள் ஒரு அநதிம பராமரிப்ப்கததிற்கு ெமூ்க ஊட்கங்க்ள 
எதிர்காலததில்1 பயனபடுததும் மு்்்கள் பற்்ிய ச்காள்்்க 
ஆவணங்க்ள எழுதககூடும் அல்லது புதிய ஊட்கங்களின 
தாக்கத்த ்கணக்கில் ச்காள்ளும் வ்்கயில் எங்களு்டய 
மானுடவியல் ஆராயச்ெி மு்்்க்ள சீர்மப்பதற்கு திட்ட-
மிடககூடும். ெமூ்க ஊட்கங்களின தாக்கத்த எதிர்காலததில் 
அவர்களு்டய சபாதுநலத்த கு்்வுபடுததுவ்த விட 
பமம்படுததககூடிய வ்்கயில் ்கருதுவதற்கு மக்களுககு உதவ-
பவண்டிய எங்கள் சபாறுப்பு்க்ள நியாயமா்க எடுததுக-
ச்காள்்கிப்ாம். உதாரணததிற்கு, அவர்களு்டய நி்கழநி்ல 
சபாருட்்க்ள அவர்களின ம்்வுககு பி்கு என்னசெயய  
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பவண்டும் எனபதற்்கா்ன ஏற்பாடு்க்ள முனகூட்டிபய செயவது 
பபான்்வ. ஆ்கபவ, நி்கழ்காலததில் உள்ள ஆதாரங்க்ள 
உபபயா்கிக்க முயற்ெிதது, அடுதது என்ன நடக்கககூடும் 
எனப்த எதிரபநாககுவதற்கு பல நல்ல ்காரணங்கள் இருக-
்கின்்ன.

ம்னிதததன்ம பற்்ிய எங்களது புரிதலின மீதா்ன புதிய 
ஊட்கத சதாழில்நுட்பங்களின தாக்கத்த ப்காட்பாடா்க வடிப்-
பதற்்கா்க, இநத செயல்திட்டததிற்கு முன்னால் உருவாக்கப்-
பட்ட “அ்டதல் ப்காட்பாடு”2 வாதிடுவது என்னசவன்ால், 
வழ்மயா்க, புதிய ஊட்கங்கள், முதலில், ஏற்்க்னபவ ஆ்ெப்-
பட்ட, இநதப் புதிய ஊட்கங்களின மூலம் சுலபமா்க அ்ட-
யககூடிய ஒன்் அ்டவதற்்கா்கததான பாரம்பரியமா்க 
பயனபடுததப்படும். எனபது தான. உதாரணததிற்கு, நாடு்கடநது  
பிரிநதிருககும் குடும்பங்களில் உள்ள நீடிதத த்கரவு்க்ள 
செப்ப்னிடுவதற்கும், முனபு விரகதியுற்் ஆ்ெ்களில் இருநது 
மீண்டு, பு்்கப்படங்க்ள சுலபமா்க ப்கிரநது ச்காள்வதற்கும், 
ெமூ்க ஊட்கங்கள் பயனபடும். இருப்பினும், வி்ரவா்க விஷ-
யங்கள் புதிய அதி்கார எல்்ல்க்ள பநாக்கி ந்கரநதுவிட்ட்ன. 
2016- ல் ெமூ்க ஊட்கங்க்ள உபபயா்கிப்பதன முக்கியத-
துவம், சதா்லநது பபா்ன சதாடரபு்க்ள செப்ப்னிடுவதிபலா 
அல்லது புதிய சதாடரபு்க்ளப் பற்்ிய ்கற்ப்்ன்களிபலா 
இருக்கவில்்ல. மா்ா்க, நாம் இனறு பாரப்பது தூய்மப்-
பாட்டிற்கு மி்கவும் சநருக்கமா்ன ஒன்் சவளிப்படுதது ்கி் து. 

எங்களு்டய அளவிடககூடிய ெமூ்கச்ொரபு ப்காட்பாட்டின 
சவளி ச்ெததில் பாரககும்பபாது, இப்பபாசதல்லாம் வாட்ெப்பில் 
உள்ள ெி் ிய குழுக்கள், மு்கநூலில் உள்ள சபரிய குழுக்க்ள 
ெமன செயய பயனபடு்கி் து. ஸ்னாப்ொட்டின சநருக்கம், 
டுவிட்டர மற்றும் இனஸடா்கிராமில் உள்ள பரிச்ெயமற்்வர்களு-
ட்னா்ன சதாடர்ப ெமன செய்கி் து. எகஸ- பாகஸ மற்றும் ப்பள-
ஸபடஷன பபான் நி்கழநி் ல வி் ளயாட்டு பணிய்கங்கள், 
பாரம்வில்பல- ஐ சதாடரநத ெமூ்க ஊட்க வி் ளயாட்டுக்களுடன 
பெரநது, முந்தய த்னிநபர வி் ளயாட்டின த்னி் மப்படு-
தத்ல, அதி்கமா்ன ெமூ்க வெதிவாயப்பு்கள் மூலம் ெமன 
செய்கி் து. அளவிடககூடிய ெமூ்கச்ொரபு எனபது, ெமூ்க ஊட்க-
ங்களுககு இ்டபய வளரநது வரும் பாணியின கூரபநாககுதல் 
மட்டுமல்ல, புதிய தளங்கள், இநத அளவு்களின ஊடா்ன மற்் 
இடங்க்ள ஆக்கிரமிககும் என் ்கணிப்பும் கூட.

புதிய ஊட்கங்கள், சதாடரநது புதிய ொததியககூறு்க்ள 
அ்ட்கின்்ன. பநரததிற்குரிய மரியா்த்ய ்கருததில் 
ச்காண்டு, த்கவல் பரிமாற்்ததின உட்னி்கழெி்களுககும் 
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மற்றும் சவவபவறு வ்்கயா்ன ஒததியங்கா உ்ரயாடல்்களுக-
குமா்ன மாசபரும் வெதிவாயப்பு்கள் இருக்கின்்ன. இடததிற்-
குரிய மரியா்த்ய ்கருததில் ச்காண்டு, “தூரங்களின 
ம்்வு” “ஒருவ்்கயா்ன உட்னிருததல்” என் புதிய வெதி-
வாயப்பு்களால் செ்ிவூட்டப்படுவ்த நாங்கள் பாரக்கிப்ாம். 
உதாரணததிற்கு, சவவபவறு நாடு்களில் வாழநது ச்காண்டிரு-
ககும், நி்கழநி்லயில் “ஒரு வ்்கயில்” பெரநது வாழும் தம்ப-
தி்கள். இதுபபான் வெதிவாயப்பு்கள், சவப்ப்கம்3 ஆயவில் 
முழு்மயா்க ஆராயப்பட்டிருக்கின்்ன. டிஜிட்டல் உப்கரண-
ங்களும், த்கவல்்க்ள பெ்கரிதது ்வததுகச்காள்வதற்கு, 
புதிய வ்்கயா்ன அல்லது உட்பு் மற்றும் சவளிப்பு் புலன-
்களின கூடு்்க்ய உருவாககுவதன மூலம் எங்களின கூட்டு 
நி்்னவுததி் ்்ன4 மாற்்ிவிட்ட்ன. நி்கழநி்ல, இரண்டாவது 
மூ்ளயா்க5 இருப்ப்தப் பற்்ி நாங்கள் சவறும் பவடிக்்கப் 
பபச்சு பபெவில்்ல. முழு்மயா்ன விரிவாக்கத்த, பு்்கப்-
படங்கள் மற்றும் ்காட்ெிககுரிய த்கவல் பரிமாற்்ததில்6 மட்டும-
ல்லாமல், நம்மு்டய ப்கிரககூடிய ஆற்்லிலும், வியக்கததக்க 
வ்்கயில் நாங்கள் பாரக்கிப்ாம். ஆ்கபவ, அளவிடககூடிய 
ெமூ்கச்ொரபு எனபது, ெமூ்க ஊட்கங்கள், நம்மு்டய ஆற்்்ல 
விரிவ்டயச்செயதாலும், நம்மு்டய அடிப்ப்ட ம்னிதத-
தன்ம்ய மாற்்வில்்ல எனப்த அஙகீ்கரிக்க, எங்கள் 
செயல்திட்டம் ்க்டபிடிதத பலவழி்களில் ஒன்ாகும். அ்டதல் 
ப்காட்பாட்டின ்கருதபத, இ்வ எதுவும், ம்னிதததன்மயின 
இழப்பா்கபவா அல்லது நாம் ம்னிதத்த ்கடநதவர்களா்க7 
ஆ்கிவிட்படாம் எனபதற்்கா்ன ஆதாரமா்க பாரக்கப்படககூடாது 
எனபது தான.

நகான்கு ப�காக்கு்ள்

புதிய ெமூ்க ஊட்கங்களின வி்ளவு்கள் என் பரநத ்களத-
தினுள்பள, மானுடவியலாளர்களா்க எங்களது ஆராயச்ெி, 
ெமூ்கச்ொரபுக்கா்ன அவர்களின சபாதிசபாருள் மீது பதரந-
சதடுதத குவி்மயத்த ச்காண்டிருக்கி் து. இநதககுறு்கிய 
எல்்லககுள், இநதப் பகுதி நானகு பபாககு்க்ள ஆராயும். 
முதலாவது அளவிடககூடிய ெமூ்கச்ொரபு எனறு ஏற்்க்னபவ 
சதளிவா்கிவிட்டது. இதில், சபரு்கிவரும் ெமூ்க ஊட்கததளங-
்க்ள, நாம் சதாடரபு ஏற்படுததிகச்காள்ள நி்்னககும், 
பவறுபாடா்ன ெமூ்கக குழுக்களுடன வரி் ெப்படுதத முடியும். 
புதிய தளங்கள் உருவாககுவதில் ஒரு முடுக்கம் இருப்பதா்கத  
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சதரி்கி் து. ஏச்ன்னில், ஒருபவ்ள வாட்ெப்புடன நடநதது 
பபால, புதிய சதாடக்கநி்ல தளங்க்ள உருவாககுவத-
ற்்கா்ன செலவு வீழநது விட்டதாலும், அ்வ நி்லபடுததப்-
படுவதற்்கா்ன  பநரம் சுருங்கிவிட்டதாலும் இருக்கலாம். இதன 
வி்ளவா்க, இனனும் சுரண்டப்படாத மி்கச்ெி் ிய வலப்பா-
்்னயும் எடுததுகச்காள்ளும் தளங்களுககும் புதிய உப்கர-
ணங்களுககுமா்ன இ்டயூறு்கள் இனனும் கு்்வா்கபவ 
இருக்கி் து. த்னியார மற்றும் சபாது த்கவல் சதாடரபு்களுககு 
இ்டபயயா்ன இநத ெமனபாட்்ட ெரிசெயவது, ெமூ்க ஊட்க 
அனுபவங்களுககு, உதாரணததிற்கு, எங்களது பிபரெிலிய 
மற்றும் இததாலிய ஆயவுக்களததில் இருககும் மக்களுககு, 
மி்கவும் இன்ிய்மயாததா்க ஆ்கிவரு்கி் து.

முதலாம் அததியாயததில், அளவிடககூடிய ெமூ்கச்ொரபு 
முந்தய ஊட்கங்க்ளயும், அதாவது, சபாது அ்லபரப்பு 
மற்றும் இருவி்்னொர த்கவல் சதாடரபா்ன சதா்லபபெி 
ஆ்கியவற்்் உள்ளடக்கியதா்க இருக்க பவண்டும் எனறு 
அ்ிவுறுததப்பட்டது. இநத வட்டம் முழு்மயா்க சூழப்பட்ட 
பி்கு, எநதசவாரு கு்ிப்பிட்ட குழு்வயும், “ெமூ்க ஊட்கம்” 
எனறு த்னிப்பட அமரவு செயவது ்கடி்னமா்க இருப்பது 
ொததியபம. சுருங்கச்சொன்னால், இநதக்கணிப்பின ஒரு 
வி்ளவு என்னசவன்ால், ெமூ்க ஊட்கங்கள் என் ஒனப் 
ச்காஞெம் ச்காஞெமா்க ம்்நது பபாய, அதி்க அளவிலா்ன 
பல்பவறு ஊட்கங்களும், அ்வ ஏற்படுததிய, த்கவல் சபறுதல், 
ப்கிரதல் மற்றும் த்கவல் பரிமாற்்த்த அதி்க அளவில் 
்காட்ெிக குரியதாககுதல் பபான் வாயப்பு்களின பல்பவறு 
அதிநவீ்ன பயனபாடு்களும் தான. அ்்னதது ஊட்கங்களும் 
எப்பபாதும் ெமூ்கமயமா்ன்வபய. ஒட்டுசமாதத வட்டததில் 
ஒரு குழு்வ ெமூ்க ஊட்கங்கள் எனறு வ்்கபிரிப்பது ்காலப்-
பபாக்கில் பய்னற்்தா்க ஆ்கிவிடும்.

ெமூ்க ஊட்கங்களின சவற்்ி்கரமா்ன முடிவு, அதன 
ம்்வு ஒரு த்னிதத வட்டமா்க இருககும் என் ்கணிப்பு 
மற்ச்ாரு முக்கியமா்ன சதாழில்நுட்ப வளரச்ெி்ய சுட்டிக
்காட்டு்கி் து: ஸமாரட்பபான்கள். எங்களு்டய ெில ஆயவுக-
்களங்களில், ெமூ்க ஊட்கங்கள் எவவளவு தான முக்கிய-
மா்னதா்கவும் ெகதி வாயநததா்கவும் விளங்கி்னாலும், ெமூ்க 
ஊட்கததளங்க்ள ஒரு ஆப்8- ஆ்க சுருக்கி உள்ளடக்கிய  
ஸமாரட்பபான்களின தாக்கம் மற்றும் முக்கியததுவததிற்கு 
பமலா்க அ்த ்வப்பது மி்கவும் ்கடி்னமா்ன செயலாகும். 
பமலும், ஸமாரட்பபான்கள் தான, பனனூட்கங்களின ்கல்வ-
யா்க, ெமூ்க ஊட்கங்களின முக்கியததுவத்த, சுலபமா்க 
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அணு்காக்கககூடிய ஒபர உப்கரணததில், பக்கம் பக்கமா்க 
இருக்கககூடிய, ஊட்க வெதிவாயப்பு்களின வரம்்ப சதளிவா்க 
எடுததுக்காட்டுவதன மூலம் வளரததுவிடு்கின்்ன. மக்கள் 
தாங்கள் த்கவல்சதாடரபு ச்காள்ள விரும்பும் குழுக்க்ள 
மட்டுமல்லாமல், சூழநி்லகப்கற்் வ்்கயில், எழுதுவடிவ, 
்காட்ெிககுரிய மற்றும் ஒளிவடிவ கூறு்களின ்கல்வ்யயும் 
பதரநசதடுக்க முடியும். ஸ்னாப்ொட்டிபலா அல்லது சதன்னி-
நதியாவில் உள்ள ்கல்விய்ிவு கு்்நத மக்கட்சதா்்க-
யி்னரின மு்கநூல் உபபயா்கததிபலா பாரததது பபால், 
ஒட்டுசமாதத உ்ரயாடலும் முழுக்க முழுக்க ்காட்ெிய்மப்பு-
்களா்க இருப்பது ொததியபம. ஸமாரட்பபான்கள் பமலும் சூட்டி-
்்கயா்க ஆ்கிவரும் இநபநரததில், அ்வ, த்கவல் பரிமாற்் 
வெதிவாயப்பு்களின பரநத வரி் ெயில், ெமூ்க ஊட்கங்களின 
்க்ரத்ல, பமலும் முடுக்கிவிடககூடும். த்கவல் பரிமாற்் 
மு்்்களின இநத சுலபக்கல்வ, பபசுதல், வி்ளயாடுதல், 
்கற்்ல், த்கவல் அனுப்புதல், சபாருட்்கள் வாஙகுதல் பபான் 
நடவடிக்்க்களி் டபய உபபயா்கிப்பாளர்கள் எளிதா்க ந்கரவ-
தற்கு ஏற்்தா்க இருக்கி் து.

ஸமாரட்பபான்களின மீதா்ன அதி்கப்படியா்ன முக்கிய-
ததுவததால், ெமூ்க ஊட்கங்கள் மட்டுமல்லாமல், மற்் த்னிப்-
பட்ட தளங்களும், அதி்க அளவில் ஒருங்கி் ணநததா்கி 
வரு்கின்்ன. இநதத தருணததில், நாம் ெமூ்க ஊட்கங்க்ள, 
QQ அல்லது மு்கநூல், டுவிட்டர அல்லது இனஸடா்கிராம் 
என் வ்்கயில் ்கலநதாயவு செயது வரு்கிப்ாம். இருப்பி-
னும், ெமீப்காலம் வ்ர, உட்னடி த்கவல் சதாடரபு எனபது, 
AIM, MSN அல்லது BBM பபான் தளங்களின மூலமா்கக 
கூட புரிநதுச்காள்ளப்பட்டிருக்கககூடும். இருப்பினும் இனறு, 
எழுததுவடிவிலா்ன த்கவல் எனபது, வாட்ெப், வீொட் அல்லது 
ஸமாரட்பபான்களின சொநத த்கவல் அனுப்பும் வெதி்கள் 
மு்கநூலில் த்னிதத த்கவல் அனுப்புதல் அல்லது ்வபர 
பபான் ஆப் ஆ்கியவற்்ின மூலமா்கக கூட வரககூடும். 
எதன மூலமா்க வரு்கி் து எனபது பற்்ி மக்கள் ்கவ்லப்படு-
வதில்்ல. ஆ்கபவ, இஙகு பபாககு என்னசவன்ால், சபாரு-
ளடக்கம், அது பரிமா்ிகச்காள்ள பயனபடுததப்படும் தளத்த 
விஞெியதா்க இருப்பது தான. இது சதாடரவும் கூடும். பமலும் 
இநத செயல் திட்டததில் இருநது ்கி் டததுள்ள ஆதாரங்கள் 
அ்ிவுறுததுவது என்னசவன்ால், இநத தளங்கள் சவறும் 
சதாழில்நுட்ப வெதி்கள் மட்டுமல்ல, நமககு அவற்றுடன ஒரு 
வ்்கயா்ன நட்பு்வும் இருக்கி் து எனபது தான. மற்் பல 
ெமூ்க ஊட்கததளங்க்ள விட QQ, நீண்ட்காலமா்க இருநது 
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வரு்கி் து. ஒரு ்காலததில் அது புதியதா்கவும் பரபரப்-
பூட்டுவதா்கவும் இருநதது. நாளா்க நாளா்க, இது பலருககும் 
ஒரு வயதா்ன அரவ்ணககும் உ்வி்னர பபாலா்கிவிட்டது. 
இங்கிலாநதில் இளம்வயதி்னரி் டபய செல்வாக்்க இழநது 
விட்ட மு்கநூலும், இபதபபால் தான மா்ிவரு்கி் து. புதிய 
அனுபவங்க்ளயும் இடங்க்ளயும் பதடும் இளம் வயதி்னர, 
ெமூ்க ஊட்கங்களில், அதன செயல்பாட்டுடன சதாடரபில்லாத, 
ஆ்னால் நா்கரீ்கம் மற்றும் தங்களின ெ்க உ்வுமு்்்களுடன 
அ்்னதது சதாடரபும் உ்டய ஆற்்ல் வாயநத ஒன்் உரு-
வாக்கககூடும். அபந்கமா்க நாம் தளங்க்ள, பிரிட்டிஷ் மக்கள் 
செயத்தப் பபால, ஹூவர(வாககுவம் ்கிளீ்னர்கள்), ்பபரா-
(பால்பாயிண்ட் பப்னாக்கள்) அல்லது செல்பலாபடப் (ஒட்டும் 
படப்) அதன வெதிகப்கற்் வணி்கப்சபயர்களா்க உபபயா்கிக்கக 
கூடும். டுவிட்டர வழகச்காழிநத பி்கும் நாம் ட்வீட்- ்கள் பற்்ி 
பபெககூடும். இநத செயல்திட்டததின மி்கதசதளிவா்ன ஒரு 
முடிவு்ர என்னசவன்ால், தளங்கள் நாம் நி்்னதத அளவு 
முக்கியமா்ன்வ அல்ல எனபது தான.

இநத இரண்டு பபாககு்களும், பநர்மயா்ன மூன்ாவது 
்கணிப்புடன சநருக்கமா்க பி்ணநத்வ. அது தான, எஙகு-
முளததன்ம பநாக்கி ந்கரதல். புதிய ஊட்கங்களின வளரச்ெி 
பற்்ிய ஒரு அற்புதமா்ன புதத்கம், “தி ்கிபரட் இநதியன பபான 
புக”9 எனறு த்லப்பிடப்பட்டுள்ளது. ெமூ்க ஊட்கங்களுடன 
கு்ிப்பா்க சதாடரபு்டயது இல்்ல என்ாலும், இநதியாவின 
சபரும்பான்ம மக்கட்சதா்்க, அ்லபபெி ்வததிருப்ப-
வர்களா்க ஆ்கிகச்காண்டிருககும் நி்லயில், இநதப் புதத்கம், 
என்ன நடநதுச்காண்டிருக்கி்து எனபது பற்்ிய நனகு 
ஆராயப்பட்ட ்கருத்த நமககு அளிக்கி்து. ்காரலா வாலிஸ 
எனபவர, இபதபபான் சீ்னா்வப்10 பற்்ிய புதத்கத்த 
சவளியிட்டுள்ளார. இ்வ்களி் டபய உள்ள இநத இரண்டு 
பிராநதியங்களும் பெரநது உல்கின பாதி மக்கட்சதா்்க்ய 
பிரதிபலிக்கி்து. அ்லபபெி அடிப்ப்டயிலா்ன ெமூ்க 
ஊட்கங்களின எஙகுமுளததன்ம்ய பாரப்பதற்்கா்க நாம் 
ஏழ்ம ஒழிக்கப்படும் வ்ர ்காததிருக்கபவண்டிய அவெி-
யமில்்ல எனப்த இநதப் புதத்கங்கள் நிரூபிக்கின்்ன. 
இதற்்கா்ன பகுதிக ்காரணம், இதுபபான் உப்கரணங்களின 
வி்ல்கள், சீ்னாவில் நடககும் உயரதர ஸமாரட்பபான்களின 
உள்ளூர சபருநதிரள் உற்பததியி்னால் சபருமளவில் ெரிநது 
வருவது தான. ஆ்னால் அபதபபால ெமமா்ன இனச்னாரு 
்காரணம், ஏ்ழ்கள் இநத உப்கரணங்களுககு ச்காடுககும் 
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முக்கியததுவமும் தான. சீ்ன சதாழிற்ொ்ல ந்கரததில் 
உள்ள த்கவலாளர்களில் 91% மக்கள் இ்ணயதளத்த 
இதுபபான் ஸமாரட்பபான்களின11 மூலம் தான அணு்கி-   
வரு்கின்்னர.

பவ்கமா்க வளரநது வரும் உல்க மக்கட்சதா்்க 
ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கி்து. இஙகு ச்கனயா மற்றும் சதன 
ஆப்பிரி க்கா முன்னணியில் இருக்கி்து, இஙகு வல்லுநர்கள் 
ஸமாரட்பபான ்்கயு்ட்மயின அதிபவ்க வளரச்ெி்ய 
்கணிததிருக்கி்ார்கள்12. சமாததததில், “தி எ்கா்னாமிஸட்”13 
பததிரி்்க, ்கணிததிருப்பது என்னசவன்ால், உல்கின வயது 
வநபதார மக்கட்சதா்்கயில் 80 ெதவி்கிதததி்னர, 2020- ககுள் 
ஒழுங்கா்ன சதாடர்ப ச்காடுக்கககூடிய ஸமாரட்பபான்க்ள 
்வததிருப்பார்கள் எனபது தான. இதில் கு்ிப்ப்ரவது 
என்னசவன்ால், ஏற்்க்னபவ மி்கப்சபரிய த்கவல் ஆப்- ்கள், 
மூனறு பில்லியன உபபயா்கிப்பாளர்களின பிரதிநிதியா்க 
விளஙகு்கி்து எனபது தான. இது சவறும் ்்கயு்ட்ம 
பற்்ியது அல்ல. இநத உப்கரணங்களில் மக்கள் நாளின 
பலமணிபநரத்த செலவிடு்கி்ார்கள். இது டிஜிட்டல் பிரி-
வி்்னயின முடிவா்க கு்ிப்பிடப்படக கூடும். உல்கில் உள்ள 
அபந்கம் மக்கள், ஏபதாசவாரு சதாழில்நுட்பத்த அணுகும் 
வாயப்பு ்கி்டததிருநதாலும், ெமததுவமின்ம்ய பற்்ிய 
எங்கள் அததியாயம், இநத உப்கரணங்க்ள உபபயா்கிககும் 
வாயப்பில் உள்ள ெமததுவம், ெமூ்கததில் உள்ள பரவலா்ன 
ெமததுவமின்மயின மீது ெி்ிதளபவ தாக்கத்த ஏற்படுத-
து்கி்து எனறு அ்ிவுறுதது்கி்து. அபதபபால, ஆப்பிரிக்க 
ஊட்கததில் பணிபுரியும் மாரக ்கிரஹாம் வாதிடுவது பபால, 
இ்ணயதளததின ்கணிெமா்ன அளவிலா்ன ஆப்பிரிக்க 
உபபயா்கம், திடீசரனறு அவர்களின பிரச்ெி்்ன்கள், விக்கி-
பீடியாவிபலா அல்லது கூகுளிபலா14 சவளிப்படுததப்பட்டு-
விடும் எனறு அரததமா்காது.

எங்களு்டய செயல்திட்டத்த பின்னிருககும் செலுதது-
வி்ெ்களில் ஒனறு, முந்தய ்கல்வி ஆயவு்கள், ெமூ்க ஊட்க-
ங்களின உல்களாவிய விரிவாக்கத்த பினபற்் தவ்ியது 
தான. எதிர்காலததில் உப்கரணங்கள் உல்கின அ்்னதது 
மூ்ல்களிலும் வியாபிததிருககும் நி்லயில், ெமததுவமி-
ன்ம எனபது, ஒருெில இடங்களில் இவற்்ிற்கு ்கி் டககும் 
பழுதுபாரககும் பெ்வ்களிலும், ஒரு ெில மக்கட்சதா்்கயி-
்னரின ஆ்ெ்களும் பத்வ்களுககும் ்கி் டககும் ்கவ்னததிலும் 
தான இருககும். அபத ெமயததில், இது ெமததுவமின்மயின 
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பவறு எநத கூற்்ின மீதும் தாக்கத்த ஏற்படுததாது என் 
அஙகீ்காரம், நம்்ம, இங்கிருககும் ஒரு ெமததுவக கூற்்் 
அஙகீ்கரிப்பதில் இருநது தடுததுவிடககூடாது. அதுவா்னது, 
சவறும் ஸமாரட்பபான ்வததிருப்பது மட்டுபம, அதன 
சொநதக்காரரின ஆற்்ல்்களில், கு்ிப்பிடததக்க மாற்்த்த 
ஏற்படுதத வல்லது எனபது தான.

எஙகுமுளததன்ம பற்்ிய இபதபபான் இயக்க-
ததில், ெமூ்க ஊட்கங்கள், புவியியல் வ்்கயில் ெித்ியிரு-
ககும் மக்கட்சதா்்கககு மட்டுமல்லாமல், பரவலா்ன வயது 
வரம்பிற்கும் இன்ிய்மயாததா்க இருக்கி்து. ெமூ்க 
ஊட்கங்களில் பழ்மவாதம், ெமீப்காலம் வ்ர, வயதுடன 
சதாடரபு்டயதா்கததான ்கருதப்பட்டது. நீண்ட்காலததிற்கு  
முன, 2012- ல் எங்கள் செயல்திட்டம் சதாடங்கிய ்கால-
்கட்டததில், ெமூ்க ஊட்கங்கள், இ்ளஞர்களுடன எபதா ஒரு 
வ்்கயா்ன இயற்்்கயா்ன சநருக்கத்த ச்காண்டிருநத-
தா்க மக்கள் நி்்னதத்னர. இதற்கு ்காரணம், ெமூ்க ஊட்கத-
தளங்க்ள உருவாக்கிய அ்்னதது வணி்க வி்ெ்களும், 
இ்ளஞர்க்ள அணுகுவ்தபய முதன்மயா்னதா்க 
்கருதி்ன. ஒருெில வ்்க்களில், இநத வணி்க வி்ெ்களு-
ககும், மானுடவியலாளர்கள் பல நாடு்களில் ்கவ்னிதத, 
“ெமூ்க த்கவல் பரிமாற்்ம் என் நடவடிக்்க சபாதுவா்க 
வயதா்ன சபண்மணி்களுடன சதாடரபு்டயது தான, இளம் 
ஆண்்கபளாடு அல்ல” என் நி்கழப்பாட்டிற்கும் இ்டபய ஒரு 
த்லகீழ உ்வுமு்் இருக்கி்து. சபரும்பாலும் வயதா்ன 
சபண்மணி்கள் தான, ெமுதாய மற்றும் ெமூ்க நியதி்க்ள 
பபணும் கூட்டுப் பணி்ய, இழிவா்னதா்கக ்கருதப்படும் 
்கிசு்கிசுக்கள் மூலம் செயது வநத்னர. எங்களு்டய சபரும்-
பாலா்ன ஆயவுக்களங்களில், ்கிராமப்பு் பிபரெில், சீ்னா, 
இநதியா பபான் சபரிய மக்கட்சதா்்க்களில் உள்ள 
வயதா்னவர்களின கு்்வா்ன ெமூ்க ஊட்க உபபயா்கம் 
்காரணமா்க த்லமு்் பிரிவி்்ன எனறு ஒனறு நடப்பில் 
இருக்கி்து. இது அழிநதுவரு்கி்து. இருப்பினும், இநதக 
கூற்று, ெமூ்க ஊட்கததளங்க்ள விட ஸமாரட்பபான்களின 
பரவ்லப் சபாறுததவ்ர கு்்நத அளபவ உண்்ம-
யா்னதா்க சதரி்கி்து. கு்ிப்பிட்டபடி, ஸமாரட்பபான்களின 
அதி்கரிததுவரும் எஙகுமுளததன்ம தான ெமூ்க ஊட்கங-
்களின சபாதுவா்ன உபபயா்கததிற்்கா்ன வி்்னயூக்கியா்க 
விளஙகு ்கி்து. எங்களு்டய ஒருெில ஆயவுக்களங்களில் 
உள்ள வயதா்னவர்கள், ஸ்்கப், பபஸ்டம், ஐபாட் பபான் 
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்காட்ெிககுரிய ஊட்கங்களில் எளிதா்கப் பழ்கிவிடு்கி்ார்கள். 
ெமூ்க ஊட்கங்கள், ்கிசு்கிசு பபான் ெமூ்க த்கவல் பரிமா-
ற்்ததின அடிப்ப்ட வ்்க்களுடன சதாடரபில் இருககும் 
அள்வப் பாரததால், ெமூ்க ஊட்கங்களின எதிர்காலம், 
இளம் ஆண்்க்ள விட, வயதா்ன சபண்மணி்களிடம் தான 
இருக்கி்து எனறு பதானறு்கி்து.

இநத மூனறு த்னிதத்னியா்ன பபாககு்க்ளயும் 
எங்கள் ஆயவு முடிவு்களின சூழலில் அடுததடுதது ்வததுப் 
பாரககும்ப பாது, அது நம்்ம உள்ளுணரவுககு அதி்கம் புலப்-
படாத, எங்களு்டய இ்ன அ்மப்பியல் ஆதாரங்களில் 
இருநது சவளிப்படும் நான்காவது ்கணிப்பிற்கு இட்டுச்செல்-
்கி் து. இநத சதாகுப்பின பாலி்ன, அரெியல் மற்றும் 
ெமததுவமின்ம அததியாயங்கள் கு்ிப்பிடுவது பபால, ்கால-
ங்காலமா்க ்கட்டுப்படுததப்பட்ட மக்கட்சதா்்கயி்னர மீது தான 
ெமூ்க ஊட்கங்களின அபரிமிதமா்ன தாக்கம் இருக்கி் து. ெமூ்க 
ஊட்கங்கள் எநதசவாரு மக்கட்சதா்்கககும் முழு்மயா்க 
நன்மபயா தீ்மபயா பயக்கவில்்ல என்ாலும், பல 
விளிம்புநி்ல மக்கட்சதா்்கயின மீது இது த்ளய்கற்றும் 
வி்ள்வ ஏற்படுததியிருக்கி் து. அபந்கமா்க முழு்மயா்ன 
மாற்்ததிற்்கா்ன, ஒரு ெி் நத உதாரணம், மாரடி்னில், மற்்-
வர்களுட்னா்ன ்கருததுப்பரிமாற்்ததிற்கு விதிக்கப்பட்ட 
்கட்டுப்பாடு்க்ள, ெமூ்க ஊட்கங்களின உதவியால் சவனறு, 
தங்கள் சுதநதிரத்த பதடிகச்காண்ட சபண்்களி் டபய-
யா்ன ப்காஸடாவின பணி் யச் சொல்லலாம். இதுபபான் 
ந்டமு்்்கள், எஙப்கா மததிய்கிழககு நாடு்களில், ெவூதி 
அபரபிய நாடு்களின15 மீதா்ன ெமூ்க ஊட்கங்களின தாக்கங்க-
்ளப் பற்்ிய ்கண்டுபிடிப்பு்க்ள எதிசராலிக்கி் து. இஙகு 
விஷயம் மி்கவும் எளி் மயா்னது. எவவளவுகச்கவவளவு 
மக்கள் த்கவல் பரிமாற்்ததின மீது சுமததப்பட்ட ்கலாச்ொர 
்கட்டுப்பாடு்களின மததியில் வாழ்கி் ார்கபளா, அவவளவுக-
்கவவளவு அநத இடங்களில் புதிய சதாழில்நுட்பங்கள், முனபு 
த்ட செயயப்பட்ட்த இப்பபாது ொததியமாககு்கி் து. இநதத 
தாக்கம், ஆண்்களுககும் சபண்்களுககும் இ்டபய ெமூ்க 
உ்வுமு்்்க்ள முழு்மயா்க மாற்்ிவிடு்கி் து, பமலும் 
ெமூ்கததில் சபண்்களின ஒட்டுசமாதத நி்லப்பாட்்டயும் 
முழு்மயா்க மாற்்ிவிடு்கி் து எனப்த ப்காஸடாவின 
ஆயவு சுட்டிக்காட்டு்கி் து. இது எதுவுபம, ெமூ்க ஊட்கங்கள், 
ெமமா்கவும் அபத ெமூ்கததிலும் நாம் முனபு பாரதத்த விட 
அதி்க பழ்மவாயநததா்க இருக்கி் து எனப்த ஆதாரபூரவ-
மா்க மறுக்கவில்்ல.
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இரண்டும -  ஒபர சமயததில்

இநதப் பபாககு்களில் ஒருெில, நி்கழ்கால மற்றும் எதிர்கால 
சதாழில்நுட்ப வளரச்ெி்க்ள ொரநதிருநதாலும், இநத செயல்-
திட்டத்த அ்்னதது ஆயவுக்களங்களும் சவளிப்படுததுவது 
பபால, பனனூட்க சூழலில், துல்லியமா்ன ெமூ்க ஊட்கததின 
பதரவு, சதாழில்நுட்ப வெதிவாயப்பு்களின மீது கு்்வா்கவும் 
ெமூ்க இ்டவி்்ன்கள் அல்லது ்கலாச்ொர முக்கியததுவம் 
பபான்வற்்ின உள்ளூர வ்்க்களின மீது அதி்கமா்கவும் 
ொரநதிருக்கி் து. இங்கிலாநதில் உள்ள வயதா்னவர்கள், 
மு்கநூலின விரிவாக்கததால் வழங்கப்பட்ட சதாழில்நுட்ப 
வெதிவாயப்பு்கள் மூலம் ெி் ப்பா்க ்கவ்னிததுகச்காள்ளப் படு-
வார்கள். இருப்பினும், இளம்வயதி்னர மு்கநூல் உபபயா்கிப்-
ப்த நிறுததிவிட்டால், அவர்களுடன சதாடரபில் இருக்க 
வி்ழயும் வயதா்னவர்கள், தங்களுககு அவவளவா்க சபாருத-
தமற்் தளததிற்கு இ்ளயவர்க்ளப் பினபற்்ிச் செல்ல 
வற்புறுததப்படுவார்கள். அவர்களுககு, ஒரு தளம் எநதளவு 
சபாருததமா்னதா்க இருக்கி் து எனப்த விட, ெமூ்கத சதாடர-
பு்கள் மி்கவும் முக்கியம்.

அபதபபால் சீ்னாவில், தளங்களின மாறுபாடா்ன 
பயனபாட்டுப் பாணி, ஒரு தளம் எ்த ெி் ப்பா்கச் செயயும் 
எனப்த ்காண்பிப்ப்த விட, வளரநதுவரும் வரக்கததின 
விழிப்புணரவு மற்றும் ஏற்்க்னபவ இருககும் ந்கரப்பு்- 
்கிராமப் பு் பிரிவி்்ன ஆ்கியவற்்் பிரதிபலிக்கி் து. சீ்ன 
சதாழிற்ொ்லப் பணியாளர்கள், QQ பபான் ஒரு தளததில் 
தி் ்ம வாயநதவர்களா்க ஆ்னபின, மற்்வர்கபளாடா்ன 
ஒப்பீட்டில் தங்க்ள நவீ்னமா்னவர்களா்க இருக்க உதவும் 
புதிய ்காலங்க்ள பநாக்கி செல்்கி் ார்கள். ்கிராமப்பு் சீ்ன 
ஆயவுக்களததில், குறு்கிய்கால பணி மற்றும் ்கல்விக்கா்க 
ந்கரப்பு்ங்களுககு புலம் சபயரபவர்கள், எவவாறு, அஙகுள்ள 
புதிய சதாடரபு்களுடன த்கவல் பரிமா்ிகச்காள்வதற்கு வீொட்- 
ஐ பயனபடுதத துவஙகு்கின்்னர எனப்த சமகசடா்னால்ட் 
கு்ிப்பிடு்கி் ார.

சபருந்கர பிராநதியங்க்ள பினபற்் பவண்டும் என்கி் 
ஆரவம், தங்க்ள விளிம்பு எல்்ல ொரநதவர்களா்க ்கருதும் 
ஒரு ெில பகுதி்களில் வலுவா்க இருக்கி்து. உதாரணத-
திற்கு, எங்களு்டய சதன இததாலிய ்களததில், கு்்வா்ன 
்கலாச்ொர மற்றும் ்கல்வி முதலீடு உள்ளவர்கள், அ்வ 
அதி்கமா்க உள்ளவர்க்ள முயனறு பினபற்று்கி்ார்கள். 
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எப்பபாதும் பபாலபவ, எங்கள் செயல்திட்டததில் விதிவிலககு-
்கள் இருக்கின்்ன. இருப்பினும், ெமூ்க த்னிததன்ம்க்ள 
சவளிப்படுததுவதற்கு, ெமூ்க ஊட்கங்க்ள மக்கள் எஙகு தான 
பயனபடுததவில்்ல? சஹயனஸ அவர்களின ெிலி ஆயவு-
க்களததின ஆராயச்ெியின ்மயபம, ெிலியின த்லந்கரம் 
ொண்டியாப்கா- வால் கு்ிக்கப்பட்ட சபருந்கர பிராநதியத்த, 
பினபற்்பவா, மதிக்கபவா மறுப்பதன மூலம், ஆயவுக்களமா்ன 
அநத ந்கரம் தன அ்டயாளத்த துல்லியமா்க தாப்ன உரு-
வாக்கிக ச்காள்ள ்வதத து பற்்ிய ்கணிெமா்ன ஆதாரங்கள் 
தான. ஆல்படா பஹாஸபிெிபயா- வில் உள்ள மக்கள், அநதப் 
பகுதி்ய சபரும்பாலும், “ொண்டி- அஸப்கா” எனறு கு்ிப்பிடு-
்கின்்னர. அஸப்கா என் வாரத்தககு, ஸபா்னிய சமாழியில் 
அருவருப்பு எனறு அரததம்.

மக்கள் எநத ஊட்கத்த பயனபடுததுவார்கள் எனறு தீரமா-
்னிப்பதா்க ெமூ்க அநதஸது மற்றும் பினபற்்லின சதாடரச்ெியா்ன 
முக்கியததுவத்த, சபாது்மப்படுததக கூடும் எனும்பபாது, 
சதாழில்நுட்ப வெதிவாயப்பு்களுககு எதிரா்க, இதற்கு எநத கு்ி-
ப்பிட்ட வி் ள்வயும் நாம் சவறுபம அநுமா்னிததுவிட முடியாது. 
வெதிவாயப்பு ்களுககும் பத்வ்களுககும் இ்டபய ெமூ்க ஊட்க-
ங்களின மூலம் உயரநத அல்லது தி் ்மயா்ன வரி் ெப்படு-
தத்ல பநாக்கிய நீண்ட்கால இயக்கம் இருககும் எனறு ெிலர 
எதிரபாரக்கக கூடும். நா்கரீ்கம் மற்றும் பினபற்றுதல் பபான் 
்காரணி்கள், செயல்பாட்்ட விட அதி்க ெகதிவாயநததா்க ்காண-
ப்பட்டால், இது ொததியமில்்ல.

சமாததததில் எப்படியிருநதாலும், அதி்க செயல்பாடு-
்டயதா்கபவா அல்லது தி் ்மயா்னதா்கபவா ஆவதற்்கா்க 
அ்்னததும் ்காலப்பபாக்கில் ந்கரவதில்்ல. உ்ட்களும் 
உணவும், பல நூற்்ாண்டு்களுககு முனபிருநத்த விட, அதி்க 
தி் ்மயா்னதா்க மா்ிவிட்டதா்க கூ் இயலாது. மா்ா்க அ்வ, 
நா்கரீ்கம் மற்றும் ெமூ்க மாறுபாடு்கள் சதாடரபா்ன ்காரணங-
்களுக்கா்க, சபருமளவில் மாறுபட்டிருக்கின்்ன எனறு தான 
கூ் முடியும். உண்்மயில் செயல்பாட்டிற்ப்கற்் உ்ட்கள், 
ஆபராக்கியமா்ன உணவு ஆ்கிய இரண்டும், வாழக்்கமு்்க-
்கா்ன உதாரணங்களா்க பாரக்கப்படு்கின்்ன. ஆ்கபவ, ெமூ்க 
ஊட்கங்கள், நாம் உணரநத்த விட அதி்கமா்கபவ, உணவு 
மற்றும் உ்ட பபானறு இருக்கககூடும் எனறுதான நாங்கள் 
சவறுபம அ்ிவுறுதது்கிப்ாம். எங்களு்டய ஆராயச்ெி, 
உறுதியா்னதா்கவும் நீடிததிருக்கககூடியதா்கவும் ்கண்டுபி-
டிதத்வ, மக்கள் உபபயா்கிககும் ெமூ்க ஊட்கததளங்கள் 
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அல்ல. மா்ா்க, ்கலாச்ொர மு்்யில் அ்ிவூட்டப்பட்ட நடத்த 
வ்்க்கள், இநதக ்களங்களிலும், இவற்்ின மூலமா்கவும்  
நடிததுக்காட்டப் படு்கின்்ன. சீ்ன மக்கள் உண்வச் சுற்்ியும், 
ஆங்கிபல யர்கள் பப்- ஐ சுற்்ியும், ட்ரி்னிடாடியர்கள் ப்களிக்்க 
விழாக்க்ளச் சுற்்ியும், இநதியர்கள் நீடிதத குடும்பங்க்ளச் 
சுற்்ியும், இததாலியர்கள் சபாது இடங்க்ளச் சுற்்ியும் 
ெமூ்க அளவில் உ்வாடும் மு்்்கள், அபந்கமா்க எப்பபாதுபம, 
ெமூ்க ஊட்கங்களில் மறுஉருவாக்கப் படு்கின்்ன. இஙகு, பல 
இடங்களில் இருப்பது பபாலபவ, ெமூ்க ஊட்கங்கள், நடககும் 
ெம்பவங்களில் உள்ள மாற்்த்த விட, ெம்பவங்கள் நடககும் 
இடங்களில் உள்ள மாற்்த்த எடுதது்ரக்கின்்ன.

இநதக ்காரணங்களுக்கா்கபவ, மானுடவியலாளர்கள், 
இநதக ்களங்களின எதிர்கால வளரச்ெி்கள், உள்ளூர ்கலாச்ொர 
வ்்க்க்ள உள்ளடக்கியதா்க இருக்க பவண்டும் எனறு 
எதிரபாரப்பார்கள். அததியாயம் 5- ல் உள்ள பவ்ல மற்றும் 
வணி்கம் பற்்ிய ்கலநது்ரயாடலில் கு்ிப்பிட்டுள்ளபடி, நிதி-
பற்்ிய விஷயங்கள், அநதரங்க மற்றும் த்னிப்பட்ட வாழவிற்கு 
எதிரா்னதா்க ஐபராப்பாவிலும், சநருக்கததின சவளிப்பாடா்க 
சீ்னாவிலும் பாரக்கப்படு்கி் து. இதன வி்ளவா்க இயல்பு-
நி் ல ஷாப்பிஙகுடன ஒப்பிட்டுப் பாரககும் பபாது, வணி்கததின 
ெமூ்கமயநீக்கத்த அபமொன பிரதிபலிக்கி் து. பரிமாற்்-
ங்கள்16 நடததுவதில், நிஜ மக்களுடன, மி்கவும் கு்்வா்கபவ 
சதாடரபு ச்காள்ளு்கிப்ாம். இருப்பினும், டாபவாபாபவா என் 
சீ்ன ஷாப்பிங ்களம், மக்கள் த்னிப்பட்ட சதாடரபு்க்ள அ்ம-
ததுகச்காள்ளும் இடமா்க, சபாருளாதார வாழ்வ, மறுெமூ்கம-
யமாககுவ்த பிரதிபலிக்கி் து. சமகசடா்னால்ட், அவரு்டய 
்கிராமப்பு் சீ்ன ்களததில், ெமூ்க ஊட்கங்க்ள வணி்கக ்கார-
ணங்களுக்கா்க பயனபடுததுவது, குடும்ப வாழவுடன ஒருங்கி-
்ணநத பகுதியா்க பாரக்கப்படு்கி் து. இது அத்னிபலபய ஒரு 
தாரமீ்க நடவடிக்்க ஆகும். வாடா அட்லாண்டிக பிராநதியங-
்களில், மு்கநூல் பபான் நிறுவ்னங்கள் தான வணி்கத்த 
முனப்னற்று்கின்்ன என்ிருககும் பபாது, எங்களு்டய ெிலி 
ஆயவுக்களததில், சபருமளவிலா்ன வணி்கம், த்னி நபர்களின 
மு்கநூல் பக்கங்களின வழியா்க நடததப்படு ்கி் து. அவர்கள், 
“அ்்னத்தயும் வாங்கலாம் விற்்கலாம்” பபான் குழுக்க்ள 
உருவாக்கி, அவற்்், விற்்கபவண்டிய சபாருட்்க்ளப் பற்்ி 
பதிவிடுவதற்கும், வாங்க விரும்பும் சபாருட்்க்ளப் பற்்ிய 
கு்ிப்பிடுவதற்கும் பயனபடுதது்கி் ார்கள். இ்த வணி்க 
வடிவமா்க ்கருதுவது, முற்்ிலும் தவ்ா்னதாகும். இது பபான் 
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குழுக்களில், எங்கள் இததாலிய ஆயவுக்களததில் இருப்பது 
பபால, வணி்கம், பணம் ெம்பாதிப்பதுடன பெரநது, சபாதுவா-
ழவிற்்கா்ன ஒரு பா்த்ய நீட்டிப்பதற்்கா்கவும் பயனபடுதத-
ப்படு்கி் து.

சதாழில்நுட்ப வெதிவாயப்பு்கள் பற்்ிய ஆயவு்கள், 
்கலாச்ொர விருப்பங்கபளாடா்ன உள்ளாரநத இ்ெவாக்கமா்க 
பாரக்கப்படும் பபாது, ்கணிப்பு்களுககு உதவும் உயரிய ஆற்்ல் 
ச்காண்டதா்க இருக்கி் து. பிபரெில், ஆரகுட்- ன ஆதிக்கததில் 
இருநதது. உதாரணததிற்கு, இது த்னி நபர்க்ள, அவர்கள் அ்ி-
நதவர்கபளாடு மட்டுமல்லாமல், அவர்களின ெமூ்க வ்லசதாட-
ரபில் இல்லாத, ஆ்னால் அவர்களுடன அதி்கமா்க சபாதுவா்ன 
குணாதிெயமுள்ளவர்கபளாடும், சதாடரபுச்காள்ள உதவும். இது 
பிபரெிலிய மணற்பாங்கா்ன, “ெமூ்க ஊட்கங்கள், அ்்னவரும் 
இருககும் இடமா்க இருக்கபவண்டும்” எனபதுடன ஒதததா்க 
இருநதது. பலவ்்க்களில், மு்கநூலுககு ஒதததா்க இருநதா-
லும், இது எநதசவாரு த்கவல் பெ்வயிலிருநது பிரிக்கப்பட்டி-
ருநதது. பரிச்ெயமற்்வர்களா்க இருநது புதிய நண்பர்களா்க 
மா்ியவர்க்ளயும் உள்ளடக்கியதா்க இநத விரிவாக்கம் இரு-
நததால், மக்கள் அநதரங்க உ்ரயாடல்்களின பாது்காப்்ப 
விரும்பி்னர. இது மு்கநூலிற்்கா்ன மாற்்ததிற்கும் பினபு 
வாட்ெப்பிற்்கா்ன மாற்்ததிற்கும் வழிவகுததது. பிபரெிலியர்கள் 
விரும்பும் அம்ெங்க்ள ச்காண்டிருநததால், வாட்ெப் அதி்கமா-
்கபவ பிபரெிலியதத்னததுடன இருநதது. ஆ்கபவ ஒருவ்்கயில், 
ெமூ்க ஊட்கங்கள், பிபரெிலியர்க்ள அவர்கள் முனபிருநத்த 
விட அதி்க பிபரெிலியர்களா்க இருக்க உதவியது. எங்களு்டய 
அ்டதல் ப்காட்பாட்டின படி, முந்தய ெமூ்க வாழ்வப் பற்்ிய 
ஆயவு, த்னிப்பட்ட மற்றும் சபாது பரிமாணங்க்ள உள்ளட-
க்கிய இநத ெிக்கலா்ன மு்்யில் மற்்வர்களுடன சதாடரபில் 
இருக்க பவண்டும் என் ஆ்ெ்ய சவளிப்படுதது்கி் து. இநத 
ஆ்ெ, ெமூ்க ஊட்கங்களால் முழு்மயா்க நி் ்பவற்்ப்படு்கி-
்து. பமலும் ெமூ்க ஊட்கங்கள், இநத பிபரெிலியர்க்ள, அவர்கள் 
பினதங்கியவர்கள், ்கிராமததவர்கள் என் உணர்வ மறுதது, 
அவர்க்ள மி்கவும் நவீ்னமா்னவர்களா்க உணர்வக்கி் து. 
இ்த அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்கள் மற்றும் பி் ப்பிடங-
்களுட்னா்ன சதாடர்ப துண்டிக்காமபலபய ொதிக்க முடி்கி் து. 
ஆ்க சமாததததில் நாம் இஙகு, ஆற்்ல்மிக்க செயல்பா்ட 
பநாக்கிய ஒரு சபாதுவா்ன இயக்கததிற்்கா்க வாதிட்டுக-
ச்காண்டிராமல், உள்ளூருடன ஒததுபபா்கககூடிய, ்கலாச்ொர 
பாணியிலா்ன ெமூ்க மயமாக்க்ல பயனபடுததிகச்காள்ளக-
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கூடிய ெமூ்க ஊட்கங்களின ஆற்்்ல பற்்ி விவாதிததுக-
ச்காண்டிருக்கிப்ாம்.

இநதத சதாகுப்பில் உள்ள பல ப்கள்வி்களுக்கா்ன 
சபாதுவா்ன வி்ட, இது அல்லது அது என்ில்லாமல், ஒபர-
ெமயததில் இரண்டுமா்க இருப்பது ஏன எனப்த இநதக 
்கணிப்பு்கள் விளககு்கின்்ன. ்கலாச்ொரத்தப் பற்்ிய 
ப்காட்பாடு்கள், பிரபலமா்ன ்கலநதாயவு்களுககு மா்ா்க, 
பபாககு்க்ள ஒபர தி்ெயில் மட்டும் வலியுறுததாமல், முர-
ண்பாடு்க்ளயும்17 அஙகீ்கரிக்க மு்்ன்கி் து. ெமூ்க ஊட்கங்கள் 
இநத உல்்க, உல்களவில் ெமச்சீரா்னதா்கவும், உள்ளூரளவில் 
பலதரப்பட்டதா்கவும், அதி்க அளவில் த்னிதததா்கவும், அதி்க 
அளவில் ெமூ்கம் ொரநததா்கவும், அதி்க அளவில் ெமமா்ன-
தா்கவும் அதி்க அளவில் ெமமற்்தா்கவும், அதி்க அளவில் 
தாராளமயமா்னதா்கவும், அதி்க அளவில் ப்ழ்மவாயநத-
தா்கவும், சபாருள்மயமாககுவதா்கவும், சபாருள்மயமாக-
்க்ல நிறுததுவதா்கவும் செய்கி் து எனப்த நாங்கள் 
்காண்பிததிருக்கிப்ாம். எதிர்காலம் இரண்்டயுபம அதி்க-
மா்கக ச்காண்டது. உதாரணததிற்கு, ட்ரி்னிடாடில், த்னிப்பட்ட 
அ்லபபெி்களின அதி்கரிப்பு, ர்கெியமா்ன பாலியல் உ்வு-
மு்்்க்ள வளரக்க  உதவியா்க இருநதது. ஏச்ன்னில், பநர-
டிதசதாடரபு, முன்ப விட சுலபமா்னதா்க இருநதது. ஆ்னால் 
மு்கநூல் பு்்கப்படங்களில், தவ்ா்ன து்ணவருடன படக 
செயயப்படுவது, ்கள்ளதசதாடர்ப ம்்ப்ப்த மி்கவும் ்கடி-
்னமா்னதா்க ஆக்கி விடு்கி் து. வாட்ெப் அநதரங்கததிற்்கா்ன 
அதி்க ெநதரப்பத்த ச்காடுக்கி் து. ஆ்னால் அபந்கம் மக்கள், 
தங்களு்டய அன்ாட ஊரசுற்்ல், கூகுளின இட அ்மவு 
வரலாற்்ில் பதிவாவ்த அ்ிநது அதிரச்ெிககுள்ளா-
வர. எட்வரட் ஸப்னாசடன மற்றும் விக்கிலீகஸ ப்காடிட்டுக 
்காட்டியது பபால, அநதரங்கததிற்்கா்ன அதி்க அளவிலா்ன 
அச்சுறுதத்ல நாங்கள் பாரக்கிப்ாம். அபதெமயம், த்னி் ம 
மற்றும் அ்னாமபதயததிற்்கா்ன அதி்க அளவிலா்ன ஆற்்ல்்க-
்ளயும் நாங்கள் பாரக்கிப்ாம். மாரடி்னில் ப்காஸடாவின 
்கணக்கிலுள்ள அநதரங்க உ்வுமு்்்கள் மற்றும் சீ்னாவில் 
ஒரு ெில மக்களின த்னிப்பட்ட அநதரங்கம் பற்்ிய முதல் 
அனுபவங்கள். ஆ்கபவ, ெமூ்க நடத்தயின மீதா்ன ெமூ்க 
ஊடங்களின எதிர்கால தாக்கத்தப் பற்்ிய ப்கள்வி்க-
ளுககு ெி்நத பதில், “இரண்டும் ஒபர ெமயததில்” எனபது 
தான. இது முரண்படும் பபாககு ்களின18 விரிவாக்கதபதாடு  
ஒததுப்ப பா்கி் து.

 

 



ளதிரகபலம 339

எதிர்காலத்த �ற்றிய ்ற�்ை

2013- 2014 ஆம் ஆண்டு்களுக்கி் டபய, எங்களது ்களப்பணியின  
ெமயததில், மா்ியிருக்கககூடிய விஷயங்களில் ஒனறு, 
ெமூ்க ஊ ட்கங்களுககும், எதிர்காலத்தப் பற்்ிய ்கருததாக-
்கததிற்கும் இ்டபய உள்ள உ்வுமு்்்கள் தான. புதிய 
சதாழில்நுட்பங்கள், மக்களின அன்ாட வாழ்வ அப்படிபய 
மாற்்ிவிடுவதில்்ல; அது எதிர்காலத்தப் பற்்ிய ்கற்ப்்ன-
்யயும் வளரக்கி் து. எதிர்காலத்தப் பற்்ிய பிரெங்கங்களு-
ககும், சதாழில்நுட்பங்கள் பற்்ிய ்கருததுக்களுககும் இ்டபய 
பலெமயங்களில் ஒரு உள்ளாரநத சதாடரபு இருக்கி் து. இது 
எநத அளவிற்கு என்ால், ‘நா்ளய உல்கம்” என் த்லப்பில் 
ஏதாவது சதா்லக்காட்ெி நி்கழச்ெி் ய பாரததால் அது 
சதாழில் நுட்பத்த பற்்ியதா்க இருககும் எனறு நாம் எதிர-
பாரககும் அளவிற்கு.

எங்களு ட்ய ஆயவின ஒரு பகுதியா்க இல்லா விட்டாலும், 
புதிய சதாழில்நுட்பங்களா்க ெமூ்க ஊட்கங்களின வளரச்ெி, 
சபருமளவு பநரத் த, எதிர்காலத் தப்பற்்ிபய பயாெிததுகச்கா-
ண்டும், வியநதுச்காண்டும், அதற்்கா்ன சதாழில்நுட்பத் த தாம் 
எவவாறு வடிவ்மக்கலாம் எனறு ஆராயநதுச்காண்டும் செலவி-
ட்டுக ச்காண்டிருப்பவர்க்ள ொரநபத இருக்கி் து. “செ்கண்ட் ்லப்“ 
பபான  ் டிஜிட்டல் தளங்களின உருவாக்கததிற்கு முக்கியமா்ன, 
்கற்ப்்னயா்ன சதாழில்நுட்ப தாராளமயமாக்கல் ச்காள் ்்க்களின19 
பல்பவறு வடிவங்க்ள மாலபி ்கணகச்கடுததிருக்கி் ார. இ்வ, 
ப்கால்ம்னின பஹக்கர ெமுதாயம்20 பற்்ிய ஆயவில் ்காணப்-
பட்ட அராஜ்க ச்காள் ்்க்கள் அல்லது, ச்கல்டி அவர்களின, ஓபன 
பொரஸ ப்காடிங- ன21 வளரச்ெி் ய, எதிர்கால சபாதுக ்களததி-
ற்்கா்ன தங்களின மாதிரியா்க எடுததுகச்காள்ளும் இலக்கியலா-
ளர்கள் பற்்ிய ஆய்வ உள்ளடக்கியதாகும். இநதக குழுக்கள் 
ெி் ியதா்கவும், திட்டவட்டமா்னதா்கவும் இருநதாலும், ்கிசரௌட்பொ-
ரெிங, சதாடக்கநி் ல (்கிகஸடாரட்டர) பிரச்ொரங்கள் அல்லது ஓபன 
ஆகெஸ பிரசுரத் த பரப்புவது பபான  ் நடவடிக் ்க்களின மூலம் 
சபரிய குழுக்களும் ம்்மு்கமா்க பஙச்கடுததுகச்காள்்கின்்ன. 
இ்வ அ்்னததும் லட்ெியவாதததிற்்கா்க முயற்ெிககும் ஒரு புதிய 
்கற்ப்்னயா்ன எதிர்காலததுடன உ ர்யாடு்கி் ார்கள். இ்வசயது-
வும் எங்கள் ஆயவின மீது வநது பமாதாவிட்டாலும், இநதப் புதத்கம், 
சீ்னாவில் QQ- விலிருநது வீொட்டிற்்கா்ன மாற்்ம் மற்றும் இளம்வ-
யதி்னருககு மு்கநூல் மீதா்ன நலிநது வரும் ஆரவம் ஆ்கியவற்்் 
விளககுவ தன மூலம் ெமூ்க ஊட்கங்கள் எப்படி லட்ெியம் மற்றும் 
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புது்மயின ெின்னமா்க நிற்்கி் து எனபதற்்கா்ன பல உதாரண-
ங்க்ள ச்காண்டிருக்கி் து.

பமற்்கில் உள்ள மக்கட்சதா்்கயி்னருககு பல ்காலங்க-
ளா்க, எப்பபாதும் வளரநதுச்காண்பட இருககும் எதிர-
்காலத்தப் பற்்ிய சவளிப்ப்டயா்ன நம்பததகுநத 
சதா்லபநாககு ்கணி்னி பபான் வனசபாருள் மற்றும் 
விண்படாஸ ஆபீஸ பபான் சமனசபாருளின நுண்மாற்் 
வளரச்ெியால் பிர்கட்னப்படுததப்பட்டது. பததாண்டு்களுககும்  
பமலா்க ஒவசவாரு வருடமும், புதிய மாதிரி்களும், முனப்னற்-
்மும் வநது ச்காண்பட இருநதது. இருப்பினும், இது முடிவில்லா 
செயல்மு்்யா்க இருக்கவில்்ல. ஒரு கு்ிப்பிட்ட அள்வ 
அ்டநது விட்டபி்கு, இனனும் ெி் ப்பா்ன ்கணி்னி அல்லது 
சமனசபாருள் என் பரபரப்பூட்டும் விஷயம், ஒரு ்கால்கட்ட-
ததில் ெற்றும் ஆரவத்த தூண்டாத ஒன்ா்க ஆ்கிவிட்டது. 
விண்படாஸ இப்பபாது தான, தங்களு்டய இயககுதளம் 
(ஆப்பபரட்டிங ெிஸடம்) பததாவது பாதிப்புருவிற்கு (சவரஷன) 
பமல் பபா்கப்பபாவதில்்ல எனறு அ்ிவிததிருக்கி் ார்கள். 
மா்ா்க, ்கவ்னம், ெமீபததிய படப்சலட் பபான் பவச்ான்் 
பநாக்கி திரும்பு்கி் து. கு்்நத வருமா்னமுள்ள நாடு்களில் 
இருககும் மக்களுககு, இதற்்கா்ன ெம்னா்க, ஆண்டுபதாறும் 
சவளிவரும் புதிய ஸமாரட்பபான்கள் இருக்கின்்ன. அபதாடு 
கூட ெமூ்க ஊட்கங்கள் பற்்ிய அவர்களின எதிரபாரப்பு 
மற்றும் அவற்றுட்னா்ன அவர்களின ெநதிப்பு ஆ்கிய்வயும் 
இருக்கி் து. ஒரு குறு்கிய ெமயததிற்கு, ெமூ்க ஊட்கங்கள், 
தங்களு்டய பரிணாம வளரச்ெி்ய, QQ மற்றும் மு்கநூலின 
எஙகுமுளததன்மபயாடு முடிநதுவிட்டதா்க பதான்ியிருக்க 
கூடும். இருப்பினும், ்கடநத இரண்டாண்டு்கள், பனனூட்க-
ங்க்ள பநாக்கிய புதிய இயக்கத்தயும், டிண்டர, ஸ்னாப்ொட், 
வீொட் பபான் தளங்கள் பிரபலம்டநதிருப்ப்தயும் நமககு 
்காட்டு்கின்்ன. இ்வய்்னததும், புதிய ெமூ்க ஊட்கங்கள் 
மற்றும் எதிர்கால வளரச்ெி்யப்பற்்ிய எதிரபாரப்பு்கள் 
இவற்றுக்கி் டபயயா்ன சதாடர்ப தக்க்வததுகச்காள்ள 
நமககு உதவு்கின்்ன.

இருப்பினும், ெமீபததிய ்கணி்னி தன எதிர்காலம் சுருங்கி-
விட்டதா்க கூ்ி்னால், எதிர்காலததின அ்டயாளமா்க ெமூ்க 
ஊட்கங்களின பஙகும் ஏற்்க்னபவ ெரியதசதாடங்கி இருப்பது 
நி்கழககூடியபத. மா்ா்க, அ்்னதது டிஜிட்டல் சதாழில்நுட்ப-
ங்களுடன இருப்பது பபாலவும், மில்லர மற்றும் பஹாரஸட்22 
வாதிட்டது பபாலவும், இநத சதாழில்நுட்பங்க்ளப் பற்்ிய 
வியக்கததக்க ஒரு விஷயம் என்னசவன்ால், அ்டய முடியாத 
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எதிர்காலததின எதிர்காலச்ெின்னமா்க இருப்பதில் இருநது, 
“ெரககு மலிநதால் ெந்தககு வநதா்கபவண்டும்” பபான் 
நி் லககு வநதுவிடும் அவற்்ின இயல்பு தான. இத்னால், 
ஏதாவது ஒரு ்காரணததால் அ்வ பவ்ல செயயாவிட்டாலும், 
அது ஏபதா நமது தவறு பபானறு பதானறு்கி் து. இநத செயல் 
மு்், ெில வாரங்கபளா அல்லது மாதங்கபளா மட்டுபம எடு-
க்கககூடும். ்களப்பணி ்காலததில் இதற்்கா்ன முதன்மயா்ன 
உதாரணங்கள், வாட்ெப் மற்றும் வீொட் தான. இங்கிலாநது23 
மக்கள் வாட்ெப் பற்்ி பலொ்க அ்ிநதுச்காள்ள சதாடங்கியிரு-
நத பபாது, டிரி்னிடாட் மக்கள், வாட்ெப்- ஐ பயனபடுதத துவங்கி-
யிருநத்னர. இது தான இநத செயல்திட்டம் பற்்ிய எங்களது 
முதல் வ்லப்பதிவு்களில் ஒனறு. பதி் ்னநது மாதங்களுககுப் 
பின, எங்களது ்களப்பணி முடிவுற்் பபாது, வாட்ெப், உல்க-
ளாவிய எஙகுமுளததன்மயுள்ள தளமா்க நி் லநாட்டப்பட்டு 
பதபதாடு பதிச்னான்ா்கி விட்டது. இது முனபு இருக்கவில்்ல 
எனப்த நம்மால் நி் ்னததுக கூட பாரக்கமுடியவில்்ல.

சதாழில்நுட்பங்கள், அதன பபாக்கிபலபய நவீ்னமா்க 
இருப்பதன ெின்னமா்க விளஙகுவது கூட, அது ்கலாச்ொர 
பண்பு்களுடன24 பவறுபட்டு நிற்்காமல், அவற்்் சவளிப்ப-
டுததுவதா்க இருப்பதன ்காரணமா்க இருக்கலாம். இருப்-
பினும், எங்களு்டய ஒவசவாரு ்களததிற்கும் சபாருததமா்ன 
வ்்கயில், நவீ்னமா்க ஆவது பற்்ிய கு்ிப்பிட்ட உணர்வ 
ொரநபத இருக்கி் து. “சதாழில்து்் சீ்னா25 -  ஒரு அவமா-
்னப்படுததும் வரலாறு” என் சதாகுதியில் வாதிட்டுள்ளது 
பபால், இருபதாம் நூற்்ாண்டில் நவீ்ன சீ்னாவில், சதாழில்-
நுட்ப வளரச்ெியில் இருநத ஒப்பீட்டளவிலா்ன கு்்பாட்டின 
சவளிப்பாடு தான, சமாதத நாட்்டயும் -  உயரகுடி மக்களில் 
இருநது எளி் மயா்ன ்கிராமப்பு் குடியா்னவன வ்ர -  
புதிய சதாழில்நுட்பத்த பதசீய மறுமலரச்ெியின ெின்னமா்க 
பாரக்க தூண்டியது. இது தான ்கணிெமா்ன அரொங்க முதலீ-
ட்டிற்கும், இநத முயற்ெியின மீதா்ன அரொங்கததின ்கவ்ன-
த்தயும் மு்்னப்்பயும் மக்களும் ப்கிரநது ச்காள்ளவும் 
வழி வகுததது. இதன வி்ளவா்க, சீ்னாவில் ெி்ன்னன, 
தனனு்டய டிரி்னிடாட் ்களததில் பாரததது பபான் டிஜிட்டல் 
எதிரப்்ப பாரப்பது மி்கவும் அபூரவம். ட்ரி்னிடாடில், புதிய 
ஊட்க சதாழில் நுட்பத்த ஏற்றுகச்காள்வதற்்கா்ன மறுப்பு 
ஒருவ்்கயா்ன பாொங்கா்க26 இருக்கலாம். இதன ெம்னா்ன 
ெிலவற்்், ்கிராமப்பு் சீ்னாவில் பாரக்கலாம். இது தாவிக-
குதிககும் வி்ளவிற்கு வழிவகுததது. உதாரணததிற்கு, 
பமற்்கில் “்கிளவுட் ்கம்ப்யூட்டிங” என் ்கருதது உருவாகும் 
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முன்னபர, சீ்னாவில், மக்கள், தங்கள் டிஜிட்டல் சபாருளடக்கங-
்க்ள நி்கழநி்லயில்27 பெமிததுகச்காண்டிருநதார்கள். 
அவர்கள் வளரச்ெியின முந்தய நி்லயில் பஙப்கற்்காததால், 
முந்தய பி்ணப்பின ்காரணமா்க வரககூடிய எநதசவாரு 
பழ்மபபணும் எண்ணமும் அவர்களுககு வரவில்்ல.

முடிவு்ர

ெமூ்க ஊட்கங்கள் பபான  ் சுறுசுறுப்பா்ன ஒன்ிற்கு, எதிர-
்காலத்த ்கணிப்பது மி்கவும் ்கடி்னமா்ன ஒனறு. மி்கவும் நம்பி-
க்்கயா்ன ்கணிப்பு ஒனறு உண்சடன்ால், அது, சபரும்பாலா்ன 
எங்களு்டய எதிர்காலத்தப் பற்்ிய ்கணிப்பு தவ்ா்கிப் 
பபாகும் எனபது தான. இருப்பினும், இநதத சதாகுதிககு மி்கவும் 
முக்கியமா்னது என்னசவன்ால், எதிர்காலத்த ்கணிப்ப்தப் 
பபாலபவ, ஒரு ெில வ்்க்களில், நி்கழ்காலத்த அ்ிநதுச்கா-
ள்வதும் ்கடி்னபம எனப்த அஙகீ்கரிப்பது தான. அ்்னததி-
ற்கும் பமலா்க, இ்னிதத ஆயவின பநாக்கம், என்னசவன்ால், 
ஏற்்க்னபவ சதரியும் எனறு நாம் நி் ்னததுகச்காண்டிருககும் 
எதத்்ன அனுமா்னங்கள் ெநபத்கததிற்குரிய்வ என  ் வாதம் 
தான. ெமூ்க ஊட்கங்க்ள அ்ிநது ச்காள்வது எனபது, தளங்க-
ளின பண்பு்க்ள விளக்கிககூறும் ஒரு பயிற்ெி அல்ல, மா்ா்க, 
இநத உல்கம் அவற்்  ்என்னவா்க மாற்்ியிருக்கி் து எனப்த 
அஙகீ்கரிப்பது தான எனப்த நாம் புரிநது ச்காண்படாமா்னால், 
பிரச்ெி் ்னயின பிரம்மாண்டம் சவளிப்பட்டுவிடு்கி் து. அலா-
ஸ்காவில் உள்ள பணியாளர்களுககும், அபமொ்னில் உள்ள 
பழஙகுடியி்னருககும், மாஸப்காவில் உள்ள புதிய பணக்காரர்க-
ளுககும், ெமூ்க ஊட்கங்கள் ஏற்்க்னபவ என்னவா்க இருக்கி் து 
எனறு நாம் எப்படி சதரிநது ச்காள்ள முடியும்?

நிச்ெயமா்க, ெமூ்க ஊட்கங்கள் என்ால் என்ன எனறு 
நாம் சதரிநது ச்காள்ள முடியாது. ஆ்னால் கு்்நதபட்ெம், 
நம்மு்டய அ்ியா்ம்ய ஏற்றுகச்காள்ள முடியும். ஒனபது 
ஆயவுக்களங்களுககும் ெமமா்ன முக்கியததுவம் ச்காடுப்ப-
தன மூலம், இநதப் புதத்கததில், எநசதநத வ்்கயா்ன புரி-
தல்்கள் ொததியம் எனப்தயும் சதளிவுபடுததியிருப்பதா்க 
நாங்கள் நம்பு்கிப்ாம். பரநத மக்கட்சதா்்கயின ஆக்கததி் ன  
மற்றும் நாம் உண்்மயில் உபபயா்கிககும் ெமூ்க ஊட்க-
ங்க்ள உருவாககும் ்கற்றுககுட்டி்களின ஆக்கததி் ன பற்்ிய 
ஒரு உணர்வ ச்காடுக்க முடியும். ெமூ்க ஊட்கங்க்ள புரிநது 
ச்காள்ளும் பணி எவவாறு, பதிலுககு நம் தற்்கால வாழவு-
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்களின அநதரங்கமா்ன பு்்கப்படங்க்ள பரிெளிததிருக்கி் து 
எனறு நம்மால் ்காட்ட முடியும். ெமூ்க ஊட்கங்க்ள ஆராயநது 
தங்களின சொநத ்கண்பணாட்டத்த பெரககும் மற்் 
து்்்க்ள, மானுடவியல் எவவாறு ஆதரிக்கி் து எனப்த 
நாங்கள் ்காட்டியுள்பளாம். இறுதியா்க, ஒப்பீட்டு மானுட-
வியல் எவவாறு, கு்ிப்பிட்ட வ்்கயா்ன நீள அ்கலமுள்ள  
அ்ி்வ உருவாககு்கி் து எனப்த ்காண்பிக்க முயற்ெி 
செயதுள்பளாம். இருப்பினும், நமது ெிக்கலா்ன நவீ்ன உல்கச் 
சூழலில் இ்வ்க்ள, முக்கியமா்னதா்க ஆககுவது எது-
சவன்ால், இ்வ அ்்னததும், ஒததுணரவு அடிப்ப்ட-
யிலா்ன புரிநதுச்காள்ளும் மு்்்கள் எனபது தான.
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பின் இணைப்பு -  ஒன்பது 
மக்கள் இன அணமப்பியல்

கீழே, நாங்கள் இந்த ஆராய்ச்சியை ழேற்்காண்ட ஒன்பது 
ஆயவுக்களங்கள் ஒவ்வான்சின அயேபய்ப ்பற்சியும் சுரு-
க்கோ்க விளக்ககியுள்ழளாம்.

க்கோஸ்ோ ஈ - தென்்ககிழககு துருக்ககியில் சமூ்க 
ஊ்்கங்கள்

இந்தப புத்த்கம், ்்தன்ககிேககு துருக்ககிைில் உள்ள நடுத்தர 
அளவு ந்கரோன ோர்டினில் அயேக்கப்பட்டுள்ளது. இது 
துருக்ககிைின குர்்தகிஸ்தானின நடுவில், ்சிரிை எல்யலைைில் 
இருநது 30்ககி.மீ. ்்தாயலைவில் அயேநதுள்ள ்பலை- இன ்பலை- 
ே்த ந்கரம். இது முக்ககிைோ்க, இஸலைாேிை  குர்்தகிைர்்கள் 
ேறறும் அழர்பிைர்்கள் ேறறும் ்சிரிைக ்ககி்சிஸ்தவர்்கள், குடி-
ைிருப்பி்டோ்கக ்்காணடுள்ள இ்டம். இந்த ந்கரம், ்க்டந்த 10- 
15 ஆணடு்களில் கு்சிப்பி்டத்தக்க வய்கைில் ோ்சியுள்ளது. 
“yenisehir” (பு்தகிை ந்கரம்) என் நவீன ்பகு்தகிைின விரிவா-
க்கம், ேக்கயள அக்கம்்பக்கம் ந்கரத்தகிலிருநது, ்பயேை 
ோர்டின ந்கரத்தகிலிருநதும், நவீன வாழகய்கமுய்ைில் 
ழ்த்டலில் ஈர்ததுள்ளது. இன அயேப்பிைல், ந்கரின இந்த-
ப்பகு்தகிைிலும், இஙகுள்ள இளம் குர்்தகிை ேறறும் அழர்பிை 
பு்தகிை ்தயலைமுய்ைினரி்டமும் ்தான குவியேைம் ்்காணடு-
ள்ளது. இந்த்சசூேல், ்மூ்க ஊ்ட்கங்களின, ்பாலினம் ேறறும் 
அர்சிைல் மீ்தான ்தாக்கதய்தப ்பற்சிை ்பலை வி்ாரங்கயள 
எழுபபு்ககி்து.
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தெய்ன்ஸ என் -  வ்ககு சிலியில் சமூ்க  
ஊ்்கங்கள்

ஆல்ழ்டா ழ�ாஸ்பி்சிழைா என்பது, ்சிலிைின வ்ட்பகு்தகிைில் 
100,000 ேக்கயள ்்காண்ட ஒரு ந்கரம். இந்த ந்கரம், அரு்ககி-
லுள்ள இகுவிக என் ழேறகு ்்தன அ்ேரிக்காவின முக்ககி-
ைோன துய்மு்க ந்கரின ்ககியளபபு. இது துய்மு்கதய்த, 
அரு்ககிலிருககும் ழேட்டு நகிலைங்களில் உள்ள சுரங்கங்களு்டன 
இயைக்ககி்து. இந்த்ச சுரங்கங்கள், உலை்ககின மூன்சில் ஒரு 
்பஙகு ்்ம்ய்ப உருவாககு ்ககின்ன. இந்தத ்்தாேிலை்கங்கள், 
அ்தகி்க அளவிலைான புலைம்்்பைர்வாளர்்கயள ்சிலிைின ேற் 
்பகு்தகி்களில் இருநதும், ்்பரு, ்்பாலிவிைா ழ்பான் அணய்ட 
நாடு்களில் இருநதும் ஈர்ததுள்ளன. இந்தப ்பிராந்தகிைம் 
வளங்களில் ்்ேிபபுற்சிருந்தாலும், அர்சிைல் ரீ்தகிைில் 
விளிம் பு்ார்ந்த்தா்க இருக்ககி்து. ஆல்ழ்டா ழ�ாஸ்பி்சிழைா- 
வில் உள்ள ்பலை குடிைிருப்பாளர்்களும் ்பிராந்தகிைத்தகினுள் 
விளிம்பு்ார்ந்த குடிேக்களா்கழவ இருக்ககி்ார்்கள். இந்த 
ந்கரம் 2004- ல் ்தான உருவாக்கப்பட்்டது. அ்தனாழலைழை, இது 
்மு்தாை வளர்்ச்சிைின உைிர்பபு்டன இயைந்த அ்தகி்காரபூ-
ர்வேற் வளர்்ச்சிைின ஆ்பத்தான நகியலையை ்்காண்ட்தா்க 
இருக்ககி்து. ஆல்ழ்டா ழ�ாஸ்பி்சிழைாவில் ேக்கள் இன 
அயேப்பிைல் ஆராய்ச்சி சுரங்கத்்தாேில் குடும்்பங்கள், 
துய்மு்கத்தகிலும் வி்தகிவிலைககு இ்ககுே்தகி ேண்டலை 
விற்பயனைிலும் ்பைிபுரி்பவர்்கள் ேறறும் ்சிறு்்தாேில் 
மு்தலைாளி்கள் ஆ்ககிை வர்்கயள உள்ள்டக்ககிை்தாகும். ழேலும் 
இது நாட்டுபபு் ந்டன ்ங்கங்கள், அணய்டைர் வேக்க்சிஞர் 
வாரிைங்கள் ேறறும் ந்கரக குேநய்த்களின ்கல்வி ேறறும் 
வாழவின முனழனற்த்தகிற்கான ்பாடு்படும் ்மூ்க நகிறுவன-
ங்கள் ழ்பான் அணய்டைர் குழுக்கள் ேறறும் ்கலைா்ச்ாரக 
குழுக்களு்டனான ்பைியையும் உள்ள்டக்ககிை்தாகும். ஒட்டு-
்ோத்த முக்ககிைததுவம், இந்தப பு்தகிை ்பகு்தகியை உருவாககு-
வ்தகில் ்மூ்க ஊ்ட்கங்களின ்பஙகு ்பற்சிை்தாகும்.
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தமகத்ோனோல்ட் டி -  ்ககிரோமப்புற சீனோவில் சமூ்க 
ஊ்்கங்கள்

இந்தப புத்த்கம், சீனாவின வ்டககு ஷாணழ்டாங ்பிராந்தகிை-
த்தகிலுள்ள, ்சி சிை ்ககிராேபபு் ந்கரம் ேறறும் அய்த்ச சுற்சியு-
ள்ள ்ககிராேங்களில் அயேக்கப்பட்டிருக்ககி து. ந்கரிைம் 31000 
ழ்பர்்கயள ்்காண்ட ேக்கட்்்தாய்கயை உய்டைது. ஆனால் 
ந்கரம் ்ரிைா்க 6000 எணைிகய்கைிலைான ேக்கட்்்தாய்கயை 
ேட்டுழே ்்காண்டது. விவ்ாைம், இந்த ந்கரின முக்ககிை 
்்தாேிலைா்க இருக்ககி து. இஙகுள்ள ்பலை ்சிறு ்்தாேிற-
்ாயலை்கள், இந்த ந்கரத்தகிறககு ேி்கப ்்பரிை ்்பாருளா்தார 
ஊக்கதய்த ்்காடுக்ககின்ன. இந்த ்்தாேிற்ாயலை்களில் 
்பைிபுரிழவாரின குடும்்பங்களுககு, இதுழவ அவர்்களின வரு-
ோனத்தகின முக்ககிை ழ்தாறறுவாைா்க இருக்ககி து. இஙகுள்ள 
ேக்கட்்்தாய்க, ்்பரும்்பாலும் உள்ளூர் ேக்கயளயும் குய்ந்த 
அளவில் ்வளிைில் இருநது புலைம்்்பைர்ந்தவர்்கயளயும் 
்்காண்ட்தா்க இருக்ககி து. அரு்ககிலுள்ள ந்கர்பபு் யேைங-
்களு்டன சுலை்போன ்்தா்டர்பு ேறறும் இஙகுள்ள வளர்்ச்சி 
ஆ்ககிையவ இருந்தழ்பாதும், இந்தக ்களம் ்பிடிவா்தோ்க 
்ககிராேப பு்ோ்கழவ இருக்ககி து. இஙகுள்ள ேக்கள், இந்த 
்பகு்தகிைின ்கனபூ்சிை, ்தாழவாைி்  ேறறும் ்்பௌத்த ்கலைா்ச்ார 
்பாரம்்பரிைது்டன ்தங்கயள உறு்தகிைா்க அய்டைாளப்படுத்தகிக 
்்காள்்ககி ார்்கள். உள்ள்படிழை, இந்த ேக்கள் இன அயேப-
்பிைல், ்பாரம்்பரிை சீன ஒழுஙகு்ந்சி ்பணபு்கள் ேறறும் 
பு்தகிை ்மூ்க ஊ்ட்கத்தளங்கள் ஆ்ககிைவறறுககு இய்டழைைான 
்சிக்கலைான இய்டவியன்கயள வயர்ககி து.

மில்்லர் டி -  ஆங்ககிக்லய ்ககிரோமதெகில் சமூ்க 
ஊ்்கங்கள்

இந்த ேக்கள் இன அயேப்பிைல், ்தகி ்ககிழளட்ஸ என்யேக்கப-
்படும் இரணடு இயைந்த ்ககிராேங்களில் நய்ட ்்பற்து. 
இயவ 11000 ேக்கட்்்தாய்கயை ்்காண்ட லீ்ககிழளட் ேறறும் 
6500 ேக்கட்  ்்தாய்கயை ்்காண்ட ய�்ககிழளட் ஆ்ககிை ்ககிரா-
ேங்கயள உள்ள்டக்ககிை்தாகும். இயவ ்ககிராேபபு்ம் ்தான, 
ஆனால் ேத்தகிை லைண்டனில் இருநது ட்்ரைின மூலைோ்க 
ஒரு ேைிழநரத்தகில் அய்டநதுவி்ட முடியும். இயவ ்சி ந்த 
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்நடுஞ்ாயலை ்்தா்டர்பு உய்டையவைா்கவும் இருக்ககின்ன. 
நவீன இங்ககிலைாந்தகின வேக்கத்தகிறகு ோ்ா்க, இயவ ஒழர 
சீரா்க ்வள்யளைர்்கயளயும், ்வகு அபூர்வோ்க இன 
்சிறு்பானயேைினயரயும், ஒததுபழ்பாகும் வளோன ்பகு-
்தகிைினுள் ் ்பருேளவு ேத்தகிை்தர ேக்கயளயும், குய்ந்த ழவயலை-
ைினயேயையும் ்்காண்ட்தா்க இருக்ககின்ன. ஒட்டு்ோத்த 
ேக்கள் இன அயேப்பிைலு்டன கூடு்தலைா்க இந்த ஆராய்ச்சி, 
நானகு உள்ளூர் ழேல்நகியலை ்பள்ளி்கள் ேறறும் ேற்்ாரு 
்பகு்தகிைில் உள்ள முடிவுநகியலை ழநாை்சி்தல் ழநாைாளி்கயள 
உய்டை அந்தகிே்பராேரிப்ப்கதது்டனான நீண்ட்காலை ்பைி 
ஆ்ககிை வறய் உள்ள்டக்ககிைது. இ்தன முக்ககிை ்கரு, வரலைாறறு 
வய்கைில், ்்பாதுக்களத்தகில் இருநது ்தனிப்பட்்ட ்களதய்த 
்பிரிப்ப்தன மூலைம் தீர்ோனிக்கப்பட்்ட ஆங்ககிழலைைத்தனத்தகின 
மீ்தான ்மூ்க ஊ்ட்கங்களின ்தாக்கம் ்பற்சிைது.

நகிக்கோ்லஸகு என் -  தென்்ககிழககு இதெோலியில் 
சமூ்க ஊ்்கங்கள்

இந்தப புத்த்கம், ்்தன இத்தாலிைின அபபுலிைா ்பிராந்தகி-
ைத்தகில் உள்ள ்சி்சிை ந்கரத்தகில் அயேக்கப்பட்்டது. இந்தப-
்பகு்தகி ்க்டந்த நூற்ாணடில் விைக்கத்தக்க ்்பாருளா்தார 
ோற்ங்கயள ்ந்தகித்தது ஆனால், ்தற்ேைம் அ்தகி்க 
அளவிலைான ழவயலைவாயப்பினயேயை அனு்பவிததுக-
்்காணடிருக்ககி்து. ேக்கள் ்தங்கள் ்மூ்க அந்தஸது, ்மூ்க 
்கட்புலைப்பா்டால் ்பிர்தகி்பலிக்கப்படுவய்தப ்பற்சி ஏன 
அ்தகி்கோ்க வி்ாரப்படு ்ககி்ார்்கள் என்ப்தறகு வரலைாறறுக 
்காரைங்கள் இருக்ககின்ன. இந்தப புத்த்கம், ஒததுழ்பா-
்தயலை உறு்தகிப்படுததும் ்்பாது ழ்தாற்தய்த வடிவயேப்பது 
ஒருபு்ம், அந்தரங்க ேறறும் ்தனிப்பட்்ட உ்வுமுய்்கயள 
்ோளிப்பது ேறுபு்ம் என் இரணடுககும் இய்டழைைான 
ேக்களின ்்ைல்்பாட்டில் உள்ள முக்ககிைோன வித்தகிைா-
்த்தகின மீது ்கவனம் ்்லுதது்ககி்து. இந்த்ச சூேலில் 
இந்தப புத்த்கம், ்மூ்க ஊ்ட்கங்களும், பு்தகிை ்த்கவல் 
்்தா்டர்பு ்்தாேில் நுட்்பங்களும் எவவாறு ேக்களுககு இந்த 
இரணடு முக்ககிை ்மூ்கேைோக்கல் முய்்களிய்டழை, அயவ 
உைர்ததும் வலுவான ்மூ்க ்தர்ந்சி்ார்ய்ப ே்தகிதது, 
்பைைம் ்்யை உ்தவு்ககி்து என்பய்த ்காட்டு்ககி்து.
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சினனன் கே -  ட்ரினி் ோடில் சமூ்க ஊ்்கங்கள்

இந்தப புத்த்கம், ட்ரினி்டாடின குய்ந்த வளர்்ச சிைய்டந்த ்பகு்தகிைில் 
அயேக்கப்பட்டுள்ள, ்பா்தகி ந்கர்பபு  ் ந்கரான, “எல் ேிரழ்டார்” என் 
இ்டத்தகிலை  அயேக்கப்பட்டுள்ளது. இஙகுள்ள ேக்கட் ்தாய்க சுோர் 
18000. இது 40 ் ்தவீ்தம் ஆஃபழரா- ட்ரினி்டாடிைர்்கள், 40 ் ்தவீ்தம் இநழ்தா- 
ட்ரினி்டாடிைர்்கள் ேறறும் 20 ் ்தவீ்தம் ் சிரிை- ் லை்பானிைர்்கள், சீனர்்கள், 
ஆங்ககிழலைா-  ஐழராப்பிைர்்கள், ேறறும் இ்தர ்கலைபபு ்பாரம்்பரிைதய்த 
ழ் ர்ந்தவர்்கள், ்்காண்ட ்பரவலைான ட்ரினி்டாடிை ேக்கட் ்தாய்கைின 
்பிர்தகி்பலிப்பா்க இருக்ககி து. எல் ேிரழ்டார் ந்கர்பபு  ் யேைங்களில் 
இருநது விலை்ககி, ்சி பபு ஆர்வங்கயள ்்காண்ட இ்டோ்க ்கரு்தப்ப-
ட்்டாலும், இஙகுள்ள ேக்கள் ்தங்களின அயே்தகிைான நாட்டுபபு் 
வாழகய்கமுய  ் ேறறும், குடும்்ப ேறறும் ்மு்தாை ்தகிய்ையேவு 
ஆ்ககிைவற்சினமீது ்்பருேி்தம் ்்காண்ட வர்்களா்க இருக்ககி ார்்கள். 
இஙகு ்மூ்க ஊ்ட்கங்கள் மீ்தான ஆராய்ச சி, ்கட்புலைப்பாடு ேறறும் 
ழ்தாற்ம் ்பற்சிை கு்சிப்பிட்்ட ேனப்பாஙய்க ்வளிப்படுதது்ககி து. 
இயவ, இந்த உள்ளூர் சூேலில் புரிநது ்்காள்ளப்ப்ட ழவணடும்.

ஸணபயர் கே -  வளர்ந்து வரும் பிகரசிலில் சமூ்க 
ஊ்்கங்கள்

இந்த ேக்கள் இன அயேப்பிைல், ்பா�சிைா- வில் உள்ள ்பால்-
டுைிழனா (்கற்பயன ்்பைர்) என  ் இ்ட த்தகிலை நய்ட ்பற்து. 
்பிழர் சிலின இந்தப ்பிராந்தகிைம், அ்தகி்க அளவிலைான ்மூ்க 
்ேததுவ ேினயேயை ்்காண்டது. ஆனால் இஙகு்தான ்மீ்ப-
த்தகில், அ்தகி்க அளவிலைான ஏயே ேக்கள், ழேல்ழநாக்ககிை ்மூ்க 
இைஙகு்தகி யன அனு்பவிததுக ்்காணடிருக்ககி ார்்கள். இந்த 
்ககிராேம் 15000 ேக்கயள ்்காண்டது. இந்தப ்பிராந்தகிைத்தகின 
்க்டற்கயர, ்ர்வழ்த  ் சுறறுலைா இலைக்கா்ககிவிட்்ட்தால் இவர்்களில் 
்்பரும்்பாலைாழனார், புலைம் ்்பைர்நதுவிட்்டனர். ்ம்்பிர்தாை ேறறும் 
முய்்ாரா ழவயலைவாயபபு்கள், இஙகுள்ள குடும்்பங்கயள, 
மு்தல் முய்ைா்க ஸோர்ட்ழ்பான்கள், ்கைினி்கள், ழோட்்டார்ய -்
க்ககிள்்கள் ழ்பான்வறய  ் வாங்கவும், ்தங்கள் ்பிள்யள்கயள 
்கல்லூரிககு அனுப்பவும் உ்தவிைிருக்ககி து. ்பரம்்பயர மீனவ 
்ககிராேோன ்பால்டுைிழனா- வின ேக்கட்  ்தாய்க, ்தற்ேைம் 
வளர்நது வரும் குற த்்தனயே்கயளயும், ்்பந்த ழ்காஸழ்த ்ககி சிஸ்தவ 
்தாக்கங்கயளயு ம் ய்கைாணடு வரு்ககி து. இந்த இருமு்கத்தனயே, 
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்மூ்க ஊ்ட்கங்களின உள்ளூர் ஒதுககீட்ய்ட புரிநது ்்காள்ள நேககு 
உ்தவு்ககி து.

தவங்கட்ரோமன் எஸ -  தென்னிந்ெகியோவில் சமூ்க 
ஊ்்கங்கள்

இந்த ேக்கள் இன அயேப்பிைல், ்்தனனிந்தகிை ோநகிலைோன 
்தேிழநாட்டின, ்்பருந்கரோன ்்னயனககு அருழ்க, ்பஞ்்ககிராேி 
(புயன்்பைர்) என்யேக்கப்பட்்ட அயர- ந்கர ஆயவுக்களத்தகில் 
ந்டத்தப்பட்்டது. ஆ்தகிைில் ஐ நது ்ககிராேங்களின கூட்்டான இது 
இபழ்பாது, அர் ாங்கத்தகின முைற்சிைால் ோ்்பரும் ்்தாேில்நுட்்ப 
பூங்கா அயேப்ப்தற்கான ்களோ்க இருக்ககி து. ஒரு ்பைிநாளில், 
இந்த ஆயவுக்களம், உதழ்த்ோ்க 30,000 நகிரந்தர குடிைிருப்பாள-
ர்்களுககும், 2,00,000 ழேலைான ்த்கவல் ்்தாேில்நுட்்ப ்பைிைாள-
ர்்களுககும் இ்டேளிக்ககி து. இ்தன வியளவா்க இந்தப ்பகு்தகி, 
ேக்கட் ்தாய்க வய்கைிலும், அடிப்பய்ட வ்்தகி்கள் வய்கைிலும் 
ோ்்பரும் ோற்த்தகிறகு உள்ளா்ககிைிருக்ககி து. இதது்டன, ்தன 
அய்டைாளதய்த, விவ்ாைத்தகின அடிப்பய்டைிலிருநது, அ்சி-
வாற்லின அடிப்பய்டககு ோறறுவ்தன ேத்தகிைில் இருக்ககி து. 
இந்தப பு்தகிை வாயபபு்கள், ்கல்வி, வீட்டுவ்்தகி ழ்பான  ் ேற் 
வைி்கங்கள் ேறறும் ழ்யவ்கயளயும் இந்த இ்டம் ழநாக்ககி 
ஈர்ததுள்ளது. பு்தகிை ்மூ்க ஊ்ட்கங்களின வரழவற்பிறகு, கு்சிப்பி-
்டத்தக்க வய்கைில் ்சிக்கலைான ேறறும் முரண்பா்டான சூேயலை 
்பஞ்்ககிராேி வேஙகு்ககி து.

வோங எகஸ -  தெோழில்துணற சீனோவில் சமூ்க 
ஊ்்கங்கள்

இந்தப புத்த்கம், சீனாவின ்்தன்ககிேககு ்பகு்தகிைில் உள்ள, 
ஷாங்காைிலிருநது ்சிலைேைிழநர ரைில் ்பைைத்தகில் ்்ன்-
ய்டைககூடிை ்்தாேிற்ாயலை ந்கரத்தகில் அயேக்கப்பட்டிருக-
்ககி து. இஙகுள்ள ்ோத்த  ேக்கட்்்தாய்க 60000. மூன்சில் 
இரணடு்பங்ககிறகும் அ்தகி்கோன குடிைிருப்பாளர்்கள், ேனி்த 
வரலைாற்சின ோ்்பரும் புலைப்்பைர்வின ஒரு ்பகு்தகியை ழ்ர்ந்த-
வர்்கள். இந்த ்ேைத்தகில் 200 ேில்லிைனுககும் அ்தகி்கோன சீன 
குடிைானவர்்கள், ்ககிராேபபு்ங்களில் உள்ள ்தங்கள் வீடு்கயள 
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விட்டு, ்்தாேிற்ாயலை்களிலும் ந்கரங்களிலும் ்பைிபுரிவ்த-
ற்கா்க புலைம் ்்பைர்ந்தனர். 60ககும் ழேலைான உள்ளூர் ்்தாேி-
ற்ாயலை்களில் உயேககும் புலைம்்்பைர்வு ்பைிைாளர்்கள் ்தான 
“ழேட் இன ய்னா” விறகு ்பினனிருககும் ேனி்த மு்கங்கள். 
இந்த ந்கரத்தகின அன்ா்ட வாழகய்க, ்க்டந்த முப்ப்தாணடு-
்களில் சீனாவின, உலை்கேைோக்கல், ்்தாேிற்ாயலைேைோ-
க்கல், புலைப்்பைர்வு ேறறும் ்த்கவல் ்்தாேில்நுட்்ப வளர்்ச்சி, 
ழ்பான் தீவிர வளர்்ச்சியை ்கட்்டயேத்த புலைனா்கா்த விய்்க-
ளுககு ்தகிணைிை வடிவம் ்்காடுக்ககி து. ஒரு நாயளை ்கடின 
உயேப்பிறகு ்பி்கு, ்மூ்க ஊ்ட்க ்பைன்பாட்ய்ட, ்தங்களின 
்மூ்கேைோ்தல் ேறறும் ்்பாழுதுழ்பாக்ககின முக்ககிை வடி-
வோ்கவும், நவீனதய்த ழநாக்ககிை ்தங்களின ஆர்வங்கயள 
வளர்ததுக  ்்காள்ளும் இ்டோ்கவும் ்பார்ககும் ேக்களின மீது 
்மூ்க ஊ்ட்க ்பைன்பாட்டின கு்சிப்பி்டத்தக்க ்தாக்கங்கயள 
நாங்கள் ்பார்க்ககிழ்ாம்.

இவறறு்டன கூடு்தலைா்க இந்தப ்பிரசுரங்களின 
வரிய்ைில், ்ப்தகிழனாராவது ்்தாகு்தகி ஒனறும் இருக்ககி து.

ேில்லைர் டி ேறறும் ்சினனன ழே -  ேனக்கணைில் ழ்தாறறு-  
விக்கப்படும் மு்கநூல்

இந்தபபுத்த்கம், எங்களுய்டை ஆங்ககிழலைை ேறறும் ட்ரினி-
்டாடிை ஆயவுக்களங்களில் மு்கநூலில் ்ப்தகிழவற்ப்பட்்ட  
புய்கப்ப்டங்கள் ேறறும் மீம்்களின இய்டழைைான ழநரடி 
ஒபபீட்ய்ட அளிப்பழ்தாடு, ேக்களின ்பணபு்கள் ேறறும் வி் ா-
ரங்கள் ்பற்சிை ்பரந்த முன்னபழ்பாதும் இல்லைா்த ்காட்்சிக-
குரிை ்வளிப்பாடு்கள் மூலைம் நாம் எவவளவு ்கறறுக்்காள்ள 
முடி்ககி து எனறு ்காட்டு்ககி து. ்மூ்க ஊ்ட்க ்ப்தகிவு்களில் உள்ள 
்கலைா்ச்ார வித்தகிைா்ங்களின ்ானறு்கயள ்காட்்சிககுரிை 
வய்கைில் எடுததுயரப்ப்தன மூலைம், இது ்தறழ்பாதுள்ள 
்்தாகு்தகிககு துயைைா்க விளஙகு்ககி து.

எங்களுய்டை ஆராய்ச்சி ்கணடு்பிடிபபு்களின ்்தாகுபய்ப, 
“நாம் ஏன ்ப்தகிவிடு்ககிழ்ாம்” வயலைத்தளத்தகிலும் (Why We Post 
website)1 ்பார்க்கலைாம். இ்தகில் யூட்யூ்பில் உள்ள,2 ஒவ்வாரு 
ஆயவுக்களங்கயளப ்பற்சிை 8-10 குறுங்கா்ைாளி்களின 
இயைபபும் ்்காடுக்கப்பட்டிருக்ககி து. இந்தப புத்த்கதய்த 
்படிப்பழ்தாடு, நீங்கள் இ்தகில் ்சிலை ்கா்ைாளி்கயளழைனும் 
்பார்க்க ழவணடும் எனறு நாங்கள் வலியுறுதது்ககிழ்ாம். இ்தன 
மூலைம், இந்தப புத்த்கம் ைாயரப்பற்சிை்தா்க இருக்ககி ழ்தா 
அவர்்களில் ்சிலையர ்கா்ைாளி மூலைம் நீங்கள் ்ந்தகிக்க 
முடியும். இறு்தகிைா்க, நாங்கள் இலைவ் ்பல்்கயலைக்கே்க ்பா்டக-
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ழ்காபய்பயும் “்தகி ஆனதழராழ்பாலைேி ஆஃப ழ்ா்சிைல் மீடிைா”3 
என் ்தயலைப்பில் உருவாக்ககி இருக்ககிழ்ாம். இயைை-
்தளம் ேறறும் MOOC ஆ்ககிை இரணடும் கீழ்்காடுததுள்ள 
்ோேி்களில் ்ககிய்டக்ககி து: சீன்ோேி, ஆங்ககிலைம், இத்தாலிை 
்ோேி, ழ்பார்ததுகீ்சிை ்ோேி, ஸ்பானிை ்ோேி, ்தேிழ 
ேறறும் துருக்ககிை ்ோேி.4
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Chapter 1
 1 இந்தபபுத்த்கத்தகில் ்மூ்க ஊ்ட்கங்கயள ்்பாதுவா்க கு்சிப்பிடுவ்தறகு 

ஒருயேயும், ்தளங்களின வரிய்ைா்க கு்சிப்பிடுவ்தறகு ்பனயேயும் ்பைன்படு-
த்தப்பட்டிருக்ககி து.

 2 எங்கள் குழுவிலிருநது ஒருவயர ழ்ர்தது -  Miller, D. 2011. Tales From Facebook. 
Cambridge: Polity Press.
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முக்ககிைோன ்களங்களின ்்தாகுபபு ஆ்ககிைவற்சில் இருநது ்கறறுக்்காை்ட 
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Chapter 4
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ர்்கள் ேத்தகிைில் ந்டத்தப்பட்்ட ்தனிப்பட்்ட ்கைக்்கடுபபு.
 8 வைி்கதது்டனான ேக்களின ஈடு்பாடு ்பற்சிை ழேலும் விவரங்கள், இந்த ்தயலை-
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ருககும்.

Chapter 5
 1 Buckingham, D. 2003. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. 

Cambridge: Polity Press.
 2 Ito, M., Horst, H., Bittanti, M., boyd, d., Herr- Stephenson, B., Lange, P. G., Pascoe, C. J. and 

Robinson, L. 2008. Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the 
Digital Youth Project. Cambridge, MA: The MIT Press; Ito, M. et al. 2010. Hanging Out, 
Messing Around, and Geeking Out. Cambridge, MA: The MIT Press.

 3 Anthropologists have frequently challenged this distinction between formal and infor
mal learning. உ்தாரைத்தகிறகு ்பார்க்க Borofsky, R. 1987. Making History: Pukapukan 
and Anthropological Constructions of Knowledge. Cambridg e: Cambridge University 
Press. Akinnaso, F. N. 1992. ‘Schooling, Language and Knowledge in Literate and Nonlit
erate societies.’ Comparative Studies in Society and History 34: 68–  109.

 4 Lange, P. 2014. Kids on YouTube. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
 5 Wesch. M. (lecturer and dir.). 2008. ‘An Anthropological Introduction to YouTube.’ You

Tube, 26 July 2008. http:// www.youtube.com/ watch?v=TPAO- lZ4 _ hU, accessed 14 Septe
mber 2014.

 6 Scobie, W. 2011. ‘An Anthropological Introduction to YouTube by Michael Wesch.’ Amer
ican Anthropologist 113(4): 661–  2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TPAO-lZ4_hU


கு்சிபபு்கள்358
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 15 உ்தாரைத்தகிறகு ்பார்க்க Fong, V. L. 2004. Only Hope: Coming of Age under China’s 
One-  child Policy. Stanford, CA: Stanford University Press. Kipnis, A. B. 2011. Governing 
Educational Desire: Culture, Politics, and Schooling in China. Chicago, IL: University of 
Chicago Press.

 16 உள்ள்படிழை, ஸனாப்ாட் உ்பழைா்ககிப்பாளர்்கள், இந்த ்ப்டங்கயள ்ப்ககிர முடிைாது. 
இருப்பினும், இவறய் ழ்பானில் உள்ள ்தகியரப்பிடிபபு அம்்த்தகின மூலைம், இந்த-
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 12 இது ்வறும் அனுோனம் ்தான. ஆனால் இந்த குய்வான வி்ாரத்தகிற்கான 
்காரை ம், நகிறு வனங்கள் அவர்்கயள நகிேோ்கழவ அவே்தகித்தால், ்்பரு்ககிவ-
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 31 ோனு்டவிைல் ஆராய்ச்சிைில், ்ேன ்படுததும் இைக்க முய்்கள், குடிைானவ ்மூ-
்கத்தகின ஒரு ்பகு்தகிைா்க விளக்கப்படு்ககின்ன. இயவ, ்்பாருளா்தார வய்கைில் 
வளர நகியனககும் ்தனிந்பரின முைற்சி்கயள ்தடுப்ப்தன மூலைம் ்்ைல்்படு்ககி-
ன்ன. இந்த ்ேன்படுதது்தல்,”்்பாதுப்்பாருட்்கள் அளவா்கத ்தான இருக்ககி-
ன்ன, ஒருவர் ்தனனுய்டை வளதய்த ேற்வருககு ழ்கடு வியளவிப்ப்தன மூலைம் 
்தான ்்ப் முடியும் என் ேனப்பாஙகு்டன ்்தா்டர்புய்டை்தா்க இருக்ககி து. இந்தப 
்பாைி, குடிைானவ ்மூ்கங்கயள ஆராயவ்தன மூலைம் ்வளிப்படு்ககி து. ஆனால் 
்பரந்த வய்கைான வேககு்களு்டன ஒததுப ழ்பா்ககி து. ்பார்க்க: Rubel, A. J. 1977. 
‘ “Limited Good” and “Social Comparison”: Two Theories, One Problem.’ Ethos 5(2): 224–  38.
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 29 இது, ்கனனிங- ன புய்கப்ப்டக்கயலைைில் “உணயே ழ்காரு்தயலை” எ்தகி ராலிக்ககி-
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Or, Faking Photographs.’ NORDICOM Review 5 (1/  2 September): 41.

 30 இந்த விவா்தத்தகின விரிவாக்கத்தகிறகு ்பார்க்க: Miller, D. 2016. ‘Photography in the 
Age of Snapchat.’ Anthropology and Photography. 1.

Chapter 12
 1 இந்த அத்தகிைாைம் ேறறும் மு நய்த ை அத்தகிைாைங்களின நகி்கழநகியலை ேறறும் 

இைல்புநகியலை வாழவு ்பற்சிை ஒபபீ ட்டில், கு்சிப்பி்டப்பட்டுள்ள உள்ழநாககு 
ேறறும் விவரங்களில், ்சிலை ழேலையைவு்கயள ்தவிர்க்க முடிைாது என்பய்த 
நாங்கள் ்கண்ட்சிநழ்தாம். இருப்பினும், இயவ ந்டககும் இ்டங்களில் நாங்கள் 
்வவழவறு உ்தாரைங்கயள உ்பழைா்ககித்தகிருக்ககிழ்ாம் ேறறும் ்வவழவறு 
வி்ாரங்களு்டன உயரப்பகு்தகியை ்்தா்டர்பு்படுத்தகிைிருக்ககிழ்ாம்.

 2 Dumont, L. 1980. Homo Hierarchicus: The Caste System and its Implications. Chi
cago: University of Chicago Press. 45. For a more comprehensive theoretical overview 
See Morris, B. 1991. Western Conceptions of the Individual. Oxford: Berg.

 3 ்பார்க்க உ்தாரைத்தகிறகு Giddens, A. 1991a. Modernity and Self-  identity: Self and 
Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press. 1991b. The Consequences of 
Modernity. Cambridge: Polity Press. Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and 
Revival of American Community. New York: London: Simon & Schuster.

 4 De Tocqueville, A. 1994 (1840). Democracy in America. London: David Campbell.
 5 ்பார்க்க especially Chapters 2 and 3 of Giddens, A. 1991a. Modernity and Self-  iden

tity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press. In Giddens’ 
approach this narrative is essential for the self in order to sel ect from the multiple 
meanings and individual choices offered by late modernity.

 6 இது ழேற்கத்தகிை ஊ்ட்கத்தகில் நகியலைைான ்கருவா்க இருநதுவரு்ககி து. 
அழந்கோ்க ்மூ்க ஊ்ட்கங்களுககு ்பத்தகிரிய்க துய்ைினுள் உள்ள, ஒங்கலைான 
நகியலைப்பாடு. மு்கநூல் ்ார்ந்த ஒத்த உ்தாரைங்கள்:-  http:// www.dailymail.co.uk/ 
news/ article- 2419419/ All- lonely-  Facebookf riends- Study- shows- social- media- makes- 
MORE- lonely- u nhappy- L ESS- sociable.html; http:// www.new yorker.com/ tec h/ elements/ 
how- facebook- makes- us- unhappy; http:// w ww.theguardian.com/ media- network/ media- 
network- blog/ 2014/ mar/ 13/ selfie- socialmedia- love- digital- narcissism

 7 வயலைத்்தா்டர்பு ்மூ்கத்தகின வளர்்ச்சி ்பற்சிை ்ோத்த ்பயனவுககு ்பார்க்க: Cas
tells, M. 2000. The Information Age: Economy, Society and Culture, updated edition, 
3 vols. Oxford: Blackwell. See also Van Dijk, J. 1999. The Network Society: Social Aspects 
of New Media. London: Sage.

 8 Rainie, L. and Wellman, B. 2012. Networked. Cambridge, MA: The MIT Press.
 9 இந்த ்்ாறகூறய்ப ்பற்சிை ்கலைந்தாயயவ இஙகும் ்பார்க்கலைாம்: Papacharissi, 

Z. 2010a. A Private Sphere: Democracy in a Digital Age. 138–  44. Cambridge: Polity Press. 
For a similar conception of networked self See Papacharissi, Z. ed. 2011. A Networked 
Self: Identity, Community and Culture on Social Network Sites. London: Routledge and 
Cohen, J. E. 2012. Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday 
Practice. New Haven, CT and London: Yale University Press.

 10 Rainie, L. and Wellman, B. 2012. Networked. Cambridge, MA: The MIT Press. 13.
 11 Rainie, L. and Wellman, B. 2012. Networked. Cambridge, MA: The MIT Press. 38–  9.
 12 Rainie, L. and Wellman, B. 2012. Networked. Cambridge, MA: The MIT Press. 124–  5. In 

particular Rainie and Wellman argue that ‘Facebook is both the epitome of networked 
individualism –  each person is an individual participant –  and of the networked operat
ing system as a whole.’ Rainie, L. and Wellman, B. 2012. Networked. Cambridge, MA: The 
MIT Press. 144.

 13 ்பார்க்க also Baym, N. 2010. Personal Connections in the Digital Age. Cambridge: Polity 
Press. 6–  12. The work argues for the continued power of people to shape technologies 
without this involving a certain decrease in sociality.

 14 Fox, R. 1967. Kinship and Marriage. Harmondsworth: Penguin.
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 15 Mendleson, A. and Papacharissi, Z. 2001. ‘Look at Us: collective narcissism in college stu
dent Facebook photo galleries.’ Papcharissi, Z., ed. A Networked Self. 251–  73. Hogan, 
B. and Wellman ,  B. ‘The relational self-  portrait: selfies meet social networks.’ Graham, 
M. and Dutton, W., eds. Society and the Internet. Oxford: Oxford University Press. இந்த 
்தயலைபபு்களுககு எ்தகிர்ோ்ா்க, இந்த இரணடு ்பா்தகிபபு்களின உணயேைான 
்்பாருள்ட க்க ம் ,  ்மூ்க ஊ்ட்கங்களின மீ து  யவககும் முக்ககிைததுவம், இந்த 
அத்தகிைாைத்தகில் உள்ள வா்தங்களுககு ஈ்டா்க இருக்ககி்து.

 16 ய்டம் ்பத்தகிரிய்க ந்டத்தகிை, ஒத்த- வை்தகினர்- ஆராைா்த ்்பரிை ்தரவு ்கைக்்கடு-
ப்பில்,  ்பிலிய்பனஸில் உள்ள ே்காட்டி ந்கரம் ேறறும் ்ப்சிக, ஆ்ககிையவ, அ்தகி்க 
அளவி லைா ன  ்தனிந்பர் சுை- புய்கப்ப்ட வி்ககி்தம் உள்ளயவைா்க ்வளிப்பட்்டன. 
இந்த ்கைக்்கடுபபு விவரங்கள் நகி்கழநகியலைைில் ்ககிய்டககுேி்டம்: http:// time.com/ 
selfies- cities- world- rankings accessed on 20 July 2015.

 17 Nicolescu, R. Forthcoming. Social Media i n Southeast Italy. London: UCL Press. Chap
ter 5.

 18 இந்தக்கருத்தகில் உள்ள நூறறுக்கைக்கான ்கட்டுயர்களில் இருநது உ்தார-
ைத்தகி றகு ்பார்க்கவும்: Andrejevic, M. 2002. ‘The Work of Being Watched.’ Critical 
Studies in Media Communication 19(2): 230–  48. boyd, d. 2008.’Facebook’s Privacy Train
wreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence.’ Convergence 14(1): 13–  20. Etzioni, 
A. 1 9 99. The Limits of Privacy. New York: B asic Books. Fuchs, C. 2012b.’The  Political 
Econ o my of Privacy on Facebook.’ Television  & New Media 13(2): 139–  59, Ma dden, 
M. 2012. Privacy Management on Social Media Sites: Most Users Choose Restricted Pri
vacy Settings while Profile ‘Pruning’ and Unfriending People is on the Rise. Pew Research 
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