�സ് വൺ േസാേഷ�ാളജി-േനാ�്സ്
അധ�ായം 1
സാമ�ഹ�ശാ��വ�ം സമ�ഹവ�ം
എ�ാണ് സമ�ഹ ശാ��ം?


സമ�ഹെ�ക�റി�� പഠി��� ശാ�� ശാഖയാണ് സാമ�ഹ�ശാ��ം



സമ�ഹം എ�ാൽ മന�ഷ� ബ��ള�െട ച�ലയാണ്



പെ�ാൻപതാം ന��ാ�ിെ� മധ� കാലഘ��ിലാണ്



സാമ�ഹ�ശാ�� വ�ഷയ�ളിൽ ഏ�വ�ം �പായം ക�റ� വ�ഷയമാണ്

സാമ�ഹ�ശാ��ം

ഉദ്ഭവ��ത്
േസാഷ�േയാളജി


ആഗസ്ററ് േകാംെ�, െസയ�� ൈസമൺ, എമില� ദ�ർഖ�o, െഹർെബർട്
സ്െപൻസർ ത�ട�ിയ സാമ�ഹ� ശാ����ാർ സാമ�ഹ� ശാ���ിെ�
വളർ�യ�ൽ വല�യ പ�� വഹി��



ആഗസ്ററ്

േകാംെ�യാണ്

സാമ�ഹ�

ശാ���ിെ�

പ�താവായ�

അറിയെ�ട��ത്


സാമ�ഹ� ശാ���ിെ� രീതി ശാ���യമാണ്

എ�ിനാണ് നാം േസാേഷ�ാളജി പഠി���ത്?


സമ�ഹെ���റി�� ശാ���യമായ� മനസ�ലാ���തിന്



സാമ�ഹ� �ാപന�ള�മായ� മന�ഷ�സമ�ഹ�ിന�� പര�ര ബ�ം
മനസ�ലാ���തിന്



ക��കൃത� സമ�ഹെ� ന� സമ�ഹമാ�ി മാ���തിന്



സം�ാരം,

വ�ശ�ാസ�ൾ,

സാമ�ഹ�

ഗണം

ത�ട�ിയവയ�െട

ൈവവ�ധ��െള��റി��ം മാ��െള��റി��ം മനസ�ലാ���തിന്
സാമ�ഹ�ശാ��പരമായ ഭാവന: വ��ിപരമായ �പ��ള�ം സാമ�ഹ� �പ��ള�ം


അേമരി�ൻ സാമ�ഹ�ശാ���നായ സ�. ൈറ�് മിൽസ് ആണ്
സാമ�ഹ�ശാ��പരമായ ഭാവന (1959) എ� ആശയം അവതരി���ത്



വ��ിയ�ം സമ�ഹവ�ം എ�െന പര�രം ബ�െ���രി���� എ�താണ്
സമ�ഹശാ�� പരമായ സ�ൽപം



സമ�ഹ ശാ��പരമായ ഭാവന എ�ത് സമ�ഹശാ��പരമായ വ��ണമാണ്



വ��ിയ�െട സ�കാര� �പ��ള�ം �പധാന സാമ�ഹിക �പ��ള�ം ത�ില��
ബ�ം വ�ശകലനം െച�ാൻ ആണ് ഈ ആശയം െ�ശമി���ത്



2

ഒര� കാര�െ� സാമ�ഹ�പരമായ� വ����ാന�� കഴ�വാണിത്
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സാമ�ഹ�ശാ��പരമായ

ഭാവനയ��

ഒര�

വ��ി��

സാഹചര��ൾ�ന�സരി�� തീര�മാന�െളട��ാന�ം സ�യം മ�േ�റാന�ം
കഴ�യ���


സമ�ഹെ� ക�റി��� വ��നി�പരമായ നിരീ�ണ�ിന� (Objective
Observation) ഈ വ��ണം സഹായ�����



വ��ിയ�െട

�പ�വ�ം

സമ�ഹ�ിെ�

െപാത�

�പ�വ�ം

പ�ാ�ലവ�ം

ത�ില��

ബ��ിന�

�പധാനെ��താെണ��

മിൽസ്

അഭി�പായെ�ട���


അത്െകാ�്

വ��ിപരമായ

പല

�പ��ൾ��ം

കാരണം

സമ�ഹം

ആെണ��ം അത് പ��ീട് സാമ�ഹ� �പ�മായ� മാറ��� എ��ം അേ�ഹം
അഭി�പായെ�ട���


ഇ�െന

വ��ിഗത

�പ��ള�ം

സാമ�ഹ�

ബ�െ� മനസ�ലാ���തിനാണ്

�പ�ന�ള�ം

ത�ില��

സാമ�ഹ� ശാ��പരമായ സ�ൽപം

എ�് പറയ��ത്. ഉദാ: െതാഴ�ല��ാ�, പാർ��ടമി�ാ�
സമ�ഹശാ��വ�ം സാമാന�േബാധ�ാനവ�ം (Sociology and Common sense Knowledge)


സാമ�ഹ� ശാ�� നിരീ�ണ�ൾ സാമാന� േബാധ �ാന�ിൽ

നി�്

വ�ത��മാണ്


സാമാന� േബാധ �ാനം സ�ാഭാവ�കവ�ം വ�ക്തിപരവ�മാണ്



വ��ികൾ�� അവര�െട അന�ഭവ�ളിൽ ക�ട�േയാ ച���പാട�കളിൽ
നിേ�ാ ലഭി��� ധാരണകളാണ് അവ



അവ ച�ലേ�ാൾ ശരിേയാ െതേ�ാ ആകാം കാരണം അവ�് ശാ���യമായ
അട��റ ഇ�
സമ�ഹശാ��ം

സാമാന�േബാധ�ാനം
ശാ���യ ച���േടാ



ശാ���യമായ രീതിശാ��ം
ഉപേയാഗി����

വ�വര�ള�െട പ�നഃ



കൃത�മായ േചാദ��ൾ

പരിേശാധനേയാ ഇ�







ഉപേയാഗി����



സ�യം �പതിഫലന സാധ�ത ഇ�

പഠനരീതികൾ��ം



സാമാന� �ാന

വ�വരേശഖരണ�ിന�ം കൃത�മായ

കെ��ല�കൾ േചാദ�ം

രീതികൾ ഉപേയാഗി����

െച�െ�ടാറി�

കെ��ല�കെള ശാ���യമായ
പഠന�ിന് വ�േധയമാ����
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എ�ാ

അറിവ�കെളയ�ം

േചാദ�ം



സാമാന� �ാന�ിൽ

െച�ാൻ സാധ�����

വ�ശ�സ��ണം എ�ത്

അറിവ�െ� യാഥാർഥ�െ�

നിർബ�മ�

അറിയാൻ െ�ശമി����



അത് െശരിേയാ െതേ�ാ ആകാം

സമ�ഹ ശാ�� നിർ�ിതിയ�ൽ ൈധഷണിക ആശയ�ൾ��� പ�്


പരിണാമ സ��ാ��ള�ം ആധ�നിക പ�ർ� സമ�ഹ�െള ക�റി�് ഉ�
ശാ���യ

സ��ാ��ള�ം

വർ�ീകരി���തിന�ം

സമ�ഹെ�

സാമ�ഹിക

പല

വ�ഭാഗ�ളായ�

വ�കസന�ിെല

ഘ��ൾ

േവർതിരി���തിന�ം സഹായ���


സമ�ഹ�ിെ� വ�വ�ധ തര�ൾ: നായാട� -സമാഹരണ സമ�ഹ�ൾ, ഇടയ കാർഷ�ക
ത�ട�ിയ

സമ�ഹ�ൾ,
ആധ�നിക

കാർഷ�ക-വ�വസായ�േകതര

പ�ർവ

സമ�ഹ�ൾ,

സം�ാര�ൾ

വ�വസായ�ക

ആധ�നിക

സമ�ഹ�ൾ


ഈ വ��ണം �പകാരം പാ�ാത�ർ വളെര പ�േരാഗതി �പാപ��വര�ം സം�ാര
സ��ര�മാെണ��

വ�ശ�സ���.

പാ�ാേത�തര

സമ�ഹ�െള

അപരി��തര�ം അവ�കസ�തവ�മായാണ് അവർ ക�ത്
�പധാന ൈധഷണിക ആശയ�ൾ
1.

ഡാർവ�െ� പരിണാമ സ��ാ�ം

2.

െഹർെബർട് െ�ൻസറിെ� േസാഷ�ൽ ഡാർവ�നിസം - സമ�ഹെ� ഒര�
ൈജവ വ��വ�മായ� താരതമ�ം െച��. സമ�ഹ�ിെ� വ�കസന�ിൽ പല
ഘ��ൾ ഉെ��� ഇത് വാദി��

3.

�ാേനാദയം: 17 -)൦ ന��ാ�ിെ� അവസാന�ില�ം 18 -)൦ ന��ാ�ില�ം
യ�േറാ��ല��ായ

ൈധഷണിക

�പ�ാനമാണ്

�ാേനാദയം.

ഇത്

യ��ി��ം വ��ിവാദ�ിന�ം ഊ�ൽ നൽകി
4.

ശാ��വ��വവ�ം ശാ��വ��ാന�ിെ� വളർ�യ�ം

5.

സാമ�ഹ� �പ��ൾ പഠി�ാന�� സാമ�ഹ� സർേ�കള�െട ആരംഭം

6.

അഗ�് േകാം�ിെന േപാെലയ�� പാ�ാത� ച��ക�ാര�െട ആശയ�ൾ
സമ�ഹശാ�� നിർ�ിതിെയ സഹായ�� ഭൗതിക �പ��ൾ

�പധാന ഭൗതിക �പ��ൾ
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1.

വ�ാവസായ�ക വ��വം: മ�തലാളി�ം അട��ാനമാ�ിയ�� വ�ാവസായ�ക
വ��വം സാ��ിക �പവർ�ന�ൾ വളരാൻ സഹായകമായ�

2.
3.



മ�തലാളി�ം പ�തിയ മേനാഭാവ�ള�ം �ാപന�ള�ം സൃ����



മ�തലാളി��ിെ� �പധാന ല��ം ലാഭമായ�ര���



മ�തലാളി��ിെ� വളർ�േയാെട വ�പണികൾ വളർ��



സാധന�ള�ം േസവന�ള�ം അധ�ാനവ�ം ചര��കളായ� മാറി

കൃഷ� േക��ീകൃതമായ�ര�� ഇം��് വ�വസായ േക��ീകൃത സമ�ഹമായ�
വ�വസായവൽ�രണേ�ാെട

െതാഴ�ലാളികൾ

തരം

താ�്തെ���.

ഗിൽഡ�ല�ം �ഗാമ�ില�ം ക�ട�ംബ�ില�ം െതാഴ�ലാളികൾ�് ലഭി��ര��
സംര�ണം ന�മായ�
4.

നഗര േക���ൾ വ�കസ���. ഫാ�റികള�ം, െതാഴ�ലാളികൾ തി�ി�ാർ���
േചരികൾ, പ�തിയ സാമ�ഹ� ബ��ള�ം �പവർ�ന�ള�ം ര�പെ���

5.

േ�ാ�് സമയ�ിെ� �പാധാന�ം വർധ���

6.

ഫാ�റികളിൽ േജാല� സമയം കൃത�മായ� പാല��െ���

ഈ മാ��ൾ എ�ാം സാമ�ഹ� രംഗ�് വല�യ മാ��ൾ ഉ�ാ��കയ�ം സാമ�ഹ�
ശാ���ിെ� വളർ��്ക് കാരണമാക�കയ�ം െച��
സമ�ഹശാ���ിെ� വ�ാ��


സമ�ഹ ശാ���ിെ� വ�ാ�� വളെര വ�പ�ലമാണ്



സമ�ഹ ശാ��ം �ശ�

നൽക��ത് വ��ികൾ ത�ില�� പര�ര

ബ��ിെ� വ�ശകലന�ിനാണ്


എ�ാ വ��ികള�ം ത�ിൽ പര�ര �പവർ�ന�ൾ നട�����്



ഉദാ: ക�വട�ാരന�ം ഉപേഭാ�ാവ�ം, ട��റ�ം വ�ദ�ാർ�ികള�ം



അത്േപാെല േദശീയ

�പ��ളായ െതാഴ�ല��ാ�,

ജാതി

സംഘർഷം,

വന�ിേ�ല�� േഗാ�ത ജനതയ�െട അവകാശ�ൾ നിേഷധ���� രാ��
നിയമ�ൾ, �ഗാമീണ �പ��ൾ എ�ിവയ�ം സാമ�ഹ�ശാ�� പഠന�ിെ�
ഭാഗമാണ്


ആേഗാള�പ��ളായ
ഇലേ��ാണിക്

െതാഴ�ൽ

മാധ�മ�ള�െട

സ��ദായ�ിേല�്

നിയ��ണ�ൾ,
സ�ാധ�നം,

വ�േദശ

യ�വജന�ളിൽ

രാജ��ിെ�

സർ�കലാശാലകള�െട

വ�ദ�ാഭ�ാസ
കട��വരവ്

ത�ട�ിയവയ�ം സാമ�ഹ� ശാ���ിെ� പഠന േമഖലകളാണ്
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�പാേദശികവ�ം
സാമ�ഹ�

േദശീയവ�ം

ശാ���ിെ�

അ�ർേദശീയവ�മായ
പഠന

േമഖലയാണ്.

വ�വ�ധ

�പ��ൾ

അതിനാൽ

സാമ�ഹ�

ശാ���ിെ� വ�ാ�� വളെര വ�ാപ��� കിട����


സമ�ഹ ശാ��ം എ�് പഠി���� എ�തിേന�ാൾ എ�െന പഠി����
എ���താണ് �പധാനം



സാമ�ഹ� ശാ���ിൽ പഠി���ത് സ��ം സമ�ഹെ���റി��ം മന�ഷ�
ജീവ�തെ���റി��ം

ആയതിനാൽ

സമ�ഹെ�

വ��നി�മായ�

േനാ�ി�ാണാന�ം ച���പാട�മ�� പരി��തിെയ വ�ലയ�ര��ാന�ം ഈ
പഠനം സഹായ�����


സമ�ഹ

െതാഴ�ൽപരമായ സാധ�തകള�ം ഉ�്. ഗേവഷണം, ബ�സ�നസ്,

ഗവെ��, വ�വസായം, സാമ�ഹ� �പവർ�നം, ഭരണ നിർ�ഹണം ത�ട�ി
വ�വ�ധ

േമഖലകളിൽ

സാമ�ഹ�

ശാ���െ�

ആവശ�ം

വർധ���

െകാ�ിരി����
േസാേഷ�ാളജിയ�ം മ�� സമ�ഹ ശാ�� വ�ഷയ�ള�മായ�� ബ�ം:


സാമ�ഹ� ശാ���ിൽ വ�ത�� വ�ഷയ�ൾ ഉൾെ�ാ�ിരി����. അതിൽ
ഒ�ാണ് സമ�ഹശാ��ം അഥവാ േസാേഷ�ാളജി



നരവംശശാ��ം, സാ��ിക ശാ��ം, രാ�� മീമാംസ, ചരി�തം, മനഃ ശാ��ം
എ�ിവെയ�ാം സാമ�ഹ� ശാ���ളിൽ ഉൾെ�ട���. ഇവ എ�ാം പര�രം
ബ�െ���രി���വയാണ്



�പധാനമായ�ം സമ�ഹ ശാ��വ�ം മ�� സാമ�ഹ� ശാ�� വ�ഷയ�ള�ം പര�രം
ബ�െ���രി����

സമ�ഹ ശാ��വ�ം സാ��ിക ശാ��വ�ം
സമ�ഹശാ��ം

സാ��ിക ശാ��ം
1. സാധന�ള�േടയ�ം

1. സമ�ഹശാ��വ�ം
സാ��ികശാ��വ�ം ത�ിൽ വളെര

േസവന�ള�േടയ�ം ഉ�ാദനം, വ�തരണം

അട��

എ�ിവെയ��റി��� പഠനമാണ്

ബ�മ��്.

ര��ം

പര�

2. വ�ല, േചാദനം, വ�തരണം, പണ�ിെ�

രാ�ശിത�ളാണ്.

2. സാ��ിക�കമം
ശ�ികളായ

ക�ട�ംബം,

ത�ട�ിയവയ�മായ�
െ��ാണിരി���ത്.

6

സാ��ിേകതര
സമ�ദായം

ഒഴ��് സ�ാദ�ം, നിേ�പം എ�ിവ
പഠി����

പഠനമാണ്.
ബ� 3. സ��ിെന��റി���
സ��ിെ� ഉറവ�ട�ളായ ഉ�ാദനം,
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അേന�ഷ��ാന�ം

വ�തരണം,

അപ�ഗഥ��ാന�ം സമ�ഹശാ���ർ

പഠി����

3. ഈ

ബ��െള

ഉപേഭാഗം

4. സാ��ിക

സഹായ�����.

എ�ിവ

െപര�മാ��ിെ�

കൃത�മായ നിയമ�ൾ ര�പെ�ട���ക
എ�താണ്

സാ��ിക

വ�ശകലന�ിെ� �പധാന ല��ം.
സാ��ികശാ��വ�ം സമ�ഹശാ��വ�ം ത�ിൽ ച�ല വ�ത�ാസ�ള��്.


സാ��ികശാ��പഠനം

മന�ഷ�െ�

സാ��ിക

�പവർ�ന�ളിൽ

മാ�തമായ� ഒത��ി നിൽ����. വ��ി സംഘടനകൾേ�ാ അവയ�െട
പര�ര �പവർ�ന�ൾേ�ാ (Interaction) അത� �ശ� നൽക��ി�.


എ�ാൽ

സമ�ഹശാ���നാകെ�

മന�ഷ�െ�

എ�ാവ�ധ

പര�ര

�പവർ�ന�ള�ം പഠനവ�േധയമാ����.


സമ�ഹശാ��ം

സമ�ഹ�ിെ�

പഠനമാണ്.

എ�ാൽ

സാ��ികശാ��മാകെ� സ��ിെ� പഠനമാണ്.
സമ�ഹശാ��വ�ം രാ��മീമാംസയ�ം
സമ�ഹശാ��ം
1.

രാ��മീമാംസ

സമ�ഹ�ിെ�

എ�ാ 1.

തല�െള��റി��മ��

പഠനമാണ്

ഗവൺെമ�
�ാപന�ൾ

ഉൾെ�െടയ��
ത�ില��

പര�ര

ഗവൺെമ�

ഭരണ�ില�ം. രാ���യ െപര�മാ��ിന്
അത് �പാധാന�ം നൽകിയ�ര��ി�
2. ഗവൺെമ�ിനക���

എ�ാതര�ില��

�പ�കിയകൾ�ാണ്

സാമ�ഹ�ബ��െള��റി��ം

3. രാ��മീമാംസ

രാ���യ

ബ��െള��റി��മാ�തം പഠി����.

സമ�ഹശാ��ം
സാമ�ഹ�നിയ��ണ�ിെ�

രാ��മീമാംസ

�ശ�േയക��ത്.

പഠി����
4.

രാ���യ

സ��ാ��ില�ം,

നൽക���.
സമ�ഹശാ��ം

ര��
�ശ�

പതി�������ത്.

ബ��ൾ�് സമ�ഹശാ��ം ഊ�ൽ
3.

രാ��മീമാംസ

വ�ഷയ�ളിലാണ്

സമ�ഹശാ��ം
2.

പര�രാഗത

എ�ാ 4. രാ��മീമാംസ

മാർ��െള��റി��ം പഠി����.

ഗവൺെമ�ിെ�

നിയ��ണ�െള��റി��മാ�തമാണ്
പഠി���ത്.
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സമ�ഹശാ��വ�ം ചരി�തവ�ം
ചരി�തം

സമ�ഹശാ��ം
1.

സമകാല�കമായ, ഈയ�െട സംഭവ�� 1.

ചരി�തകാര�ാർ

കാര��ളിലാണ്

ഭ�തകാലെ���റി�ാണ്

സമ�ഹശാ����ാർ �ശ�����ത്

പഠി���ത്.

2. കാര�കാരണ

സംഭവ�െള അത് പഠി ��കയ�ം

ബ��ൾ

പ�നർനിർ�ി��കയ�ം െച����.

�ാപ����തിനാണ് സമ�ഹശാ��ം
2.

�ശ�േയകിയത്.

യഥാർ�

സംഭവ�െള

ച��തീകരി��ക,

3. സമ�ഹശാ�� ��ാർ മ�ഖ�മായ�ം
താ�ര�ം

കഴ��കാല

അവ

യഥാർ��ിൽ

കാണി�ത്

എ�െന

ഭ�ബ��ളില��

സംഭവ���െവ�് �ാപ���ക എ�ീ

മാ��െള��റി��ം,

കാര��ളിലാണ്

മ�ൻകാല�ളിൽ

ചരി�തകാര�ാർ

�ശ�

ക�ട�ംബ�ിനകെ�

ല�ംഗപരമായ

േക��ീകരി��ര��ത്.

ബ��െള��റി��ം ആണ്
4. സമ�ഹശാ��ം

മ�ർ�മായ 3.

പര�രാഗത

ചരി�തം

യാഥാർ���ളിൽ നി�് വ��തകൾ

രാജാ��ാര�േടയ�ം യ���ള�േടയ�ം

േവർ�ിരിെ�ട��ാന�ം

ചരി�തമാണ്.

അവെയ
4.

തരംതിരി�ാന�ം

ചരി�തം

മ�ർ�മായ

സാമാന�വൽ�രി�ാന�മാണ്

വ�ശദാംശ�െള��റി�ാണ്

�ശമി���ത്.

പഠി���ത്

(Concrete)

സമ�ഹശാ��വ�ം സമ�ഹവ�ം ചരി�തവ�ം സമ�ഹശാ��വ�ം ത�ിൽ ച�ല സാമ��ള��്.


ര�� വ�ഷയ�ള�ം ത�ിൽ പര� �പവർ�നം നിലനിൽ�����്. ര��
ശാ���ള�ം പര�രം വ�വര�ൾ കടംെകാ����.



ചരി�തകാര�ാർ വ�ശകലന�ൾ�ായ� സമ�ഹശാ���ിെല രീതികള�ം
സ�ൽപ�ള�ം ഇേ�ാൾ ധാരാളമായ� ഉപേയാഗി��വര����്.



ചരി�ത�ിെല

വ�വര�ൾ

സാമാന�വൽ�രണങ്ങൾ

ഉപേയാഗി�്
നട����.

സമ�ഹശാ���ൻ
സമ�ഹശാ���ിെല

സാമാന�വൽ�രണ�ൾ ഉപേയാഗി�് ചരി�തകാര�ാർ ചരി�ത സംഭവ�ൾ
പരിേശാധ���കയ�ം വ�ശദീകരി��കയ�ം െച����.
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ഇ�്

ചരി�തം

ചരി�ത�ിെ�

ക�ട�തൽ

സാമ�ഹികമാണ്.

ഉ�ട�ം.

സാമ�ഹിക

ഭരണാധ�കാരികള�െട

യ���ൾ,

രാജവാ�

നൽക��ത്

സാമ�ഹ� മാതൃകകൾ��ം,

എ�ിവെയ�ാൾ

�പവർ�ന�ൾ,

ചരി�തകാര�ാർ
ല�ംഗപരമായ

ചരി�തമാണ്
�പാധാന�ം

ബ��ൾ��ം,

വഴ��ൾ��ം, ആചാര�ൾ��ം, �പധാന �ാപന�ൾ��മാണ്.

സമ�ഹശാ��വ�ം സമ�ഹനരവംശശാ��വ�ം (Sociology and Social Anthropology)


മന�ഷ�െ�

ലളിത

സമ�ഹ�െള��റി���

സമ�ഗമായ

പഠനമാണ്

നരവംശശാ��ം


മന�ഷ�െ�

�പാരംഭ

കാലം

മ�തൽ

ഉ�

വ�കാസ�െള��റി�ാണ്

�പധാനമായ�ം നരവംശശാ��ം പഠി���ത്


ഭൗതിക നരവംശശാ��ം, സാം�ാരികചരി�തം, ഭാഷാശാ��ം ത�ട�ിയ
വ�ഷയ�െള�ാം ഇതിൽ അട�ിയ�രി����

നരവംശ ശാ���ിന� �പധാനമായ�ം ര�� ശാഖകൾ ഉ�്
1. സമ�ഹനരവംശശാ��വ�ം
2. സാം�ാരിക നരവംശശാ��വ�ം



ഇവ ര��ം സമ�ഹശാ���ിെ� പഠനവ�മായ� വളെര ബ�െ��താണ്
സമ�ഹശാ��വ�ം നരവംശശാ��വ�ം ത�ിൽ ഉ�ബ�മ�െ��ില�ം ച�ല
കാര��ളിൽ വ�ത�ാസ�ള��്.

സമ�ഹശാ��വ�ം നരവംശശാ��വ�ം: ബ��ൾ


ഇവ ര��ം പഠി���ത് മന�ഷ�െന��റി�ാണ്



മന�ഷ�ർ ത�ില�� ബ��ൾ, �പവർ�ന�ൾ എ�ിവയ�ൽ ഈ ര��
ശാ���ള�ം പഠനം നട����



സമ�ഹ ശാ���ിെ� ച�ല

േമഖലകളിൽ പഠനം നട�ാൻ നരവംശ

ശാ���ിെ� സഹായം േതടാറ��്
ഉദാ: ക�ട�ംബം, േഗാ�തം, നാേടാട� സം�ാരം എ�ിവ


സമ�ഹ ശാ��വ�ം നരവംശ ശാ��വ�ം ഇര� സേഹാദരിമാരാണ് എ�്
എ. എൽ. െ�കാെബർ അഭി�പായെ�ട���

സമ�ഹ ശാ��വ�ം നരവംശ ശാ��വ�ം: വ�ത�ാസ�ൾ
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സമ�ഹശാ��ം
1.

സമ�ഹശാ��ം

നരവംശശാ��ം
സമകാല�ക

സമ�ഹ�െള��റി�� പഠി����.
2.

സമ�ഹശാ��ം
സ�ീർണവ�മായ

ആധ�നികവ�ം
സമ�ഹ�ള�െട

പഠനമാണ്.
3.

ഭാഗ�ളായ

ബ��േറാ�കസ�, മതം, ജാതി, സാമ�ഹ�

4.

�മത

(Social

mobility)

അഥവാ

ലളിതസമ�ഹ�െള പഠി����.
2. ലളിതസമ�ഹ�ൾ ഉ� �പേദശ�െള
അട��ാനമാ�ിയ��

�പേത�ക

നരവംശശാ��ം

നട�ിയത്. ഉദാ: ആ�മാൻ ദ��പ�കൾ,
ന��റസ് അെ��ിൽ െമലേനഷ�
3. സമ�ഹനരവംശശാ���ിെ�
രീതി

സമ�ഹശാ�� പഠന രീതി

പഠി�ാന�േ�ശി��� സമ�ഹ�ളിൽ

േചാദ�ാവല�

എ�ത്
ത�ട�ിയ

മാർഗ�ളില�െട

േശഖരി���

പരിമാണാ�ക

വ�വര�ളാണ്

(Quantitative data).
സാമ�ഹ�

ഫ�ൽഡ്

താമസ��്

വർ�്

പഠന

എ�ിവ ക�ട�തലായ� പഠി����
സർേവ,

5.

�പാകൃതസമ�ഹ�െള

പഠന�ളാണ്

സമ�ഹ�ിെ�
ചലന

1.

ആണ്.

ആ

സമ�ഹ�ിെ�

വംശെ���റി��

(Ethnography)

വ�വരേശഖരണം

നട��കയ�ം

െച����

ശാ���ർ

വ�വ�ധ

4. നരവംശ ശാ��ം ഒര� സമ�ഹെ�

സാമ�ഹ� �ാപ�ളായ ക�ട�ംബം,

മ�ഴ�വനായ�

പഠി����.

അവർ

വ�വാഹം, ത�ട�ിയവ പ�ർ�മായ�

പഠി���

സമ�ഹ�ിെ�

എ�ാ

പഠി����

വശ�െള��റി��ം

പ�ർ�മായ�

പഠി��കയ�ം

വ�ശകലനം

നട��കയ�ം െചയ���
സമ�ഹശാ��വ�ം മന�ാ��വ�ം (Sociology and Psychology)


മന�ഷ� മന��െ� െപര�മാ��ിെ� ശാ��മാണ് ഇത്



ഒര� വ��ിയ�മായ� ബ�െ�� പഠനമാണ് മന�ാ��ം



ഒര�

വ��ിയ�െട

നാഡ�വ��ഹവ�ം

പഠനവ�ം

ബ���യ�ം

�പതികരണസമയവ�ം

ഓർമയ�ം
�പതീ�യ�ം

�പേചാദനവ�ം
സ���ള�ം

ആശ�കള�െമാെ�യാണ് ഇതിെ� പഠന വ�ഷയ�ൾ


സമ�ഹ ശാ���ിെ�യ�ം മനഃ ശാ���ിെ�യ�ം പര�ര ബ�മ�� പഠന
േമഖലകളിൽ നി�ാണ് സമ�ഹമന�ാ��ം (social psychology) എ� പഠന
ശാഖ ര�പം െകാ�ത്

സമ�ഹശാ��വ�ം മന�ാ��വ�ം: ബ��ൾ
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മന�ാ��വ�ം

സമ�ഹശാ��വ�ം

േക��ീകരി����െവ�ില�ം

ഒര�

വ��ിയ�ൽ

സാമ�ഹികസംഘ�ളില�ം

�ശ�
െപാത�

സമ�ഹ�ില�ം അയാൾ എ�െന െപര�മാറ��� എ�ത് പഠി�ാൻ ഇവ
ര��ം പര�രം സഹായ�����


സമ�ഹ�ിെല മന�ഷ�ര�െട പര�ര �പവർ�ന�ള�ം ഇടെപടല�കള�ം
മനസ�ലാ���തിന് സമ�ഹശാ���ിന� മനഃ ശാ���ിെ� സഹായം
േവ�ി വര�ം



സാമ�ഹ� മാ�െ� സ�ാധ�നി��� മനഃശാ�� ഘടക�ൾ പഠി�ാൻ
സഹായ�����



സമ�ഹശാ��ം സാമ�ഹികെപര�മാ�െ���റി�് പഠി����. ഇതിന�ം മനഃ
ശാ���ിെ� സഹായം ആവശ�മാണ്



സാ��ിക-രാ���യവ�വ�,

ക�ട�ംബം,

ര�ബ�ം,

സം�ാരം,

നാ��നട��കൾ, മ�ല��ൾ ത�ട�ിയ സമ�ഹ�ിെ� വ�ത�� വശ�ൾ
വ��ിത�െ� എ�െന ര�പെ�ട����� എ��ം അത് പഠി����.
സമ�ഹശാ��വ�ം മന�ാ��വ�ം: വ�ത�ാസ�ൾ
സമ�ഹ ശാ��വ�ം മനഃ ശാ��വ�ം ത�ിൽ ച�ല വ�ത�ാസ�ൾ ഉ�്
സമ�ഹ ശാ��ം
1.

2.

3.

മനഃ ശാ��ം

സമ�ഹ ശാ��ം സാമ�ഹികമാണ്.

1. മനഃ ശാ��ം വ��ിെയ��റി��

അത് സമ�ഹെ�

പഠി����. അത് വ��ിെയ

േക��ീകരി���താണ്

േക��ീകരി���താണ്
2. മനഃശാ��ം മന�ഷ�െന

സമ�ഹശാ��ം വ��ിെയ
പഠി���ത് സമ�ഹ�ിെല ഒര�

പഠി���ത് സാംസ്കാരിക

അംഗെമ� നിലയ�ലാണ്

ച���പാട�മായ� ഇടെപഴകി

സമ�ഹശാ��ം സാമ�ഹ�

ജീവ���� വ��ി എ�

�പ�കിയകെള വ�ശകലനം

നിലയ�ലാണ്

െച����
4.

3. മനഃശാ��ം മാനസ�ക

സമ�ഹശാ��ം ഫ�ൽഡ് വർ�ിന്

�പ�കിയകെള വ�ശകലം െച����

�പാധാന�ം നൽക���

4. മനഃശാ��ം പരീ�ണ രീതി�്
�പാധാന�ം നൽക���
അധ�ായം 2

പദ�ള�ം സ���ള�ം സമ�ഹ ശാ���ിൽ
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അവയ�െട ഉപേയാഗവ�ം
സാമ�ഹിക സംഘ�ള�ം സമ�ഹവ�ം
മന�ഷ�െ� സാമ�ഹ� ജീവ�തവ�മായ� ബ�െ�� ര�� വ��തകൾ
1.

ഓേരാ സമ�ഹ�ില�ം -അവ പ�രാതനേമാ, ഫ��ഡേലാ, ആധ�നികേമാ,
ഏഷ�േനാ, യ�േറാപ�േനാ, ആ�ഫ��േനാ ആകെ� - മാനവ സംഘ�ള�ം
ക��ാ�കള�ം നില നിൽ����

2.

എ�ാ തര�ില�� സംഘ�ള�ം ക��ാ�കള�ം വ�ത�� സമ�ഹ�ളിൽ
വ�ത��മാണ്

സാമ�ഹിക സംഘം എ�ാൽ എ�്?


രേ�ാ

അതിലധ�കേമാ

ബ�െ�ട�കേയാ

ആശയ

വ��ികൾ
വ�നിമയം

േനരിേ�ാ

അ�ാെതേയാ

നട��കേയാ

െച��േ�ാൾ

സാമ�ഹിക സംഘം ര�പം െകാ����


െപാത�വായ ല���ൾ േനട�െയട����തിന് േവ�ിയാണ� വ��ികൾ
സാമ�ഹിക സംഘ�ൾ ര�പ�കരി���ത്

സ�യം


ഒേര

�ല��

ഒേര

സമയ��

എ�ിേ�ര��

ജന���െ�യാണ്

'സ�യം' എ�് പറയ��ത്


അവർ ത�ിൽ നി��ത ബ�ം ഒ��ം ഉ�ായ�രി�ി�



ഇത് ഒര� സാമ�ഹിക സംഘമ�
ഉദാ: െറയ�ൽേവ േ�ഷൻ, വ�മാന�ാവളം, ബസ് േ�ാ�് എ�ിവ�ട�ളിെല
യാ�ത�ാർ, സ�നിമാ േ�പ�കർ

അർ� സംഘ�ൾ


സ�യ�െള അർ� സംഘ�ൾ എ�് വ�ളി����



ഒര� അർ� സംഘ�ിന് ഘടനേയാ സംഘടനേയാ ഇ�



ഇതിെല അംഗ�ൾ ഒ�ി�� േചരല�െന��റി�� അ�േരാ െചറിയ
േതാതിൽ അറിവ��വേരാ ആയ�രി��ം
ഉദാ: സാമ�ഹ� വർ��ൾ, പദവ� സംഘ�ൾ, �പായ സംഘ�ൾ, ല�ംഗ
സംഘ�ൾ, ജന���ം

അർ� സംഘ�ൾ എ�െനയാണ� സാമ�ഹിക സംഘ�ളായ� മാറ��ത്?
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ഒര� �പേത�ക വർ��ിെലേയാ ജാതിയ�െലേയാ, സമ�ദായ�ിെലേയാ
വ��ികൾ ഒര� സംഘട�ത സംഘമായ� മാറ��ത് അവര�െട ഇടയ�ൽ 'ന�ൾ'
എ� വ�കാരം ഉ�ാക�േ�ാഴാണ്



വർ�വ�ം ജാതിയ�ം രാ���യ പാർ��കൾ�് ര�പം െകാട��േതാെട അർ�
സംഘ�ൾ സാമ�ഹിക സംഘ�ളായ� മാറി
ഉദാ:

െകാേളാണിയൽ

വ�ര��

സമര�ൾ,

വനിതാ

�പ�ാന�ൾ,

സംഘടനകൾ
സാമ�ഹിക സംഘ�ിെ� സവ�േശഷതകൾ
1.

നിര�രമായ പര�ര �പവർ�നം

2.

പര�ര �പവർ�ന�ിെ� സ���ര മാതൃക

3.

സംഘേബാധം
നിയമ�ൾ,

-

ഓേരാ

വ��ിയ�ം

ആചാര�ൾ,

സംഘെ���റി��ം

ച���ൾ

അതിെ�

എ�ിവെയ��റി��ം

അറിവ��വനായ�രി�ണം
4.

െപാത� താ�ര�ം

5.

െപാത� മാനദ��ള�ം മ�ല��ള�ം

6.

ഒര� നി��ത ഘടന



ഒര�

നി��ത

സമ�ഹ�ിനകെ�

െപാത�

താ�ര�വ�ം

സം�ാരവ�ം

മ�ല��ള�ം വഴ��ള�ം പ�� വ�്ക��, ത�ടർ�യായ� പര�ര �പവർ�നം
നട�ിെ�ാ�ിരി��� വ��ികള�െട ക��ാ�െയയാണ് സാമ�ഹിക സംഘം
എ�് പറയ��ത്
പല തരം സംഘ�ൾ


സംഘ�െള പല വ�ഭാഗ�ളായ� തിരി�ാം. പര�രാഗത സമ�ഹ�ിെല
സംഘ�ള�ം ആധ�നിക സമ�ഹ�ിെല സംഘ�ള�ം വ�ത��മാണ്.



പര�രാഗത സമ�ഹ�ളിൽ ജന�ൾ ത�ിൽ വളെര അട��ത�ം ഉ�വ�ം
മ�ഖാമ�ഖവ�മ�� പര�ര �പവർ�നം ഉ�ായ�ര���.



ആധ�നിക സമ�ഹ�ളിൽ ജന�ൾ ത�ിൽ അ�ര�ില�� അട��േമാ
മ�� ബ�േമാ നിലനിൽ���ി�. ഔപചാരികവ�ം അക�ത�ം വ�ദ�രവ�മായ
പര�ര�പവർ�നമാണ് ആധ�നിക സമ�ഹ�ളിൽ നിലനിൽ���ത്.

�പാഥമികവ�ം ദ��തീയവ�മായ സാമ�ഹിക സംഘ�ൾ (Primary and Secondary Social
Groups)
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സാമ�ഹിക

സംഘ�െള

�പാഥമികസംഘ�ൾ,

ദ��തീയ

സംഘ�ൾ

എ�ി�െന വർ�ീകരികരി�ാം
�പാഥമികസംഘ�ൾ:


ഉ�വര�ം മ�ഖാമ�ഖ ബ�മ��വര�ം പര�രം സഹകരി���വര�മായ
ജന�ള�െട

ഒര�

െചറ�

സംഘെ�യാണ്

�പാഥമിക

സംഘം

എ��

പറയ��ത്. �പാഥമിക സംഘ�ളിെല അംഗ�ൾ�്


ആ�ബ�വ�ം സംഘേബാധവ�മ��്. �പാഥമിക സംഘ�ൾ വ��ിെയ



സൗഹ�ദം,

ല��മാ�ിയ��വയാണ്.
മ�ഖാമ�ഖ

ബ�ം,

സഹകരണം

എ�ിവയാണ്

ഇ�രം

സംഘ�ള�െട മ�ഖ� സവ�േശഷതകൾ.
ഉദാ: ക�ട�ംബം, �ഗാമം, ച�ാതി ക���ൾ
ദ��തീയ സംഘ�ൾ:


ഇവ

വല��മ��വയാണ്.

ബ��ളാണ്

ഇവ�െട

ഔപചാരികവ�ം

വ��ിപരമ�ാ�ത�മായ

നിലനിർ���ത്.

ദ��തീയ

സംഘ�ൾ

ലേ��ാ��ഖമാണ് (Goal-oriented).


ഈ സംഘ�ൾ�� എെ��ില�ം ല���ൾ ഉ�ായ�രി��ം. ല��ം
േനട��ഴ��ാൽ അവ നിലനിൽകണെമ�ി�.



അതിനാൽ

ദ��തീയ

സംഘ�ൾ

താൽ�ാല�ക

സ�ഭാവമ��വയാണ്.

ഉദാ:വ�ദ�ാലയ�ൾ സർ�ാർ ഓഫ�സ�കൾ, ആശ�പ�തികൾ …
സമ�ദായവ�ം സമ�ഹവ�ം - (Community and Society or Association)


ഒര�

നി��ത

േദശ�്

െപാത�വായ

താൽപര��േളാട�ം

�പവർ�ന�േളാട�ം ക�ട� ജീവ���� വ�ക്തികള�െട ഒര� സാമ�ഹ�
സംഘെ�യാണ് സമ�ദായം എ��പറയ��ത്.


സമ�ദായം ഭ�മിശാ��പരമായ ഒര� �പേദശമാണ്. ഭ�മിശാ��പരമായ ഒര�
േദശ�് ഒര� ക��ം ആള�കൾ ക�ട��ാമസ��ാൻ ത�ട��േ�ാൾ ഒര�
സമ�ദായം

ര�പം

െകാ����.

സമ�ദായം

സാമ�ഹ�

ജീവ�ത�ിെ�

വ�കാരം

എ�ിവയാണ്

േക��മാണ്.


സാമ�ഹ�

െപാര��ം,

ന�െളാ�്

എ�

സമ�ദായ�ിെ� �പഥാന സവ�േശഷതകൾ


'സമ�ദായം'

എ�

പദം

ഉ�വ�ം

വ��ിപരവ�ം

ദീർഘകാലം

നിലനിൽ���ത�മായ മാന�ഷ�ക ബ��െള സ�ച�������.
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സമ�ഹം എ�ത് അമ�ർ�മായ ഒര� ആശയമാണ്. ഓേരാ മന�ഷ�ന�ം
ച���മ�� മ�� മന�ഷ�ര�മായ� ബ�െ���രി����. മന�ഷ�ർ ത�ില��
ഇടെപടല�കൾ ബ��ള�െട ഒര� ശൃംഖല സൃ������. അ�െന മന�ഷ�ർ
ത�ില��

ഇടെപടല�കളില�െട

സൃ���െ�ട��

ബ��ള�െട

ശൃംഖലെയയാണ് സമ�ഹം എ�് പറയ��ത്


‘സമ�ഹം’ എ� പദം സമ�ദായ�ിന� വ�പരീതമാണ്



ആധ�നിക നാഗരിക

ജീവ�ത�ിെല

വ��ിപരമ�ാ�,

ഉപരി�വവ�ം

�ണഭംഗ�രവ�മായ ബ��ളാണ് അതിൽ നിലനിൽ���ത്.
സ�ഗണ�ള�ം അന�ഗണ�ള�ം (In-Groups and Out Groups)
സ�ഗണം


ഒര�

വ��ി

ഏെത�ാം

ഗണ�ള�മായ�

അവെയ�ാം

അയാള�െട

സ�ഗണ�ളാണ്.

താദാ��ം
ഈ

�പാപ�����േവാ

താദാ��േബാധമാണ്

സ�ഗണ�ിെ� �പധാന സവ�േശഷത.


ന��െട

അെ��ിൽ

ന�ൾ

എ�

വ�കാരമാണ്

സ�ഗണെ�

അന�ഗണ�ളിൽ നി�് േവർതിരി���ത്. ന��െട ഗണമാണ് (We group)
സ�ഗണം
ഉദാ: ഒര� �പേത�ക വ�ദ�ാലയ�ിെല വ�ദ�ാർ�ികൾ, ക�ട�ംബം, ജാതി, ല�ംഗം,
െതാഴ�ൽ, മതം
അന�ഗണം


സ�ഗണ�ിെല അംഗ�ള�ാ� ഗണ�െളയാണ് അന�ഗണ�ൾ എ��
പറയ��ത്



സ�ഗണ�ളിൽെ��വൻ അന�ഗണ�െള 'അവർ' 'അവര�െട' എെ�ാെ�
വ�േശഷ�������



അന�ഗണ�ിെല അംഗ�ൾ സ�ഗണ�ളിൽ നി��� അംഗ�ള�െട
വ�േദ�ഷപരമായ �പതികരണ�െള േനരിേട�ി വരാറ��്.



അവര�െട ഗണമാണ് (They group) അന�ഗണം.
ഉദാ: ക�ട�േയ��ാർ

സ�ച�ത ഗണം (Reference Group)
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വ��ികൾ�്

ആഭിമ�ഖ�മ��

ഗണ�െളയാണ്

സ�ച�തഗണം

എ��

പറയ��ത്.


ച�ല

ഗണ�ൾ

മ��

ഗണ�െള

നിരീ����കയ�ം

അത�േപാെല

ആയ��ീരാൻ അഭിലഷ���കയ�ം െച��ം. അവർ ആ ഗണ�ിെ�
ജീവ�തരീതികൾ അന�കരി��ം.


ഏത�

ഗണ�ള�െട

ജീവ�തരീതികളാേണാ

അന�കരി�െ�ട��ത്

ആ

ഗണ�ൾ സ�ച�ത ഗണ�ൾ എ�റിയെ�ട���.


നാം അംഗ�ള�ാ�, എ�ാൽ നാം അന�കരി�ാൻ ആ�ഗഹി���
സംഘമാണ് സ�ച�ത ഗണം
ഉദാ:കായ�ക

താര�േളേയാ

സ�നിമാ

താര�േളേയാ

മാതൃകയായ�

സ��കരി��കയ�ം അന�കരി��കയ�ം െച���ത്


സം�ാരം, ജീവ�തരീതി, അഭിലാഷ�ൾ, ല���പാ��കൾ എ�ിവെയ��റി�്
വ�വര�ൾ നൽക�� �പധാന േ�സാത��കളാണ് സ�ച�ത ഗണ�ൾ.

സമ�പായ�ാര�െട ഗണ�ൾ


സമ�പായ�ാരായ

വ��ികൾ�ിടയ�േലാ

െപാത�വായ

െ�പാഫഷണൽ

വ�ഭാഗ�ൾ�ിടയ�േലാ ര�പം െകാ���താണ് ഇവ.


ഇത് ഒര� �പാഥമിക ഗണമാണ്



ത�ല�ര�െട ഗണം എ��ം ഇതിെന വ�ളി����
ഉദാ: ഒര� �ാ��െല വ�ദ�ാർ�ികൾ, ഒേര െതാഴ�ൽ െച���വര�െട ക��ം

സാമ�ഹിക േ�ശണീകരണം (Social Stratification)


സമ�ഹ�ിെല

ഗണ�ൾ�ിടയ�ൽ

നിലനിൽ���

ഘടനാപരമായ

അസമത��െളയാണ് സാമ�ഹിക േ�ശണീകരണം എ�� പറയ��ത്.


ഓേരാ

സമ�ഹവ�ം

പല

വ�ഭജി�െ���രി����.

ത��കളായ�

ഇ�െന

പല

അഥവാ

അട���കളായ�

അട���കള��

ഒര�

േ�ശണീ�കമമായാണ് സമ�ഹം കാണെ�ട��ത്.


സമ�ഹ�ിെല ജന�െള പല ത��കളായ� വ�ഭജി���തിെന അെ��ിൽ
േവർതിരി���തിെനയാണ് സാമ�ഹ� േ�ശണീകരണം എ�� പറയ��ത്.



ഒര�

േ�ശണിയ�െട

േമൽ���ൽ

കീ�്ത��ൽ �പേത�കാവകാശ�ൾ

�പേത�കാവകാശ�ള��

ഉ�തര�ം

ക�റ�വര�മാണ��ത്. അധ�കാരം,

േന�ം എ�ിവയ�ല�� അസമത�മാണ് സാമ�ഹിക േ�ശണീകരണ�ിന��
മ�ഖ�കാരണം
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ഓേരാ

വ��ിയ�േടയ�ം

തല�േളയ�ം

ക�ട�ംബ�ിെ�യ�ം

േ�ശണീകരണം

ജീവ�ത�ിെ�

ബാധ�����.

എ�ാ

സാമ�ഹിക

േ�ശണീകരണ�ിന�� മ�ഖ� കാരണം അസമത�മാണ്.


ആേരാഗ�ം, ദീർഘായ��്, സ�ര��തത�ം, വ�ദ�ാഭ�ാസ വ�ജയം, െതാഴ�ൽ
സാഫല�ം,

രാ��യ

സ�ാധ�നം

എ�ിവ�്ക��

അവസര�ൾ

അസമത�േ�ാെടയാണ് വ�തരണം െച�����ത്. ഇത് സമ�ഹെ� പല
ത��കള�� േ�ശണിയാ�ി മാ����.
ചരി�തപരമായ� മാനവ സമ�ഹ�ളിൽ നാല� തര�ില�� േ�ശണീകരണം
നിലനി�ി���്.
a) അട�മ�ം b) ജാതി c) എേ��് d) വർ�ം
a.അട�മ�ം (Slavery):


അസമത��ിെ� ഏ�വ�ം തീ�വമായ ര�പമാണ് അട�മ�ം. വ��ികൾ
മ���വര�െട ഉടമ�തയ�ല�� ഒര� സ��ദായമാണിത്.



അട�മ

യജമാനെ�

സ��ാണ്.

അവർ�്

അവകാശ�െളാ��മി�.

അട�മ�ം പല കാലഘ��ളില�ം പല �ല�ളില�ം നിലനി�ി���്.


അട�മ� വ�വ��്ക് ര�� �പധാന ഉദാഹരണ�ള��്
1) പാച�ന �ഗീസ�ം േറാമ�ം
2) 18 ഉം 19 ഉം ന��ാ��കളിെല യ�.എസ്.എ യ�െല െത�ൻ സം�ാന�ൾ



അട�മ�ം �കേമണ നിർമാർജനം െച�െ���. എ�ാൽ അട�മ��ിെ�
മെ�ാര� ര�പമായ കരാർ െതാഴ�ൽ (bonded labour) ഇേ�ാഴ�ം ത�ടര����്.

b.എേ��് (Estate):


യ�േറാ��ൽ

ഫ��ഡൽ

കാലഘ��ിൽ

നിലനി�ിര��

ഒര�

സാമ�ഹ�വ�ഭജനെ�യാണ് എേ��് എ�� പറയ��ത്.


�പഭ�വർ�ം,

പ�േരാഹിതവർ�ം,

സാധാരണ�ാർ

എ�ി�െനയ��

അട���കൾ എേ��് എ� േ�ശണീകരണ�ിൽ ഉ�ായ�ര���.

c.ജാതി (Caste)
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മെ�ാര� േ�ശണീകരണ വ�വ�യാണ് ജാതി. ജാതി വ�വ�യ�ൽ ഒര�
വ��ിയ�െട �ാനം ജ�നാ ലഭി ���താണ്. അ�ാെത �പയ�ം െകാ�്
ആർജി���ത�.



ഇത് വർ� (class) �ിൽ നി�് വ�ത�ാസെ���രി����. ജാതി സമ�ഹ�ിൽ
ഒര� വ��ിയ�െട പദവ� ജ�നാ 'ആേരാപ�ത'മാണ്. അ�െന വർ�
സമ�ഹ�ിൽ

നി�്

വ�ത��മായ�

ഒര�

വ��ിയ�െട

�ാനം

ജാതി

സമ�ഹ�ിൽ പ�ർ�മായ�ം നിർ�ച��െ���രി����.


പര�രാഗത ഇ��യ�ൽ വ�ത�� ജാതികൾ ഒര� േ�ശണീ വ�വ��്ക് ര�പം
നൽകിയ�ര���.

ശ��ാശ��

ജാതിഘടനയ�െട

അട��ാനം.

�ാനവ�ം

(Purity

pollution)

അതായത്

നിർ�ച��െ���രി���ത്

േബാധമായ�ര���

ജാതിഘടനയ�െല

ശ��ാശ��

ഓേരാ

സ�ൽപ�ിെ�

അട��ാന�ിലാണ്.


ജാതിഘടനയ�ൽ ഏ�വ�ം ഉയർ� �ാനം നൽകെ���ര��ത് �ബാ�ണ
പ�േരാഹിത ജാതികൾ�ാണ്. അവർ ഏ�വ�ം ക�ട�തൽ ശ��രായതിനാൽ
മ���വെര�ാൾ

മ��ിയവരാണ്

എ�

വ�ശ�ാസമായ�ര���

ഇതിെ�

അട��ാനം.


'ജാതി�� പ�റ���വർ' എ�് വ�േശഷ����െ���ര�� പ�മൻമാർ



ചാത�ർവർണ� സ��ദായ�ിെ�

(panchamas) മ�� ജാതികെള�ാൾ താഴ്�വരായ�ര���.
അട��ാന�ില��

ഒര� സാമ�ഹ�

ഘടനയാണ് പര�രാഗത ഇ��യ�ൽ നിലനി�ിര��ത്.


�ബാ�ണർ, ��തിയർ, ൈവശ�ർ, ശ��ദ�ാർ എ�ിവരായ�ര��� ഈ നാല�
വർ��ൾ.

ഇ��യ�െല ജാതി വ�വ�യ�ൽ വ� മാ��ൾ?


ഉ�ത ജാതി�ാർ അവര�െട ശ��� നിലനിർ���തിന് നിർ�ായകമായ�
ക�ിര��ത് സ�ഗണ വ�വാഹവ�ം താഴ്� ജാതി�ാര�മായ�� ബ�ം
ഒഴ�വാ�ല�മാണ്.



എ�ാൽ നഗരവൽ�രണം െകാ��വ� മാ��ൾ ഇതിെന െവ��വ�ളി��.
ജാതിവ�വ�െയ അത് അട�മ�ട� മാ�ി മറി��



ജാതിവ�വ�യ�ൽ

ഏ�വ�ം

വല�യ

മാ��ൾ

വര��ിയത്

നഗരവൽ�രണ�ിെ� �പത�ാഘാത�ളാണ്.
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നഗരവൽ�രണം

ജാതീയമായ

വ�േവചന�െള

െവ��വ�ളി��

ഇ�ര�ില�� മാ��ൾ സംഭവ���െവ�ില�ം വ�േവചനം ഇ�ാതാ��ക
എള��മായ�ര��ി�.


തീ�വമായ ജാതി വ�േവചനം ഇ��ം നിലനിൽ�����്.



ജനാധ�പത��ിെ� �പവർ�നം ജാതിവ�വ�െയ കാര�മായ� ബാധ���.



ത�ര സംഘ�ൾ എ� നിലയ�ൽ ജാതികൾ കര��ാർജി���തിന് ഇത്
കാരണമായ�. വ�േവചന�ിനിരയായ ജാതികൾ സമ�ഹ�ിെല അവര�െട
ജനാധ�പത�ാവകാശ�ൾ

�പഖ�ാപ��ാന�ം

ജാതിയ�െട

അട��ാന�ില�� സംഘടനകൾ ര�പ�കരി�ാന�ം ത�ട�ി
d.വർ�ം (Class)


വർ�െ� വ�ശദീകരി�ാൻ സാമ�ഹ� ശാ����ാരായ മാർ�ിേ�യ�ം
െവബറിെ�യ�ം നിർ�ഹണ വാദികള�േടയ�ം �പധാന ആശയ�ൾ
സഹായകരമാണ്

കാൾ മാർ�്:


ഉ�ാദേനാപാദികള�മായ��

ബ�െ�

അട��ാനമാ�ിയാണ്

മാർ�്

സാമ�ഹിക വർ��െള നിർ�ച��ത്.


ഉ�ാദേനാപാധ�കളായ
മ�തലാളി�

വർ�ം

ഭ�മി,

ഫാ�റികൾ

എ��ം

എ�ിവയ�െട

സ��ം

ഉടമകെള

അ��ാനം

മാ�തം

ൈകമ�തലായ����വെര െതാഴ�ലാളിവർ�ം എ��ം വ�േശഷ�����.


ചരി�ത�ിെല വ�ത�� കാലഘ��ളിൽ യജമാനൻ, അട�മ, അഭിജാതൻ,
സാധാരണ�ാർ,

�പഭ�,

അട�യാൻ

എ�ി�െനയ��

വർ��ൾ

നിലനി�ിര���െവ�് അേ�ഹം ച��ി�ാ��.
മാ�് െവബർ:


ജീവ�താവസര�ള�െട

അട��ാന�ിലാണ്

െവബർ

വർ�െ�

നിർ�ച����ത്. വ�പണിയ�െട �പാ��യന�സരി�് ലഭ�മാക�� േന��േളയ�ം
�പതിഫല�േളയ�മാണ്

'ജീവ�താവസര�ൾ'

എ�ത�െകാ�്

സ�ച������ത്


അസമത��ിെ� അട��ാനം സാ��ിക ബ��ള�ം �പതാപവ�ം
രാ���യാധ�കാരവ�മാെണ�് െവബർ വാദി��. അതിനാൽ ര�ിൽ ക�ട�തൽ
വർ��ൾ നിലനിൽ����െ��് അേ�ഹം ച��ി�ാ��.
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നിർ�ഹണവാദ സ��ാ�ം:


ഒര�

സമ�ഹവ�ം

"വർ�രഹിത'മെ��്

നിർ�ഹണവാദ

സ��ാ�ം



ഈ െപാത�ധാരണയ�ൽ നി�ാണ് സാമ�ഹിക േ�ശണീകരണെ���റി���

വ�ശ�സ�����. സമ�ഹം വ�ഭജിതമാണ് എ�� അവർ അംഗീകരി����.
നിർ�ഹണവാദ സ��ാ�ം ആരംഭി���ത്.


സാമ�ഹിക ഘടനയ�െല �പധാന �ാന�ളിൽ േയാഗ�രായ വ��ികെള
�പതി��േ��ത്

സമ�ഹ�ിെ�

േലാകെ��ായ�ട��ം

ആവശ�കതയാണ്.

�ശണീകരണം

ഉ�ാകാന��

ഇതാണ്
കാരണെമ�്

നിർ�ഹണവാദികൾ വാദി��.


അ�െന

സാമ�ഹിക

അസമത�ം

അഥവാ

േ�ശണീകരണം

േബാധപ�ർ�മ�ാെത ര�പെ��� വ�താണ്. �പധാന �ാന�ളിൽ ഏ�വ�ം
േയാഗ�രായ

വ��ികൾ

നിയമി�െ�ട���െ��്

സമ�ഹ�ൾ

ഉറ��വര����ത് ഇത�പേയാഗി�ാെണ�് നിർ�ഹണവാദികൾ പറയ���


പര�രാഗത ജാതിവ�വ�യ�ൽ സാമ�ഹിക േ�ശണീകരണം സ���രവ�ം
കർശനവ�മാണ്. ക�ടാെത തലമ�റകളായ� അവ സം�കമി��കയ�ം െച����.



എ�ാൽ

ആധ�നിക

വർ�വ�വ�

ത�റ�ത�ം

േന�െ�

അട��ാനമാ�ിയ��ത�മാണ്. വർ�വ�വ�യ�െല പദവ� സ��പയ�ം
െകാ�് ആർജിെ�ട����താണ്.


ഉദാ: ജനാധ�പത� സമ�ഹ�ളിൽ ഏ�വ�ം അധ��ത

വർ��ിേലാ

ജാതിയ�േലാ െപ� ഒര� വ��ി�് ഉ�ത�ാന�് എ���തിന് ഒര� നിയമ
തട�വ�മി�.
ജാതി
ജാതിയ�െട അട��ാനം ജനനവ�ം
ശ���-അശ��� സ�ൽ�വ�മാണ്.

വർ�ം
വർ��ിെ� അട��ാനം
സാ��ികമാണ്.

ജാതി ജ�ം െകാ�� േനട���.

ആർജിെ�ട�����

ജാതി പര�രാഗതമാണ്.

പര�രാഗതമ�.

ജാതി വ�വ��്ക് മത�ിെ�

മത�ിേ�േയാ നിയമ�ിേ�േയാ

അംഗീകാരമ��്.
ജാതി നിർ�യ��െ�ട��ത്
ജനന�ിെ� അട��ാന�ിലാണ്

അംഗീകാരമി�.
വർ�പദവ� നിർ�യ��െ�ട��ത്
സ��ിെ�യ�ം കഴ�വ�കള�േടയ�ം
അട��ാന�ിലാണ്.

ഇ��യ�െട മാ�തം �പേത�കതയാണ്.
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പദവ�യ�ം പ��ം (Status and Role)


ഒര� വ��ി�് സമ�ഹ�ിേലാ ഗണ�ിേലാ ഉ� '�ാന'െ�യാണ് പദവ�
എ��

പറയ��ത്.

അ�ര�ില��

ഓേരാ

സമ�

അേനകം

ഹ�ില�ം

�ാന�ള��്.

ഓേരാ
ഓേരാ

ഗണ�ില�ം
വ��ിയ�ം

അ�ര�ില�� പല �ാന�ള�ം വഹി�����്.


പദവ� സാമ�ഹിക �ാനെ� സ�ച�������. ഓേരാ പദവ���ം വ��മായ�
നിർ�ച��െ�� അവകാശ�ള�ം കടമകള�ം നൽകെ������്.



പദവ�യ�െട ചലനാ�കമായ, െപര�മാ�പരമായ തലമാണ് പ�്.



പദവ�കൾ വഹി�ാന�ം പ�് നിർ�ഹി�ാന��ത�മാണ്.



ആധ�നിക സ�ീർ� സമ�ഹ�ിൽ ഓേരാ വ��ിയ�ം പല തര�ില��
വ�ത�� പദവ�കൾ വഹി����.
ഉദാ:

ഒര�

വ�ദ�ാർ�ി,

പലവ��ന�ാരന്

ഒര�

അധ�ാപകന്

ഒര�

ഉപേഭാ�ാവാകാം,

വ�ദ�ാർ�ി
ബസ്

ആണ്.

ൈ�ഡവർ�്

യാ�ത�ാരനാവാം, ക�ട��റ��കൾ�് ഒര� സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേയാ
ആകാം, േഡാ�ർ�് േരാഗിയ�മാകാം.


െചറ�ത�ം ലളിതവ�മായ സമ�ഹ�ളിൽ ഒര� വ��ി വഹി��� പദവ�കൾ
വളെര ക�റവായ�രി��ം



എ�ാൽ ആധ�നിക സമ�ഹ�ളിൽ ഒര� വ��ി പലതരം പദവ�കൾ
വഹി�����്. ഇവെയ



സമ�ഹശാ��പരമായ� "പദവ����ം' (Status set) എ�് പറയ���. വ��ികൾ
അവര�െട

ജീവ�ത�ിെ�

വ�വ�ധ

ഘ��ളിൽ

വ�ത��

പദവ�കൾ

ആർജി����
ഉദാ: ഒര� പ��തൻ പ�താവ�ം, മ���ന�ം, മ�ത�മ���ന�ം ആയ��ീര���.
ഇതിെന 'പദവ�കമം' (status sequence) എ�� വ�ളി����.


കാരണം ജീവ�ത�ിെ� വ�വ�ധ ഘ��ളിൽ പ���ർ�യാേയാ �കമമാേയാ
ആർ�ി� പദവ�െയയാണ് അത് സ�ച������ത്.

പദവ�കൾ ര��തരമ��്:
ആേരാപ�തവ�ം (Ascribed) ആർ�ിതവ�ം (Achieved)


ഒര� വ��ി�് ജനനം െകാേ�ാ, ഇ�ാപ�ർ�മ�ാെതേയാ ലഭ�മാക��
സാമ�ഹിക �ാനെ�യാണ് ആേരാപ�ത പദവ� എ�� പറയ��ത്.
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ഉദാ: �പായം, ജാതി, ല�ംഗം, വംശം ബ��ത�ം എ�ിവെകാ�് ലഭി���
പദവ�കെള�ാം ആേരാപ�ത പദവ�കളാണ്. ലളിതവ�ം പര�രാഗതവ�മായ
സമ�ഹ�ളിൽ ആേരാപ�ത പദവ�കളാണ��ത്



വ��ിപരമായ കഴ�വ്, േന��ൾ, മ�ല��ൾ, െതരെ�ട��ൽ (choices)
എ�ിവയ�ല�െട ഒര� വ��ി ഇ�ാന�സരണം േനട�െയട���� സാമ�ഹിക
�ാനെ�യാണ് ആർജിത പദവ� എ� പറയ��ത്.



വ�ദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തകള�ം വര�മാനവ�ം െതാഴ�ൽ ൈവദ��വ�മാണ് ഇതിെ�
അട��ാന�ൾ. ഉദാ: വ�ദ�ാഭ�ാസപരവ�ം െതാഴ�ൽപരവ�മായ പദവ�കൾ

പദവ�കൾ:

ആേരാപ�ത പദവ� (കൽപ�ത) പദവ�
ആർജിത പദവ�



ആധ�നിക

സമ�ഹ�ൾ

േന��െള

അട��ാനമാ�ിയ��വയാണ്.

അതിെല അംഗ�ൾ�് അവര�െട േന��ള�െട അട��ാന�ിലാണ്
അ���ം മതി��ം നൽകെ�ട��ത്.


പര�രാഗത സമ�ഹ�ളിൽ വ��ി കള�െട പദവ� നിർ�ച��െ��ത�ം
ജ�നാ ആേരാപ�തവ�മാണ്. േന��െള അട��ാനമാ�ിയ�� ആധ�നിക
സമ�ഹ�ളില�ം ആേരാപ�ത പദവ��്ക് �പാധാന�മ��്

പദവ�യ�ം അ���ം പര�രബ�മ�� പദ�ളാണ്…


ഓേരാ പദവ���ം ച�ല അവകാശ�ള�ം മ�ല��ള�ം നൽകെ������്.
മ�ല��ൾ വ��ിയ�െട സാമ�ഹ� പദവ�യ�മായ� ബ�െ��വയാണ്



ഒര� വ��ി അയാള�െട / അവള�െട �പവൃ�ിെകാേ�ാ �പകടനം
(Performance) െകാേ�ാ ആർജി��� സാമ�ഹിക പദവ�യ�മായ�
മ�ല��ൾ�് ബ�മി�. പദവ�േയാേടാ അെ��ിൽ �ാനമാന�േളാേടാ
(office) ബ�െ���രി��� മ�ല�െ�യാണ് അ��് എ�� പറയ��ത്.



അ���െ� ഏ�ക�റ��ല�നന�സരി�� ജന�ൾ പദവ�യ�െട വ�താനം (rank)
നിർ�യ��ാറ��്.



ഒര� െതാഴ�ല�ന് നൽകെ�ട�� അ��് സമ�ഹ�ൾ��ം
കാലഘ��ിന�മന�സരി�� വ�ത�ാസ െ���രി��ം



ഒര� �പേത�ക പദവ�യ�ല�രി��� ഒരാളിൽ നി�് സമ�ഹം �പതീ�����
െപര�മാ�െ�യാണ് പ�്

എ�� പറയ��ത്. ജന�ൾ അവര�െട പ��

നിർ�ഹി���ത് സാമ�ഹിക �പതീ�കൾ�ന�സരി�ാണ്.
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ഉദാ: ഒര� ക��� െപര�മാറാൻ പഠി���ത് മ���വർ അവള�െട െപര�മാ�ം
എ�െന

കാണ�കയ�ം

വ�ലയ�ര���കയ�ം

െച��െമ�തിെന

ആ�ശയ��ാണ്.
ധർ� സംഘ�നം (role conflicts)


പ�ിെന��റി���

വ�ത��മായ

ധാരണകൾ

ധർ�

സംഘ�ന

(role

conflicts)�ിന� കാരണമാവ���.


ഒേ�ാ അതിലധ�കേമാ പദവ�കള�മായ� ബ�െ��് ധർ��ൾ (roles)
�ിടയ�ൽ ഉ�ാക�� െപാര��േ�ട�െനയാണ് ധർ� സംഘ�നം എ��
പറയ��ത്.



രേ�ാ

അതിലധ�കേമാ

ധർ��ളിൽ

നി�്

ഉ�വ����

വ�ര���പതീ�കളിൽ നി�ാണ് ധർമസംഘ�നം ഉ�ാക��ത്.


ഒേര വ��ി തെ� രേ�ാ അതിലധ�കേമാ ധർ��ൾ നിർ�ഹി��േ�ാൾ
അത് െപാര��േ�ട�കള�ം വ�ര�� �പതീ�കള�ം സൃ������. വ��ി ഒര�
ധർ�ം നിർ�ഹി��േ�ാൾ മ�� ധർ��ള�മായ� ബ�െ�� �പതീ�കൾ
െത��കയ�ം അേ�ാൾ ധർ� സംഘ�നം ഉ�ാവ�കയ�ം െച����.
ഉദാ: ഒര� മധ�വർ� ക�ട�ംബ�ിെല േജാല��ാരിയായ ����് വ���ൽ
അ�യായ�ം ഭാര�യായ�ം െതാഴ�ൽ �ല�് ഒര� വ�ദ�യായ�ം ധർ�ം
നിർ�ഹിേ��ി വര���.

ധർ���രത (Role stereotyping)


പ�ിെ� മെ�ാര� സവ�േശഷതയാണ് 'ധർ���രത" (Role stereotyping)



സമ�ഹ�ിെല ച�ല അംഗ�ൾ�് ച�ല സവ�േശഷ ധർ�ം ര�പെ�ട����
�പ�കിയയാണിത്.



ഉദാ: പ�ര�ഷൻമാര�െട ധർ�ം ക�ട�ംബം േപാ�ല�ം ���കള�െട ധർ�ം
വ���േജാല�യ�മാെണ�് സമ�ഹം നിർണയ�����.



പ��കള�ം പദവ�കള�ം നൽകെ��േതാ ഉറ�േതാ അ�. വ�േവചനമ��ാ���
പ��കൾ��ം പദവ�കൾ��െമതിെര ജന�ൾ േപാരാടാൻ �ശമി�����്.
ഉദാ: ജാതി, വംശ, ല�ംഗ വ�േവചന�ിനായ� നട� േപാരാ��ൾ

സമ�ഹവ�ം സാമ�ഹിക നിയ��ണവ�ം (Society and Social Control)


നിയ��ി�ാനാകാ�

അംഗ�െള

ശരിയായ

മാർ��ിേല�്

െകാ��വര��തിന് സമ�ഹം ഉപേയാഗി��� മാർ��െളയാണ് സാമ�ഹിക
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നിയ��ണം എ�് പറയ��ത്. നിലനിൽ��ന�ം പ�േരാഗതി��ം േവ�ി
വ��ികള�െട േമൽ സമ�ഹം ഏർെ�ട���� നിയ��ണ�ളാണിത്.


സമ�ഹ�ിൽ സമാധാനവ�ം സേ�ാഷവ�ം നിലനിൽ�ണെമ�ിൽ ഓേരാ
വ��ിയ�ം

ച�ല

സാമാന�

മര�ാദകള�ം

െപര�മാ����ള�ം

പാല�േ��താവശ�മാണ്. അതിന� േവ�ി സമ�ഹം വൃ�ികള�െട േമൽ ച�ല
നിയ��ണ�ൾ

ഏർെ�ട�����.

ഓേരാ

സമ�ഹ�ിന�ം

അതിെല

അംഗ�െള നിയ��ി�ാൻ സ��മായ മാർ��ള��്.


സമ�ഹ�ിെ� നിലനിൽ��ന് സാമ�ഹ�നിയ��ണം അനിവാര�മാണ്

സാമ�ഹ� നിയ��ണ�ിെ� വ�വ�ധ തര�ൾ
ഔപചാരികവ�ം അനൗപചാരികവ�മായ സാമ�ഹിക നിയ��ണം
ഔപചാരിക സാമ�ഹിക നിയ��ണം:


സാമ�ഹിക

നിയ��ണ�ിനായ�

േ�കാഡ�കരി�െ��ത�ം

ച��േയാട�ക�ട�യത�മായ ഔപചാരിക സംവ�ധാന�ൾ ഉപേയാഗി��േ�ാൾ
അത് ഔപചാരിക സാമ�ഹിക നിയ��ണം എ�റിയെ�ട���


അവ

േബാധപ�ർ�ം

സൃ���െ��വയാണ്.

ഔപചാരിക

സാമ�ഹിക

നിയ��ണം ഏർെ�ട����തിന് ഏജൻസ�കള�ം സംവ�ധാന�ള�മ��്.
ഉദാ: േപാല�സ�ം നിയമവ�ം രാ��വ�ം.


ഔപചാരിക സാമ�ഹിക നിയ��ണ�ിെ� ലംഘനം ശി�ാർഹമാണ്.



ആധ�നിക സമ�ഹ�ിൽ സാമ�ഹിക നിയ��ണ�ിനായ�� ഔപചാരിക
സംവ�ധാന�ൾ��ം ഏജൻസ�കൾ��മാണ് ഊ�ൽ െകാട����ത്.

അനൗപചാരിക സാമ�ഹിക നിയ��ണം:


ഓേരാ സമ�ഹ�ില�ം മെ�ാര� തര�ില�� സാമ�ഹിക നിയ��ണവ�ം
നിലനിൽ����. ഇതിെന അനൗപചാരിക സാമ�ഹിക നിയ��ണം എ��
വ�ളി����.



അത് വ��ിപരവ�ം, അനൗപചാരികവ�ം, േ�കാഡ�കരി�ാ�ത�മാണ്.



പ���രി,

മ�ഖം

ച�ളി�ൽ,

ശരീരഭാഷ,

െന�ിച�ളി�ൽ,

വ�മർശനം,

പരിഹാസം, ച�രി ത�ട�ിയവ അതില�ൾെ�ട���.


സാമ�ഹിക നിയ��ണ�ിെ� അനൗപചാരിക രീതികൾ സമ�ഹ�ിൽ
അന�സരണശീലവ�ം �കമവ�ം നട��ലാ�ാൻ പര�ാ�മ�. കാരണം അവ
ലംഘ����വെര നിയമപരമായ� ശി���ാൻ സാധ�മ�.
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അനൗപചാരികമായ
ഏജൻസ�കള��്.

സാമ�ഹിക

നിയ��ണ�ിന്

ക�ട�ംബം,

മതം,

വ�ത��മായ

ബ��ത�ം

ത�ട�ിയവ

അതില�ൾെ�ട���.


ശി�,

നാ��നട��കൾ,

െപാത�ജനാഭി�പായം

ത�ട�ിയവയ�ം

അതില�ൾെ�ട����്.
ഗ�ണാ�കവ�ം (positive) നിേഷധാ�കവ�മായ (negative) സാമ�ഹിക നിയ��ണം


സമ�ഹ�ിെല അംഗ�ള�െട ന�ത�ം സമ�ഹം �പതീ�����ത�മായ
െപര�മാ��ിന് പാരിേതാഷ�ക�ൾ നൽകാറ��്. ഇതിെന ഗ�ണാ�ക
�പതിഫലം (positive sanction) എ�� പറയ���.
ഉദാ:

�പതിഫലം

െപര�മാ��ൾ

(sanction),

സാമ�ഹികമായ�

�പതീ���െ�ട��

അന�സരി���തിന��

പാരിേതാഷ�കേമാ,

അന�സരി�ാ�തിന�� ശി�േയാ ആണ് �പതിഫലം.


വ�തിയാന�ൾ നിയ��ി���തിന�ം നിയമ�ൾ നട��ലാ���തിന�ം
നിേഷധാ�ക �പതിഫലം (ശി�) ഉപേയാഗി�ാറ��്.



സമ�ഹ�ിെലേയാ സംഘ�ിെലേയാ ഭ�രിഭാഗം അംഗ�ള�ം മ�റ�െക
പ�ട���� വഴ��ള�ം മ�ല��ള�ം അന�സരി�ാെതയ�� �പവർ�ന
രീതികെളയാണ് വ�തിയാനം (deviance) എ�� പറയ��ത്.



സം�ാര�ള�േടയ�ം
വ�തിയാനം

ഉപസം�ാര�ള�േടയ�ം

വ�ത�ാസെ���രി��ം.

കാലാന�സൃതമായ�

മ�ല�

അത�േപാെല

െവ��വ�ളികൾ

സ��മന�സരി�്

വ�തിയാന

േനരിട�കയ�ം

സ�ൽപം
മാ��ൾ�്

വ�േധയമാവ�കയ�ം െച��ം.
ഉദാ:

���കൾ

ബഹിരാകാശ

സ�രിയാക��ത്

വ�തിയാനമായ�

കണ�ാ�ിയ ഒര� കാലഘ�ം ഉ�ായ�ര���. എ�ാൽ അേതസമയം മെ�ാര�
കാല�് അതിെന േ�പാ�ാഹി����കയ�ം െച����.
സാമ�ഹിക നിയ��ണ�െള��റി�് സമ�ഹശാ����ാർ�ിടയ�െല വ�ത��
കാ��ാട�കൾ.
നിർ�ഹണവാദികൾ:


നിർ�ഹണവാദികളായ

സമ�ഹശാ����ാർ

സമ�ഹെ�

സൗഹാർ�പരമായാണ് ക�ത്.


നിർ�ഹണവാദികള�െട

വ��ണ�ിൽ

സാമ�ഹിക

നിയ��ണം

സ�ച������ത് ര�� കാര��ളാണ്.
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1).

വ��ികള�േടയ�ം

സംഘ�ിേ�യ�ം

െപര�മാ�െ�

നിയ��ി���തിന��

ബല�പേയാഗെ� അത് സ�ച�������.
2). സമ�ഹ�ിൽ ച��യ�ം �കമവ�ം നിലനിർ���തിന�� മ�ല��ള�ം മാതൃകകള�ം
നട��ലാ���തിെനയ�ം അത� സ�ച�������.


വ��ികള�േടയ�ം സംഘ�ള�േടയ�ം െപര�മാ��ില�� വ�തിയാന�െള
നിയ��ി��ക,വ��ികൾ�ിടയ�െലയ�ം

സംഘ�ൾ�ിടയ�േലയ�ം

സംഘർഷ�ള�ം സംഘ�ന�ള�ം ശമി����െകാ�് സാമ�ഹിക �കമവ�ം
സാമ�ഹിക

െക��റ��ം

നിലനിർ��ക

എ�താണ്

സാമ�ഹിക

നിയ��ണ�ിെ� ല��െമ�് നിർ�ഹണവാദികൾ പറയ���. ഇ�െന
സമ�ഹ�ിെ� സ���രത�്ക് സാമ�ഹ� നിയ��ണം ആവശ�മാെണ�്
അവർ പറയ���
സംഘ�നവാദികൾ:


സംഘ�നവാദികളായ ച��കർ (Conflict theorists) സമ�ഹെ� അസമത�വ�ം
അനീതിയ�ം ച�ഷണവ�ം നിറ� ഒ�ായ� കാണ���. സമ�ഹ�ിെല �പബല
വർ��ൾ മ���വര�െട േമൽ അവര�െട േമധാവ�ത�വ�ം നിയ��ണവ�ം
അട�േ�ൽ�����തിന�� ഒര� സംവ�ധാനമായാണ്

അവർ സാമ�ഹ�

നിയ��ണെ� കാണ��ത്


വ��ിയ�െട അെ��ിൽ ഒര� സംഘ�ിെ� െപര�മാ��െള നിയ��ി���
സാമ�ഹിക �പ�കിയകൾ, രീതികൾ, ത���ൾ എ�ിവെയയാണ് സാമ�ഹിക
നിയ��ണം സ�ച������ത്.



വ��ിയ�േടയ�ം
ബല�പേയാഗം,

സംഘ�ിെ�യ�ം
സാമ�ഹിക�കമം

െപര�മാ�െ�

നിയ��ി�ാന��

നിലനിർ���തിന��

മ�ല��ള�ം

മാത�കകള�ം എ�ിവേയയ�ം അത� സ�ച�������.
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അ��ായം 3
സാമ�ഹിക �ാപന�െള മന��ലാ�ൽ

എ�ാണ് സാമ�ഹിക �ാപന�ൾ? സാമ�ഹ� �ാപന�ിെ� അർ�ം


�ാപ�ത

നിയമ�ൾ�ന�സരി��

അെ��ിൽ

ച��ൾ��ം

ആചാര�ൾ��ം അന�സരി�� �പവർ�ി��� �ാപനമാണ് സാമ�ഹിക
�ാപന�ൾ


വ��ികെള നിയ��ി���തിന�ം അവർ�് അവസര�ൾ നൽക��തിന�ം
ഉ� ഉപാധ�കളാണ് ഇവ



ഒര� �ാപനെ� ഒര� ല��മായ� കണ�ാ�ാൻ സാധ���ം



ക�ട�ംബെ�യ�ം വ�ദ�ാഭ�ാസെ�യ�ം മതെ�യ�ം രാ��െ�യ�െമ�ാം
ഒര� ല��മായ� ആണ് ജന�ൾ കാണ��ത്

നിർ�ഹണവാദ വ��ണം


സമ�ഹ�ിെ� ആവശ��ൾ�ന�സൃതമായ� ഉയർ�� വര�� സാമ�ഹ�
വഴ��ൾ,

വ�ശ�ാസ�ൾ,

സ�ീർ�മായ

മ�ല��ൾ,

ക��െ�യാണ്

ധർമബ�ം

നിർ�ഹണ

എ�ിവയ�െട

വാദികൾ

സാമ�ഹ�

�ാപന�ളായ� കണ�ാ���ത്


സാമ�ഹികമായ

ആവശ��െള

തൃ��െ�ട��ാനാണ്

സാമ�ഹിക

�ാപന�ൾ നിലനിൽ���ത്


നിർ�ഹണവാദ

വ��ണം

അന�സരി��

ഔപചാരികവ�ം

അനൗപചാരികവ�മായ സാമ�ഹിക �ാപന�ൾ സമ�ഹ�ിൽ ഉ�്


അനൗപചാരിക സാമ�ഹിക �ാപന�ൾ - ക�ട�ംബം, മതം



ഔപചാരിക സാമ�ഹിക �ാപന�ൾ - നിയമവ�ം വ�ദ�ാഭ�ാസവ�ം

സംഘ�നവാദ വ��ണം


സമ�ഹ�ിെല എ�ാ വ��ികള�ം ത�ല�രെ��� ഇവർ അഭി�പായെ�ട���



ക�ട�ംബപരേമാ, മതപരേമാ, രാ���യേമാ, സാ��ികേമാ, നിയമപരേമാ,
വ�ദ�ാഭ�ാസപരേമാ ആയ എ�ാ സാമ�ഹിക �ാപന�ള�ം സമ�ഹ�ിെല
�പബല വ�ഭാഗ�ള�െട താൽപര��ൾ�� േവ�ിയാണ� �പവർ�ി���ത്



അവർ വർ�േമാ, ജാതിേയാ, േഗാ�തേമാ, ല�ംഗേമാ ആകാം



�പബല

വ�ഭാഗ�ൾ

ആധ�പത�ം

രാ���യ,

�ാപ���കയ�ം

സാ��ിക
ഭരണ

�ാപന�ള�െട

വർ��ിെ�

േമൽ

ആശയ�ൾ

സമ�ഹ�ിെ� ആശയ�ളാെണ�� ഉറ�� വര���കയ�ം െച����
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1.ക�ട�ംബം: ക�ട�ംബെ���റി��� നിർ�ഹണവാദ സംഘ�നവാദ കാ��ാട്


സമ�ഹ�ിെ� അട��ാന യ�ണി�് ആണ് ക�ട�ംബം



സമ�ഹ�ിെല ഏ�വ�ം �പധാനെ�� �പാഥമിക ഗണം ആണ് ക�ട�ംബം



ക�ട�ംബം സാർ��തികവ�ം മാ�ം ഇ�ാ�ത�മായ സാമ�ഹ� �ാപനം ആണ്



ക�ട�ംബം വ�വാഹം ബ��ത�ം എ�ിവ എ�ാ സമ�ഹ�ളില�ം വളെര
�പധാനെ��താണ്.

വ�ത��

സമ�ഹ

സമ�ഹ�ളിൽ

വ�ത��മായ

സ�ഭാവമാണ് അവ�്ക��ത്


ക�ട�ംബം

സാ��ികവ�ം

രാ���യവ�ം

സാം�ാരികവ�ം

വ�ദ�ാഭ�ാസപരവ�മായ െപാത� മ�ല�ള�ം ആയ� ബ�െ���രി����
നിർവഹണവാദ വ��ണം


ക�ട�ംബം �പധാനെ�� ച�മതലകൾ നിർവഹി�����് എ�് നിർ�ഹണ
വാദികൾ അഭി�പായെ�ട���



ആധ�നിക വ�വസായ�ക സമ�ഹ�ൾ ന�ായ� �പവർ�ി�ണെമ�ിൽ
���കൾ ക�ട�ംബം പരിപാല��ണം എ��ം പ�ര�ഷ�ാർ ക�ട�ംബ�ിെ�
ജീവ�തമാർ�ം സ�ാദി���വർ ആയ�രി�ണെമ��ം നിർവഹണവാദ
വ��ണം വാദി����

അണ�ക�ട�ംബം


വ�വസായ�ക സമ�ഹ�ിെ� ആവശ��ൾ ൈകകാര�ം െച�ാൻ ഏ�വ�ം
സ�മായത്

അണ�ക�ട�ംബം

ആെണ�്

നിർ�ഹണ

വാദികൾ

അഭി�പായെ�ട���


ക�ട�ംബ�ിെ� ഒര� ര�പമാണ് അണ�ക�ട�ംബം. അതിൽ ഭർ�ാവ്, ഭാര�,
അവര�െട വ�വാഹം കഴ��ാ� മ�ൾ എ�ിവർ ഉൾെ�ട���



അണ� ക�ട�ംബ�ിെല മ�തിർ� ഒരാൾ�് പ�റ�് േജാല� െച�ാൻ
കഴ�യ�േ�ാൾ മ�തിർ� ര�ാമെ� ആൾ�് വ�ട�െനയ�ം ക���കെളയ�ം
�ശ���ാൻ കഴ�യ�ം എ�് നിർ�ഹണ വാദികൾ ച��ി�ാ����



ഭർ�ാവ്

ക�ട�ംബം

േപാ���വൻ

എ�

സജീവ

ധർ�വ�ം

ഭാര�

വ���കാര��ൾ േനാ��� ൈവകാരിക ധർ�വ�ം സ��കരി��


ഇത്

അണ�

ക�ട�ംബ�ിനക�്

ല�ംഗ

അട��ാന�ില��

െതാഴ�ൽവ�ഭജനം െകാ��വ��


അണ�

ക�ട�ംബ�ിന�ം

ല�ംഗ

അട��ാന�ില��

െതാഴ�ൽ

വ�ഭജന�ിന�ം ആണ് നിർവഹണ വാദികൾ �പാധാന�ം നൽകിയത്
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അണ�ക�ട�ംബ�ിൽ നി�് ക���ക�ട�ംബ�ിേല��� മാ�ം


അണ�ക�ട�ംബ�ിൽ നി�് ക���ക�ട�ംബ�ിേല��� മാ�ം ഇ��യ�ൽ



ക���ക�ട�ംബ�ൾ അതിേവഗം ഇ�ാതായ�െ�ാ�ിരി��കയാണ് എ�ാണ്

ഒര� �പധാന ചർ�ാവ�ഷയമാണ്
ഇ��യ�െല

െപാത�ധാരണ.

ഈ

സാമാന�ധാരണ

സമ�ഹശാ��ം

േചാദ�ംെച����


ക���ക�ട�ംബ�ളിൽ
ഉ�ായ����െത��ം

നി��ം

അണ�

േനെര

ക�ട�ംബ�ളിേല�്

മറി�ാണ്

അ� മാ�ം

സംഭവ������ത്

എ��ം

സമ�ഹശാ���ൻ അഭി�പായെ�ട���


അണ�ക�ട�ംബ�ൾ
�പേത�കി�്

ഇ��യ�ൽ

അധഃ��ത

എ�ാകാല��ം

ജാതികൾ��ം

നിലനി�ിര���,

വർ��ൾ��ം

ഇടയ�ലാണ്

അണ�ക�ട�ംബ�ൾ ക�ട�തലായ� നിലനി�ിര��ത്


ഇ��യ�ൽ
ക��െന

സ�ാത����ിന�
വർധ���

േശഷം

എ�ാണ്

സമ�ഹ

ക���ക�ട�ംബ�ള�െട
ശാ���നായ

എ�ം

എ.എം

ഷാ

അഭി�പായെ�ട��ത്. വർ����വര�� ആയ�ർൈദർഘ�ം ആണ് ഇതിന്
കാരണെമ��ം അേ�ഹം ച��ി�ാണി����


60

വയ��ന്

മ�കളില��

അന�പാത�ിൽ

വൃ�ജന�ള�െട

വർധനവ��ായ����്.

െമാ�ം

ജനസംഖ�

ഇ�ര�ിൽ

�പായം

ആയ����വർ ക���ക�ട�ംബ�ളിൽ ആണ് താമസ����ത് എ�ാണ്
അേ�ഹം അഭി�പായെ�ട��ത്.


ക���ക�ട�ംബ

വ�വ��തി

ഇ�ാതായ�െ�ാ�ിരി����

എ���

സാമാന�േബാധം െത�ാെണ�� ഇത് സ�ച�������
സംഘ�നവാദ വ��ണം


അണ�ക�ട�ംബം എ� നിർ�ഹണ വാദ വ��ണെ� സംഘ�ന വാദികൾ
േചാദ�ം െച����



���കൾ

വ�ട്

േജാല�കൾ

െച�ണം

എ���ത്

ല�ംഗപരമായ

അനീതിയാെണ�� സംഘ�ന വാദികൾ പറയ���


സം�ാര�ിെ�യ�ം

ചരി�ത�ിെ�യ�ം

അന�ഭവ

പഠന�ൾ

ഇത്

െത�ാെണ�് െതളിയ�����


ആധ�നിക

സമ�ഹ�ിൽ

ധാരാളം

���കൾ

േജാല���

േപാക�കയ�ം

സ�ാദി��കയ�ം െച����


ച�ല �പേത�ക വ�വസായ�ളിൽ െതാഴ�ൽ െച���ത് ���കളാണ്
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ല�ംഗപരമായ േവർതിരിവ് പ�ര�ഷെന വ�ട�െ� േമധാവ�യാ����. എ�ാൽ
ആധ�നിക സമ�ഹ�ിൽ ���കൾ ക�ട�ംബ നാഥകളായ വ�ട�കൾ ധാരാളം
കാണെ�ട���

ക�ട�ംബ�ിെ� വ�ത�� ര�പ�ൾ
വാസ�ല�ിെ� സ�ഭാവമന�സരി�് ക�ട�ംബ�െള ര�ായ� തരം തിരി�ാം


മാതൃ �ാനീയ ക�ട�ംബ�ൾ, പ�തൃ �ാനീയ ക�ട�ംബ�ൾ



മാതൃ�ാനീയ

ക�ട�ംബ�ളിൽ

നവദ�തിമാർ

വധ�വ�െ�

മാതാപ�താ��ാര�െട ഒ�ം താമസ�����


പ�തൃ

�ാനീയ

ക�ട�ംബ�ളിൽ

നവദ�തിമാർ

വരെ�

മാതാപ�താ��ാര�െട ഒ�ം താമസ�����
അധ�കാര�ിെ�

അട��ാന�ിൽ

ക�ട�ംബ�െള

ര��

ര�പ�ളായ�

തരംതിരി�ാം


പ�തൃ േമധാവ�ത� ക�ട�ംബം, മാതൃ േമധാവ�ത� ക�ട�ംബം



പ�ര�ഷന് അധ�കാരവ�ം ആധ�പത�വ�ം ഉ� ക�ട�ംബെ� ആണ് പ�തൃ
േമധാവ�ത� ക�ട�ംബം എ�് പറയ��ത്



���കൾ�് ക�ട�തൽ അധ�കാരവ�ം ആധ�പത�വ�ം ഉ� ക�ട�ംബ�ളാണ്
മാതൃ േമധാവ�ത� ക�ട�ംബ�ൾ എ�് അറിയെ�ട��ത്. മാതാവ�ന� പ�ർ�
അധ�കാരം ഉ� ക�ട�ംബ�ൾ ആയ�രി��ം

വംശ പാര�ര��ിെ� അട��ാന�ിൽ ക�ട�ംബ�െള ര�ായ� തരംതിരി�ാം


മാതൃ ദായ ക�ട�ംബ�ൾ എ��ം പ�തൃ ദായ ക�ട�ംബ�ൾ എ��ം



വംശപാര�ര�ം

മാതാവ�ല�െട

നിലനിൽ���

ക�ട�ംബ�െളയാണ്

മാതൃദായ ക�ട�ംബ�ൾ എ�റിയെ�ട��ത്


വംശപാര�ര�ം

പ�താവ�ല�െട

നിലനിൽ���

ക�ട�ംബ�െളയാണ്

പ�തൃദായ ക�ട�ംബ�ൾ എ�റിയെ�ട��ത്
ദിശ

ക�ട�ംബം:

ഒര�

വ��ി

ജനി�

ക�ട�ംബെ�

ദിശ

ക�ട�ംബം

എ��

വ�ളി�െ�ട���
പ�നര�ൽപാദന ക�ട�ംബം: ഒര� വ��ി വ�വാഹംെച� അയ�െ�ട�� ക�ട�ംബം
പ�നര�ൽപാദന ക�ട�ംബം എ�� വ�ളി�െ�ട���
മ�് സാമ�ഹിക മ�ല�ള�ം ആയ� ക�ട�ംബ�ൾ��� ബ�വ�ം
ക�ട�ംബ�ിെല മാ��ള�ം


വ�ട�ം

ക�ട�ംബവ�ം

സമ�ഹ�ിെ�

മ��

മ�ല�ള�ം

ആയ�

ബ�െ��ാണിരി���ത്
ഉദാ: ജർമൻ ഏകീകരണ�ിന് അ�പതീ��ത പരിണിതഫല�ൾ
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��ല

സാ��ിക

പരിവർ�നം

�പ�കിയകൾ

ഉ�ാ����

ക�ട�ംബ�ില�ം

എ�ാൽ

ഇത്

ബ��ത��ില�ം

എ�ാ

രാജ��ളില�ം

�പേദശ�ളില�ം ഒര�േപാെല ആയ�െ�ാ�ണെമ�ി�


ക�ടാെത മാ�ം എ�ത�െകാ�് അർ�മാ���ത് മ���� അവ�യ�െട
പ�ർണമായ അ��മ� മാ��ള�ം ത�ടർ�യ�ം ഒര�മി�ാണ് നിലനിൽ���ത്

ക�ട�ംബം എ�തമാ�തം ല�ംഗവൽ�രി�െ���രി����?


ആൺക���

മാതാപ�താ��ാെര

വയ��കാല�്

സംര����െമ��ം

െപൺക��� വ�വാഹേശഷം വ�ട�വ��� േപാക�ം എ�താണ് ആള�കള�െട
െപാത�െവ ഉ� വ�ശ�ാസം


ഇത് ആൺക����് േവ�ി ക�ട�തൽ പണം മ�ട���ത് കാരണമാക���



ആൺ

ശിശ��െളകാൾ

െപൺശിശ��ൾ�്

അതിജീവന

ആണ്.

എ�ി��ം

സാധ�ത
ഇ��യ�ൽ

ക�ട�തല��ത്
ക�റ�

�പായ

വ�ഭാഗ�ിൽ ഉ� െപൺക���കള�െട മരണനിര�് ആൺക���കെള�ാൾ
താരതേമ�ന ക�ട�തലാണ്


െപൺ�ഭ�ണഹത� മ�ലം

ല�ംഗ

അന�പാത�ിൽ

െപെ����

ഇട�വ്

ഉ�ായ����്


പ�ാബ് ഹരിയാന മഹാരാ�� പട��ാറൻ ഉ�ർ�പേദശ് ത�ട�ിയ
സമൃ�മായ സം�ാന�ളിൽ ല�ംഗ അന�പാത�ിൽ ഇട�വ് ഉ�ായ����്



പ�ാബ�ൽ

1000

ആൺക���കൾ�്

793

െപൺക���കൾ

എ�

അവ�യ�േല�് ക���കള�െട ല�ംഗ അന�പാതം ക�റ��
പ�ാബ�െലയ�ം ഹരിയാനയ�െലയ�ം ച�ല ജി�കളിൽ അത് 700-ൽ താെഴയായ�
ക�റ��
വ�വാഹം എ� �ാപനം


എ�ാ സമ�ദായ�ളില�ം ചരി�തപരമായ� കാണെ�ട��താണ് വ�വാഹം.
ക�ട�ംബം ര�പ�കരി��ക എ�താണ് വ�വാഹ�ിെ� �പധാന ധർ�ം



വ�വാഹെമ�ത് സാർവ�തികം ആയ���� ഒര� സാമ�ഹ� �ാപനം ആണ്



ഇത് സാമ�ഹികപരമായ�ം സാം�ാരികപരമായ�ം അംഗീകരി�െ������
സാമ�ഹ� �ാപനം ആണ്

വ�വാഹ�ിെ� ര�പ�ൾ


വ�വാഹ�ിന� പല ര�പ�ള��്. അവയ�െട അട��ാനം
1.

പ�ാളികള�െട എ�ം

2.

ആർ�് ആെര വ�വാഹം കഴ��ാം എ�ത് സംബ��� നിയമ�ൾ

1.പ�ാളികള�െട എ��ിന് അട��ാന�ിൽ വ�വാഹെ� ര�ായ� തിരി�ാം
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(a). ഏക വ�വാഹം
(b). ബഹ� വ�വാഹം
ഏക വ�വാഹം


ഒര� വ��ി�് ഒേരസമയം ഒര� പ�ാളിെയ മാ�തേമ അന�വദി��� വ�വാഹ
ര�പമാണ് ഏക വ�വാഹം



ഒര� പ�ര�ഷൻ ഒര� ���െയ അെ��ിൽ ഒര� ��� ഒര� പ�ര�ഷെന മാ�തം
വ�വാഹം കഴ���� സ��ദായം ആണിത്



ഏക

വ�വാഹമാണ്

െപാത�വായ�

സമ�ഹ�ിൽ

അംഗീകരി�����

വ�വാഹരീതി
ബഹ� വ�വാഹം


ഒര� വ��ി ഒ�ിൽ��ട�തൽ പ�ാളികെള വ�വാഹം കഴ����തിന് ആണ്
ബഹ� വ�വാഹം എ�് പറയ��ത്



ഒര� പ�ര�ഷൻ ഒ�ിൽ ക�ട�തൽ ���കെള വ�വാഹം കഴ���കേയാ ഒര� ���
ഒ�ിൽ

ക�ട�തൽ

പ�ര�ഷ�ാെര

വ�വാഹം

കഴ���കേയാ

െച���

രീതിയാണിത്
ബഹ� വ�വാഹെ� ര�ായ� തിരി�ാം
(a). ബഹ�ഭാര�ത�ം
(b).ബഹ�ഭർത�ത�ം
ബഹ�ഭാര�ത�ം


ഒര� പ�ര�ഷന് ഒേരസമയം രേ�ാ അതിലധ�കേമാ ഭാര�മാർ ഉ�ായ�രി���
സ��ദായെ�യാണ് ബഹ�ഭാര�ത�ം എ��പറയ��ത്.



ഉദാഹരണം മ���ം ക���ണി�ി, ൈ�ടബൽ ക���ണി�ി

ബഹ�ഭർത�ത�ം


ഒര�

����്

ഒേരസമയം

രേ�ാ

അതിലധ�കേമാ

ഭർ�ാ��ാർ

ഉ�ായ�രി��� സ��ദായമാണ് ബഹ�ഭർത�ത�ം.


ഉദാഹരണം ട�ബ�ൻസ്, ആദിവാസ� സമ�ഹ�ളായ െ�ാഡാസ്, േകാ�സ്

അന��കമ ഏക വ�വാഹം


ച�ല

സമ�ഹ�ളിൽ

പ�ാളിയ�െട

വ�വാഹേമാചന�ിന�േശഷം

മരണേശഷം

അെ��ിൽ

വ��ികെള വ���ം വ�വാഹം െച�ാൻ

അന�വദി����


ഇ�ര�ില�� വ�വാഹ�ിൽ ഒര� സമയ�് ഒ�ിലധ�കം പ�ാളികെള
സ��കരി�ാൻ അവർ�് അന�വാദമി�



ഇ�ര�ില�� ഏക വ�വാഹെ� അന��കമ ഏക വ�വാഹം എ�്
വ�ളി����.
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അേറ�്ഡ് മാേര�ജ്


ച�ല

സമ�ഹ�ളിൽ



വ�വാഹ

വ�വാഹ

പ�ാളികെള

തിരെ�ട����ത്

മാതാപ�താ�േളാ ബ���േളാ ആയ�രി��ം
പ�ാളികൾ�്

ഉ�ായ�രി��കയ��
അവർ�്

തീര�മാനെമട��ാന��

എ�ാൽ

ഇ�മ��വെര

ച�ല

വ�വാഹ

സമ�ദായ�ളിൽ
പ�ാളികളായ�

അവസരം
വ��ികൾ�്

തിരെ�ട��ാൻ

അന�വാദമ��്
വ�വാഹ നിയമ�ൾ
സ�ഗണ വ�വാഹ�ിെ�യ�ം ബഹിർഗണ വ�വാഹ�ിെ�യ�ം നിയമ�ൾ


ഓേരാ

സമ�ഹ�ില�ം

വ�വാഹ

കാര��ിൽ

ച�ല

നിയ��ണ�ള�ം

വ�ല��കള�ം ഉ�്


അവ ജീവ�തപ�ാളിെയ െതരെ�ട����ത് സംബ��� നിയമ�ള�ം
മാർ�നിർേ�ശ�ള�ം ആണ്



ആെരെയാെ� വ�വാഹം കഴ��ാം ആെരെയാെ� വ�വാഹം കഴ��ാൻ
പാട�� എ�് വ��മായ� നിർ�ച��െ������്



ഇണകള�െട േയാഗ�ത അേയാഗ�ത എ�ിവ സംബ��� നിയമ�െള
അട��ാനമാ�ി വ�വാഹ ര�പ�െള ര�ായ� തരംതിരി�����്
(a). സ�ഗണവ�വാഹവ�ം
(b). ബഹിർഗണ വ�വാഹവ�ം

സ�ഗണ വ�വാഹം


സ��ം

ഗണ�ിൽ

നി��ം

ജീവ�ത

പ�ാളിെയ

തിരെ�ട����

വ�വാഹനിയമം ആണ് സ�ഗണ വ�വാഹം


സ��ം

ഗണ�ിന്

പ�റേമനി���

വ�വാഹം

ഇവ�െട

ഇതിൽ

അന�വദി���ി�


ഉദാ: ജാതി േഗാ�തം മ�തലായ ഗണ�ള�െട വ�വാഹ�ൾ

ബഹിർഗണ വ�വാഹം


ഒര� വ��ി സ��ം ഗണ�ിന് പ�റ���വെര വ�വാഹം െച���
സ��ദായമാണിത്



സ�ഗണ വ�വാഹ�ിന് േനർവ�പരീതമാണ് ഇത്



ക�ലം ജാതി വംശീയേമാ മതപരേമാ ആയ ഗണ�ൾ എ�ി�െനയ��
ഗണ�ള�മായ� ബ�െ��വയാണ് ഇവ



ച�ല �ഗാമ�ളിൽ �ഗാമ ബഹിർഗണ വ�വാഹം അന����െ�ട����്



െപൺമ�െള സ��ം വ���ൽനി�് വ�ദ�ര �ഗാമ�ളിെല ക�ട�ംബ�ളിേല�്
വ�വാഹം െച�് അയ���താണ് �ഗാമ ബഹിർഗണ വ�വാഹം
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ബ��ത�ം - വ�വ�ധ തര�ൾ


വ�വാഹം

വഴ�േയാ

ര�ബ�ം

വഴ�

വ��ികൾ

ത�ില��ാക��

ബ�െ�യാണ് ബ��ത�ം എ�� പറയ��ത്


വ�വാഹം ര�ബ�ം എ�ിവയാണ് ബ��ത��ിെ� അട��ാനം



ബ��ത�െ� ര�ായ� തരം തിരി�ാം

1.

ൈവവാഹിക ബ��ത�ം

2.

സേഗാ�ത ബ��ത�ം

1. ൈവവാഹിക ബ��ത�ം


വ�വാഹ�ില�െട ഉ�ാക�� ബ�മാണ് ൈവവാഹിക ബ�ം



ഉദാ: ഭർ�ാവ�ം ഭാര�യ�ം ഭർ�ാവ�െ� അ�ന�ം അ�യ�ം മര�മകള�ം
മര�മകന�ം

2. സേഗാ�ത ബ��ത�ം


ര�ബ�ം വഴ�േയാ െപാത� പ�ർ��കത�ം വഴ�േയാ ഉ�ാക�� ബ��ിന്
സേഗാ�ത ബ��ത�ം എ�് പറയ���



ഉദാ: പ�താവ് -പ��തൻ പ�താവ�െ� സേഹാദരൻ

2.സാ��ിക സാമ�ഹ� �ാപന�ൾ
െതാഴ�ല�ം സാ��ിക ജീവ�തവ�ം
എ�ാണ് െതാഴ�ൽ?


േവതനം പ��� േജാല�യാണ് െതാഴ�ൽ എ�് ആണ് ആധ�നിക സ��ം



എ�ാൽ പല തര�ില�� േജാല�കെളയ�ം േവതനം പ��� േജാല�കൾ



അനൗപചാരിക സ�ദ��വ�യ�െല പല െതാഴ�ല�കള�ം േവതനം പ���

ആയ� കണ�ാ�ാൻ കഴ�യ��
െതാഴ�ല�കൾ അ�


അനൗപചാരിക സ��് വ�വ� എ�ാൽ വ�വ�ാപ�തമായ െതാഴ�ൽ
േമഖല�്ക് പ�റ��� ഇടപാട�കളാണ്



േസവന�ൾ

നൽക��തിന�� പണ

ൈകമാ�ം,

സാധന�ള�െടയ�ം

േസവന�ള�െടയ�ം േനരി��� ൈകമാ�ം എ�ിവ ഇതിൽ ഉൾെ�ട���


െതാഴ�ല�െ� നിർ�ചനം: മാന�ഷ�ക ആവശ��ൾ നിറേവ���
സാധന�ള�െടയ�ം േസവന�ള�െടയ�ം ഉൽ�ാദനം ല��മാ�ിെ�ാ�്
ച�മതലകൾ നിർ�ഹി���തിന് െതാഴ�ൽ എ�് പറയ���
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ആധ�നിക െതാഴ�ൽ ര�പ�ള�ം െതാഴ�ൽ വ�ഭജനവ�ം


ആധ�നികപ�ർ� സമ�ഹ�ളിെല ജന�ള�െട �പധാന െതാഴ�ൽ കൃഷ�യ�ം
കാല�വളർ�ല�ം

ആയ�ര���.

എ�ാൽ

ആധ�നിക

സമ�ഹ�ളിൽ

ജന�ളിൽ െചറിെയാര� വ�ഭാഗം മാ�തേമ കൃഷ�യ�ൽ ഏർെ�ട�����
ആധ�നിക

വ�വസായ

സമ�ഹ�ളിൽ

െതാഴ�ല�ന്

വളെരേയെറ

മാ��ൾ

സംഭവ������് അവയ�ൽ �പധാനെ��വ:
1.

കൃഷ�

േമഖല

വ�വസായവൽ�രി�െ���.

കൃഷ�

െച���തിനായ�

യ���ളാണ് ഉപേയാഗി�െ�ട��ത്. ഇ��െയേ�ാല�� ഒര� രാജ��്
ജനസംഖ�യ�െട

നെ�ാര�

ഭാഗവ�ം

�ഗാമീണരാണ്.

കൃഷ�േയാ

മ��

െതാഴ�ല�കേളാ ആണ് അവർ െച���ത്
2.

േസവന േമഖലയ�െട വ�കസനം

3.

ആധ�നിക സമ�ഹ�ളിെല സ�ദ് വ�വ�യ�െട ഒര� �പധാന സവ�േശഷത
വളെര സ�ീർണമായ െതാഴ�ൽ വ�ഭജനമാണ്

4.

െതാഴ�ല�െന വ�ത��മായ അേനകം െതാഴ�ല�കൾ ആയ� തരംതിരി��
ഓേരാ�ില�ം ജന�ൾ �പേത�ക പരി�ാനം ആർ�ി��

5.

ആധ�നിക സമ�ഹ�ിൽ െതാഴ�ല�െ� �ാന മാ�വ�ം സംഭവ��ാൻ
കാരണമായ�.

വ�വസായവൽ�രണ�ിന് മ�ൻപ് മി�

െതാഴ�ല�കള�ം

ക�ട�ംബാംഗ�ൾ േചർ�് വ�ട�നക�് തെ�യാണ് െച��ര��ത്. എ�ാൽ
വ�വസായവൽ�രണംേ�ാെട അവ ഫാ�റികളിേല�് മാ�െ���
6.

ഫാ�റികളിൽ േജാല� െച���വർ�് സവ�േശഷ േജാല�കൾ െച�ാന��
പരിശീലനം നൽകെ���. ഈ േജാല��് അവർ�് ക�ല� ലഭി��കയ�ം െച��

7.

െതാഴ�ല�ന� േമൽേനാ�ം വഹി���തിനായ� മാേനജർമാെര നിയമി��.
െതാഴ�ലാളികള�െട

ഉൽ�ാദന�മതയ�ം

അ�ട�വ�ം

വർധ�����കയായ�ര��� അവര�െട ച�മതല
8.

ആധ�നിക സമ�ഹ�ള�െട മെ�ാര� �പധാന സവ�േശഷത സാ��ിക
പര�രാ�ശയത�ം ആണ്

െതാഴ�ല�െ� ര�പാ�രം


ആധ�നിക വ�വസായ സമ�ഹ�ിൽ െതാഴ�ല�ൽ വളെരയധ�കം മാ��ൾ
കാണെ���. അവ �പധാനമായ�ം :

a)

വ�വസായ�ക �പ�കിയകൾ ലളിതവൽ�രി�െ���

b)

അവ സമയ ബ��തവ�ം സംഘട�തവ�ം നിരീ�ണ വ�േധയവ�മായ�

c)

വൻേതാതില�� ഉൽ�ാദന�ിന് വൻ വ�പണികൾ ആവശ�മായ� വ��
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d)

പല ഘടക�ൾ േചർ�് ഒര� ഉൽ��ം നിർ�ി�ാൻ െതാഴ�ലാളികള�െടയ�ം
യ��സാമ�ഗികള�െടയ�ം ഒര� �കമം ര�പെ�ട��ി

e)

ആധ�നിക

വ�വസായ�ക

യേ��ാപകരണ�ള�ം

ഉൽ�ാദന�ിന്

െതാഴ�ലാളികള�െട

വ�ലപ�ട����

�പവർ�നേമ�യ�െട

ത�ടർ�യായ നിരീ�ണ സംവ�ധാന�ള�ം ആവശ�മായ� വ��
f)

അയ� ഉൽപാദനം, െതാഴ�ല�െ� വ�േക��ീകരണം എ�ിവയ�േല���
മാ�ം സംഭവ���
മാറ�� വ�പണി സാഹചര��ൾ�ന�സരി�് ഉൽപാദനം �കമീകരി���തിന്
അയ� ഉ�ാദനം എ�് വ�ളി���ത്.

g)

ആേഗാളവൽ�രണ കാലഘ��ിൽ �ാപന�ള�ം രാജ��ള�ം ത�ിൽ
വളർ��വര�� മ�രമാണ് ഇ�ര�ില�� ഒര� ഉൽ�ാദന വ�വ��്ക്
വഴ�െയാര��ിയത്

3..രാ���യ �ാപന�ൾ


സമ�ഹ�ിൽ അധ�കാര വ�തരണവ�മായ� ബ�െ�� �ാപന�ളാണ്
രാ���യ �ാപന�ൾ



രാ���യ �ാപന�െള��റി�് മന��ലാ���തിന് സഹായകമായ ര�്
സ�ൽ��ളാണ് അധ�കാരവ�ം ആധ�പത�വ�ം

അധ�കാരം


മ���വർ

എതിർ��േ�ാൾ

േപാല�ം

സ��ം

ഇ�

നട��ലാ�ാന��

വ��ിയ�െട അെ��ിൽ സംഘ�ിെ� കഴ�വ�െനയാണ് അധ�കാരം എ�്
പറയ��ത്


അധ�കാരം കാണി���വർ അ�െന െച���ത് മ���വര�െട െചലവ�ൽ
ആണ്



സമ�ഹ�ിൽ ഒര� നി��ത അളവ�ൽ അധ�കാരമ��്



സമ�ഹ�ിെല ച�ലർ�് അധ�കാരമ��് മ���വർ�് അധ�കാരമി�



ഒര�

വ��ിേ�ാ

സംഘ�ിേനാ

ഒ�െ���രി��േ�ാൾ

അധ�കാരമി�.

മ���വര�മായ� ബ�െ���െകാ�ാണ് അധ�കാരം അവർ�് ലഭി���ത്
ഉദാ:

ക�ട�ംബ�ിെല

ഏൽ������


മ�തിർ�വർ

വ���

ച�മതലകൾ

ക���കെള

�പ�ൻസ��ൽ ��ളിൽ അ�ട�ം നട��ലാ����

എ�ാൽ അധ�കാരം എ�െനയാണ് അതിെ� ല��ം േനട��തിനായ�
ഉപേയാഗി���ത് എ�ത് മന��ലാ�ാൻ ആധ�പത�ം എ� സ��ം
സഹായ�����
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ആധ�പത�ം


അധ�കാരം

�പേയാഗി�െ�ട��ത്

ആധ�പത��ില�െടയാണ്

അധ�കാര�ിെ� നിയമാന�സൃത ര�പമാണ് ആധ�പത�ം


നിയമസാധ�തെയ അട��ാനമാ�ിയാണ് ആധ�പത�ം നിലെകാ���ത്



അതിനാൽ ആധ�പത�ം �ാപനവൽകൃതമാണ്.



ജന�ൾ അധ�കാരികള�െട അധ�കാരെ� അംഗീകരി���തിന് കാരണം
അവര�െട

നിയ��ണം

ന�ത�ം

നീതിയ��വ�ം

ആയ�രി��ം

എ�്

കര�ത��തിനാലാണ്
രാ�� രഹിത സമ�ഹ�ൾ


രാ���ിെ� ആവ�ർഭാവ�ിന� മ�ൻപ് നിലനി�ിര�� സമ�ഹ�ളാണ്
രാ�� രഹിത സമ�ഹ�ൾ എ�് പറയ��ത്



ഇ�രം സമ�ഹ�ളിൽ സാമ�ഹ��കമം നിലനിർ���തിന് ആധ�നിക



സാമ�ഹ��കമം നിലനിർ���തിന് അനൗപചാരിക സംവ�ധാന�ളാണ്

ഭരണരീതികൾ ഉ�ായ�ര��ി�
രാ�� രഹിത സമ�ഹ�ൾ ഉപേയാഗി��ര��ത്


ബ��ത�ം, വ�വാഹം, വാസ�ലം എ�ിവെയ അട��ാനമാ�ിയ��
സഖ��ൾ

നിലനിർ��കയ�ം

ശ�ത��െളയ�ം

മി�ത�െളയ�ം

പെ�ട�����െകാ��� ആചാര�ള�ം ചട��കള�ം നട�െ�ട�കയ�ം
െച��ര���


എ�ാൽ ആധ�നിക രാ���ിന് നിയതമായ ഘടനയ�ം ഔപചാരികമായ
നടപട��കമ�ള�ം ഉ�്

രാ��ം എ� സ��ം


പാർലെമ��ം സ�വ�ൽ ഉേദ�ാഗ��ാര�ം അട�ിയ ഗവൺെമ� ഒര�
നി��ത ഭ��പേദശം ഭരി���തിനാണ് രാ��ം എ�് പറയ��ത്



ഗവൺെമ�ിെ�

അധ�കാര�ിന്

ഒര�

നിയമവ�വ�യ�െട

പ���ണ

ഉ�ായ�രി��ം


നിർവഹണവാദ വ��ണം: രാ��ം സമ�ഹ�ിെല എ�ാ വ�ഭാഗ�ള�െടയ�ം



സംഘടനവാദ

താൽപര��െള �പതിനിധ�കരി����
വ��ണം:

സമ�ഹ�ിെല

ദ�ർബല

വ�ഭാഗ�ള�െട

താൽപര��ളാണ് രാ��ം �പതിനിധ�കരി���ത്


ജനസംഖ�, നി��ത �പേദശം, ഗവൺെമ�, പരമാധ�കാരം എ�ിവയാണ്
ഒര� രാ���ിെ� �പധാന ഘടക�ൾ
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ആധ�നിക രാ���ിെ� മ�ഖ� സവ�േശഷതകൾ
1.

പരമാധ�കാരം

2.

പൗരത�ം

3.

േദശീയത

4.

ഗവെ��

(a).പരമാധ�കാരം


ഒര� നി��ത ഭ��പേദശ�ിന് േമൽ രാ��ം നട��� രാ���യ ഭരണെ�
ആണ് പരമാധ�കാരം എ�് പറയ��ത്



പരമാധ�കാരം രാ���ിെ� ക��കയാണ്



പരമാധ�കാരം എ�ാൽ അ�ിമ അധ�കാരം എ�ാണർ�ം



പരമാധ�കാരം

രാ���ൾ

േനട�െയട��ത്

നിര�രമായ

സമര�ളില�െടയാണ്


ഉദാ: �ഫ�് വ��വം ഇ��ൻ സ�ാത���സമരം

(b). പൗരത�ം


പൗരാവകാശ�ൾ, രാ���യ അവകാശ�ൾ, സാമ�ഹിക അവകാശ�ൾ
എ�ിവ പൗരത� അവകാശ�ളിൽ ഉൾെ�ട���



പൗരാവകാശ�ൾ: ഇ�മ��ിട�� താമസ��ാന�� അവകാശം,
അഭി�പായ സ�ാത���ം, മതസ�ാത���ം, സ�ാദി�ാന�� സ�ാത���ം,
നിയമ�ിന�മ��ിൽ ത�ല�മായ നീതി ലഭി�ാന�� അവകാശം



രാ���യ

അവകാശ�ൾ:

െതരെ�ട���ൽ

പെ�ട��ാന�ം

�ാന�ളിേല�് മ�രി�ാന�ം ഉ� അവകാശ�ൾ,

െപാത�

�പായപ�ർ�ി

േവാ�വകാശം


സാമ�ഹിക

അവകാശ�ൾ:

നിലവാര�ിൽ

ഓേരാ

സാ��ിക

വ��ി��ം

ഏ�വ�ം

പ�േരാഗതിയ�ം

ച�ര��ിയ
സ�ര�യ�ം

അന�ഭവ��ാന�� വ�േശഷ അവകാശെ�യാണ് സാമ�ഹിക അവകാശം
എ�് പറയ��ത്.

ആേരാഗ�പരിപാലനം, െതാഴ�ല��ാ� േവതനം, മിനിമം

ക�ല� എ�ിവ ഇതിൽ ഉൾെ�ട���
േ�മ രാ���ൾ


ര�ാം േലാകമഹായ���ിന�േശഷം പാ�ാത� സമ�ഹ�ളിൽ േ�മ
രാ���ൾ

�ാപ��െ���.

സാമ�ഹിക

അവകാശ�ൾ

വ�പ�ല�കരി�െപ�താണ് േ�മരാ���ൾ ഉടെലട��ാന�� കാരണം
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എ�ാൽ വ�കസ�ര രാജ��ളിൽ ഇ�രം സാമ�ഹിക അവകാശ�ൾ
നിലനി�ിര��ി�.

ഈ

സാമ�ഹിക

അവകാശ�െള

രാ���ിെ�

ബാധ�തകൾ ആയ��ാണ് വ�കസ�രരാജ��ൾ ക�ത്


അത്

സാ��ിക

വളർ�െയ

തട�െ�ട����തായ��ാണ്

കണ�ാ�ിയത്
©.േദശീയത


ഒര� ഏക രാ���യ സമ�ദായ�ിെ� ഭാഗമാെണ� േബാധം �പദാനം
െച��� ഒര� ക��ം ച���െളയ�ം വ�ശ�ാസ�െളയ�ം േദശീയത എ�്
വ�ളി����



േദശീയത വ��ികളിൽ ഐക�േബാധവ�ം രാജ�േ�ഹവ�ം ജനി������.
േദശീയത

ഒര�

ആധ�നിക

�പതിഭാസമാണ്.

ആധ�നിക

രാ���ള�െട

ആവ�ർഭാവേ�ാെടയാണ് േദശീയത ഉയർ��വ�ത്


ആേഗാള വ�പണിയ�െട �ദ�തഗതിയ�ല�� വ�ാപനവ�ം കട�� േദശീയ
വ�കാര�ള�ം േപാരാ��ള�ം സമകാല�ക േലാക�ിെ� സവ�േശഷതയാണ്
ഉദാ: �ബ���ഷ്, ഇ��ൻ...

4.മതെമ� �ാപനം


മതെ���റി���

സാമ�ഹ�

ശാ��

പരമായ

പഠനം

വളെര

�പധാനെപ�താണ് മതെ���റി��� സാമ�ഹ� ശാ��പരമായ പഠനവ�ം
ൈദവശാ��പരമായ പഠനവ�ം വളെരയധ�കം വ�ത�ാസെ���രി����
1.

മത�ൾ എ�െന സമ�ഹ�ിൽ �പവർ�ി����െവ��ം അതിന� മ��
�ാപന�ള�ം ആയ�� ബ�ം എ�ാെണ��ം അേന�ഷ���െകാ���
അന�ഭവ

സ��മായ

പഠന�ളാണ്

സമ�ഹശാ��ം

മതെ���റി�്

നട���ത്
2.

സമ�ഹശാ��ം താരതമ�ാ�ക രീതി ഉപേയാഗി����

3.

മത

വ�ശ�ാസ�ൾ,

അന��ാന�ൾ,

�ാപന�ൾ

എ�ിവെയ

സമ�ഹ�ിെ�യ�ം സം�ാര�ിെ�യ�ം മ�� േമഖലയ�മായ� ബ�െ�ട��ി
െകാ�ാണ് സമ�ഹശാ��ം പഠി���ത്
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സമ�ഹ ശാ���ിെ� മതെ���റി��� പഠനരീതികൾ


അന�ഭവസ��പരമായ രീതി: മതെ���റി�് വ�ധ�നിർണയ സമീപനം
ഒഴ�വാ�ിെ�ാ��� രീതിെയ അന�ഭവസ��പരമായ രീതി എ�് പറയ���



താരതമ� രീതി: എ�ാ സമ�ഹ�െളയ�ം ഒേര തല�ിൽ െകാ��വ�്
പ�പാതേമാ മ�ൻവ�ധ�യ��ാെത പഠനം നട�ാൻ ഇത് സഹായ�����



സമ�ഹശാ��പരമായ വ��ണം: ക�ട�ംബ ജീവ�തം, സാ��ിക ജീവ�തം,
രാ���യജീവ�തം

എ�ിവയ�മായ�

മതെ���റി��

മന��ലാ�ാൻ

ബ�െ�ട��ി
കഴ�യ���

െകാ�്
എ�ാണ്

മാ�തേമ
സമ�ഹ

ശാ��പരവ�മായ വ��ണം
മത�ള�െട െപാത�വായ സവ�േശഷതകൾ


മതപരമായ വ�ശ�ാസ�ള�ം അന��ാന�ള�ം സം�ാര�ൾ�് അന�സരി�്
വ�ത�ാസെ���രി����.

എ�ാ

മത�ൾ��ം

െപാത�വായ

ച�ല

സവ�േശഷതകള��് അവ :
1.

ആദരവ�ം ഭയഭ�ി വ�കാര�ള�ം ഉണർ��� ഒര� ക��ം ച���ൾ

2.

ആചാര�ൾ അഥവാ ചട��കൾ

3.

വ�ശ�ാസ�കള�െട ഒര� സമ�ദായം

ആചാര�ൾ


മതവ�മായ� ബ�െ�� പലവ�ധ ആചാര�ള��്



�പാർ�ന, മേ��ാ�ാരണം, ഗാനാലാപം, ച�ല തര�ില�� ഭ�ണം
കഴ��ൽ,

ച�ല

ഭ�ണ�ൾ

കഴ��ാതിരി�ൽ,

ച�ല

ദിവസ�ളിൽ

ഉപവാസം അന����ൽ ത�ട�ിയവ ഇതില�ൾെ�ട���


ആചാര�ൾ നട���ത് മതപരമായ ച���െള ല��മാ�ിയാണ്



ആചാര�ള�ം അന��ാന�ള�ം സാധാരണജീവ�ത�ിെല നടപട�കൾ
നി��ം വ�ത��മായ�രി��ം

മതപരമായ ആചാര�ള�െട സവ�േശഷതകൾ


മതപരമായ ആചാര�ൾ ഒര� വ��ി നിത�ജീവ�ത�ിൽ സ�കാര�മായ�
അന������വ ആണ്



എ�ാൽ

വ��ികൾ

ക��ായ�

അന������

ആചാര�ള�ം

എ�ാ

മത�ളില�ം നിലനിൽ�����്
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പ�ികൾ, മ���ം പ�ികൾ, അ�ല�ൾ, േദവാലയ�ൾ ത�ട�ിയ ച�ല
�പേത�ക

�ല�ളിൽ

ആണ്

ഇ�ര�ില��

ചട��കള�ം

അന��ാന�ള�ം നട���ത്


മതം വ�ശ�� മ�ലെ� ക�റി���താണ്



ഒര� വ�ശ�� മ�ല�ിേല�് �പേവശി��േ�ാൾ വ�വ�ധ മത�ളിെല
അംഗ�ൾ

ശിര�്

മ�ട�കേയാ

മ�ടാെത

ഇരി��കേയാ

െച����

പാദര�കൾ അഴ��� വ�്ക��� �പേത�കതരം വ���ൾ ധരി����


ഭയഭ�ി ബഹ�മാനം, പ�ണ��ല�േളാേടാ സാഹചര��േളാേടാ ഉ�
ആദരവ് എ�ിവയാണ് അവരിൽ കാണ�� െപാത�വായ സവ�േശഷതകൾ

മത�ിെ� ആരംഭം


മത�ിെ�

ആരംഭെ�

ക�റി�്

പലവ�ധ�ില��

വ�ാഖ�ാന�ൾ

നിലനിൽ�����്
ഇ.ബ�. ൈടലർ


മത�ിെ� ആരംഭെ� ക�റി�് ഉ� അേ�ഹ�ിെ� സ��ാ�മാണ്
‘ആനിമിസം’



അേ�ഹ�ിന്

അഭി�പായ�ിൽ

മതം

ഉ�ായത്

‘ആ�ാവ്’

എ�

ആശയ�ിൽ നി�ാണ്
െഹർബർ�് െ�ൻസർ


മത�ിെ�

ആരംഭം

േ�പതേ�ാട��

േപട�യ�ൽ

നി�ാെണ�ാണ്

െഹർബർ�് െ�ൻസറ�െട അഭി�പായം


അേ�ഹ�ിെ� സ��ാ�ം ‘പ�ർവ�ക ആരാധന അഥവാ ആനിമിസം’
എ�ാണ് അറിയെ�ട��ത്

െജയ�ംസ് േ�ഫസർ


അേ�ഹ�ിെ� സ��ാ�ം ‘നാ��റല�സം’ എ�ാണ് അറിയെ�ട��ത്
നിലനിൽ��നായ��

േപാരാ��ിൽ

�പകൃതി

മന�ഷ�െന

പരാജയെ�ട��ിയേ�ാഴാണ് മന�ഷ�ൻ �പകൃതിെയ ൈദവമായ� ആരാധ���
ത�ട�ിയത് എ�ാണ് െജയ�ംസ് േ�ഫസർ അഭി�പായെ�ട��ത്
എമിൽ ദ�ർേഖയ�ം


മതെ���റി��� മ�� സ��ാ��െള�ാം എതിർ��െകാ�് സാമ�ഹ�
ശാ��പരമായ ഒര� സ��ാ�ം െകാ��വ� വ��ിയാണ് എമില� ദ�ർേഖയ�ം



മതപരമായ വ�ശ�ാസ�ൾ സാമ�ഹികം ആണ് എ�ാണ് അേ�ഹ�ിെ�
അഭി�പായം
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മത�ിന് ര�് തല�ള��് എ�ാണ് അേ�ഹം അഭി�പായെ�ട��ത്ശ��വ�ം അശ��വ�ം



ശ��മായത് അശ��മായതിൽനി�് േവർതിരി�െ���രി����



വ�ശ�� വ���ൾ�് �പകൃത�ാതീത ശ�ി ഉൾെ�ാ�����് എ�ാണ്
അേ�ഹം വ�ശ�സ����ത്



മതം ശ��മായത�മായ� ബ�െ���രി����

മത�ിെ� ഘടക�ൾ
1.

േപാളിേതയ്സം (ബഹ�ൈദവ വ�ശ�ാസം)

2.

േമാേനാേതയ്സം (ഏകൈദവവ�ശ�ാസം)



േപാളിേതയ്സം (ബഹ�ൈദവ വ�ശ�ാസം): ച�ല ആള�കൾ ഒേര സമയം ഒ�ിൽ
ക�ട�തൽ

ൈദവ�െള

ആരാധ�����.

അവെരയാണ്

ബഹ�ൈദവവ�ശ�ാസ�കൾ എ�് വ�ളി���ത്


േമാേനാേതയ്സം (ഏകൈദവവ�ശ�ാസം): ച�ല ആള�കൾ ഒര� ൈദവെ�
മാ�തം ആരാധ�����. അവെരയാണ് ഏകൈദവ വ�ശ�ാസ�കൾ എ�്
വ�ളി���ത്

മത�ിന� മ�� സാമ�ഹിക �ാപന�ള�മായ�� ബ�ം


മതം

മ��

സാമ�ഹിക

ബ�െ���രി����

�ാപന�ള�മായ�

അധ�കാരവ�ം

രാ���യവ�മായ�

വളെരയധ�കം
ഇതിന്

അട��

ബ�മ��്
ഉദാ: ജാതി വ�ര�� �പ�ാന�ൾ, ല�ംഗ വ�േവചന�ിെനതിെരയ��
�പ�ാന�ൾ


മതം ഒര� വ��ിയ�െട സ�കാര� വ�ശ�ാസ�ിെ� മാ�തം കാര�മ�. അതിൽ
ഒര� െപാത�സ�ഭാവമ��്



സമ�ഹം പ�േരാഗതി �പാപ���േ�ാൾ മത�ിെ� സ�ാധ�നം ക�റയ�ം
എ�ാണ് �ാസ��ൽ സമ�ഹ ശാ����ാർ വ�ശ�സ���ര��ത്



എ�ാൽ സമ�ഹ�ിെ� പല തല�ളില�ം മത�ിെ� സ�ാധ�നം ശ�മായ�
നിലനിൽ����െവ�ാണ് ആധ�നിക സംഭവ�ൾ കാണി���ത്

മതെ���റി��� മാ�് െവ�റിെ� സ��ാ�ം


‘െ�പാ��� എ�ി�് ആൻഡ് ��രി�് ഓഫ് ക�ാ���ല�സം’ എ�
ബ��ില�െടയാണ് അേ�ഹം മതെ���റി��� സ��ാ�ം
�പതിപാദി���ത്



മതവ�ം

സാമ�ഹിക

ത�ില��

സാ��ിക

ബ�െ�

െപര�മാ��ിെ�

ക�റി�ാണ്

മ��

അേ�ഹ�ിെ�

തല�ള�ം
സ��ാ�ം

പരാമർശി���ത്
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മാ�് െവബറിെ� സ��ാ��ിെല �പധാന ആശയ�ൾ:
1.

മ�തലാളി��ിെ� ഉയർ�യ�ല�ം

വളർ�യ�ല�ം കാൽവ�നിസം എ�

2.

ൈദവ�ിെ� മഹത��ിന� േവ�ിയാണ് േലാകം സൃ���െ��ത് എ�്

െ�പാ��� മതവ�ഭാഗം വല�യ സ�ാധ�നം െചല��ിയ����്
കാൽവ�നി��കൾ വ�ശ�സ���. അതിനാൽ ഏെതാര� െതാഴ�ല�ം െചേ��ത്
ൈദവ�ിെ� മഹത��ിനായ�രി�ണം
3.

കാൽവ�നി��കൾ

ൈദവഹിത�ിൽ

വ�ശ�സ���.

ഒര�

വ��ി

സ�ർ��ിേല�് ആേണാ നരക�ിേല�് ആണ് േപാക��ത് എ�് മ�ൻക���
നി�യ��െ������് എ�ാണ് ഇതിനർ�ം
4.

ഒര� വ��ി�് വ�ധ��െ��ത് സ�ർ�ം ആേണാ നരകം ആേണാ എ�റിയാൻ
ആ

വ��ി�്

മാർഗെമാ��മി�.

അടയാള�ൾ ഈ

േലാക�്

അതിനാൽ

സ��ം

ൈദവനി�യ�ിെ�

െതാഴ�ല�കളിൽ

കാണ��തിന്

ജന�ൾ പരി�ശമി��
5.

ഒരാൾ തെ� െതാഴ�ല�ൽ ��രതയ�ം വ�ജയവ�ം ൈകവരി�ാൽ അത്
ൈദവം

അയാളിൽ

സ���നാണ്

എ�തിെ�

അടയാളമായ�

വ�ാഖ�ാനി�െ���
6.

സ�ാദി��� പണം ലൗകിക കാര��ൾ�ായ� ഉപേയാഗി�ാൻ പാട��

7.

ത�ള�െട സ��് അവർ ലാഭം ഉ�ാ���തിന� േവ�ി നിേ�പ��ണം

മന�ഷ�ർ ദ�ർവ�യം ഇ�ാെത ജീവ��ണം
ഇ�െന നിേ�പം ഒര� പ�ണ� �പവർ�ിയായ� തീർ��
8.

മ�തലാളി��ിെ�
നിേ�പ�ില�െട

അട��ാനവ�ം
ക�ട�തൽ

ലാഭം

നിേ�പമാണ്.
ഉ�ാ���തിന�

മ�ലധന
േവ�ിയാണ്

മ�തലാളി�ം �ശമി���ത്
അ�െന മത�ിന് സാ��ിക വ�കസന�ിൽ സ�ാധ�നമ�െ��് െവബർ വാദി��
മതം ഒര� സാമ�ഹ� �ാപനം


മതം സമ�ഹ�ിെ� ഒര� �പധാന ഭാഗമാണ്.



അതിനാൽ സമ�ഹ�ിൽ നി�് േവർെപട��ി മതെ� പഠി�ാൻ കഴ�യ��



സാമ�ഹ� ശ�ികൾ മത �ാപന�െള സ�ാധ�നി����



രാ���യ ചർ�കൾ, സാ��ിക സാഹചര��ൾ, നിയമ�ൾ എ�ിവ
മതപരമായ െപര�മാ�െ� സ�ാധ�നി����



പര�രാഗത

സമ�ഹ�ളിെല

സാമ�ഹ�

ജീവ�ത�ിൽ

മതം

�പധാന

പ��വഹി�����്


മതപരമായ ച���ള�ം അന��ാന�ള�ം സമ�ഹ�ിെ� ഭൗതികവ�ം
കലാപരവ�മായ സം�ാരേ�ാട് േചർ�ിരി����
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5.വ�ദ�ാഭ�ാസെമ� �ാപനം


വ�ദ�ാഭ�ാസം ഒര� ആജീവനാ� �പ�കിയയാണ്



അത് ഔപചാരികേമാ അനൗപചാരികേമാ ആകാം



��ൾ വ�ദ�ാഭ�ാസം ഒര� വ��ിയ�െട ജീവ�ത�ിെല ഏ�വ�ം �പധാനെ��
ഘടകമാണ്



��ൾ

ഉ�ത

വ�ദ�ാഭ�ാസ�ിേല��ം

െതാഴ�ല�േല��ം

ഉ�

ഒര�

ചവ���പട�യാണ്


നമ��് ആവശ�മായ സാമ�ഹിക ൈവദഗ്ധ�ം നാം ആർ�ി���ത് ��ളിൽ
നി�ാണ്



ലളിത

സമ�ഹ�ളിെല

വ�ദ�ാഭ�ാസവ�ം

ആധ�നിക

സമ�ഹ�ളിെല

വ�ദ�ാഭ�ാസവ�ം ത�ിൽ ഗ�ണാ�കമായ വ�ത�ാസ�ള��്
ഔപചാരിക വ�ദ�ാഭ�ാസം


ആധ�നിക സ�ീർണ സമ�ഹ�ളിൽ ഔപചാരികവ�ദ�ാഭ�ാസം ആണ്
നിലനിൽ���ത്



സാ��ിക െതാഴ�ൽവ�ഭജനം, വ�ട�കളിൽനി�് െതാഴ�ല�െ� �ാനമാ�ം,
സവ�േശഷ പഠന�ിെ�യ�ം ൈവദഗ്ധ�ം ആർ�ിേ��തിെ�യ�ം
ആവശ�കത, രാ�� വ�വ�കള�െടയ�ം രാജ��ള�െടയ�ം ഉയർ�,
ച���ള�േടയ�ം ആശയ�ള�െടയ�ം ക���ൾ ത�ട�ിയവ ആധ�നിക
സമ�ഹ�ളിൽ കാണ���.



അതിനാൽ

ആധ�നിക

സമ�ഹ�ളിൽ

വ�ദ�ാഭ�ാസം

ഔപചാരികവ�ം

വ��വ�ം ആയ�രി�ണം


ആധ�നിക

സ�ീർണ

സമ�ഹ�ൾ

സാർവ�തിക

മ�ല��ളിൽ

അധ���തമാണ്


എ�ാൽ ലളിത സമ�ഹ�ൾ ക�ട�ംബം, ബ���ൾ, േഗാ�ത, ജാതി, മതം
എ�ിവെയ

അട��ാനമാ�ിയ��

�പേത�ക

മ�ല��െളയാണ്

ആ�ശയ����ത്
എമിൽ ദ�ർൈഖo


“വ�ദ�ാർ�ികൾ ഏത് സാമ�ഹിക വ�ഭാഗ�ിൽ െപ�വരായാല�ം വ�ദ�ാഭ�ാസം
അവരിൽ ച�ല ആശയ�ള�ം മേനാവ�കാര�ള�ം ശീല�ള�ം ഉറ���ണം”
എ�് അേ�ഹം അഭി�പായെ�ട���.



“വ�ദ�ാഭ�ാസം നൽക�� ഈ െപാത� അട��റയ��ാെത ഒര� സമ�ഹ�ിന�ം
അതിജീവ��ാനാവ��” എ�് അേ�ഹം ച��ി�ാ��
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സമ�ഹ�ിെല മ�ല��െള ഉൾെ�ാ�ാൻ അത് ക���കെള �പാ�രാ�ണം

നിർവഹണവാദ വ��ണം


നിർ�ഹണ വാദികൾ സാമ�ഹിക ആവശ��ള�െട അട��ാന�ിലാണ്
വ�ദ�ാഭ�ാസെ� വ�ലയ�ര����ത്



അവര�െട

അഭി�പായ�ിൽ

നിലനിർ��കയ�ം

വ�ദ�ാഭ�ാസം

നവ�കരി��കയ�ം

സാമ�ഹ�ഘടനെയ

െച����.

ക�ടാെത

അത്

സം�ാരെ� �പസരി����കയ�ം വ�കസ�����കയ�ം െച����


വ��ികള�െട ഭാവ� ര�പെ�ട����തിൽ വ�ദ�ാഭ�ാസ സ��ദായം �പധാന
പ��വഹി����. ഒര� വ��ിയ�െട കഴ�വ�കൾ വ�കസ���െ�ട��� െകാ�്
അവര�െട

പദവ�കൾ

െതരെ�ട����തിന്

വ�ദ�ാഭ�ാസം

അവസരെമാര�����
വ�ദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ആവശ�കത


ച�ലർ സമ�ഹെ� േ�ശണികരി���തിന�� ഒര� ഏജ� ആയാണ്
വ�ദ�ാഭ�ാസെ�

കാണ��ത്.

വ�ദ�ാഭ�ാസ�ിന��

അവസര�ളിെല

അസമത�ം സാമ�ഹിക േ�ശണീകരണ�ിെ� സൃ��യാെണ�് അവർ
വാദി����


സാമ�ഹിക സാ��ിക പ�ാ�ലം അന�സരി�ാണ് ക���കൾ വ�ത��
തര�ില�� ��ള�കളിൽ േപാക��ത്



ച�ല തര�ില�� ��ള�കളിൽ േപാക��ത�െകാ�് അവർ�് �പേത�ക
ആന�ക�ല��ള�ം അവസര�ള�ം ലഭി����



പലതര�ില�� ��ള�കൾ വേരണ� വർ��ിന�ം ബഹ� ജന�ൾ��ം
ഇടയ�ൽ

നിലനിൽ���

വ�ടവ�െന

വർധ�������െവ�്

ച�ലർ

ച��ി�ാണി����


�പേത�ക ��ള�കളിൽ പഠി��� ക���കൾ ക�ട�തൽ ആ�വ�ശ�ാസം
ഉ�വരായ�രി��ം എ�ാൽ ഇ�െനയ�� മിക� ��ള�കളിൽ പഠി�ാൻ
അവസരം നിേഷധ��െ��വര�െട അവ� വ�പരീതമായ�രി��ം



അേതസമയം ��ളിൽ േപാകാൻ കഴ�യാ�വര�ം ഇട�്ക് വ�് പഠനം



ല�ംഗ

നിർ���വര�ം ധാരാളമ��്
പരവ�ം

ജാതീയവ�മായ

വ�േവചനം

വ�ദ�ാഭ�ാസ�ിന��

അവസര�െള ബാധ��ാറ��്
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അധ�ായം 4
സം�ാരവ�ം സാമ�ഹ�വൽ�രണവ�ം
സം�ാരം എ�ാൽ എ�്?


സം�ാരം എ�ത് ഒര� െപാത� ധാരണയാണ്



സമ�ഹ�ിൽ എ�െന െപര�മാറണം എ�തിന് സം�ാരം ആവശ�മാണ്



സം�ാരം ഊർജസ�ലവ�ം സാമ�ഹികവ�ം ആണ്. സം�ാരം മന�ഷ�ൻ
സാമ�ഹികമായ� ആർ�ി���താണ്



സം�ാരം ആർ�ി�െ�ട��ത�ം വളർ�� വര��ത�ം സമ�ഹ�ിെല
മ���വര�മായ�� പര�ര ബ��ില�െടയാണ്. സം�ാര�ൾ പ�ർണമ�



അവ എ�ായ�േ�ാഴ�ം മാറ�കയ�ം പരിണമി��കയ�ം െച�� െകാ�ിരി����



ച�ല

ഘടക�ൾ

സം�ാരേ�ാട്

ക���േ�ർ�െ�����,

ച�ലത്

വ���കളയ���, ച�ല ഘടക�ൾ വ�കാസം �പാപ���കേയാ ച�ര���കയ�ം
െച����


സം�ാരം എ� െപാത�ധാരണ വ�കസ���െ�ട��ാന�� വ��ികള�െട
കഴ�വാണ് മന�ഷ�െന മൃഗ�ളിൽ നി�് വ�ത��നാ���ത്

നിർ�ചനം
എേഡ�ർഡ് ൈടലർ (E.B.Tylor):


�ബ���ഷ് പ��തനായ എേഡ�ർഡ് ൈടലർ അേ�ഹ�ിെ� '�പാകൃത
സം�ാരം' എ� പ��ക�ിൽ ആണ് സം�ാരെ� ക�റി�് നിർവച��ത്



"സമ�ഹ�ിെല ഒര� അംഗെമ� നിലയ�ൽ മന�ഷ�ൻ ആർ�ി� വ��ാനം,
വ�ശ�ാസ�ൾ, കല, സദാചാരം, നിയമം, ആചാരം, മ�� കഴ�വ�കൾ, ശീല�ൾ
എ�ിവയ�െട സ�ീർ�മായ ആെക��കയാണ് സം�ാരം"

മല�േനാവ്��:


നരവംശ

ശാ���ിെല

'നിർ�ഹണവാദ'

�ിെ�

�ാപകനായ

മല�േനാവ്�� നിർ�ച���രി���ത് ഇ�െനയാണ്


"പ�ർ�ജീത വ���ൾ, സാധന�ൾ, സാേ�തിക �പ�കിയകൾ, ആശയ�ൾ,
ശീല�ൾ, മ�ല��ൾ എ�ിവയട���താണ് സം�ാരം"

�ിേഫാർഡ് ഗീർട്സ:്


"മന�ഷ�ൻ അവൻ സ�യം െനെ�ട�� �പാധാന��ിെ� വലകളിൽ ത��ി
കിട��� ഒര� ജീവ�യാണ്. ആ വളകെള ഞാൻ സം�ാരമായ� കര�ത���"

46

Alphonsa Joseph, HSST (Jr.) Sociology, GVHSS Payyoli, Kozhikode
Higher Secondary National Service
Scheme | Thelima Edu Help Programme
45

െല�� ൈവ�്:


ഒര� വ�� നി� യാഥാർഥ��ിന� അർ�ം േചർ��� ഒര� മാർ�മായാണ്



അേമരി�യ�െല നരവംശ ശാ���രായ ആൽ�ഫഡ് െ�കാേബർ, �യ്ഡ്

അേ�ഹം സം�ാരെ� കാണ��ത്
��ക്േഹാൻ എ�ിവർ സം�ാരെ���റി�� സമ�ഗമായ പഠനം നട�ി


അവര�െട ബ��് -1952 ൽ �പസ���കരി� - “Culture: A Critical Review of
Concepts and Definitions”

സം�ാര�ിെ� �പേത�കതകൾ
സം�ാരം എ�ാൽ:1.

ച��, മേനാഭാവം, വ�ശ�ാസം എ�ിവയ�െട ഒര� രീതി

2.

ഒര� ജനതയ�െട െമാ�ം ജീവ�തരീതി

3.

െപര�മാ��ിൽ നി��� അമ�ർ�ീകരണം

4.

അഭ�സ�� െപര�മാ�ം

5.

പഠന സ�യ�ള�െട ഒര� കലവറ

6.

വ��ി തെ� ഗണ�ിൽ നി�് ആർ�ി��� സാമ�ഹ� ൈപതൃകം

7.

അവർ�ിത

�പ��േളാട��

ഒര�

ക��ം

നിലവാരെ�ട��ിയ

െപാര��െ�ടൽ
8.

െപര�മാ�െ� ൈനതികമായ� നിയ��ി���തിന�� സംവ�ധാനം

സം�ാര�ിെ� മാന�ൾ


സം�ാര�ിന� മ��� മാന�ള��് �ാനാ�കം, ൈനതികം, ഭൗതികം

a.�ാനാ�കം


നാം

കാണ��ത�ം

അവേബാധം

േകൾ���ത�ം

സൃ����െകാ�്

ആയ

അവ�്ക്

കാര��െള

ക�റി�്

ഒര�

അർ�േമക��തിെനയാണ്

�ാനാ�കം എ�് പറയ��ത്


ഉദാ: ഒര� െസൽ േഫാൺ അട���േ�ാൾ അത് ന��േടതാണ് എ�്
തിരി�റിയ��ത്, ഒര� രാ���യ േനതാവ�െ� കാർ��ൺ തിരി�റിയ��ത്

b.ൈനതികം


ഇത് െപര�മാ� നിയമ�െള സ�ച�������



ഉദാ: മ���വര�െട ക��കൾ ത�റ�ാതിരി��ക
മരണാന�രചട��കൾ നിർവഹി��ക
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c.ഭൗതികം


ഭൗതികവ���ൾ

ഉപേയാഗി��െകാ���

ഏെതാര�

�പവർ�നവ�ം

ഇതില�ൾെ�ട���


ഉപകരണ�ൾ യ���ൾ എ�ിവെയ�ാം ഭൗതികവ���ൾ ഉൾെ�ട���



ഉദാ: ഇ�ർെന�് ചാ�ിങ്
അരിെ�ാട� െകാ�് േകാലം ഇട��ത്

a.സം�ാര�ിെ� �ാനാ�ക തല�ൾ


�ാനാ�കം എ�ാൽ അവേബാധമ��ാ��ക എ�ാണ് അർ�ം



ന��െട ച���പാട�കളിൽ നി��ം നമ��് ലഭി��� വ�വര�െള ക�റി�്
അവേബാധേമാ ധാരണേയാ ഉ�ാക��തിെന ആണ് �ാനാ�കം എ��
പറയ��ത്



സം�ാര�ിെ� �ാനാ�ക തല�ൾ തിരി�റിയാൻ �പയാസമാണ്



സം�ാര�ിെ� ഭൗതിക തല�ൾ െതാ�റിയാന�ം കാണാന�ം േകൾ�ാന�ം
കഴ�യ��താണ്. എ�ാൽ �ാനാ�ക തലം തിരി�റിയ�ക എള��മ�



വാെമാഴ�യ�ല�െടയ�ം

വരെമാഴ�യ�ല�െടയ�ം

നമ��്

അവേബാധം

ഉ�ാ�ിെയട��ാൻ സാധ���ം


സാ�ര



എ�ാൽ

സമ�ഹ�ളിൽ

പ��ക�ളില�െടയ�ം

വായനയ�ല�െടയ�ം

അവേബാധം ഉ�ാ�ി എട��ാൻ സാധ�����
നിര�ര

സമ�ഹ�ളിൽ

ഐതിഹ��ള�ം

കഥകള�ം

വ�വരണ�ള�ം വഴ�യായ� വാെമാഴ� ആയ��ാണ് അവേബാധം ൈകമാറ��ത്


വാൾ�ർ ഓങ് അേ�ഹ�ിെ� ബ��ായ Orality and Literacy ൽ 1971-െല ഒര�
പഠനം അന�സരി�് 3000 ഭാഷകളിൽ 78 എ��ിന� മാ�തേമ സ��മായ�
സാഹിത�ം ഉ�� എ�് ച��ി�ാണി����



എഴ�തെ������ാെത വാെമാഴ�യ�ല�െട ൈകമാ�ം െച�െ�ട�� ഇ�രം
വ�വര�ൾ�്

�പേത�ക

സവ�േശഷതകൾ

ഉെ��്

അേ�ഹം

അഭി�പായെ�ട���
b.സം�ാര�ിെ� ൈനതിക തല�ൾ


സം�ാര�ിെ� ൈനതിക തല�ിൽ നാ��രീതികൾ, നാ��നട��കൾ,
ആചാര�ൾ, കീഴ്വഴ��ൾ, നിയമ�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�ട���



ഇവ വ�ത�� സ�ർഭ�ളിെല സാമ�ഹ� െപര�മാ��ിന് മാർഗനിർേദശം
നൽക�� മ�ല��ള�ം നിയമ�ള�ം ആയ�രി��ം



ജന�ൾ

സാമ�ഹിക

വഴ��ൾ

പ���ടര���

കാരണം

സാമ�ഹ�

വൽ�രണ�ിെ� ഫലമായ� അത് ജന�ൾ ശീലമാ�ിയ����താണ്
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സാമ�ഹിക വഴ��ള�ം നിയമ�ള�ം


സാമ�ഹിക വഴ��ൾ അ�ർല�നമായ ച��ളാണ്



എ�ാൽ നിയമ�ൾ വ��മായ ച��ളാണ്



�ഫ�് സമ�ഹ ശാ���നായ പ�യറി േബാർഡ�േയാ പറയ��ത് ' മെ�ാര�
സം�ാര�ിെ� വഴ��ൾ മന��ലാ�ാൻ �ശമി��േ�ാൾ അവയ�ൽ
അ�ർല�നമായ ച�ല ധാരണകൾ ഉെ��് നാം ഓർ�ിരി�ണം ' എ�ാണ്



ഉദാ: ഒര� വ��ി തനി�് ലഭി� സഹായ�ിന് ന�ി �പകാശി���ാൻ
ആ�ഗഹി����െവ�ിൽ െപെ��് തെ� ഒര� മട� സ�ാനം നൽകാൻ
പാട�� കാരണം അതിെന ഒര� സൗഹൃദ �പകടനമായ� അ� മറി�് ഒര� ബാധ�ത
ഒഴ�വാ�ാൻ ഉ� �ശമമായാണ് കര�ത�ക

നിയമം


ഗവൺെമ�ിനാൽ നിർവച��െ�� ഒര� ഔപചാരിക ഉ�രവാണ് നിയമം



പൗര�ാർ അത് അന�സരി�ണം. നിയമ�ൾ ��മായവയാണ്



എ�ാ സമ�ഹ�ിന�ം ബാധകമാണ്. നിയമലംഘനം ശി�ാർഹമാണ്



രാ��ം െകാ��വര�� നിയമ�ൾ എ�ാവർ��ം ബാധകമാണ്

വഴ��ൾ


നിയമ�ള�ം വഴ��ള�ം ത�ിൽ വ�ത�ാസമ��്



വഴ��ൾ പദവ��് അന�സരി�് വ�ത�ാസെ���രി��ം



സമ�ഹ�ിെല �പബല വ�ഭാഗ�ൾ�് �പബലമായ വഴ��ൾ ആണ്
ബാധകം



ഈ വഴ��ൾ വ�േവചനപരമായ�രി��ം
ഉദാ: ദളിതെര ഒേര കിണ�ിൽ നി�് െവ�ം എട��ാൻ വഴ��ൾ
അന�വദി���ി�.

���കൾ�് െപാത��ല�ളിൽ സ�ത��മായ�

സ�രി�ാന�� അന�വാദം നൽകാതിരി���ത്
c.സം�ാര�ിെ� ഭൗതിക തല�ൾ



സം�ാര�ിന് ഒര� ഭൗതിക തലമ��്
മന�ഷ�ർ നിർ�ി��കയ�ം ഉപേയാഗി��കയ�ം െച��� ഭൗതികവ���ൾ
ആണ് ഇതിൽ ഉൾെ�ട��ത്



ഉപകരണ�ൾ,

സാേ�തികവ�ദ�കൾ,

യ���ൾ,

വാർ�ാവ�നിമയം,

ഉ�ാദന ഉപകരണ�ൾ എ�ിവെയ�ാം ഇതില�ൾെ�ട���
ഉദാ: െമാൈബൽ േഫാൺ, എട�എം, റ�ഫ�ജേറ�ർ, ക����ർ


ഇത് സാേ�തിക ഉപകരണ�ളിൽ ഉ� ആ�ശയത�െ� കാണി����
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ഭൗതികവ�ം ഭൗതിേകതരവ�ം


സം�ാര�ിന് ര�് �പധാന മാന�ള��് - ഭൗതികവ�ം ഭൗതിേകതരവ�ം



ഉത്പാദനം

വർധ������തിന�ം

ജീവ�ത�ിെ�

ഗ�ണേമ�

ഉയർ���തിന�ം ഭൗതിക തല�ൾ വളെര �പധാനെ��താണ്


ജഞാനാ�കവ�ം

ൈനതികവ�മായ

തല�ളാണ്

ഭൗതിേകതര

സം�ാര�ിൽ ഉൾെ�ട��ത്. ഇത് ആശയ�ള�െട േമഖലയാണ്


ഒര�

സം�ാര�ിെ�

ഒര�മി���

�പവർ�ന�ിന്

ഭൗതികവ�ം ഭൗതിേകതരവ�മായ തല�ൾ േയാജി�� �പവർ�ി�ണം
സാം�ാരിക ചലന മാ��ം


ഭൗതിക മാന�ൾ അതിേവഗം മാറ�കയ�ം ഭൗതിേകതര തല�ളിൽ വളെര
സാവധാന�ിൽ

മാ�ം

ഉ�ാവ�കയ�ം

െച��േ�ാൾ

സംഭവ����

അവ��്കാണ് സാം�ാരിക ചലനം മാ��ം എ�് പറയ��ത്


സാേ�തികവ�ദ�യ�െല മ�േ���ള�ം ആയ� ഒ��േപാകാൻ കഴ�യാെത
വര�േ�ാഴാണ് ഭൗതിേകതര മാ��ൾ പ��ിേല�് േപാക��ത്



ഭൗതിക സം�ാരവ�ം ഭൗതിേകതര സം�ാരവ�ം ത�ില�� വ�ടവ�നാണ്
സം�ാരിക ചലനം മാ��ം എ�് പറയ��ത്



വ�ല�ം എഫ്. ഓഗ്െബൻ ആണ് ഈ ആശയം െകാ��വ�ത്



ഭൗതിക സം�ാര�ിൽ വളെര േവഗ�ിൽ മാ��ൾ സംഭവ���കയ�ം
ഭൗതിേകതര സം�ാര�ിൽ വളെര പതിെയ മാ��ൾ സംഭവ���കയ�ം
െച����

സം�ാരവ�ം സ�ത�വ�ം


സ�ത�ം അഥവാ വ��ിത�ം ൈപതൃകമായ� ലഭി���ത�



വ��ിയ�ം

സംഘവ�ം

അവര�െട

സ�ത�ം

ര�പെ�ട����ത്

മ���വര�മായ�� അവര�െട ബ��ളില�െടയാണ്


ഒര�

വ��ിയ�െട

സ�ത�ം

അയാൾ

വഹി���

ഓേരാ

വ��ിയ�ം

സാമ�ഹിക

പ�്

െവളിവാ�െ�ട���


ആധ�നിക

സമ�ഹ�ിെല

പലതര�ില��



ഓേരാ വ��ിയ�ം അവര�െട പ�് നിർവഹി���തിേനാെടാ�ം അതിന്

പ��വഹി�����്
അന�ബ�����

അധ�കാര�ള�ം

ഉ�രവാദി��ള�ം

നിർവഹി�����്


അതിേനാെടാ�ം

തെ�

അവ

എ�ാെണ�്

തിരി�റിയെ�ട�കയ�ം

അംഗീകരി��കയ�ം െച�ണം
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ഉദാ: ��ളിെല വ�ദ�ാർ�ികൾ അവര�െട അധ�ാപകെര അഭിസംേബാധന
െച��� ഭാഷാരീതി

ഉപസം�ാരം


ഒര� സം�ാര�ിൽ തെ� പല ഉപ സം�ാര�ൾ ഉ�്
ഉദാ: വേരണ�വർഗ സം�ാരം, യ�വെതാഴ�ലാളിവർ� സം�ാരം



ഉപ

സം�ാര�ൾ�്

അവര�േടതായ

ൈശല�,

അഭിര�ച�,

സംഘടന

എ�ിവയ��്


അവയ�െട സംസാരരീതി, വ��ധാരണം, �പേത�കതരം സംഗീതേ�ാട��
താ�ര�ം, സംഘ�ിെല മ�് അംഗ�ള�ം ആയ�� പര�ര�പവർ�നം
എ�ിവയ�ല�െട സം�ാര�െള തിരി�റിയാൻ സാധ���ം



ഉപ

സം�ാര�ൾ

ഒെ�ാര�മയ��

ഒര�

യ�ണി�്

ആയ��ാണ്

�പവർ�ി���ത്


അതിെല അംഗ�ൾ�് അവര�േടതായ സ�ത�ം ഉ�്



അംഗ�ൾ�ിടയ�ൽ

േനതാ��ാര�ം

അണികള�ം

ഉ�ാകാെമ�ില�ം

സംഘ�ിന�േവ�ി എ�ാ അംഗ�ള�ം നില െകാ��കയ�ം അവര�െട
ല���ൾ േനട�െയട����തിന�േവ�ി ഒെ�ാര�മി�് �പവർ�ി��കയ�ം
െച����


ഉദാ: േ�ാർട്സ് �ബ്

വംശീയ േകേ��ാ��ഖത


മ�� സം�ാര�ളിെല ജന�ള�െട വ�ശ�ാസ�െളയ�ം െപര�മാ�െ�യ�ം
സ��ം സം�ാര�ിെ� കാ��ാട�ൽ വ�ലയ�ര����തിന് ആണ് വംശീയ
േകേ��ാ��ഖത എ�് പറയ��ത്



സ��ം സം�ാരം മ���വര�െട സം�ാരെ��ാൾ െമ�െ��താെണ�
ധാരണയാണ് ഈ സ�ൽ��ിന് അട��ാനം



സ��ം വംശ�ിെ� സാം�ാരിക േമധാവ�ത�െ� ഉയർ�ി��ട�����
ഉദാ:

ഇ��യ�ൽ പാ�ാത� വ�ദ�ാഭ�ാസം �ാപ�� െമ�ാെള �പഭ�വ�െ�

വ�ദ�ാഭ�ാസ മിനി�്സ്
സാർ�ജനീനത


േകേ��ാ��ഖതയ�െട വ�പരീതമാണ് സാർ�ജനീനത



സാർ�ജനീന വാദം മ�് സം�ാര�ള�െട വ�ത��കൾ�് വ�ലകൽ������



സാർവജനീനമായ കാ��ാട�� ഒര� വ��ി മ���വര�െട മ�ല��െളയ�ം
വ�ശ�ാസ�െളയ�ം

സ��ം

സം�ാര�ിെ�

അട��ാന�ിൽ

വ�ലയ�ര����ി�
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സാർ�ജനീനത വ�ത�� സാം�ാരിക �പവണതകെള ആദരി��കയ�ം
ഉൾെ�ാ��കയ�ം െച����. സ��ം സം�ാരെ� സ���മാ����



സാം�ാരിക

ൈകമാ�െ�യ�ം

കടം

വാ�ല�െനയ�ം

അത്

േ�പാ�ാഹി������
ഉദാ: ഇം�ീഷ് ഭാഷ, ഹി�ി ചല���ത സംഗീതം, ഇ��ൻ നാേടാട� സംഗീതം


ആധ�നിക സമ�ഹം സാം�ാരിക വ�ത�ാസ�െള ആദരി����



വ�േദശ സം�ാര�ളിെല സ�ാധ�ന�െള അത് ഉൾെ�ാ��കയ�ം തേ�ശ
സം�ാരവ�മായ� ഒ��േപാകാൻ അന�വദി��കയ�ം െച����



അ�െന വ�ത�� ൈശല�കൾ, ര�പ�ൾ, സ�ര�ൾ, സൃ��കൾ എ�ിവ
സ��കരി���തില�െട സാർ�ജനീന സം�ാര�ിന് ഒര� സ�ത�ം ലഭി����



വ�ത��

സ�ാധ�ന�െള

ഉൾെ�ാ��െകാ�്

സ��ം

സം�ാരെ�

സ���മാ�ാൻ ഒര� സാർ�ജനീന വ��ണം സഹായ�����
സാം�ാരിക മാ�ം


സമ�ഹ�ൾ അവര�െട സം�ാര�ിെ� മാതൃകകെള മാ��� രീതിയാണ്
സാം�ാരിക മാ�ം എ�് പറയ��ത്. ഈ മാ�ം ആ�രികേമാ ബാഹ�േമാ
ആകാം

ആ�രിക കാരണ�ൾ


പ�തിയ കാർഷ�ക രീതികൾ ൈകെ�ാ��േ�ാൾ കാർഷ�ക ഉൽപാദനം
വർ������ അെതാര� കാർഷ�ക-ഭ�� ഉപേയാഗ�ിന�ം ജീവ�ത�ിെ�
ഗ�ണേമ�യ�ല�ം മാ��ൾ െകാ��വര�ം

ബാഹ� കാരണ�ൾ


ആ�കമണ�ിെ�േയാ
ബാഹ�മായ

േകാളനിവൽ�രണം�ിെ�േയാ

ഇടെപടല�കൾ

ഒര�

സമ�ഹ�ിെ�

ര�പ�ില��
സം�ാര�ിൽ

മാ��ള��ാ�ാൻ കഴ�യ�� കാരണ�ളാണ്
സാം�ാരിക മാ��ൾ ഉ�ാക��ത് എ�െന?
പാരി��തിക മാ��ൾ


പാരി��തിക

മാ��ളില�െടയ�ം

മ��

സം�ാര�ള�മായ�

ഉ�

ബ��ളില�െടയ�ം സാം�ാരിക മാ��ൾ സംഭവ��ാം


പരി��തിയ�ൽ ഉ� മാ��ൾ ഒര� ജനതയ�െട ജീവ�ത രീതി മാ�ിമറി��ം



വന�ിൽ ജീവ���� സമ�ദായ�ൾ�് പരി��തിയ�ല�� മാ��ൾ
അവര�െട ജീവ�ത രീതി തെ� മാറാൻ കാരണമാക�ം
ഉദാ:

വന�ിേല���

�പേവശനവ�ം

വ�ഭവ�ള�ം

നിയമംമ�ലം

നിേഷധ����ത്
അവര�െട ജീവ�തരീതിെയ ബാധ���ം.
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വട��കിഴേ� ഇ��യ�െലയ�ം മേധ�ഷ�യ�െലയ�ം േഗാ�ത സമ�ദായ�െള
വനവ�ഭവ�ള�െട ന�ം ര��മായ� ബാധ������്

വ��വകരമായ മാ��ൾ


പരിണാമപരമായ

മാ��േളാെടാ�ം

വ��വകരമായ

മാ��ള�ം

സം�ാര�ിൽ മാ�ം വര�����


ഒര� സം�ാര�ിന് െപെ��് പരിവർ�നം ഉ�ാക�േ�ാൾ, അതിെ�
മ�ല��ള�ം

അർ�

വ�വ�കള�ം

സമ�ലമായ

മാ��ൾ�്

വ�േധയമാക�േ�ാൾ വ��വകരമായ മാ��ൾ സംഭവ�����


രാ���യ

ഇടെപടൽ,

സാേ�തിക

മാ��ൾ,

പാരി��തിക

മാ�ം

എ�ിവെയ�ാം വ��വകരമായ മാ��ൾ�് ത�ട�ം ക�റി����


ഉദാ: �ഫ�് വ��വം

�ഫ�് വ��വം �ഫ�് സമ�ഹ�ിൽ സമ�ലമായ മാ��ൾ െകാ��വ��..


�ഫാൻസ�െല എേ��് വ�വ�െയ ഇ�ാ� െച��



രാജവാ� അവസാനി����



സ�ാത���ം സമത�ം സാേഹാദര�ം എ�ീ മ�ല��ൾ ജന�ൾ�ിടയ�ൽ
വളർ�ിെയട��ാൻ സാധ���



ഇലേ��ാണിക്

അ�ട�മാധ�മ�ള�െട

പ�േരാഗതിയ�ം

ഇ�ര�ില��

വ��വകരമായ സാം�ാരിക മാ��ൾ�് മാ��ൾ�് ഉദാഹരണമാണ്
സാമ�ഹ�വൽ�രണം (സാമ�ഹീകരണം)


ഒര� വ��ിയ�െട ജീവ�ത�ിെല ഏ�വ�ം �പധാനെ�� �പ�കിയയാണ്
സാമ�ഹ�വൽ�രണം



മന�ഷ�െ�

ജനനം

മ�തൽ

മരണം

വെര

നീ��നിൽ���

ഒര�

�പ�കിയയാണത്


ഒര� ക��� ജനി�� വളർ��വര�േ�ാൾ ച���പാട�മ�� കാര��െള��റി�്
സ�യം േബാധവാനായ� തീര�കയ�ം അറിവ�� വ��ിയായ� തീര�കയ�ം
സം�ാര�ിെ� രീതികളിൽ പരിശീലനം േനട�കയ�ം െച��� �പ�കിയയാണ്
സാമ�ഹ�വൽ�രണം



മന�ഷ�ൻ ഒര� സാമ�ഹിക ജീവ� ആക��ത് സാമ�ഹ�വൽ�രണം മ�ലം
ആണ്
ഉദാ: മിഡ്നാപ�രിെല െച�ായ് ക���കൾ



സാമ�ഹ�വൽ�രണം പട�പട�യായ�� ഒര� പഠന �പ�കിയയാണ്



മ���വര�മായ�

ഇടപഴകി

െകാ���

ഒര�

പഠന

�പ�കിയയാണ്

സാമ�ഹ�വൽ�രണം
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ക���

വളര��േതാെടാ�ം

ക�ട�ംബ�ിെലയ�ം

സമ�ഹ�ിെലയ�ം

െപര�മാ�രീതികള�ം മ�ല��ള�ം പഠി����


ക��� പഠി���ത് മ���വര�െട സഹായേ�ാെടയാണ്



സാമ�ഹ� രീതികൾ പഠി���തില�െട ക��� ഒര� സാമ�ഹ� ജീവ�യായ� മാറ���



ഒര� ൈജവ വ��ിയ�ൽ നി�് ഒര� സാമ�ഹ� വ��ിയ�േല��� പരിണാമ
�പ�കിയയാണ് സാമ�ഹ�വൽ�രണം എ�് പറയ��ത്



സാമ�ഹ�വൽ�രണം ഒര� ആജീവനാ� �പ�കിയയാണ്



സാമ�ഹ�വൽ�രണം ര�് ഘ��ളായ� തരംതിരി�ാം- �പാഥമിക ഘ�വ�ം
ദ��തീയ ഘ�വ�ം

�പാഥമിക ഘ�ം:


സാമ�ഹ�വൽ�രണ�ിെ� ആദ� വർഷ�ളാണ് �പാഥമിക ഘ�ം എ�്
പറയ��ത്



മന�ഷ�

ജീവ�ത�ിെല

ഏ�വ�ം

നിർണായകമായ

�പ�കിയകൾ

സംഭവ����ത് ഈ കാലഘ��ിലാണ്
ദ��തീയ ഘ�ം:


ദ��തീയ സാമ�ഹ�വൽ�രണം ഒര� വ��ിയ�െട ജീവ�താവസാനം വെര
നീള��താണ്

സാമ�ഹ�വൽ�രണ�ിെ� സ�ാധ�നം


പദവ�, പ�്, സാമ�ഹികനിയ��ണം, സംഘ�ൾ, സാമ�ഹിക േ�ശണീകരണം,
സം�ാരം,

വഴ��ൾ,

മ�ല��ൾ

ത�ട�ിയ

സ���ൾ

എ�ാം

സാമ�ഹ�വൽ�രണ �പ�കിയെയ മന��ലാ�ാൻ സഹായ�����


ഈ

സംഘ�ളിെലയ�ം

�ാപന�ളിെലയ�ം

അംഗത�ം

ച�ല

െപര�മാ�രീതികള�ം മ�ല��ള�ം അവെര പഠി������. ഈ അംഗ�െള�ാം
നിർവഹിേ�� ച�ല ധർ��ൾ ഉ�്


ഈ മ�ല��ള�ം ധർമ�ള�ം െപര�മാ�രീതികള�ം പഠി��� �പ�കിയയാണ്
സാമ�ഹ�വൽ�രണം

സാമ�ഹികവൽ�രണ�ിെ� ഏജൻസ�കൾ


ഒര�

ക���െയ

സാമ�ഹികവൽ�രി���

ധാരാളം

ഏജൻസ�കള�ം

�ാപന�ള�മ��്
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ക�ട�ംബം, വ�ദ�ാലയം, സമ�പായ�ാര�െട സംഘം, അയൽവ�ം, െതാഴ�ൽ
സംഘം, സാമ�ഹ� വർ��ൾ, ജാതി, �പേദശം, മതം എ�ിവ അതിൽ
ഉൾെ�ട���

സാമൂഹ� വൽ�രണ
ഏജൻസികൾ

കുടുംബം
സമ�പായ�ാരുെട സംഘം
��ൂളുകൾ
ബഹുജന മാധ�മം
െതാഴിൽ മ�ല�ൾ
മതം, നിയമം, ആചാര�ൾ

ക�ട�ംബം


സാമ�ഹ�വൽ�രണ �പ�കിയ ആരംഭി���ത് ക�ട�ംബ�ിൽ നി�ാണ്



ച�ല ക���കൾ അണ�ക�ട�ംബ�ളില�ം മ��ച�ലർ വ���ത ക�ട�ംബ�ളില�ം
താമസ�����



അണ�ക�ട�ംബ�ളിൽ

മാതാപ�താ��ാർ

ആണ്

�പധാന

സാമ�ഹ�വൽ�രണ ഏജ�മാർ എ�ാൽ മ�� ക�ട�ംബ�ളിൽ മ���ൻ
മ���ി ത�ട�ിയവെര�ാം സാമ�ഹ�വൽ�രണ ഏജ�മാരാണ്


ഒര� വ��ി ജനി��� ക�ട�ംബവ�ം ക�ട�ംബ�ിെ� �പേദശവ�ം സാമ�ഹ�
വർ�വ�ം സാമ�ഹിക വൽ�രണെ� സ�ാധ�നി����



ക���കൾ െപര�മാ�രീതികൾ സ��കരി���ത് മാതാപ�താ��ാരിൽ നിേ�ാ
അയൽപ�െ� സമ�ദായ�ില��വരിൽ നിേ�ാ ആണ്

സമ�പായ�ാര�െട സംഘ�ൾ


മെ�ാര� സാമ�ഹ�വൽ�രണ ഏജൻസ�യാണ് സമ�പായ�ാര�െട സംഘം



സമ�പായ�ാരായ ക���കള�െട ച�ാതി ക��െ�യാണ് സമ�പായ�ാര�െട
സംഘം എ�് പറയ��ത്



നാേലാ അേ�ാ വയ��ന് മ�കളില�� ക���കൾ ധാരാളം സമയം അവര�െട
സമ�പായ�ാരായ സ�ഹൃ���ള�െമാ�് െചലവ�ട���



പ�യർ എ� പദ�ിന് ‘ത�ല�ത’ അഥവാ സമ�ാർ എ�ാണ് അർ�ം



െചറിയ ക���കൾ�് ഇടയ�ല��ാവ�� സൗഹൃദബ��ൾ ത�ല�മായ�രി��ം



സമ�പായ�ാര�മായ�� ബ�ം ഒര� ക���യ�െട ജീവ�ത�ില�ടനീളം വല�യ
സ�ാധ�നം െചല�����



ഒര� വ��ിയ�െട സ�ഭാവം, ജീവ�തൈശല�, മേനാഭാവ�ൾ, െപര�മാ��ൾ
എ�ിവ ര�പെ�ട����തിൽ �പധാന പ��വഹി����
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വ�ദ�ാലയ�ൾ



വ�ദ�ാലയ�ളിെല പഠനം ഒര� ഔപചാരിക �പ�കിയയാണ്
അവ�െട

നിർ�ി�മായ

ഒര�

പാഠ�പ�തി

ഉെ��ില�ം

��ള�കൾ

സാമ�ഹ�വൽ�രണ�ിെ� ഒര� �പധാന ഏജൻസ�യാണ്


അധ�ാപകർ പകർ��െകാട���� അറിവ�കള�ം മ�ല��ള�ം ക���കെള
സാമ�ഹ� വൽ�രി�ാൻ സഹായ�����



ഔപചാരിക പാഠ�പ�തിേയാെടാ�ം അനൗപചാരിക പാഠ�പ�തികൾ ക�ട�
വ�ദ�ാലയ�ളിൽ നട�ാറ��്. ഇവയ�ം സാമ�ഹ�വൽ�രണ�ിൽ �പധാന
പ��വഹി����

ബഹ�ജന മാധ�മം


ബഹ�ജന മാധ�മം ന��െട സാമ�ഹ�വൽ�രണ�ിൽ ഒര� �പധാന പ��
വഹി����



ഇലേ��ാണിക് മാധ�മ�ള�െടയ�ം അ�ട� മാധ�മ�ള�െട �പാധാന�ം ഇ�്
വളെരേയെറ വർധ������്



മാധ�മ�ൾ വ�വര�ൾ നൽകാന�� മാർ��ൾ ക�ട�തൽ ജനാധ�പത�ം
ആക���



��ൾ

വ�ദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം

ക���കള�െട

സാമ�ഹിക

െടല�വ�ഷൻ

വൽ�രണ�ിന്

േപാല��

മാധ�മ�ള�ം

വളെരേയെറ

സ�ാധ�നം

െചല�����


പ�ത�ൾ,

മാസ�കകൾ,

േറഡ�േയാ,

െടല�വ�ഷൻ

ത�ട�ിയ

ബഹ�ജനമാധ�മ�ൾ വ�വര�ൾ േശഖരി���തിന് നെ� സഹായ�����


ന��െട മേനാഭാവ�െളയ�ം വ��ണ�െളയ�ം അത് സ�ാധ�നി����
ഉദാ: ശ�ിമാൻ സ�രിയൽ

മ�� സാമ�ഹ�വൽ�രണ ഏജൻസ�കൾ


വ��ികൾ അവര�െട ജീവ�ത�ിൽ നെ�ാര�പ��ം െചലവഴ���� മ�്
സംഘ�ള�ം സാമ�ഹ� പ�ാ�ല�ള�ം ഉ�്



എ�ാ സം�ാര�ളിെലയ�ം െതാഴ�ൽ മ�ല�ളിൽ സാമ�ഹ�വൽ�രണം



വ�വസായ�ക

നട�����്
സമ�ഹ�ളിൽ

ജന�ൾ

വ���ന�

പ�റ�ാണ്

േജാല�

െച���ത്


എ�ാൽ പര�രാഗത സമ�ഹ�ളിൽ വ�ട�കളിെല അെ��ിൽ വ�ട�ന�
സമീപമ�� പണിശാലകളിലായ�ര��� േജാല� െച��ര��ത്



മതം,

നിയമം,

ആചാര�ൾ

എ�ിവയാണ്

മ�്

സാമ�ഹ�വൽ�രണ

ഏജൻസ�കൾ
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അധ�ായം 5
സമ�ഹ ശാ���ിെല ഗേവഷണ രീതികൾ
എ�ാണ് ഗേവഷണം?


പ�തിയ കാര��െള ക�റി�് പഠി�ാന�ം കെ��ാന�ം ശാ���യമായ�
സഹായ����താണ് ഗേവഷണം



പ�തിയ

പരീ�ണ�ൾ

നട��ക,

പ�തിയവ

ക��പ�ട���ക,

പഴയ

കാര��െള വ�ശദമായ� പരിേശാധ���കയ�ം അതിൽ നി�് പ�തിയവ
ക��പ�ട���കയ�ം െച��ക, പര�ര ബ��ൾ വ�ശകലം െച��ക, പ�തിയ
ഗേവഷണ രീതികൾ ക��പ�ട���ക, പ�തിയ ആശയ�ള�ം സ���ള�ം
സൃ����ക ത�ട�ിയവയാണ് ഗേവഷണ�ിൽ അട�ിയ�രി���ത്
നിർ�ചനം


വാലസ് ആൻഡ് വാലസ് - - “സാമ�ഹ� െപര�മാ�െ���റി���
ഘടനാപരമായ നിരീ�ണമാണ് ഗേവഷണം”

സാമ�ഹ� ശാ�� ഗേവഷണ�ിെ� �പാധാന�ം


ജന�ള�െട ജീവ�തെ���റി��� േനരന�ഭവ�ൾ ആണ് സമ�ഹ ശാ��ം
പഠി���ത്. പഠന വ�േധയമാ��� ജന�ള�െട കാ��ാട�ല�െട േലാകെ�
വ����ാൻ സമ�ഹശാ���ർ െ�ശമി����

ഗേവഷണ�ിെ� വ�വ�ധ തര�ില�� ഉേ�ശ�ൾ ....


സാമ�ഹ�

ശാ��

ഗേവഷണം

വ�വ�ധ

തര�ില��

ഗവെ��

പരിപാട�കെള��റി�� അറിയാൻ സഹായ�����
ഉദാ:

സാമ�ഹ�

േ�മ

പ�തികള�െട

യഥാർ�

ഉപേഭാ�ാ�െള

കെ��ാൻ


സാമ�ഹ� �പശന�െള ക�റി�് മനസ�ലാ�ാൻ
ഉദാ: ദാരി�ദ�ം, നിര�രത, ക��കൃത�ം



ആധ�നിക വ�ാവസായ�ക സമ�ഹ�ിെ� ആവശ��ൾ മനസ�ലാ�ാൻ
ഉദാ: വ�പണി സ�ദ് വ�വ�



പരി��തി ആഘാത പഠനം. വല�യ വ�കസന�പവർ�ന�ളായ ഡാം,
െറയ�ൽേവ,

എയർ

േപാർ�്,

ത�റമ�ഖം

ത�ട�ിയവയ�െട

സാമ�ഹ�,

പാരി��തിക ആഘാതെ�ക�റി�� പഠി�ാൻ സഹായ�����
രീതിശാ��പരമായ ച�ല �പ��ൾ



രീതിശാ��ം എ� പദം സ�ച������ത് രീതിയ�െട പഠനം എ�ാണ്
ശാ���യ വ�വരേശഖരണം ഒര� �പേത�ക രീതിെയേയാ �പ�കിയെയേയാ
ആ�ശയ��� നിൽ���ത�.
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ശാ���യ

വ�വര

േശഖരണവ�മായ�

ബ�െപ��

േനരിട��

ച�ല

ബ���മ���കൾ ആണ് രീതിശാ��പരമായ �പ��ൾ
വ�� നി�തയ�ം ആ� നി�തയ�ം (Objectivity and Subjectivity)


വ��നി�ം:

മ�ൻവ�ധ�കളി�ാെത

നി��മായ�

വ��തകെള

മാ�തം

അട��ാനമാ�ിയ ഒ�ിെനയാണ് വ��നി�ം (Objective) എ�� പറയ��ത്.


നാം വ��നി�മായ ഒര� സമീപനം സ��കരി��േ�ാൾ അതിൽ ന��െട
വ�കാരവ�ചാര�ൾ�� �ാനം നൽകാൻ പാട��.



ആ�നി�ം: വ��ിഗത മ�ല��ള�ം പരിഗണനകള�ം മ�ൻനിർ�ിയ�� ഒര�
നിലപാട�െനയാണ് ആ�നി�ം (Subjective) എ�� പറയ��ത്. വ��ിയ�െട
വ�കാര�ള�ം താൽ�ര��ള�ം അതിൽ �പതിഫല���ം.



എ�ാ ശാ���ള�ം വ��നി�മായ�രി�ണം. അവ വ��തകൾ മാ�തം
അട��ാനമാ�ിയ���� നി��മായ അറിവ് സൃ���ണം എ�ാണ്
ഇതിന� അർ�ം.



എ�ാൽ, �പകൃതിശാ���ളി (Natural science) േലത�േപാെല സമ�ഹ
ശാ���ിൽ വ��നി�തയ�ൽ മാ�തം ഊ�ിയ പഠന�ൾ നട�ാൻ
ബ���മ��ാണ്.



കാരണം

സമ�ഹശാ���ർ

അവര�ൾെ�ട��

േലാകെ���റി��തെ�യാണ് പഠനം നട���ത്. ഇവ�െട മാന�ഷ�ക
ബ��ള�െട സാമ�ഹികാവ� സാമ�ഹ�ശാ���ള�െട വ��നിഷഠതെയ
ബാധ�����.


ഇതിന� കാരണമായ ഏ�വ�ം �പധാന �പ�മാണ് പ�പാതം (Bias)

സ�യം �പതിഫലനം (Self reflexivity)


വ��നി�ത

ൈകവരി�ാന��

ഒര�

�പധാന

മാർഗം

ഗേവഷണവ�ഷയെ���റി��� സ��ം ആശയ�ള�ം വ�കാര�ള�ം
കൃത�മായ�ം ത�ടർ�യായ�ം പരിേശാധന�്ക� വ�േധയമാ��ക എ�താണ്.


സമ�ഹ ശാ���ർ, തെ�യ�ം തെ� ഗേവഷണെ�യ�ം മ���വര�െട
ക�ില�െട കാണാൻ �ശമി�ണം. ഇതിെന സ�യം �പതിഫലനം

(Self

reflexivity) എ�� വ�ളി����.


സമ�ഹശാ���ർ�് സ��ം മേനാഭാവ�െളയ�ം അഭി�പായ�െളയ�ം
ആ�പരി േശാധന�്ക് വ�േധയമാ�ാനാവണം.

�പമാണവൽ�രണം


സ�യം

�പതിഫലനം

ഫല�പദമാ�ാന�ം

മ�ൻവ�ധ�കൾ

ഒഴ�വാ�ാന�ം

സാധ���� ഒര� രീതിയാണ് �പമാണവൽ�രണം (Documentation).
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ഗേവഷണ�ിെ�

ഭാഗമായ�

ഗേവഷകർ

െച���

കാര��െള�ാം

േരഖെ�ട���� �പ�കിയയാണിത്. ഗേവഷണ�പവർ�ന�ിൽ ഉൾെ��
എ�ാ നടപട��കമ�ള�ം (Procedures) എ�ാ െതളിവ�കള�ം േ�സാത��കള�ം
(Sources) ഉ�രി���ത�ം ഇതിൽ ഉൾെ�ട���


ഗേവഷണരീതിയ�െട മികവ�െ� ല�ണമായ� ഇതിെന കര�ത���. ഇത�വഴ�
ഗേവഷകർ ൈകെ�ാ�ി��� നിഗമന�ള�െട ഉ�വം തിരയാന�ം അത�
ശരിയാേണാ എ�� പ�നഃപരിേശാധ��ാന�ം സാധ�����.

ബഹ�വ�ധരീതികള�ം അവയ�െട തിരെ�ട���ം (Multiple methods and choice of
methods)


സമ�ഹശാ���ിൽ

ബഹ�വ�ധ

കാ��ാട�കള��്.

അത�േപാെല

സമ�ഹശാ�� ഗേവഷണ�ില�ം ബഹ�വ�ധരീതികള��്.


ഗേവഷണ�പ��ള�െട സവ�േശഷ സ�ഭാവമന�സരി�� വ�ത�� രീതികളാണ്
സമ�ഹശാ��ം സ��കരി���ത്. ഓേരാ രീതി��ം അതിേ�തായ േമ�കള�ം
ന��നതകള�മ��്.



ഗേവഷണ�ിനായ�

തിരെ�ട��ി���

രീതി

ഉച�തമാേണാ?

വ�ഷയ�ിന് ഉതക��താേണാ? എ�ിവയാണ് �പധാനം
ഉദാ:

ഇ��യ�ൽ

ക�ട�തൽ

ക���ക�ട�ംബ�ൾ

ആേണാെയ�്

ക��പ�ട��ാൻ െസൻസസ് അഥവാ സർേവ ആണ് ഏ�വ�ം ഉച�തമായ രീതി.
എ�ാൽ
പദവ�കൾ

ക���ക�ട�ംബ�ളില�ം
താരതമ�ം

അണ�ക�ട�ംബ�ളില�ം

െച��കയാണ്

പഠന

���കള�െട

ഉേ�ശ�െമ�ിൽ

അതിന്

ക�ട��ാ�കൾ,േകസ് �ഡ�, പ�ാളി� നിരീ�ണം ത�ട�ിയവയാണ്
സ��കരി���ത്.
വ�ത�� ഗേവഷണ രീതികൾ
ഗേവഷണരീതികെള തരംതിരി���തിന� പല മാർഗ�ൾ ഉ�്..
a. പരിമാണാ�കരീതി (Quantitative Method), ഗ�ണാ�കരീതി (Qualitative Method)


പരിമാണാ�കരീതി (Quantitative Method): ഗേവഷണ�ിെ� ഭാഗമായ�
േശഖരി��� വ�േഭദ�െള (Variables) അള�ാേനാ
എ�ി�ി�െ�ട��ാേനാ സാധ���െമ�ിൽ അതിെന പരിമാണാ�കം
എ�� പറയ���
(ഉദാ: ശരാശരി, അന�പാതം ത�ട�ിയവ)
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ഗ�ണാ�കരീതി (Qualitative Method): മേനാഭാവ�ൾ, വ�കാര�ൾ ത�ട�ിയ
അമ�ർ�വ�ം

അള��

തി�െ�ട��ാനാവാ�ത�മായ

കാര��െള

ഗ�ണാ�കം എ�� പറയ���
b. �പാഥമികവ�ം (Primary) ദ��തീയവ�ം (Secondary)


�പാഥമികവ�ം

ദ��തീയവ�മായ

ദ�െ�

(Data)

അട��ാനമാ�ി

ഗേവഷണരീതികൾ തരംതിരി�ാം.


�പാഥമികം: പ�തിയത�ം മൗല�കവ�മായ ദ�മാണ് �പാഥമിക (Primary) ദ�ം.
അഭിമ�ഖ�ൾ, സർേവ എ�ിവ �പാഥമിക വ�വര�ൾ സൃ������.
സമ�ഹശാ�� ഗേവഷണ�ൾ ഈ ഗണ�ിൽ വര�ം.



ദ��തീയം: മ�ൻേപ തെ� നിലനിൽ��� ദ�മാണ് ദ��തീയ (Secondary)
ദ�ം.

�പമാണ

േരഖകൾ,

േശഖ

രി���

വ�വര�ൾ,

�ഗ��ൾ,

മന�ഷ�നിർമിതമായ ഉപകരണ�ൾ എ�ിവെയ�ാം ഇതിൽ ഉൾെ�ട���
ചരി�തപരമായ

പഠനരീതികൾ

േരഖാലയ�ളിെല

(Archives)

ദ��തീയ

വ��തകെളയാണ് ആ�ശയ����ത്.
c. സ��രീതി (Micro Method), ��ല രീതി (Macro Method)


ഗേവഷണരീതിെയ സ��രീതി (Micro Method), ��ല രീതി (Macro Method)
എ�ി�െനയ�ം തരംതിരി�ാറ��്.



സ��രീതി (Micro Method): ഒര� െചറിയ ച���പാട�ൽ, ക�റ�� ആള�കള�െട
ഇടയ�ൽ ഉപേയാഗി��� പഠനരീതികളാണ് സ�� രീതിയ�ൽ ഉൾെ�ട��ത്.
ഉദാ: അഭിമ�ഖം (Interview), പ�ാളി� നിരീ�ണം (Participant observation)



��ല രീതി (Macro Method): നിരവധ� അേന�ഷകര�ം �പതികർ�ാ�ള�ം
ഉൾെ�ട��

വല�യേതാതില��

ഗേവഷണ�ിന്

ഉപേയാഗി���

രീതിയാണ് �ല രീതി
ഉദാ: സർേവ (Survey) ചരി�തപരമായ രീതികൾ (Historical method)
d. നിരീ���ാവ�� (Observable) െപര�മാ�ം, നിരീ���ാനാവാ� (Non Observable)
െപര�മാ�ം


ഗേവഷണരീതിെയ നിരീ���ാവ�� (Observable) െപര�മാ�ം,
നിരീ���ാനാവാ�
(Non Observable) െപര�മാ�ം എ��ം തരം തിരി�ാറ��്.



നിരീ���ാവ�� (Observable) െപര�മാ�ം: ഇത് മന�ഷ�െ� നിരീ���ാവ��
െപര�മാ��ൾ പഠി�ാൻ ഉപേയാഗി����
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നിരീ���ാനാവാ� (Non Observable) െപര�മാ�ം: ഇത് നിരീ���ാൻ
സാധ��ാ� മ�ല��ൾ, വ�ശ�ാസ�ൾ, വ�ാഖ�ാന�ൾ എ�ിവ പഠി�ാൻ
ഉപേയാഗി����

�തിേകാണമാപനം (Triangulation)


ഗേവഷകർ

ഗേവഷണരീതി

തിര�ട����ത്

ച�ല

മാനദ��ൾ

അട��ാനമാ�ിയാണ്. ഗേവഷകെ� മ�ൻഗണന, ഗേവഷണവ�ഷയ�ിെ�
സ�ഭാവം,

സമയ

പരിമിതി,

േ�സാത��കള�െട

ലഭ�ത

എ�ിവെയ�ാം

ഗേവഷണരീതിെയ നി�യ���� �പധാന മാനദ��ളാണ്


ഗേവഷണ�ിനായ�

ഒ�ിലധ�കം

രീതികൾ

ഒര�മി�്

ഉപേയാഗി���തിനാണ് �തിേകാണമാപനം (Triangulation) എ�� പറയ��ത്


ഒര�

വ�ഷയെ�

പല

ദിശകളിൽനി��

േനാ�ി

കെ��ാൻ

ഇത്

സഹായ�����.


ഒ�ിലധ�കം

ഗേവഷണരീതികൾ

ഉപേയാഗി��േ�ാൾ

അവ

പര�രപ�രകമായ� മാറ�കയ�ം ഒെരാ� രീതി ഉപേയാഗി���തിേന�ാൾ
െമ�െ�� ഫലം ലഭി��കയ�ം െച����.
വ�വ�ധ തരം സാമ�ഹ� ഗേവഷണ രീതികൾ


ഗേവഷകന് ഒര� രീതിേയാ ഒ�ിലധ�കം രീതികൾ ഒര�മിേ�ാ ഗേവഷണം
നട�ാൻ സാധ���ം.

അതിൽ �പധാനെ�� ച�ല രീതികളാണ് ....


പ�ാളി�നിരീ�ണം



സർേവ



അഭിമ�ഖം

a.പ�ാളി�നിരീ�ണം (Participant Observation)


സമ�ഹശാ���ില�ം സാമ�ഹ� നരവംശശാ���ില�ം ഉപേയാഗി���
രീതിയാണ് പ�ാളി� നിരീ�ണം.



ഗേവഷകൻ താൻ പഠനവ�േധയമാ��� സംഘ�ിേലാ സമ�ദായ�ിേലാ
താമസ��് അവര�െട സം�ാരം, ഭാഷ, ജീവ�തം എ�ിവെയ��റി�് േനരി��
പഠി��� രീതിയാണ് പ�ാളി� നിരീ�ണം



ആദ�കാല�ളിൽ മ���വർ എഴ�തിയ റിേ�ാർ��കള�െട അട��ാന�ിൽ
ആണ് നരവംശ ശാ���ർ പഠന�ൾ നട�ിയത്



െജയ�ംസ് േ�ഫസർ-െ� “ദ് േഗാൾഡൻ ബൗ” (The Golden Bough)



എമിൽ ദ�ർേഖം-െ� “�പാച�ന മതം” (Primitive Religion) എ�ിവ അതിന�
ഉദാഹരണ�ളാണ്
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പഠനവ�േധയമാ��� ജന�ള�െട ക�െട അവരിെലാരാളായ� ദീർഘകാലം
താമസ���െകാ�ാണ് ഇ�രം പഠനം നട���ത്.



സമ�ഹശാ���ൻ �പേദശവാസ�കള�െട സം�ാരവ�മായ� ഇഴ�കിേ�രാൻ
�ശമി��കയ�ം ആ സമ�ഹ�ിെ� ഭാഷ പഠി��കയ�ം അവര�െട ൈദനംദിന
ജീവ�ത�ിൽ പ�ാളിയാവ�കയ�ം െച����.



ഇ�െന

അവര�െട

�പകടവ�ം

(Explicit)

അ�ർല�നവ�മായ

(Implicit)

അറിവ�കള�ം അന�ഭവ�ള�ം മനസ�ലാ����


പ�ാളി�

നിരീ�ണ�ിെ�

െമാ��ില��

ല��ം,

പഠനവ�േധയമാ��� സമ�ദായ�ിെ� സ��ർണ ജീവ�തരീതി പഠി��ക
എ�താണ്.


പ�ാളി�നിരീ�ണെ� ‘ഫ�ൽഡ് വർ�്’ എ��ം വ�ളി���� .



േ�ബാണിസ്േലാ മനിേലാസ്കി ആണ് ഫ�ൽഡ് വർ�ിെ� �ാപകൻ ആയ�



അേ�ഹം േ�ടാ�ബ�യാൻ ദ��പ�െല േഗാ�ത സമ�ദായ�ിെ� ക�െട താമസ���

അറിയെ�ട��ത്
അവര�െട

ജീവ�തരീതിയ�ം

ഭാഷയ�ം

പഠി��കയ�ം

ഒര�

പ�ാളി�

നിരീ�കനായ� പഠനം നട��കയ�ം െച��
സാമ�ഹ� നരവംശ ശാ���ിെല ഫ�ൽഡ് വർ�്


സാമ�ഹ� നരവംശ ശാ��ം വളർ�� വ�ത് ശാ���യമായ ഫ�ൽഡ് വർ�ിൽ
നി�ാണ്



19 -)o ന��ാ�ിെ� അവസാന�ില�ം 20 -)o ന��ാ�ിെ� ആരംഭ�ില�ം
നരവംശ ശാ���ർ

ആദിവാസ�കള�െട ഇടയ�െല േഗാ�തഭാഷകൾ,

ആചാര�ൾ, വ�ശ�ാസ�ൾ എ�ിവെയ��റി�� സർേ� നട��കയ�ം
ച��യായ നിരീ�ണം ആരംഭി��കയ�ം െച��
ഫ�ൽഡ് വർ�് െചയ�േ�ാൾ ഉൾെ�ട�� �പധാന രീതികൾ ...
1.

പഠന വ�േധയമാ��� സമ�ദായ�ിെ� െസൻസസ് എട�����
ഉദാ: സമ�ദായ�ിെല ജന�ള�െട ല�ംഗം, വയ�്, ക�ട�ംബം എ�ിവ

2.

പഠന �പേദശെ� വ�ട�കള�െട �ാനവ�ം മ�� �പധാന �ല�ള�ം
അടയാളെ�ട��ി ആ �ഗാമ�ിെ� അെ��ിൽ അധ�വാസ േക���ിെ�
ഭ�പടം ത�ാറാ����

3.

െസൻസസ�ൽ കി��യ വ�വര�ൾ ഉപേയാഗി�് സമ�ദായ�ിെ� ഒര�
വംശപാര�ര (ജീനിേയാളജി) നിർമി����. ഇതിൽ ക�ട�ംബാംഗ�െള
ഉൾെ�ട��ി ഒര� ക�ട�ംബ വൃ�വ�ം (ഫാമില� �ട�) നിർമി����
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4.

ഒര� വ��ിെയ��റി��� കാര��ൾ മ�� ബ���േളാേടാ വ��ികേളാേടാ
േചാദി�� ലഭി� വ�വര�െള പരിേശാധ���കയ�ം അതിെ� ആധ�കാരികത
ഉറ�ാ��കയ�ം െച����



ഗേവഷകന്

വ�വര�ൾ

നൽക��

വ��ികെള

(Informants) അഥവാ മ�ഖ� വ�വരദാതാ�ൾ

വ�വര

ദാതാ�ൾ

(Principal Informants) എ�്

വ�ളി����
സാമ�ഹ� നരവംശ ശാ���ിെല ഫ�ൽഡ് വർ�്
ഗേവഷകൻ

പഠന േമഖല

േ�ബാനിേ�ാ മല�െനാസ്കി

േ�ടാ�ബ�യാൻ ദ��പ�കൾ

റാഡ്�ിഫ് �ബൗൺ

ആൻഡമാൻ നിേ�ാബാർ

ഇവാൻസ് �പ��ാർഡ്

സ�ഡാനിെല ന��വർ

�ഫാൻസ് േബാസ്

വ�വ�ധ അേമരി�ൻ ദ��പ�കൾ

മാർഗര�് മീഡ്

സേമാവ

�ിെഫാഡ് ഗീ�്സ്

ബാല�

ദ��പ�കൾ

സമ�ഹ ശാ���ിെല ഫ�ൽഡ് വർ�്


ഫ�ൽഡ് വർ�ിെ� പ�ാ�ല�ില�ം എവ�െടയാണത് നടേ��ത് എ�
കാര��ില�ം

ഗേവഷണ

സമ�ഹശാ���ര�െടയ�ം

വ�ഷയ�ില��

ഊ�ല�ല�ം

നരവംശശാ���ര�െടയ�ം

രീതികളിൽ

വ�ത�ാസ�ള��്.


നരവംശശാ���ർ ഒ�െ�� േഗാതസമ�ദായ�ളിലാണ് ഫ�ൽഡ് വർ�്
െച���ത്.

എ�ാൽ

സമ�ഹശാ���ർ,

എ�ാ

തര�ില�മ��

സമ�ദായ�ൾ�ിടയ�ൽ പഠന�ൾ നട����.


ഉദാ: വ�ല�ം ഫ��് ൈവ�്

(William Foote White) എ� അേമരി�ൻ

സമ�ഹശാ���ൻ ഒര� വൻനഗര�ില�� ഇ�ാല�യൻ അേമരി�ൻ
േചരിയ�െല െതര�വ�ക��വാളി സംഘ�ിനിടയ�ൽ ഫ�ൽഡ് വർ�് െച�്
എഴ�തിയ “സ്�ട��് േകാർണർ െസാൈസ�ി” (Street Corner Society) എ�
�പശ�മായ �ഗ�ം.


മ��രവർഷേ�ാളം സംഘാംഗ�േളാെടാ�ം താമസ��ാണ് ഈ പഠനം
നട�ിയത്



ഉദാ: അേമരി�ൻ ശാ���നായ ൈമ�ിൾ ബ�രാേവ (Michael Burawoy)
ഷ��ാേഗായ�െല ഫാ�റിെ�ാഴ�ലാളികൾ�ിടയ�ൽ നട�ിയ പഠനം.
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ഇതിനായ� അേ�ഹം ആ ഫാ�റിയ�ൽ െമഷ�നി�ായ� നിരവധ� മാസ�ൾ



േജാല�െച��കയ�ം െതാഴ�ലാളികള�െട വ��ണേകാണില�െട േജാല�യ�െല
അന�ഭവ�െള��റി�് എഴ�ത�കയ�ം െച��.
ഇ��യ�ൽ…
ഇ��യ�െല സമ�ഹശാ��ം �ഗാമ പഠന�ളിലാണ് ഫ�ൽഡ് വർ�് രീതികൾ



ഉപേയാഗി�ത്.


1950-കളിൽ ഇ��യ�ൽ �ഗാമ ജീവ�തെ���റി��ം സമ�ഹെ���റി��ം



േഗാ�ത സമ�ദായ�ൾ�് ത�ല�മായാണ് ഇ��ൻ �ഗാമ�െള അവർ ക�ത്.

പഠന�ൾ ആരംഭി��.
കാരണം �ഗാമം ഒര� നിയ��ിത സമ�ദായ (Bounded Community) മായ�ര���.
ഇ��യ�െല ആദ� കാല സാമ�ഹ� ശാ���രായ എം.എൻ. �ശീനിവാസ്,



എസ്. സ�. ദ�േബ ത�ട�ിയവർ ആണ് ഫ�ൽഡ് വർ�് ആദ�മായ� ഇ��യ�ൽ
ആരംഭി�ത്
സമ�ഹ ശാ���ിെല ഫ�ൽഡ് വർ�്
ഗേവഷകൻ

ബ��്, പഠന േമഖല

എം. എൻ. �ശീനിവാസ്





ദി റിെമംേബർഡ് വ�േ�ജ്
(രാംപ�ര, ൈമസ�ർ)

എസ്. സ�. ദ�െബ





ഇ��ൻ വ�േ�ജ്
(ഷാമിർേപ�്, െസ��രാബാദ്)

വ�ല�ം ആൻഡ് ചാർെല�്





ബ�ൈഹൻഡ് മഡ് വാൾസ്



ജാജ്മാനി സ��ദായം

ൈവസർ
വ�ല�ം ൈവസർ



(ക�ട�യാ�)
വ�ല�ം ഫ��് ൈവ�്





സ്�ട��് േകാർണർ െസാൈസ�ി
(ഇ�ാല�യൻ അേമരി�ൻ �ം)

ൈമ�ിൾ ബ�റാേവ





മാന�ഫാക്�റിങ് കൺെസ�
(ച��ാേഗാ ഫാ�റി)

പ�ാളി� നിരീ�ണ�ിെ� ച�ല പരിമിതികൾ (Some limitations of participant
observation)
േന��ൾ


ത�ട��ിൽ

ഉ�ാക��

സഹായ�����.

ധാരണകൾ

തിര��ാന�ം

ആദ�ധാരണകൾ

ഫ�ൽഡ്

വർ�്

െത�ായത�ം

മ�ൻവ�ധ�കള��ത�മായ�രി��ം.
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തെ� വ�ഷയ�ളിൽ വര�� മാ��ൾ മന��ലാ�ാന�ം അത് ഗേവഷകെന
സഹായ�����.



വ�ത��

സാഹചര��ള�െടയ�ം

പ�ാ�

ല�ള�െടയ�ം

സ�ാധ�നം

മന��ലാ���തിന�ം അത് സഹായകമാണ്.


പ�ാളി� ഗേവഷണരീതിയ�ല�െട ഗേവഷകർ�� സർേവ (േചാദ�ാവല�),
�ഹസ�

നിരീ�ണം

എ�ിവയ�െല

പല

െത��കള�ം

മ�ൻവ�ധ�കള�ം

മറികട�ാൻ സാധ�����.
പരിമിതികൾ
1.

ഫ�ൽഡ് വർ�ിന് ദീർഘകാലം ആവശ�മാണ്

2.

എ�ാ േജാല�യ�ം ഗേവഷകൻ തനിെയ െചേ��ി വര���. െചറിെയാര� ഭാഗം
മാ�തേമ ഫ�ൽഡ് വർ�് െച�ാൻ സാധ���

3.

ഒര� �ഗാമ�ിേലാ �പേദശേ�ാ നിരീ��� കാര��ൾ, മ�� �ഗാമ�ൾേ�ാ
�പേദശ�ൾേ�ാ സമ�ദായ�ിേനാ ബാധകമാ�ാനാവ��. ഇതാണ് ഫ�ൽഡ്
വർ�ിെ� ഏ�വ�ം വല�യ പരിമിതി

4.

ഫ�ൽഡ് വർ�ില�െട ലഭി���ത് ഗേവഷകെ� വ��ണമാേണാ പഠന
വ�േധയമാ��� ജന�ള�െട വ��ണമാേണാ എ�് ഉറ�ാ�ാൻ സാധ��ി�.

5.

ഗേവഷകര�െട മ�ൻവ�ധ�കള�ം ചായ്വ�കള�ം ഗേവഷണം എഴ�ത�േ�ാൾ
കട�� വരാം

6.

ഫ�ൽഡ് വർ�ിെ� അട��ാനമായ ഏക പ��യ ബ�വ�ം ഇതിെ�
�പധാന പരിമിതിയാണ്

സംവാദന ഘടന ര�പം


ഫ�ൽഡ് വർ�ിെ� േപാരാ� ഇ�ാതാ�ാൻ സ��കരി��� മാർ�മാണ് ഇത്



ജന�െളയ�ം �പതികർ�ാ�െളയ�ം ഫ�ൽഡ് വർ�ിൽ ഉൾെ�ട��ി
അവര�െട

നിർേ�ശ�ൾ

വര���കയ�ം

ക�ട�തൽ

അന�സരി��

ഗേവഷണ�ിൽ

ശാ���യമായ�

ഗേവഷണ

മാ�ം
വ�ഷയം

അവതരി���ാൻ സാധ���കയ�ം െച����


ജന�െള പെ�ട����� െകാ�് ഗേവഷണ�ിൽ തിര��ല�കൾ വര��ി
ക�ട�തൽ കൃത�മായ അറിവ് േശഖരി�ാൻ ഇത് സഹായ�����

b.സർേ� (Survey)


സമ�ഹശാ���ിൽ

ഏ�വ�ം

അധ�കം

ഉപേയാഗി���

ഗേവഷണരീതിയാണ് സർേവ
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�പേത�കം തിരെ�ട�� ഒര� സംഘം ആള�കളിൽ നി�് വ�വര�ൾ
േശഖരി��കയ�ം അത�വഴ� ആ വ�ഷയെ���റി�് വ�ശദമായ കാ��ാട്
ലഭി��കയ�ം െച��ം



വ�വരേശഖരണ�ിനായ� തിരെ�ട���� ജന�െള �പതികർ�ാ�ൾ
(Respondents) എ�� വ�ളി����.

സർേവയ�െട േചാദ��ൾ േചാദി���തിന�ം ഉ�ര�ൾ സ��കരി���തിന�ം പല
മാർഗ�ള��്.


ഗേവഷകൻ േനരി�് �പതികർ�ാ�േളാട് േചാദി���ത്



െടല�േഫാണില�െട േചാദ�ം േചാദി���ത്



ഗേവഷകൻ േചാദ�ാവല� ഫ�ൽഡ�ൽ െകാ��േപായ� �പതികരണ�ൾ
എഴ�തി വാ���ത്



ഇ-െമയ�ൽ, ഇ�ർെന�്, േഫസ്ബ��്, വാട്സാ�് എ�ിവയ�ല�െട േചാദ��ൾ
േചാദി��കയ�ം ഉ�ര�ൾ അയ��കയ�ം െച���ത്

സർേവ�് മ�� ഗേവഷണരീതികെള അേപ���് ഉ� �പധാന േമ�…


ജനസംഖ�യ�ൽ
അവയ�ല�െട

ഒര�

െചറിയ

ലഭ�മാക��

വ�ഭാഗെ�െയട��്

നിഗമന�െള

വല�യ

പഠി��െകാ�്

ജനസംഖ�യ�േലക്

(Population) സാമാന�വൽ�രി�ാൻ സർേവയ�ല�െട സാധ�����.


ക�റ� സമയം െകാ�്, ക�റ� അധ�ാന�ില�ം െചലവ�ല�ം വല�യ
ക��െ���റി�് പഠി�ാൻ സർവെകാ�് സാധ�����.

സാ��ൾ സർേവ


ഗേവഷകർ തിരെ�ട��െ�� വ��ികളിൽ നി��മാ�തം വ�വര�ൾ



പഠനവ�േധയമാ��� െമാ�ം �ഗ���െന - സമ�� അഥവാ ജനസംഖ� എ��

േശഖരി��� രീതിയാണ് സാ��ൾ സർേ�
പറയ���. ഇവരിൽ നി�് പഠന�ിനായ� തിരെ�ട��െ�ട�� വ��ികൾ
അട�ിയ �ഗ���െനയാണ് സാ��ൾ (Sample) അെ��ിൽ �പതിര�പം എ��
പറയ��ത്.


�ാ�ി���ിെല

സാം��ങ്

സ��ാ�ം

(Sampling

theory)

ഉപേയാഗി��െകാ�ാണ് സാ��ൾ സർേവ നട��ക.
സാ��ൾ തിരെ�ട��ാൻ അേനകം രീതികള��്
ഇത് �പധാനമായ�ം ര�� ത���െള ആ�ശയ���രി����.
1. �രിത സാ�്ളിങ് (Stratified sampling)
2. യാദൃ��ക സാ�്ളിങ് (Random Sampling)
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1.�രിത സാ�്ളിങ് (Stratified sampling)



സാ��ൾ തിരെ�ട���െ� ഒ�ാമെ� ത��ം �രിത സാ�്ളിങ് ആണ്
ജനസംഖ�യ�െല

�പസ�മായ

എ�ാ

വ�ഭാഗ�െളയ�ം

സാ��ളിൽ

�പതിനിധ�കരി��� രീതിയാണ് �രിത സാ�്ളിങ്.


പല ഉപവ�ഭാഗ�ളിൽെ�� ജന�െള സാ�്ല��ിൽ ഉൾെ�ട�����.
ഇതിെന േ�ശണീകരണം എ�� വ�ളി����.



ഇതിൽ

സാ��ൾ

എട�േ��

ജനസംഖ�െയ

വർഗം,

ജാതി,

മതം,

ല�ംഗം,വയ�് എ�ിവയ�െടെയാെ� അട��ാന�ിൽ പലത��കളായ�
തരംതിരി����.

ഈ

ത��കളിൽ

നി�ാണ്

സാ��ള�കൾ

തിരെ�ട����ത്.


�രിതാ സാ��ൾ
അതിെ�

തിരെ�ട���േ�ാൾ മ�ഴ�വൻ ജനസംഖ�െയയ�ം
സവ�േശഷതകെളയ�ം

�പതിനിധ�കരി�ാൻ

കഴ�യ��വയായ�രി�ണം സാ��ൾ.


എ�ിൽ

മാ�തേമ

അതിൽനി��

ലഭി���

ഫല�ൾ

െമാ�ം

ജനസംഖ�യ�േല�് സാമാന�വൽ�രി�ാൻ സാധ���കയ���.
2.യാദൃ��ക സാ�്ളിങ് (Random Sampling)


സാ��ൾ തിരെ�ട���െ� ര�ാമെ� ത��ം യാദൃ��കതയാണ്.



തിരെ�ട��

സാ��ളിൽ

നി�്

യഥാർഥ

ഏകകം

(Unit)

-

തിര�ട����ത് വ��ി, �ഗാമം, ഗൃഹം ത�ട�ിയവ ഏെത�ില�ം ആകാം.


ഇത്

ആക��കതെയ

ആ�ശയ���രി����

എ�ിൽ

ഇതിെന

യാദൃ��കവൽ�രണം (Randomisation) അെ��ിൽ യാദൃ��ക സാ��ളിങ്
(Random Sampling) എ�� പറയ���
സാ��ൾ തിരെ�ട����തിന് പല രീതികൾ ഉപേയാഗി�����്.


നറ�െ�ട��്,

�പേത�കം

തയാറാ�ിയ

പ��ക,

�കമരഹിത

പ��ക

ഉപേയാഗി�ൽ, ക����റ�കൾ തിരെ�ട���� �കമരഹിത ന�റ�കൾ
എ�ിവ ഉപേയാഗി�് യാദൃ��ക സാ�്ളിങ് നട�ാം.
�പതിര�പ പ�ശക് അഥവാ സാ�്ല�ങ് പ�ശക് (Sampling Error)


പഠി�ാൻ

തിരെ�ട��െ��

ജനസംഖ�യ�െട

സവ�േശഷതകള�മായ�

വളെര അട�� സാമ�മ�� സാ��ള�കൾ പഠന�ിനായ� ക��ിയാല�ം
റിസൾ��ൽ െചറിയ വ�തിയാന�ൾ സംഭവ��ാൻ സാധ�തയ��്.


ഇതിെന സാ��ൾ തിരെ�ട���െ� "പ�ഴവ�ല�െട വര�� വ�ത�ാസ�ൾ
അഥവാ �പതിര�പ പ�ശക് (Sampling Error) എ�� പറയ���.



ഒര� വല�യ ജനസംഖ�െയ �പതിനിധ�കരി�ാൻ ഒര� െചറിയ സാ��ൾ
ഉപേയാഗി���ത�െകാ�ാണ് ഈ പ�ഴവ് സംഭവ����ത്
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സർേവയ�െട േന��ൾ



സർേ� പഠന േമഖലെയ��റി�� സമ�ഗമാെയാര� ച��തം നൽക���
ഒര� സമ�ഹ�ിെ�േയാ ഒര� ക��ം സംഘ�ള�െടേയാ ക��ായ ഒര� വ�വരം
നൽക���



സാമ�ഹിക �പ��ൾ സമ�ഗമായ� പഠി�ാൻ സർേ� സഹായ�����



ഇത് വ��ിയ�െട �പ��ൾ�� �പാധാന�ം െകാട��ാെത സമ�ഹ�ിെ�
ക��ായ പഠനം സാധ�മാ����

സർേവയ�െട പരിമിതികൾ


�പതികർ�ാ�ളിൽനി�്

ആഴ�ില��

വ�വര�ൾ

ലഭി�ാൻ

സർേവയ�ല�െട സാധ����ി�


�പതീകർ�ാ�ള�െട

എ�ം

ക�ട�തലായതിനാൽ

ഓേരാര��ര�മായ�

െചലവഴ��ാന�� സമയം ക�റവായ�രി��ം


സർേവയ�െട േചാദ�ാവല� �പതികർ�ാ�ളിേല�് എ�ി���ത് മ��
ആള�കൾ

ആയ�രി��ം.

വ�ശദമായേതാ

കൃത�ത

അതിനാൽ

സ�ീർണമായ

ആവശ�മ��േതാ

േചാദ��ള�ം

ആയ

േചാദ��ള�ം

ഉൾെ�ട����ത് ഉച�തമ�.


േചാദ��ൾ

േചാദി���തില�ം

ഉ�ര�ൾ

േരഖെ�ട����തില�ം



സർേവ�് ആവശ�മായ േചാദ�ാവല� �ശ�ാപ�ർവം ത�ാറാ�ണം



അേന�ഷകര�ം �പതികർ�ാ�ള�ം ത�ില�� പര�ര�പവർ�ന�ില�െട

സംഭവ��ാവ�� വ�ത�ാസ�ൾ സർേവയ�ൽ െത��കൾ വര���ം

മാ�തേമ ഒര� സർേ� വ�ജയകരമായ� പ�ർ�ീകരി�ാൻ കഴ�യ�
�പതിര�േപതര പ�ശക�കൾ (Non Sampling Errors)


സർേവയ�ൽ അേന�ഷകര�ം �പതികർ�ാ�ള�ം ത�ിൽ മ�ൻകാല ബ�ം
ഇ�ാ�തിനാൽ ര�് അപരിച�തർ ത�ിൽ േചാദി�ാവ��ത�ം ഉ�രം
ലഭി�ാവ�� തര�ില�മ��വയായ�രി�ണം േചാദ��ൾ.



വ��ിപരവ�ം �പേകാപനപരവ�മായ േചാദ��ൾ േചാദി�ാൻ പാട��.



അ�ര�ില�� േചാദ��േളാട്
ഉ�രം

നൽകി�.

പകരം,

�പതികരി���വർ സത�സ�മായ

അവർ�്

സ�ര��തം'

എ��

േതാ���

ഉ�ര�ൾ നൽക�കയ�ം െച��ം.


അ�ര�ില�� �പ��െള �പതിര�േപതര പ�ശക�കൾ (Non Sampling
Errors) എ�� പറയ���.



സാ�്ളിങ്

�പ�കിയ

ഗേവഷണ�ിെ�

മ�ലമ�

ഈ

ര�പക�നയ�ല�ം

െത��കൾ
നട�ാ���

സംഭവ����ത്.
രീതിയ�ല��

പ�ശക�കളാണ് ഇതിന� കാരണം.
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c.അഭിമ�ഖം (ഇ�ർവ��)


സമ�ഹശാ���ിൽ

വ�വരേശഖരണ�ിന്

ഉപേയാഗി���

മെ�ാര�



ഗേവഷകര�ം �പതികർ�ാ�ള�ം ത�ില�� സംഭാഷണമാണ് അഭിമ�ഖം.



വാെമാഴ�യായ� വ�വരം േശഖരി��� രീതിയാണിത്.

രീതിയാണ് അഭിമ�ഖം

അഭിമ�ഖം ര�� തര�ില��്.
1.

ച��െ�ട��ിയത�ം (Structured)

2.

ച��െ�ട��ാ�ത�ം (Unstructured)

ച��െ�ട��ിയ അഭിമ�ഖം


ഇത് ഔപചാരികമായ അഭിമ�ഖമാണ്.



േചാദി�ാൻ ഉേ�ശി��� കാര��ള�ം അതിെ� �കമവ�ം ഗേവഷകൻ
മ�ൻക���

തയാറാ��കയ�ം

ആ

�കമമന�സരി�്

�പതികർ�ാ�േളാട്

േചാദ��ൾ േചാദി��കയ�ം െച����.


ച��െ�ട��ിയ

അഭിമ�ഖ�ില�െട ലഭ�മാക�� വ�വര�ൾ ക�ട�തൽ

വ�ശ�ാസേയാഗ�മായ� കര�ത���.
ച��െ�ട��ാ� അഭിമ�ഖം


ഇത് അനൗപചാരികമായ അഭിമ�ഖമാണ്.



ഗേവഷകന് ഇ�മ�� േചാദ��ൾ േചാദി�ാന�ം േചാദ��ളിൽ മാ��ൾ
വര��ാന�ം ഇതിൽ സ�ാത���മ��്.



വ�ത��മായ രീതിയ�ൽ വ���ം േചാദി�് കാര��ൾ ഉറ��വര��ാന�ം
സംഭാഷണ�ിെ�

പ�േരാഗതി�ന�സരി�്

വ�ഷയ�ിെ�യ�ം

േചാദ��ള�െടയ�ം രീതികളിൽ മാ��ൾ വര��ാന�ം സാധ���ം
അഭിമ�ഖം േരഖെ�ട���� രീതിയ�ല�ം വ�ത�ാസ�ള��്….


സാഹചര��ൾ��ം

മ�ൻഗണന

അന�സരി��മാണ്

അഭിമ�ഖം

േരഖെ�ട����ത്.


അഭിമ�ഖ�ള�െട വ�ഡ�േയാ ഓഡ�േയാ െറേ�ാർഡ�ങ് നട��കേയാ
അഭിമ�ഖസമയ�്
അഭിമ�ഖ�ിന�േശഷം

വ�ശദമായ
അതിെ�

ക�റി��കൾ
റിേ�ാർ�്

എട���കേയാ
ഓർമയ�ൽ

നി�്

എട�െ�ഴ�ത�കേയാ െച�ാം
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അഭിമ�ഖം വ�വരേശഖരണ�ിന് മാ�തമ� ഉപേയാഗി���ത്. നിരീ�ണം,
സർേവ

ത�ട�ിയ

മ��

രീതികള�െട

അന�ബ�മായ�ം

അത്

ഉപേയാഗി�െ�ട��ാറ��്.


പ�ാളി�നിരീ�ണ�ിൽ

�പധാന

വ�വരദാതാവ�മായ�

നട���

ദീർഘമായ അഭിമ�ഖം പലേ�ാഴ�ം വ��തകൾ�് വ��ത വര��ാൻ
സഹായ�����.


അത�േപാെല സർേവയ�ല�െട കെ���� കാര��ൾ�് അഭിമ�ഖ�ൾ



ഒര� അഭിമ�ഖ�ിെ� വ�ജയം ഗേവഷകര�ം �പതികർ�ാവ�ം ത�ില��

ആഴവ�ം വ��തയ�ം വ�ശദാംശ�ള�ം നൽക���.
വ�ശ�ാസെ� ആ�ശയ���രി����
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അധ�ായം 6
സാമ�ഹ� ഘടന, േ�ശണീകരണം, സമ�ഹ�ിെല സാമ�ഹ� �പ�കിയകൾ
സാമ�ഹ� ഘടനയ�െട നിർ�ചനം


സമ�ഹ�ിൽ ജന�ൾ എ�െന െപര�മാറണം, മ���വര�മായ� എ�െന
ബ�െ�ടണം

ത�ട�ിയ

അട��ാന

നി�കള�ം

മാതൃകകള�ം

നിലനിൽ����. ഈ നി�കെള അഥവാ �കമ�െളയാണ് സാമ�ഹ� ഘടന
എ�് പറയ��ത്


സമ�ഹം �കമെ�ട��ിയത�ം സംഘട��െ��ത�മാെണ�� മനസ�ലാ�ാൻ
സാമ�ഹ� ഘടന എ� ആശയം സഹായ�����



സമ�ഹ�ിെ� വ�വ�ധ ഭാഗ�ളായ ക�ട�ംബം, ഗണ�ൾ, സമ�ദായം,
ആചാര�ൾ, മ�ല��ൾ എ�ിവ േചർ�താണ് ഒര� സാമ�ഹ� ഘടന



സാമ�ഹ� ഘടനെയ നിർ�ി���ത് മന�ഷ� �പവർ�ികള�ം ബ��ള�മാണ്.
ഇവ വ�ത�� �ല�ളില�ം കാല�ളില�ം ആവർ�ി�െ�ട�േ�ാഴാണ്
സാമ�ഹ� ഘടന ഉ�ാവ��ത്

സാമ�ഹ� േ�ശണീകരണം


സമ�ഹ�ിെല �ഗ���കൾ�ിടയ�ല�� ഘടനാപരമായ
അസമത��െളയാണ് േ�ശണീകരണം എ�് പറയ��ത്



സമ�ഹ�ിെല ജന�െള അസമമായ പല �ഗ���കളായ� അഥവാ ത��കളായ�
വ�ഭജി�െ�ട�� �പ�കിയയാണ് േ�ശണീകരണം



ഇതിൽ സമ�ഹം ഉയർ�ത�ം താഴ്�ത�മായ �ഗ���കളായ� വ�ഭജി�െ�ട���



എ�ാ സമ�ഹ�ില�ം േ�ശണീകരണം നിലനിൽ����



ആധ�നിക സമ�ഹ�ിൽ സ��ില�ം അധ�കാര�ില�ം നിലനിൽ���



വർ� വ�ഭജന�ൾ, വംശവ�ം ജാതിയ�ം, �പേദശവ�ം സമ�ദായവ�ം, േഗാ�തവ�ം

വ�ത�ാസ�ൾ േ�ശണീകരണ�ിന� കാരണമാക���
ല�ംഗ േഭദവ�ം ത�ട�ിയവെയ�ാം ആധ�നിക സമ�ഹ�ിെല സാമ�ഹിക
േ�ശണീകരണ�ിെ� അട��ാന ര�പ�ളാണ്


സാമ�ഹ� േ�ശണീകരണം സാമ�ഹ� ഘടനയ�െട ഭാഗമാണ്



ഇതിെ� മ�ഖ� സവ�േശഷത അസമത�മാണ്



വ�ത�� സാമ�ഹ� �ഗ���കളിൽ ഉ� അംഗ�ൾ�ിടയ�ലാണ് ഈ അസമത�ം
നിലനിൽ���ത്
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അസമമായ� വ�തരണം െച�െ�� ആന�ക�ല��ൾ


സമ�ഹ�ിെല വ�േശഷാവകാശ�ൾ ഉ� വ�ഭാഗ�ൾ അന�ഭവ����
േന��ള�ം ആന�ക�ല��ള�ം

a.ജീവ�തവസര�ൾ (Life Chances):


ജീവ�ത�ിെ�

ഗ�ണേമ�

വർധ������

ഭൗതിക

േന��െളയാണ്

ജീവ�തവസര�ൾ എ�് പറയ��ത്


സ��്, വര�മാനം, എ�ീ സാ��ിക േന��ള�ം ആേരാഗ�ം, െതാഴ�ൽ
സ�രക്ഷ, വ�േനാദ മാർ�ം എ�ിവയ�ം ഇതിൽ ഉൾെ�ട���

b.സാമ�ഹ� പദവ� (Social Status):


വ�േശഷാവകാശ�ൾ ഉ�വർ�് സമ�ഹ�ിൽ ഉ�തമായ പദവ�േയാ
�ാനേമാ ഉ�ായ�രി��ം

c.രാ���യ സ�ാധ�നം (Political Influence):


മ��

�ഗ���കള�െട

തീര�മാനെമട����തിെന

േമൽ

ആധ�പത�ം

സ�ാധ�നി�ാന�ം

�ാപ��ാന�ം

തീര�മാന�ളിൽ

നി�്

േന�മ��ാ�ാന�ം ഉ� കഴ�വാണ് രാ���യ സ�ാധ�നം
സാമ�ഹ� �പ�കിയകൾ


സഹകരണം, മ�രം, സംഘർഷം, എ�ിവയാണ് സാമ�ഹ� �പ�കിയകൾ എ�്



സാമ�ഹ� ഘടനയ�െട അട��ാന�ിലാണ് ഇവെയ വ�ശകലനം െചേ��ത്

അറിയെ�ട��ത്
നിർ�ഹണ വാദ വ��ണം


മന�ഷ�ന് അവെ� അട��ാനപരമായ ആവശ��ൾ നിറേവ���തിന്
സഹകരണം

ആവശ�മാണ്.

ഈ

സഹകരണ�ില�െട

ആള�കൾ

അവര�േടതായ േലാകെ� ഉത്പാദി����കയ�ം പ�നഃ സൃ����കയ�ം
െച����


സമ�ഹ�ിെ� വ�വ�യ�െട നിലനിൽ��ന� ച�ല ഉപാധ�കൾ ആവശ�മാണ്

1.

പ�തിയ അംഗ�ള�െട സാമ�ഹ� വൽ�രണം

2.

പ�് വ�്കെ�� ഒര� വാർ�ാവ�നിമയ സ��ദായം

3.

വ��ികൾ�് അവര�െട പ��കൾ ഏ����� രീതികൾ



മ�രം, സംഘർഷം, സഹകരണം എ�ിവ എ�ാ സമ�ഹ�ള�െടയ�ം
സവ�േശഷത ആെണ�� ഈ വ��ണം പറയ���

സംഘ�ന വാദ വ��ണം


ചരി�തപരമായ�

സഹകരണമാണ് സാമ�ഹ�

�പ�കിയ�്ക്

വ�ിരി���

മാ��ൾ�� കാരണെമ�� ഈ വ��ണം അഭി�പായെ�ട���
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സമ�ഹം

ജാതി,

വർ�ം,

പ�ര�ഷാധ�പത�ം

എ�ിവയാൽ

വ�ഭജി�െ���രി���തിനാൽ ച�ല �ഗ���കൾ വ�േവചനവ�ം അസമത�വ�ം
േനരിട���


�പബല വ�ഭാഗ�ൾ താഴ്� വ�ഭാഗ�ള�െട േമൽ അധ�ശത�ം �ാപ�����



ഇത് സാമ�ഹ� �പ�കിയകൾ�� വഴ� െതളി����

a.സഹകരണം


സഹകരണം സാമ�ഹ� ജീവ�ത�ിെ� അട��ാനമാണ്



എ�ാ

സമ�ഹ�ില�ം

സഹകരണം

നിലനിൽ����

എ�്

ദ�ർഖ�o

അഭി�പായെ�ട���


സമ�ഹ�ിെല ധാർമിക ബല�ില�െട ഉ� ഐഖ� ദാർഢ�മാണ് സാമ�ഹ�
സഹകരണ�ിെ� അട��ാനം എ�് അേ�ഹം പറയ���



സഹകരണ�ിെ� ഒര� �പധാന സവ�േശഷതയാണ് െതാഴ�ൽ വ�ഭജനം. ഇത്
സമ�ഹ�ിെ� ച�ല ആവശ��ൾ നിറേവ����

എമിൽ ദ�ർൈഖo


എമിൽ ദ�ർൈഖo സാമ�ഹിക ഐഖ�െ� ര�ായ� തിരി����



യാ��ിക ഐക� ദാർഢ�ം, ൈജവ�ക ഐക� ദാർഢ�ം
യാ��ിക ഐക� ദാർഢ�ം



ഏകതയ�െട ഐക�മാണ്



വ�ാവസായ�ക

ൈജവ�ക ഐക� ദാർഢ�ം


പ�ർവ

സമ�ഹ�ളിൽ 

വ�ത��തയ�െട ഐക�മാണ്
സ�ീർ�

വ�ാവസായ�ക

കാണെ�ട���

സമ�ഹ�ളിൽ



ഒര�മയ�ം സമാധാനവ�ം ആണ് അട��ാനം

കാണെ�ട���



ലളിതമായ ൈവദഗ്ധ� വൽ�രണം



�പായ�ിെ�യ�ം



ല�ംഗ�ിെ�യ�ം

സ�ീർ�മായ

െതാഴ�ൽ

വ�ഭജനം

അട��ാന�ില�� െതാഴ�ൽ വ�ഭജനം



പര�രാ�ശയത�ം



സമാന ജീവ�ത രീതി



ൈവവ�ധ�വൽ�രണം



അംഗ�ൾ

ത�ിൽ

വ�ശ�ാസവ�ം

െപാത�

ൈവകാരിക

ധാരണയ�ം
ബ��ള�ം

ഉ�ായ�രി��ം
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കാൾ മാർ�്


കാൾ മാ�ിെ� അഭി�പായ�ിൽ സഹകരണം സ�േമധയാ ഉ�ാക��ത�



ബാഹ�മായ� നിലെകാ��� ഉ�ാദന ശ�ിയ�െട

അട��ാന�ിൽ

നിർബ��തമായ� സംഭവ���� �പ�കിയയാണ് സഹകരണം


അന�വൽ�രണം എ� സ���ില�െട ആണ് മാർ�് നിർബ��ത
സഹകരണെ� വ�ശദീകരി���ത്

അന�വൽ�രണം വഴ�..
1.

ഒര� െതാഴ�ലാളി സ��ം െതാഴ�ല�ൽ നി�� അകല���

2.

െതാഴ�ല�ൽ താ�ര���റവ്

3.

ഉ�ാദന �പ�കിയയ�െല പ�ാളി�മി�ാ�

4.

ഉ�ാദന�ിൽ േമല�� നിയ��ണം ന�മാകൽ എ�ിവ ഉ�ാക���



ഈ സാഹചര��ിൽ സഹകരണം അട�േ�ൽ����കയാെണ�� മാർ�്
അഭി�പായെ�ട���

b.മ�രം


മ�രം സാർവ�തികമായ �പതിഭാസമാണ്



മ�രം ഒര� സമ�ഹ ശാ��പരമായ �പ�കിയയാണ്



ആധ�നിക



വ��ിപരത�്കാണ് ആധ�നിക സമ�ഹം �പാധാന�ം നൽക��െത�് ദ�ർഖ�o

സമ�ഹവ�ം

മ�തലാളി�

സ�ദ്

വ�വ�യ�ം

മ�രാധ���തമാണ്
അഭി�പായെ�ട���


എ�ാൽ മാർ�് മ�ര�ിനാണ് �പാധാന�ം നൽക��ത്



ക�ട�തൽ ലാഭ�ിന�ം കാര��മത��ം ആണ് മ�തലാളി�ം �പാധാന�ം
നൽക��ത്

മ�തലാളി��ിെ� �പധാന സ�ൽ��ൾ ...


വ�ാപാര�ിെ� വ�ാപനം



െതാഴ�ൽ വ�ഭജനം



ൈവദഗ്ധ� വൽ�രണം



ഉ�ാദന �മത വർ�����ൽ



മ�തലാളി� വ�വ�യ�െട അട��ാനം മ�രമാണ്
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യ��ിപരമായ� ച��ി��ന്ന വ��ികൾ, വ�പണിയ�െല ത�റ� മ�രം,
പരമാവധ� ലാഭം എ�ിവ ഇതിെ� സവ�േശഷതയാണ്



എ�ാൽ ഇ�രം മ�രം അസമത�ം സൃ������ എ�് കാണ���

c.സംഘർഷം


സമ�ഹ�ിെല

വ�ഭവ�ള�െട

ൈദർലഭ�മാണ്

സംഘ�ന�ിേല��

നയ����ത്


വ�ഭവ�ൾ േനട�െയട��ാന�ം നിയ��ി�ാന�മ�� െ�ശമം സംഘ�ന�ിന�



വ�ത���ളായ താ�ര��ൾ ത�ില�� സംഘ�നെ� സംഘർഷം എ�്

കാരണമാക���
വ�ളി����


വ�ഭവ�ള�െട അഭാവം സംഘ�ന�ിന� കാരണമാക���



വർ�ം, ജാതി, േഗാ�തം, ല�ംഗം, വംശീയത, മതം, സമ�ദായം ഇവെയ�ാം
സംഘ�ന�ിന� കാരണമാക���



സംഘർഷ�ള�െട

കാരണവ�ം

സ�ഭാവവ�ം

ഓേരാ

സമ�ഹ�ില�ം

വ�ത��മായ�രി��ം


പ�റെമ �പകടമാക�േ�ാൾ മാ�തേമ സംഘർഷം വ��മാക�കയ���
ഉദാ: കർഷക �പ�ാനം
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അധ�ായം 7
�ഗാമ-നഗര സമ�ഹ�ളിെല സാമ�ഹ� മാ�വ�ം സാമ�ഹ� �കമവ�ം
എ�ാണ് സാമ�ഹ� മാ�ം?


ഒര� നി��ത കാലഘ��ിൽ ഒര� വ��വ�െ� അട��ാനപരമായ ഘടനെയ
അെ��ിൽ സാഹചര�െ� ര�പാ�രെ�ട���� മാ��ളാണ് സാമ�ഹ�
മാ��ൾ. അട��ാനപരമായ പരിവർ�ന�ൾ െകാ�് വര�� മാ��െള
ആണ് സാമ�ഹ� മാ�ം ആയ� കണ�ാ���ത്



ഒര� മാ��ിെ� വല��ം അള���ത് എ�തമാ�തം മാ�ം െകാ�് വ��, അത്
ഒര� വ�ഭാഗെ� എ�ത മാ�തം സ�ാധ�നി�� എ�തിെ� അട��ാന�ിലാണ്



മാ��ൾ തീ�വവ�ം വ�ാപകവ�ം ആയ�രി�ണം. സമ�ഹ�ിെല വല�െയാര�
േമഖലയ�ൽ സ�ാധ�നി��േ�ാൾ മാ�തമാണ് അതിെന സാമ�ഹ� മാ�ം എ�്
പറയ��ത്

സാമ�ഹ� മാ��ിെ� തര�ൾ


സാമ�ഹിക

മാ�െ�

സമ�ഹ�ില��

േവർതിരി���ത്

സ�ാധ�നം,

മാ��ിെ�

മാ��ിെ�
േവഗം

സ�ഭാവം,
എ�ിവ

അട��ാനമാ�ിയാണ്
a).പരിണാമപരമായ മാ��ൾ


ദീർഘ കാലം െകാ�് ഉ�ാക��ത�ം സാവധാന�ിൽ സംഭവ����ത�മായ
മാ�െ�യാണ് പരിണാമം എ�് പറയ��ത്



ജീവ വർ��ിെ� ഉ��ിെയ��റി��� ചാൾസ് ഡാർവ�െ� സ��ാ�ം
ആണ് പരിണാമം എ� പദം മാ��ിെ� സ��ാ�മായ� ആവ��രി�ത്



ജീവ ജാല�ൾ ച���പാട�മായ� ഇണ�ി സാവധാനം മാ�ം ഉ�ാക�െമ��ം
അർഹതയ��വർ അതിജീവ���ം എ��ം ഡാർവ�ൻ പറയ���



ഡാർവ�െ� പരിണാമ സ��ാ�ം �പകൃതിയ�െല പരിണാമെ���റി��
പഠി���േതാെടാ�ം സാമ�ഹ� മാ��ൾ പഠി���തിന�ം ഉപേയാഗി��.
ഇതിെന 'േസാഷ�ൽ ഡാർവ�നിസം' എ�് പറയ���

b).വ��വകരമായ മാ��ൾ


േവഗ�ില�ം

െപെ���ം

ഉ�ാക��

മാ��െളയാണ്

വ��വകരമായ

മാ��ൾ എ�് പറയ��ത്
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ഇത് �പധാനമായ�ം രാ���യ പ�ാ�ല�ിലാണ് നട���ത്



ഭരണ പ�െ� അ��മറി�� എതിരാളികൾ നട��� മാ��ൾ ആണ് ഇവ



സമ�ഹ�ിെല

ഉദാ: �ഫ�് വ��വം, റഷ�ൻ വ��വം
തീ�വവ�ം

െപെ����ത�ം

സ��ർണവ�മായ

പരിവർ�ന�െളയ�ം വ��വകരമായ മാ��ൾ എ�് വ�േശഷ�������
ഉദാ: വ�വസായ�ക വ��വം, വാർ�ാവ�നിമയ വ��വം
c).ഘടനാപരമായ മാ��ൾ


സാമ�ഹിക ഘടന, ആശയ�ൾ, വ�ശ�ാസ�ൾ, മ�ല��ൾ എ�ിവെയ
സ�ാധ�നി��� മാ��ൾ�ാണ് ഘടനാപരമായ മാ�ം എ�് പറയ��ത്



സമ�ഹ�ിെ� ഘടനയ�ൽ ഉ�ാക�� പരിവർ�ന�ൾ ആണ് ഇവ



ഇത് സമ�ഹ�ിെല �ാപന�ളില�ം അവെയ നിയ��ി��� ച��ളില�ം
മാ��ൾ ഉ�ാ����
ഉദാ: കടലാസ�പണ�ിെ� ആവ�ർഭാവം

d).മ�ല��ളിെലയ�ം വ�ശ�ാസ�ളിെലയ�ം മാ��ൾ


മ�ല��ളില�ം വ�ശ�ാസ�ളില�ം ഉ�ായ മാ��ൾ സാമ�ഹ� മാ��ിേല�്
നയ�����
ഉദാ: ബാല�കാലെ�ക�റി��� ആശയ�ളിെല മാ�ം

സാമ�ഹ� മാ��ിെ� ഉറവ�ട�ൾ/ കാരണ�ൾ


സാമ�ഹ�

മാ��െള

അവയ�െട

േ�സാത��െ�/കാരണ�ള�െട

അട��ാന�ിൽ തരം തിരി�ാം. കാരണ�ൾ ആ�രികേമാ ബാഹ�േമാ
ആകാം


സാമ�ഹ� മാ��ിെ� കാരണ�െള a).പാരി��തികം, b).സാേ�തികം,
c).സാ��ികം, d).രാ���യം, e).സാം�ാരികം എ�ി�െന തരം തിരി�ാം

a).പാരി��തിക കാരണ�ൾ


സമ�ഹ�ിെ�

ഘടനയ�ല�ം

ര�പ�ില�ം

�പകൃതിയ�ം

പരി��തിയ�ം

സ�ാധ�നം െചല�����


മ�ൻപ് കാല�ളിൽ ജന�ള�െട ഭ�ണരീതി, വ��ധാരണ രീതി, ഉപജീവന
മാർ��ൾ,

സാമ�ഹികമായ

പര�ര

�പവർ�ന�ൾ

ത�ട�ിയവ
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നിർ�യ���ര��ത് അവര�െട പരി��തിയ�െല ൈഭതിക അവ�യ�ം
കാലാവ�യ�മായ�ര���


എ�ാൽ സാേ�തിക വ�ദ�യ�െട വ�കസനേ�ാെട സമ�ഹ�ിന� േമൽ
പരി��തി��� സ�ാധ�നം മാറിെ�ാ�ിരി��കയാണ്



പരി��തി സാമ�ഹ� മാ��ൾ െകാ�് വരാന�ം കാരണമാക���
ഉദാ: �പകൃതിദ�ര��ൾ



സ�നാമി േപാെല ഉ� �പകൃതി ദ�ര��ൾ മ�ലം സമ�ഹം പ�ർണമായ�
മാറ�കയ�ം

പഴയ

അവ�യ�േല�്

തിരി��

േപാകാൻ

സാധ��ാെത

വരികയ�ം െച����


ഇവ നിർമാണാ�കവ�മാകാറ��്
ഉദാ: കാല�േഫാർണിയയ�ൽ സ�ർണം കെ��ിയത്



�പകൃതി ദ�ര��ൾ സമ�ഹ�ിെ� സ��ർ� മാ��ിേനാ നാശ�ിേനാ
കാരണമാക���

b).സാേ�തികവ�ദ�യ�ം സ�ദ് ഘടനയ�ം (സാേ�തിക കാരണ�ൾ)


സാേ�തിക മാ��ിെ�യ�ം സാ��ിക മാ��ിെ�യ�ം സംേയാജനം
സാമ�ഹ� മാ��ൾ�� കാരണമാക���



�പകൃതിെയ നിയ��ി�ാന�ം െചറ���

നിൽ�ാന�ം സാേ�തിക വ�ദ�

സഹായ�����


സാേ�തിക വ�ദ� െകാ�് ഉ�ായ വല�യ മാ�മാണ് വ�വസായ വ��വം



ആവ�യ��ം,

ആവ�ശ�ി

എ�ിവയ�െട

ഉപേയാഗേ�ാെട

ഉത്പാദന�ില�ം സ�ദ് ഘടനയ�ല�ം വല�യ മാ��ൾ ഉ�ായ�


റയ�ൽ ഗതാഗതം, സമ��ദ ഗതാഗതം എ�ിവ അ�ാരാ�� വാണിജ��ിന�ം



ഇവ മ�ലം ഉ�ായ മാ��ൾ േലാക�ിൽ സാമ�ഹികവ�ം സാം�ാരികവ�ം

ക�ട�േയ��ിന�ം കാരണമായ�
ജനസംഖ�ാ പരമായ തല�ളില�ം മാ��ൾ ഉ�ാ�ി


സാേ�തികവ�ദ�യ�െട സാമ�ഹിക സ�ാധ�നം വളെര സാവധാനം മാ�തേമ
കാണാൻ കഴ�യ�



�പത��മായ� സാേ�തികമ�ാ� സ�ദ് ഘടനയ�െല മാ��ള�ം സമ�ഹ
മാ��ിന� കാരണമാക�ം
ഉദാ: േതാ�കൃഷ� മ�ലം ഉ�ായ െതാഴ�ലാളികള�െട ആവശ�കത

c.രാ���യ കാരണ�ൾ
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യ���ള�ം ആ�കമണ�ള�ം മ�ലം െപെ���� സാമ�ഹ� മാ��ൾ
സംഭവ�����
ഉദാ: ര�ാം േലാക മഹായ���ിന� േശഷമ�� അേമരി�, ജ�ാൻ എ�ീ
രാജ��ള�െട മാ�ം



രാ���യ മാ��ൾ േദശീയ അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ മാ�ം ഉ�ാ����



ഇ��ൻ സ�ാത��� സമരം മ�ലം �ബ���ഷ് ഭരണം അവസാനി����കയ�ം
ഇ��ൻ സമ�ഹ�ിൽ വല�യ മാ��ൾ െകാ�് വരികയ�ം െച��



വ�വ�ധ

സാമ�ഹ�

�ഗ���കൾ��ം

വർ��ൾ��മിടയ�ൽ

അധ�കാര

പ�നർവ�തരണം നട�ി െകാ��� സാമ�ഹ� മാ�മാണ് രാ���യ മാ��ൾ
മ�ലം നട�ത്
ഉദാ: സാർ��തിക �പായ പ�ർ�ി േവാ�വകാശം
d).സാംസ്കാരിക കാരണ�ൾ


ജനജീവ�തെ� ര�പെ�ട���� ആശയ�ൾ, വ�ശ�ാസ�ൾ, മ�ല��ൾ
ത�ട�ിയവയ�ൽ സംഭവ���� മാ�െ� സാം�ാരിക മാ�ം എ�് പറയ���
ഉദാ: മത�ിൽ ഉ�ാക�� മാ��ൾ



സമ�ഹെ� സംഘട������ മത വ�ശ�ാസ�ള�ം വഴ��ള�ം മാറ�േ�ാൾ
സമ�ഹ�ിൽ വല�യ മാ��ൾ ഉ�ാക���



എ�ാൽ മതം മ�ലമ�� മാ��ള�ം സാ�ർഭികമാണ്



സാമ�ഹ�-സാ��ിക

മാ��ൾ

െകാ�്

വര��തിൽ

സാംസ്കാരിക

മ�ല��ൾ��� സ�ാധ�നം എട��� കാണി���താണ് മാ�് െവബറിെ� ദി
െ�പാ��� എ�ി�് ആൻഡ് ദി ��രി�് ഓഫ് ക�ാപ��ല�സം എ� പഠനം


സാംസ്കാരിക

മാ�ം

സാമ�ഹ�

മാ��ിന്

വഴ�

െതളി���തിന��



���കൾ�് സമ�ഹ�ില�� �ാനം എ� ആശയം-���കള�െട െതാഴ�ൽ,

ഉദാഹരണ�ൾ:
വ�ദ�ാഭ�ാസം, ഉപേഭാ�ൃ പരസ��ൾ etc..



സാമ�ഹ� മാ��ിെ� കാരണങ്ങൾ വ�ത��മാണ്
ഒര� �പേത�ക ഘടക�ിേനാ സ��ാ��ിേനാ മാ�തം സാമ�ഹ� മാ�ം
വ�ശദീകരി�ാൻ കഴ�യ��



അവയ�െട കാരണം ആ�രികേമാ ബാഹ�േമാ ആകാം



അവ േബാധപ�ർ�േമാ യാദൃ��കേമാ ആകാം. ഈ മാ��ിെ� കാരണ�ൾ
പര�ര ബ��തമാണ്
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സാമ�ഹ��കമം (SOCIAL ORDER)


സ��ാപ�തമായ സാമ�ഹ� വ�വ�കൾ���ിൽ മാ��െള
�പതിേരാധ��ാന�ം നിയ��ി�ാന�മ�� �പവണതയ��്. ഇതിെനയാണ്
സാമ�ഹ��കമം എ�� പറയ��ത്



സാമ�ഹ��കമം മാ��െള തടയ�കയ�ം നിയ��ി��കയ�ം െച����.

സാമ�ഹ��കമം ൈകവരി�ാൻ ര�� മാർ��ള��്.
1) ജന�ൾ നിയമ�ള�ം വഴ��ള�ം സ�േമധയാ അന�സരി��േ�ാൾ
2) നിയമ�ള�ം വഴ��ള�ം അന�സരി�ാൻ ജന�ൾ നിർ���തരാക�േ�ാൾ


ഓേരാ

സമ�ഹവ�ം

സാമ�ഹ��കമം

നിലനിർ���തിന്

ഈ

ര��

രീതികള�േടയ�ം ഒര� സംേയാജനം ഉപേയാഗെ�ട�����.


ജന�ൾ

നിയമ�ള�ം

(സാമ�ഹ��കമം

വഴ��ള�ം

ൈകവരി�ാൻ

സ�േമധയാ

അന�സരി���ത്

സ�േമധയാ

ത�ാറാവ��ത്

സാമ�ഹ�വൽ�രണ �പ�കിയയ�ല�െടയാണ്.


വ��ികേളയ�ം �ാപന�േളയ�ം സാമ�ഹ�നിയമ �ൾ അന�സരി���ാൻ
സാമ�ഹ� വൽ�രണം െകാ�� മാ�തം സാധ�മ�. അതിനാൽ മി� ആധ� നിക
സമ�ഹ�ള�ം ഇതിനായ� അധ�കാരേമാ ബലപ േയാഗേമാ ഉപേയാഗി����.



നി�ളാ�ഗഹി���ത്
കഴ�വ�െനയാണ്

മ���വെരെ�ാ�്

അധ�കാരം

എ��

െച�����ാന��

പറയ��ത്.

അധ�കാരം

ഉപേയാഗി���വർ മ���വര�െട താ�ര��ൾ പരിഗണി�ാറി�.


അധ�കാരം സ���രമാവ�കയ�ം മ���വർ�് അതിേനാട�� അന�സരണ
ശീലമാവ�കയ�ം െച��
േ�ാൾ ഉ�ാക�� അവ�യാണ് ആധ�പത�ം അഥവാ േമധാവ�ത�ം

നിയമസാധ�ത�ം

സമ�ഹ ശാ���ിെല ഒര� �പധാന സ��മാണ് നിയമ സാധ�ത�ം


സ��കാര�മായതിെന ആണ് നിയമാന�സൃതം എ�് പറയ��ത്



ഉച�തവ�ം

േയാജി�ത�ം

നീതിയ��വ�മായ�

സ��കരി�െ�ട��

ഒ�ിെനയാണ് നിയമാന�സൃതം എ�് പറയ��ത്


നിയമാന�സൃതമായ�

നിലനിൽ���

വഴ��ള�െട

ശ�ിേയാട�ം

നീതിേയാട�മ�� േയാജി��െനയാണ് ഇത് സ�ച������ത്
അധ�കാരം


അധ�കാരം നിയമാന�സൃതേമാ അ�ാ�േതാ ആകാം



നിയമാന�സൃത ശ�ിെയയാണ് മാ�് െവബർ 'അധ�കാരം' എ�് പറയ��ത്
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അധ�കാരം എ�ത് നിയമാന�സൃത ശ�ിയാണ്



അതിനാൽ അധ�കാരം നീതിയ��വ�ം ഉച�തവ�മാണ്



അധ�കാരം തീര�മാനി���ത് ല�ഖ�ത �പമാണ�ിെ� അട��ാന�ിലാണ്



ഉദാ: േപാല�സ്, ജഡ്ജ് ത�ട�ിയവര�െട അധ�കാരം



കൃത�മായ� നിർ�ച��െ�ടാ�ത�ം ജന�ള�െട സ�തവ�ം സഹകരണവ�ം
േനട�െയട����ത�മായ അധ�കാര ര�പ�ൾ ഉ�്



ഉദാ: മത േമധാവ�യ�െട അധ�കാരം

നിയമം


വ��മായ� േ�കാഡ�കരി� ച��െളയാണ് നിയമ എ�് പറയ��ത്



നിയമ�ൾ ല�ഖ�ത ര�പ�ില��വയാണ്. അവ എ�െന നിർ�ി�ണം,
എ�െന മാ�ണം, നിയമലംഘനം നട�ിയാൽ എ�് െച�ണം എ�ിവയ്
െ��ാം കൃത�മായ ച��ള��്



ആധ�നിക സമ�ഹ�ിൽ തിരെ�ട��െ�� ജന�പതിനിധ�കൾ ഉൾെ��
നിയമനിർ�ാണ സഭ ആണ് നിയമ�ൾ നിർ�ഹി���ത്



ഔപചാരികമായ ഈ നിയമ�ൾ�ന�സരി�ാണ് സമ�ഹം ഭരി���ത്



ഈ നിയമ�ൾ എ�ാ പൗര�ാർ��ം ബാധകമാണ്

ആധ�പത�ം


ആധ�പത�ം �പാവർ�ികമാ���ത് ശ�ിയ�ല�െടേയാ
അധ�കാര�ില�െടേയാ ആണ്



ഈ

അധ�കാരമാണ്

നിയമപരമായ

അധ�കാരം.

അവയ�ൽ

പലത�ം

േ�കാഡ�കരി�ത�മാണ്


നിയമാന�സൃത ഘടനയ�െടയ�ം ഔപചാരിക �ാപന�ള�െടയ�ം പ���ണ
ഉ�തിനാലാണ് ജന�ള�െട സ�തവ�ം സഹകരണവ�ം േനട�െയട��ാൻ
കഴ�യ��ത്



നിയമസാധ�ത�ം അധ�കാരെ�േയാ ആധ�പത�െ�േയാ തളർ���ി�

�ഗാമ�ളിെലയ�ം നഗര�ളിെലയ�ം സാമ�ഹ� �കമവ�ം സാമ�ഹ� മാ�വ�ം
എ�ാണ് സാമ�ഹിക �കമം?
 സ��ാപ�തമായ

സാമ�ഹ�

വ�വ�കൾ���ിൽ

മാ��െള

�പതിേരാധ��ാന�ം നിയ��ി�ാന�മ�� �പവണതയ��്.
 ഇതിെനയാണ് സാമ�ഹ� �കമം എ�് പറയ��ത്
 സാമ�ഹ� �കമം മാ��െള തടയ�കയ�ം നിയ��ി��കയ�ം െച����
 സാമ�ഹ� �കമം േനടാൻ ര�� മാർഗ�ൾ ഉ�്
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1.

ജന�ൾ നിയമ�ള�ം വഴ��ള�ം സ�േമധയാ അന�സരി��േ�ാൾ

2. നിയമ�ള�ം വഴ��ള�ം അന�സരി�ാൻ ജന�ൾ നിർബ��തരാക�േ�ാൾ
�ഗാമ�ളിെല സാമ�ഹ� �കമവ�ം സാമ�ഹ� മാ�വ�ം


സമ�ഹ�െള �ഗാമീണം, നാഗരികം എ�് ര�ായ� തിരി��രി����. ഈ
േമഖലകളിെല ജീവ�തവ�ം സാമ�ഹ� സംഘടനകള�ം സാമ�ഹ� �കമവ�ം
വ�ത��മാണ്



നാേടാട� ജീവ�ത�ിൽ നി�് ��രവാസ�ിേല��� പരിണാമ�ിെ�
ഫലമായ� സാമ�ഹ� ഘടനയ�ൽ വ� മാ��ളാണ് �ഗാമ�ള�െട വളർ��്ക്
കാരണമായത്



ഒരിട�� ��രമായ� താമസ��� കൃഷ� ആരംഭി�േതാെട സാമ�ഹ� ഘടനയ�ൽ
മാ�ം വ��



ജന�ൾ മിേ�ാ�ാദനം നട�ിയത് വഴ� സ��� ക��� വ�്ക�കയ�ം
സാമ�ഹ� േവർതിരിവ�കൾ സൃ����കയ�ം െച��



െതാഴ�ൽ വ�ഭജനം പ�േരാഗതി �പാപ���കയ�ം െതാഴ�ല�ൽ സവ�േശഷ
വൽ�രണം വർ����കയ�ം െച��



ഈ മാ��ൾ എ�ാം �ഗാമ�ള�െട ആവ�ർഭാവ�ിന� കാരണമായ�

നഗര�ളിെല സാമ�ഹ� �കമവ�ം സാമ�ഹ� മാ�വ�ം


�ഗാമവ�ം

നഗരവ�ം

ത�ില��

വ�ത�ാസ�ിെ�

അട��ാനം

ര��

ഘടക�ളാണ്
1. ജനസാ��ത
2. കൃഷ�യ�മായ� ബ�െ�� സാ��ിക �പവർ�ന�ള�െട അന�പാതം


നഗര�ളില�ം

പ�ണ�ളില�ം

ജനസാ��ത

�ഗാമ�െള�ാൾ



�ഗാമ�ളിെല ജന�ള�െട മ�ഖ� െതാഴ�ൽ കൃഷ�യാണ്.



ജന�ൾ �ഗാമ�ളിൽ നി�് നഗര�ളിേല�� ക�ട�േയറ�� �പ�കിയയാണ്

ക�ട�തലായ�രി��ം

നഗരവൽ�രണം. രാജ��ിെല ജനസംഖ�യ�െട വല�െയാര� ഭാഗം നഗര
�പേദശ�ളിൽ ജീവ�����. ഇത് നഗര�ളിെല സാമ�ഹ� മാ��ിന�
കാരണമാക���
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ഏക സമ�ദായവൽ�രണം


എ�ാ നഗര�ളിെലയ�ം വാസ�ല�ൾ വർ�ം, വംശം, മതം, വംശീയത



ഇവ�്കിടയ�െല സംഘർഷ�ള�ം േവർതിരിവ�കള�ം സാമ�ഹ�മാ��ൾ

എ�ിവയ�െട അട��ാന�ിൽ േവർതിരി�െ���രി����
സൃ������


ഇ��യ�െല മത സമ�ദായ�ൾ ത�ില�� സംഘർഷ�ൾ അയ���െള
ഒര� ഏക സമ�ദായമാ�ി മാ����



വർ�ീയ കലാപ�ള�ം ഇതിന� കാരണമാക���



സാമ�ദായ�ക �പ��ൾ മ�ലം ഒര� �പേദശ�� ഒര� സമ�ദായ�ിെല
അംഗ�ൾ മാ�തം ജീവ���കയ�ം മ�� സമ�ദായ�െള അക�ി നിർ��കയ�ം
െച��� �പ�കിയയാണ് ഏകസമ�ദായവൽ�രണം
ഉദാ: 2002 -െല ഗ�ജറാ�് കലാപം

ബ��ത സമ�ദായം


സ��മായ അയ���ൾ മതില�കള�ം കവാട�ള�ം നിർ�ി�� അവര�െട
ച���പാട�കളിൽ നി�് േവർതിരി�� നിൽ����



അവ�െട അകേ��് കട�ാന�ം പ�റേ��� ഇറ�ാന�ം നിയ��ിതമായ
സംവ�ധാന�ൾ ഉ�ായ�രി��ം



ഇ�െന ജീവ���� സമ�ദായ�ൾ ആണ് ബ��ത സമ�ദായം എ�്
അറിയെ�ട��ത്



ഇ�രം സമ�ദായ�ൾ�് സ��മായ ജലവ�തരണം, ൈവദ�തി, സ�ര�ാ
സംവ�ധാനം എ�ിവ ഉ�ായ�രി��ം
ഉദാ: നഗര�ളിെല �ാ�്, വ�� എ�ിവ

ക�ല�നവൽ�രണം


താഴ്� വർ��ിൽ െപ� ഒര� സമ�ഹം മധ�വർ�മാേയാ ഉപരിവർ�മാേയാ
പരിവർ�നം െച���തിെനയാണ് ക�ല�നവൽ�രണം എ�് പറയ��ത്



ഇത് നഗര �പേദശ�ളിൽ കാണ�� �പതിഭാസമാണ്



ഭ�മി വ�ല വർ����േ�ാൾ താഴ്� വർ��ിൽ െപ�വർ അതിൽ നി�്
ലാഭമ��ാ����. ഇത് അവെര ഉയർ� വർ�മാകാൻ സഹായ�����
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അധ�ായം 8
പരി��തിയ�ം സമ�ഹവ�ം
പരി��തിയ�ം സമ�ഹവ�ം ത�ില�� ബ�ം
എ�ാണ് പരി��തി?


മന�ഷ�ന�ം

മൃഗ�ള�ം

മര�ള�ം

എ�ാം

ഉൾെ�ട��

മന�ഷ�െ�

ച���പാട�െനയാണ് പരി��തി എ�് പറയ��ത്


എ�ാ സമ�ഹ�ിന�ം പാരി��തിക അട��റ ഉ�്



നാം ഉപേയാഗി��� എ�ാ വ���ൾ��ം പാരി��തിക ബ�മ��്



ൈജവ�കവ�ം അൈജവ�കവ�മായ എ�ാ വ���ള�ം അട���താണ്
പരി��തി

പരി��തി വ��ാനം, സാമ�ഹ� പരി��തി, സാമ�ഹ� സംഘാടനം, സാമ�ഹ�
മ�ല��ള�ം വഴ��ള�ം, അപകട സാധ�തയ�� സമ�ഹം
പരി��തി വ��ാനം


ഭൗതികവ�ം ജീവശാ�� പരവ�മായ വ�വ�കള�െടയ�ം �പ�കിയകള�െടയ�ം
ശൃംഖലയാണ് പരി��തി എ�് പറയ��ത്



പർ�ത�ള�ം

നദികള�ം,

സമതല�ള�ം

സമ��ദ�ള�ം

സസ��ള�ം

ജീവജാല�ള�ം പരി��തിയ�െട ഭാഗമാണ്


ഒര� �ല�ിെ� പരി��തിെയ അതിെ� ഭ�മിശാ��വ�ം ജലലഭ�തയ�ം
സ�ാധ�നി����



പരി��തിയ�െല ൈജവ-ഭൗതിക �പ�കിയകൾ�് മന�ഷ� �പവർ�ി മ�ലം
മാ��ൾ സംഭവ�����



അത്േപാെല

പാരി��തിക

ഘടക�ൾ

മന�ഷ�

ജീവ�തെ�യ�ം

സ�ാധ�നി����
സാമ�ഹ� പരി��തി


ൈജവ-ഭൗതിക പരി��തിയ�ം മന�ഷ�െ� ഇടെപടല�കള�ം ത�ില��
പര�ര �പവർ�ന�ിൽ നി�ാണ് സാമ�ഹ� പരി��തി ഉ�ാക��ത്




ഇത് അേ�ാ��ം ഇേ�ാ��മ�� �പ�കിയയാണ്
�പകൃതി സമ�ഹെ� ര�പെ�ട����ത് േപാെല സമ�ഹം �പകൃതിെയയ�ം
ര�പെ�ട�����



ഉദാ: സ���-ഗംഗാ സമതല�ിെല ഫല ഭ�യ��മായ മ�് കൃഷ�യ�െട
വളർ�െയ സഹായ���കയ�ം ജനവാസ േക��മായ� മാറ�കയ�ം െച��.
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എ�ാൽ

രാജ�ാൻ

മര�ഭ�മിയ�ൽ

ഇടയ

സമ�ഹെ�

മാ�തേമ

പരിപാല��ാൻ സാധ�������


ഇതിൽ നി��ം �പകൃതി സമ�ഹെ� എ�െന ആണ് ര�പെ�ട����ത്
എ�് മനസ�ലാ�ാം

സാമ�ഹ� സംഘാടനം


പരി��തിയ�ം

സമ�ഹവ�ം

ത�ില��

പര�ര

�പവർ�നെ�

ര�പെ�ട����ത് സാമ�ഹിക സംഘടനയാണ് �പകൃതി വ�ഭവ�ൾ ആറ�
എ�െന ഉപേയാഗി�ണം എ�് തീര�മാനി���ത് സ����ള�െട േമല��
ഉടമ�ാവകാശമാണ്


ഉദാ: മ�തലാളി��ിെ� സാമ�ഹ� സംഘടന മ�ലം സ�കാര� വാഹന�ൾ
ജീവ�തെ�യ�ം �പകൃതിെയയ�ം മാ�ി മറി��



മന�ഷ�െ�

�പവർ�ന�ൾ

പരി��തിെയ

ശാശ�തമായ�

മാ�ാന��

കഴ�വ��വയാണ്


വ�ത��

സാമ�ഹ�

വ�ഭാഗ�ൾ�്

പരി��തിയ�മായ��

ബ�ം

ര�പെ�ട����തിൽ സാമ�ഹിക സംഘടനാ �പധാന പ�� വഹി����
സാമ�ഹ� മ�ല��ള�ം വഴ��ള�ം


പരി��തിയ�ം സമ�ഹവ�ം ത�ില�� ബ��ിൽ സാമ�ഹ� മ�ല��ള�ം



മ�തലാളി� മ�ല��ൾ �പകൃതിെയ വ��ന ചര�ാ�ി മാ�ി



ഉദാ: ഒര� നദി�� പാരി��തികവ�ം �പേയാജനപരവ�ം ആ�ീയവ�ം ആയ

വഴ��ള�ം �പധാന പ�� വഹി����

�പാധാന�ം ഉ�്. എ�ാൽ മ�തലാളി�ം ജലവ��നയ�െല ലാഭം മാ�തം ആണ്
േനാ���ത്


േസാഷ�ല��് മ�ല��ളായ സമത�വ�ം നീതിയ�ം പ���ടർ� �ല�ളിൽ
ഭ�രഹിതരായ കർഷകർ�് ഭ�മി വ�തരണം െച�െ���



മതപരമായ

മ�ല��ൾ

വ�ശ��

വന�െളയ�ം

ജീവജാല�െളയ�ം

സംര�����തിന് �പാധാന�ം നൽകി


പരി��തിയ�ം

സമ�ഹവ�ം

ത�ില��

ബ�ം

ര�പെ�ട����തിൽ

മ�തലാളി�, േസാഷ�ല��്, മത മ�ല��ൾ �പധാന പ�� വഹി��
അപകട സാധ�തയ�� സമ�ഹം


പരി��തിയ�ം മന�ഷ�ന�മായ�� ബ�ം സ�ീർ�മായ�െ�ാ�ിരി����



വ�വസായവൽ�രണം

മ�ലം

വ�ഭവ

ച�ഷണം

വർ����കയ�ം

ഇത്

പരി��തിെയ നശി����കയ�ം െച����
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മന�ഷ�ന് പ�ർ�മായ� മനസ�ലാ�ാൻ കഴ�യാ� സാേ�തികവ�ദ�കള�ം
ഉ���ള�ം ആണ് ഇ�് മന�ഷ�ൻ ഉപേയാഗി���ത്



അതിനാൽ ഇ�െ� സമ�ഹം അപകട സാധ�തയ�� ഒര� സമ�ഹമാെണ��
പറയ���.

ഉദാ: െചർേണാബ�ൽ ആണവ ദ�ര�ം, േഭാ�ാൽ ദ�ര�ം

�പധാന പരി��തി �പ��ൾ: വ�ഭവ േശാഷണം, വായ�, ജല, ശ�, മല�നീകരണം,
ആേഗാള താപനം, ജനിതകമായ� മാ�ം വര��ിയ ജീവജാല�ൾ, �പകൃതി ദ�വ�ം
മന�ഷ� നിർ�ിതവ�മായ ദ�ര��ൾ
a. വ�ഭവ േശാഷണം


പ�ത��ാന�ം

പ�നർസൃ���ാന�ം

കഴ�യാ�

�പകൃതി

വ�ഭവ�ള�െട

അമിതമായ ഉപേയാഗമാണ് വ�ഭവ േശാഷണം


ഭ�മി�ട�യ�ൽ നി�് ക�ഴ�െ�ട���� െപേ�ടാളിയം ഉ���ൾ അതിേവഗം
തീർ�� േപാക���



ജലം, ഭ�മി എ�ിവയ�െട േശാഷണവ�ം ഭ�ഗർഭ ജലനിര��െ� താ�യ�ം
തീ�വമായ വ�ഭവ േശാഷണം ഉ�ാ����



അേനകം വർഷ�ൾ െകാ�് ര�പെ�� േമൽമ�് ന�െ�ട��ത് മെ�ാല��്,
െവ�െ��്, ലവണവൽ�രണം എ�ിവ�്ക് കാരണമാക���



ൈജവൈവവ��� ആവാസ േക���ള�െട േശാഷണവ�ം വന-സസ�-ജ��
വർ��ള�െട നാശ�ിന�ം കാരണമായ�

b).വായ�, ജല, ശ�, മല�നീകരണം
വായ� മല�നീകരണം


നഗര�ളിെലയ�ം

�ഗാമ�ളിെലയ�ം

ഒര�

�പധാന

�പ�മാണ്

വായ�



വ�വസായശാലകളിൽ നി��ം വാഹന�ളിൽ നി��ം പ�റ���� പ�കയ�ം

മല�നീകരണം
വാതക�ള�മാണ് വായ� മല�നീകരണ�ിെ� ഉറവ�ടം


വ�ട�കളിൽ ക�ി��� വ�റക�ം കൽ�രിയ�ം ഭ�ണം പാകം െച�ാൻ
ഉപേയാഗി��� ഇ�ന�ള�ം വായ� മല�നീകരണം ഉ�ാ����



ശ�ാസേകാശ

സംബ�മായ

അസ�ഖ�ൾ��ം

മരണ�ിന�ം

ഇത്

കാരണമാക���
ജലമല�നീകരണം


ഉപരിതല ജലെ�യ�ം ഭ�ഗർഭ ജലെ�യ�ം ബാധ���� �പശ്നമാണ് ജല
മല�നീകരണം
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വ�ട�കളിൽ നി��ം ഫാ�റികളിൽ നി��ം പ�റേ��� ഒഴ���� മല�നജലം,
കൃഷ�യ�ട�ളിൽ നി��� രാസവള�ള�ം കീടനാശിനിയ�ം കലർന്ന ജലം
എ�ിവയാണ് ജല മല�നീകരണ�ിെ� �പധാന േ�സാത�്



നദികളിെലയ�ം

ജലാശയ�ളിെലയ�ം

മല�നീകരണവ�ം

ഇവ

മ�ലം

ഉ�ാക���


ജലമല�നീകരണം

മ�ലം

ശ��ജലം

ലഭി�ാെത

വര�േ�ാൾ

ഇത്

ഭേ��ാത്പാദനെ�യ�ം ബാധ�����
ശ� മല�നീകരണം


നഗര �പേദശ�ളിൽ ക�ട�തലായ� കാണ��താണ് ശബ്ദ മല�നീകരണം



മതപരവ�ം സാം�ാരികവ�മായ ചട��കളില�ം രാ���യ �പചാരണ�ളില�ം
ഉപേയാഗി���

ഉ�ഭാഷ�ണികൾ,

�പവർ�ന�ൾ

എ�ിവയാണ്

വാഹന�ള�െട
ശ�

ശ�ം,

നിർ�ാണ

മല�നീകരണ�ിെ�

�പധാന

ഉറവ�ട�ൾ


ഇത് പല തര�ിൽ ആേരാഗ� �പ��ൾ ഉ�ാ����

ആേഗാള താപനം


ഹരിത ഗൃഹ വാതക�ൾ ആണ് ആേഗാള താപന�ിന� കാരണം



അ�രീ��ിേല�്



സ�ര�താപെ� ആഗിരണം െച��കയ�ം ഇത് ആേഗാള താപനിലെയ

പ�റ����

ഹരിത

ഗൃഹ

വാതക�ൾ

(കാർബൺൈഡ ഓക്ൈസഡ്, മീൈതൻ)
വർ������കയ�ം െച����


ഇത�മ�ലം

കാലാവ�

മ��ര�കി

മാ�ം

ജലനിര�്

ഉ�ാവ�കയ�ം
ഉയര��തിന�ം

�ധ�വ

�പേദശ�ളിെല

തീര

�പേദശ�ൾ

െവ��ിനട�യ�ലാവ�കയ�ം െച����


ആേഗാള താപനം പരി��തിയ�െട സ��ല�താവ�െയ ബാധ�����

ജനിതകമായ� മാ�ം വര��ിയ ജീവജാല�ൾ


ഒര� ജീവജാല�ിെ� ജീന�കെള മെ�ാര� ജീവജാല�ിെ� ജീന�കളിേല��
�പേവശി���� പ�തിയ സവ�േശഷതകള�� ��ഷ�സ�െന ഉ�ാദി�����
�പ�കിയയാണ് ജനിതകമാ�ം എ�് പറയ��ത്



ജനിതക

മാ��ില�െട

വ�ളകള�െട

വളർ�ാ�ാലം

ക�റ�്ക��തിന�ം,

വല��ം ക����തിന�ം, ആയ�ർൈദർഖ�ം വർ�������തിന�ം സാധ���ം


എ�ാൽ ഇവയ�െട പാരി��തികവ�ം ആേരാഗ�പരവ�മായ �പത�ാഘാതം
എ�ാക�െമ�് െതളിയ��െ������
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�പകൃതി ദ�വ�ം മന�ഷ� നിർ�ിതവ�മായ ദ�ര��ൾ


പാരി��തിക ദ�ര��ൾ �പകൃതി ദ�വ�ം മന�ഷ� നിർ�ിതവ�ം ആകാം



�പകൃതിദ�ം: 2004 -െല സ�നാമി േപാെലയ��വ �പകൃതിദ� ദ�ര��ൾ
ആണ്. ഇത് വളെര തീ�വവ�ം, ധാരാളം േപര�െട മരണ�ിന് ഇടയാ��കയ�ം
െച����



മന�ഷ�നിർ�ിതം: 1984 -െല േഭാ�ാൽ ദ�ര�ം മന�ഷ�നിർ�ിതമാണ്



ഇ�രം ദ�ര��ള�െട േമൽ മന�ഷ�ന് നിയ��ണ�ൾ ഉ�ായ�രി�ി�

പരി��തി �പ��ൾ സാമ�ഹ� �പ��ൾ ക�ട�യാണ്: സാമ�ഹ� അസമത�ം


പരി��തി �പ��ൾ സാമ�ഹ� �പ��ൾ ആയ� മാറാറ��്



സാമ�ഹ� അസമത�വ�മായ� ഇത് ബ�െ���രി����. അതിനാൽ പരി��തി
�പ��ൾ വ�ത�� സാമ�ഹ� �ഗ���കെള വ�ത��മായാണ് ബാധ����ത്

പരി��തി �പ��ളിൽ നി�് ര�െപടാൻ ജന�െള സഹായ����ത് സാമ�ഹ്യ
പദവ�യ�ം അധ�കാരവ�മാണ്
എ�ാൽ

അവർ

കെ����

പരിഹാര�ൾ

സാമ�ഹ�

അസമത�ം

ക��ാൻ

കാരണമാക���
ച�ല പാരി��തിക �പ��ൾ സാർ��തികമാണ്. അവ എ�ാവെരയ�ം ബാധ�����


ഇ�രം �പ��ളിൽ െപാത� താ�ര�ം ഉ�ായ�രി��ം



ഈ

െപാത�

താ�ര��ൾ

രാ���യ,

സാ��ിക

ശ�ികെള

സംര����കയ�ം പാവെ��വെരയ�ം രാ���യ ശ�ി ഇ�ാ�വെരയ�ം
അട��മർ��കയ�ം െച����


സാ��ികവ�ം രാ���യവ�മായ� സ�ാധ�നമ�� സംഘ�ള�െട താ�ര��ൾ
സ�ാധ�നമി�ാ�വര�െട താ�ര��െള േവദനി������

സാമ�ഹ� പരി��തി വ��ാനം -മ�െറബ�ക് ച�ൻ


മ�െറബ�ക് ച�ൻ ആണ് ഇൻ������് േഫാർ േസാഷ�ൽ ഇേ�ാളജിയ�െട
�ാപകൻ



നിലവ�ല�� പാരി��തിക �പ��ൾ ഉ�ാകാൻ കാരണം ആഴ�ില��
സാമ�ഹ� �പ��ൾ ആെണ�് സാമ�ഹിക പരി��തി ശാ��ം (േസാഷ�ൽ
ഇേ�ാളജി) അഭി�പായെ�ട���
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സമ�ഹ�ിനക�� ഉള്ള �പ��ൾ ൈകകാര�ം െച�ാെത പാരി��തിക
�പശ്ന�ൾ മന��ലാ�ാേനാ പരിഹരി�ാേനാ കഴ�യ��



ഇ�് സമ�ഹം േനരിട�� പാരി��തിക �പ��ള�െട മ�ല കാരണം
സാ��ികവ�ം

വംശീയവ�ം

സാം�ാരികവ�ം

ല�ംഗപരവ�മായ

സംഘർഷ�ളാണ്


സാമ�ഹ� ബ��ൾ പാരി��തിക വ��ണെ� ര�പെ�ട���െമ��
സാമ�ഹിക പരി��തി ശാ��ം പറയ���



വ�ത�� സാമ�ഹ� വ�ഭാഗ�ൾ�് പരി��തിേയാട് വ�ത�� ബ��ള�ം
സമീപന�ള�മാണ��ത്



ഈ സാമ�ഹ� അസമത�ം പാരി��തിക �പ��ൾ സൃ������
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അധ�ായം 9
പാ�ാത� സമ�ഹ ശാ����ാർ
സമ�ഹ ശാ�� ഉ�വം-സ�ർഭം


സമ�ഹ ശാ��െ� വ��വ യ�ഗ�ിെ� ശിശ� എ�് വ�ളി����



19 -)o ന��ാ�ിൽ പ��മ യ�േറാ��ലാണ് സമ�ഹ ശാ��ം ഉ�വ��ത്



സമ�ഹ ശാ���ിെ� വളർ��്ക് വഴ�െയാര��ിയത് 3 വ��വ�ളാണ്
a)



b)

�ഫ�് വ��വം

c)

വ�ാവസായ�ക വ��വം

�ാേനാദയ�ിെല
പരമാധ�കാരം,

�ാേനാദയം

യ��ിച��,

വ�ാവസായ�ക

�ഫ�്

വ��വ�ിെല

വ��വ�ിെല
ഉ�ാദന

രാ���യ
സ��ദായം

എ�ിവയാണ് സമ�ഹ ശാ���ിെ� ആവ�ർഭാവ�ിന� കാരണമായത്
a).�ാേനാദയം


17 -ഉം 18 -ഉം ന��ാ�ിൽ പ��മ യ�േറാ��ല��ായ ഒര� ൈധഷണിക-സാംസ്
കാരിക വ��വെ�യാണ് �ാേനാദയം എ�് പറയ��ത്



മാനവ�കത, യ��ി ച��, മേതതരത�ം, ശാ���യത എ�ിവയാണ് ഇതിെ�
മ�ഖ� സവ�േശഷതകൾ



�ാേനാദയം മന�ഷ�െന �പപ��ിെ� േക���ാന�� നിർ��കയ�ം
മന�ഷ�െ� യ��ി ച���്ക� �പാധാന�ം നൽക�കയ�ം െച��



യ��ിപരമായ�ം

വ�മര്ശനാ�കമായ�ം

ച��ി�ാന��

കഴ�വാണ്

മന�ഷ�െന അറിവ�െ� ഉ�ാദകന�ം ഉപേഭാ�ാവ�മാ�ി മാ���ത്.



യ��ി ച�� ഉ�വെര മാ�തേമ സ��ർ� മന�ഷ�രായ� ക�ിര�����
�ാേനാദയം

സമ�ഹെ���റി��

പ�തിയ

കാ��ാട്

നൽക�കയ�ം

സമ�ഹെ� ക�റി�് യ��ിപരമായ� മനസ�ലാ�ാൻ സാധ���കയ�ം െച��


മ�ൻപ് േലാകെ� മനസ�ലാ�ാൻ ഉപേയാഗി� �പകൃതി, മതം, ൈദവം
എ�ിവയ�ൽ

നി��ം

മേതതരവ�ം

ശാ���യവ�ം

മാനവ�കവ�മായ

മേനാഭാവ�ൾ വളർ�ിെയട���


�ാേനാദയം ഉയർ�ി പ�ട�� യ��ിച��യാണ് സമ�ഹ ശാ���ിെ�
വളർ��്ക് കാരണമായത്
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b).�ഫ�് വ��വം


1789-െല �ഫ�് വ��വം 'രാ���യ പരമാധ�കാരം' (Political Sovereignty) എ�
സ��ാ�ം

ഉയർ�ി��ട���കയ�ം

ഇത്

വ��ി

ജീവ�ത�ില�ം

േദശരാ���ളില�ം വല�യ മാ��ൾ െകാ�് വരികയ�ം െച��


�ഫ�് വ��വം െകാ�് വ� 'മന�ഷ�ാവകാശ �പഖ�ാപനം' (Declaration of
Human Rights) എ�ാ പൗര�ാര�െടയ�ം സമത��ിന� �പാധാന�ം നൽകി



അട�യാള�ാരായ�ര�� കർഷകര�െട േമാചന�ിന�ം അവർ പ�ി�്ക�ം
ഭ��പഭ��ൾ��ം

നൽകിയ�ര��

അന�ായ

നിക�തി

ഒഴ�വാ���തിന�ം

വ��വം കാരണമായ�


വ��ി സ�ാത���ം, സ�കാര�ത എ�ിവ�്ക് �പാധാന�ം നൽകി



േദശരാ���ിന� പ�തിയ നിർ�ചനം നൽകി



�ഫ�് വ��വം മ�േ�ാ�് വ� സ�ാത��ം, സമത�ം, സാേഹാദര�ം എ�ിവ
ആധ�നിക രാ���ിെ� ആശയ�ളായ� മാറി

c).വ�ാവസായ�ക വ��വം


18 -)o ന��ാ�ിെ� അവസാന�ിൽ �ബ��നിൽ ആണ് വ�ാവസായ�ക വ��വം
ആരംഭി�ത്

അതിന� �പധാനെ�� 2 തല�ൾ ഉ�്:
a)

വ�വസായ�ക

ഉ�ാദന�ിൽ

ശാ��-സാേ�തിക

വ�ദ�കൾ

ഉപേയാഗി��കയ�ം പ�തിയ യ���ള�ം ഊർ� േ�സാത��കള�ം
വ�കസ�����കയ�ം െച��
b)

അധ�ാനെ� സംഘട����ാന�ം വ�പണികൾ വ�കസ������തിന�ം
പ�തിയ രീതികൾ കെ��ി



���ിങ്

െജ�ി,

ആവ�

യ��ം

എ�ിവയ�െട

ക��പ�ട��ം

വൻേതാതില�� ഉ�ാദന �പ�കിയ�്ക് കാരണമാക�കയ�ം േലാക���
എ�ാ വ�പണികളില�ം സാധന�ൾ ൈകമാറ�കയ�ം െച�ാൻ ത�ട�ി


ഉ�ാദന �പ�കിയയ�െല ഈ മാ��ൾ സാമ�ഹ� ജീവ�ത�ില�ം മാ��ൾ
െകാ�് വ��



�ഗാമ�ളിൽ നി�് െതാഴ�ൽ േതട� ആള�കൾ നഗര�ളിേല�് േപാക�കയ�ം
നഗര �പേദശ�ൾ വൻ വ�വസായ നഗരമായ� മാറ�കയ�ം െച��



നഗര�ള�ം പ�ണ�ള�ം മന�ഷ� വാസ�ിെ� �പധാന േക���ളായ� മാറി



ആധ�നിക ഭരണ ര�പ�ൾ നിലവ�ൽ വ��
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ആേരാഗ�ം, ശ�ച�ത�ം, ക��കൃത��ള�െട നിയ��ണം, െപാത� വ�കസനം
എ�ിവ രാ���ിെ� കീഴ�ൽ ആയ�



ഇത് പ�തിയ അറിവ�കള�െട ആവശ�കത വർധ�����



ഈ ആവശ�േ�ാട�� �പതികണമായാണ് സമ�ഹ ശാ��ം ഉ�വ��ത്



സമ�ഹശാ��െ� 'പ�തിയ വ�വസായ സമ�ഹ�ിെ� ശാ��ം' എ�ാണ്
വ�േശഷ������ത്

കാൾ മാർ�് (1818-1883): ജനനം: ജർ�നി
�പധാന കൃതികൾ





ദി ക���ണി�് മാനിെഫേ�ാ -1948



എ േകാൺ�ട�ബ�ഷൻ ട� ദി �കി��ക് ഓഫ് െപാളി�ി�ൽ ഇേ�ാണമി - 1859



ദാസ് ക�ാപ��ൽ - 1867

മ�തലാളി� സമ�ഹെ� വ�മർശി�� െകാ�് ശാ���യ േസാഷ�ല�സ
സ��ാ��ൾ െകാ�് വ��



മന�ഷ� സമ�ഹം ജീവ��ത് 4 ഘ��ളില�െടയാണ് എ�് മാർ�് വാദി��:
�പാകൃത ക��ണിസം, അട�മ�ം, നാട�വാഴ��ം, മ�തലാളി�ം



മ�തലാളി�ം േസാഷ�ല�സ�ിന് വഴ� മാറ�െമ�് മാർ�് വ�ശ�സ���

അന�വൽ�രണം (Alienation)


മ�തലാളി�

സമ�ഹ�ിെ�

അന�വൽ�രണെമ�്

മാർ�്

ഒര�

�പധാന

വ�ശ�സ���.

സവ�

േശഷതയാണ്

അന�വൽ�രണെമ�ാൽ

“േവറിടൽ (Separation) എ�ാണർ�ം. അന�വൽ�രണ �പ�കിയ നിരവധ�
തല�ളിൽ �പവർ�ി����


�പകൃതിയ�ൽ
അന�വൽ�

നി���
രണം,

അന�വൽ�രണം,

അ��ാനഫല�ിൽ

മന�ഷ�ർ

നി���

പര�രമ��

അന�വൽ�രണം,

മന�ഷ�ർ�് അവരവരിൽ നി��� അന� വൽ�രണം എ�ിവെയ�ാം
ഇതില�ൾെ�ട���.
1.
2.

മന�ഷ�ർ അവർ ജീവ���� �പകൃതിയ�ൽ നി�് അന�വൽ�രി�െ�ട���.
മന�ഷ�ർ പര�രം അന�വൽ�രി�െ�ട���. മ�തലാളി�ം പ�െ�
സാമ�ഹ�ക��ാ�െയ ഇ�ാതാ��കയ�ം മന�ഷ�െര വ��ിവൽ�രി��കയ�ം
െച����.

മന�ഷ�ർ

കേ�ാള�ിെ�

ത�ില��

ഇടെപടലാണ്.

ബ��ൾ
ഇെത�ാം

നിർ�യ����ത്.

മന�ഷ�െര

പര�രം

േവർെ�ട�����.
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3.

െതാഴ�ലാളിവർ�ം

അവര�െട

അന�വൽ�രി�െ�ട���.

അ��ാനഫല�ിൽ

കാരണം

െതാഴ�ലാളികൾ

നി�്

ഉ�ാദി�����

സാധന�ൾ അവര�െട സ��മ�. മാ�തമ�, സ��ം അ��ാന�ിെ� േമല�ം
അവർ�് യാെതാര� നിയ��ണവ�മി�. അവര�െട �പവൃ�ിദിവസ�ൾ
നിർ�യ����ത് മ�തലാളിേയാ, മാേനജ�െമേ�ാ ആണ്.
4.

ഈ

അന�വൽ�രണ�ള�െടെയ�ാം

സംയ��

ഫലമായ�

മന�ഷ�ർ

അവരവരിൽ നി�� തെ� അന�വൽ�രി�െ�ട���.
ഉ�ാദനരീതി (Mode of production)


സ�ദ് വ�വ�െയ��റി��� മാർ�ിെ� സ�ൽപ�ിെ� അട��ാനം
"ഉ�ാദനരീതി' എ� ആശയമാണ്.



"ഉ�ാദന സ��ദായെ�യാണ് െപാത�െവ ഉ�ാദനരീതി എ�� പറയ��ത്.



ചരി�ത�ിെല

ഓേരാ

ഘ��ില�ം

വ�ത��മായ

ഉ�ാദനരീതിയാണ്

നിലനി�ിര��ത്.


�പാകൃത

ക���ണിസം,

അട�മ�ം,

നാട�വാഴ��ം,

മ�തലാളി�ം

എ�ിവെയ�ാം ഉ�ാദനരീതികളാണ്.


ഓേരാ ഉ�ാദന രീതിയ�ം അട��റയ�ം േമൽ��രയ� മ��് (ഉപരിഘടന)



അട��റ

മ�ഖ�മായ�ം

സാ��ികമാണ്.

സാ��ികാട��റ'-(Economic

base)

അതിനാൽ

എ�ാണ്

അട��റെയ

പറയ��ത്.

അതിൽ

ഉ�ാദനശ�ികള�ം ഉ�ാദന ബ��ള�ം ഉൾെ�ട���.
അട��റ (Base or structure):

ഉ�ാദനശ�ികൾ (Productive forces)
ഉ�ാദന ബ��ൾ (Production relations)

ഉ�ാദനശ�ികൾ:
(ൈവദ��തി,

ഭ�മി,

കൽ�രി,

അ��ാനം,

സാേ�തികവ�ദ�,

െപേ�ടാളിയം

ത�ട�ിയവ)

ഊർ�േ�സാത��കൾ
ത�ട�ിയ

ഉ�ാദന

മാർ��െളയാണ് അെ��ിൽ ഉ�ാദന ഘടക�െളയാണ് ഉ�ാദന ശ�ികൾ എ��
പറയ��ത്.
ഉ�ാദന ബ��ൾ: ഉ�ാദന�ിെല സാ��ിക ബ��ൾ, െതാഴ�ൽ സംഘാടന
രീതികൾ എ�ിവയാണ് ഉ�ാദന ബ��ൾ. ഉ�ാദന മാർ��ള�െട േമല��
നിയ��ണവ�ം ഉടമ�ാവകാശ�ള�മാണ് ഈ ബ��ള�െട അട��ാനം.
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സാ��ികാട��റയ�ൽ
സമ�ഹ�ിെല

പട���യർ�െ�ട��

സാമ�ഹികവ�ം

േമൽ��രയ�ൽ

സാം�ാരികവ�ം

രാ���യവ�മായ

�ാപന�ൾ ഉൾെ�ട���.


അതിനാൽ

മതം,

കല,

നിയമം,

സാഹിത�ം,

വ�വ�ധ

തര�ില��

വ�ശ�ാസ�ൾ, ആശയ�ൾ എ�ിവ അട��റയ�െട േമൽ െക��െ�ാ�ിയ
േമ��രയ�െട ഭാഗമാണ്.
വർ� സമരം (Class Struggle)


ജന�െള സാമ�ഹ� വ�ഭാഗ�ളായ� തിരി���ത് ഉ�ാദന �പ�കിയയ�െട
അട��ാന�ിലാകണം എ�് മാർ�് അഭി�പായെ���



ഉ�ാദന �പ�കിയയ�ൽ ഒേര പദവ�യ�ല��വർ പ��ീട് ഒര� വർ�മായ�
തീര�െമ��ം ഓേരാ വർ��ിന�ം അവര�േടതായ താ�ര��ള�ം ല���ള�ം
ഉ�ായ�രി��ം എ��ം അേ�ഹം വാദി��



ഉ�ാദന �പ�കിയയ�മായ� ബ�െ��വയാണ് ഈ വർ��ൾ



ഉ�ാദന രീതിയ�ൽ മാ��ൾ ഉ�ാക�േ�ാൾ വ�ത��ത വർ��ൾ ത�ിൽ
സംഘർഷം

ആരംഭി��കയ�ം

അത്

സമര�ിന്

കാരണമാക�കയ�ം

െചയ���



ഉദാ: മ�തലാളി� വ�വ�യ�െല െതാഴ�ലാളി വർ�ം
ഈ

ഉ�ാദന

രീതിയ�ൽ

മ�താളിമാര�െട

ച�ഷണ�ിന്

വ�േധയരായ

െതാഴ�ലാളികൾ ഒര� വർ�മായ� മാറി


മാർ�് വർ� സമര�ിെ� വ�ാവായ�ര���



സാമ�ഹ� മാ��ിെ� മ�ഖ� കാരണം വർ� സമരമാെണ�� അേ�ഹം
വ�ശ�സ���



ക���ണി�്

മാനിെഫേ�ായ�ൽ

മാർക്സ�ം

എംഗൽസ�ം

വർ�സമരെ���റി�� പറയ��ത് - "നാളിത� വെരയ�� സമ�ഹ�ള�െട
ചരി�തം വർ� സമര�ിെ� ചരി�തമാണ്" എ�ാണ്


ആധ�നിക

മ�തലാളി�

ഉടമ�തയ��

ബ�ർഷ�ാ

സമ�ഹ�ിൽ
അഥവാ

2

വർ��ൾ

മ�തലാളി,

ഉ�ാദന

ഉ�്:

ഉ�ാദന

മാർ��ള�െട

ഉടമ�ത ന�്ടെ�� േ�പാെലേ�റിയ�് അഥവാ െതാഴ�ലാളി


വർ��ൾ അവര�െട വർ�താ�ര��െള��റി��ം സ�ത��െള��റി��ം
േബാധവാ�ാരായ� തീര�കയ�ം അവര�െട ഇടയ�ൽ ഒര� 'വർ� േബാധം' (class
consciousness) വളര�കയ�ം െച��േ�ാഴാണ് വർ� സമരം ഉ�ാക��ത്
എ�ാണ് മാർ�് അഭി�പായെ��ത്
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വർ� സമര�ില�െട കീഴാള വർ��ൾ ഭരണ വർ�െ� മറി��ട�കയ�ം
ആധ�പത�ം �ാപ���കയ�ം െച����. ഇതിെനയാണ് വ��വം എ�്
പറയ��ത്

എമിൽ ദ�ർൈഖo (1858-1917): ജനനം: �ഫാൻസ്
�പധാന കൃതികൾ


ഡ�വ�ഷൻ ഓഫ് േലബർ ഇൻ െസാൈസ�ി -1893



റ�ൾസ് ഓഫ് േസാഷ�േയാേളാജി�ൽ െമെ�ഡ് -1895



സ�യ�ൈസഡ് - 1897



ദി എല�െമ�റി േഫാംസ് ഓഫ് റില�ജിയസ് ൈലഫ് - 1912



�ഫാൻസ�െല ആദ�െ� സമ�ഹ ശാ�� േജർണൽ 'ആൻ
േസാഷ�യളജി�്' �ാപ��� - 1897



സമ�ഹ ശാ�� വ��ാന ശാഖയ�െട �ാപകനായ� അേ�ഹെ�
കണ�ാ����

സാമ�ഹ� വ��ത (Social Fact)


സമ�ഹെ� ഒര� സാമ�ഹ� വ��തയായാണ് ദ�ർൈഖo ക�ത്



ഈ സാമ�ഹ� വ��ത വ��ി�് െവളിയ�ൽ ഒര� ധാർ�ിക സമ�ദായമായ�
നിലനിൽ��കയ�ം നിയ��ി��കയ�ം െച����



സമ�ഹ ശാ���ിെ� �പധാന �പതിപാദ� വ�ഷയം സാമ�ഹ� വ��തകൾ
ആെണ��ം അത�വഴ� സമ�ഹശാ��െ� അന�ഭവമാ�ത പരമായ� പഠി�ാൻ
കഴ�യ�െമ��ം അേ�ഹം അഭി�പായെ���

െതാഴ�ൽ വ�ഭജനം (Division of Labor)


'സമ�ഹ�ിെല െതാഴ�ൽ വ�ഭജനം' അേ�ഹ�ിെ� ആദ� ബ��ിൽ �പാകൃത
കാലം മ�തൽ ആധ�നിക കാലഘ�ം വെരയ�� സമ�ഹ�ിെ� പരിണാമം
വ�ശദീകരി����



സമ�ഹെ� തരം തിരി�ത് ആ സമ�ഹ�ിൽ നില നി�ിര�� സാമ�ഹ�
ഐഖ��ിെ� സ�ഭാവമന�സരി�ാണ്



�പാകൃത

സമ�ഹ�ിൽ

യാ��ിക

ഐക�ദാർഢ�വ�മാണ്

ആധ�നിക



സാമ�ഹ� ഐക�െ� അേ�ഹം ര�ായ� തിരി��: യാ��ിക ഐക� ദാർഢ�ം

സമ�ഹ�ിൽ ൈജവ�ക ഐക� ദാർഢ�വ�മാണ് നില�ിര��ത്
ൈജവ�ക ഐക� ദാർഢ�ം
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യാ��ിക ഐക� ദാർഢ�ം
 �പാകൃത സമ�ഹ�ിൽ

ൈജവ�ക ഐക� ദാർഢ�ം
 ആധ�നിക സമ�ഹ�ിൽ

നിലനിൽ����

നിലനിൽ����

 സാദൃശ��ിെ� ഐഖ� ര�പമാണ്

 വ�ത��തകള�െട ഐഖ� ര�പമാണ്

 െചറിയ ജനസംഖ�യ��

 വല�യ ജനസംഖ�യ�� സമ�ഹ�ിൽ

സമ�ഹ�ിൽ നിലനിൽ����

കാണെ�ട���

 സ�യം പര�ാ�മായ�രി��ം

 സ�യംപര�ാ�ത ഉ�ായ�രി�ി�

 അംഗ�ൾ ഒേര �പവർ�ന�ൾ

 െതാഴ�ൽ വ�ഭജനം നിലനിൽ����

െച���വരായ�രി��ം

 വ��ി ബ��ൾ�് �പാധാന�മി�

 വ��ിബ��ൾ ഉ�ായ�രി��ം

 പര�രാ�ശയത�മാണ് ഇതിെ� സ�

 സമ�ദായ�ിന� �പാധാന�ം

 വ��ികൾ�� �പാധാന�ം നൽക���

നൽക���

 നിയമ�ൾ തിര��ൽ സ�ഭാവം

 അട��മർ�ൽ നിയമ�ൾ

ഉ�വയാണ്

നിലനിൽ����

4.മാ�് െവബർ (1864-1920): ജനനം: ജർ�നി
�പധാന കൃതികൾ
 ദി െ�പാ��� എ�ിക് ആൻഡ് ദി ��രി�് ഓഫ് ക�ാപ��ല�സം -1904
 േസാഷ�ൽ ആ�ൻ ഇേ�ാണമി ആൻഡ് െസാൈസ�ി - 1968
 ദി സ��ി
 ദി റില�ജിയൻ ഓഫ് ഇ�� - 1958
�പധാനമായ�ം ര�� വ�ഷയ�ൾ�് ഊ�ൽ നൽകി
1.

സാമ�ഹ�

�പവർ�നം,

അധ�കാരം,

ആധ�പത�ം

എ�ിവയ�െട

വ�ാഖ�ാനപരമായ സമ�ഹ ശാ��ം വ�കസ���െ�ട���ക
2.

ആധ�നിക സമ�ഹ�ിെല യ��ിവൽ�രണ �പ�കിയെയയ�ം േലാക�ിെല
വ�വ�ധ മത�ൾ�് ഇത�മായ�� ബ�വ�ം

ആദർശ മാതൃക


സാമ�ഹ�

�പവർ�നെ�

മനസ�ലാ���തിന�ം

അതിെ�

അർഥം

കെ����തിന�മായ� വ�കസ���െ�ട�� അേന�ഷണ രീതി
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ഒര� സാമ�ഹ� �പതിഭാസ�ിെ� ഏ�വ�ം �പധാനെ�� സവ�േശഷതകൾ
എട��� കാണി��� ഒര� മാതൃകെയയാണ് ആദർശ മാതൃക എ�്
പറയ��ത്

അധ�കാരം


അധ�കാരെ� വ�ശകലനം െച�ാൻ െവബർ ആദർശ മാതൃക ഉപേയാഗി��.



ഇത്

അന�സരി��

അധ�കാരെ�

മ��ായ�

തിരി��

-

പര�രാഗത

അധ�കാരം, വ��ി �പഭാവ അധ�കാരം, യ��ിപരവ�ം നീതിപരവ�മായ
അധ�കാരം
പര�രാഗത അധ�കാരം: പര�രാഗത അധ�കാര�ിെ� ഉറവ�ടം ആചാര�ള�ം
കീഴ�ഴ��ള�മാണ്.

ഈ

അധ�കാരം

തലമ�റകളിൽ

നി�്

തലമ�റകളിേല��

ൈകമാ�ം െച�െ�ട���.
വ��ി�പഭാവ

അധ�കാരം:

ദിവ�

േ�സാത��കളിൽ

നിേ�ാ

അെ��ിൽ

ൈദവകൃപയ�ൽ നിേ�ാ ലഭി��� അധ�കാരെ�യാണ് വ��ി�പഭാവ അധ�കാരം
എ�� പറയ��ത്. വ�ശ���ാര�ം, �പവാചകര�ം, ച�ല രാ���യ േനതാ��ാര�ം ഇതിന്
ഉദാഹരണ�ളാണ്.
യ��ിപരവ�ം നീതിപരവ�മായ അധ�കാരം:
യ��ിപരവ�ം

നീതിപരവ�മായ

ആധ�നിക സമ�ഹ�ിൽ കാണ��

അധ�കാരം

നട�ാ���

സംവ�ധാനമാണ്

ഉേദ�ാഗ�വൃ�ം അഥവാ ബ��േറാ�കസ�. ല�ഖ�തമായ നിയമ�ൾ��ം ച��ൾ��ം
അന�സൃതമായാണ് ഈ അധ�കാരം നിലെകാ��� ത്. അവ നട��ലാ���തിന��
ച�മതല ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി���മാണ്.
ഉേദ�ാഗ� വൃ�ം


െപാത�േമഖലയ�ൽ നിലനിൽ��� ഔപചാരികമായ �ാപനമാണ്



ഇത് ഉേദ�ാഗ�ര�െട അധ�കാരെ� അവര�െട ഉ�രവാദിത��ൾ��
അന�സരി�� പരിമിതെ�ട�����



ഉേദ�ാഗ�ർ�് പരമാധ�കാരം ഇ�

ഉേദ�ാഗ� വൃ��ിന� 5 സവ�േശഷതകൾ ഉ�്
1.

ഉേദ�ാഗ��ാര�െട �പവർ�നം

2.

ഔേദ�ാഗിക പദവ�യ�െട േ�ശണീകരണം

3.

ല�ഖ�ത �പമാണ�ളില�� വ�ശ�ാസം
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4.

ഓഫ�സ് നട�ി�്

5.

ഓഫ�സ�െല െപര�മാ�ം

ഉേദ�ാഗ��ാര�െട �പവർ�നം


ഉേദ�ാഗ�ർ�് നി��ത 'ഔേദ�ാഗിക അധ�കാര േമഖല ഉ�്



അത് നിയമ�ള�േടയ�ം ച��ള�േടയ�ം അട��ാന�ില��താണ്



ഉ�ത അധ�കാരികള�െട നിർേ�ശ�ൾ കീഴ�േദ�ാഗ�ൻ നട��ലാ����



നി��ത േയാഗ�ത ഉ�വെര മാ�തേമ നിയമി��കയ���

ഔേദ�ാഗിക പദവ�യ�െട േ�ശണീകരണം


ഉേദ�ാഗ�ര�െട ഇടയ�ൽ ഔേദ�ാഗികമായ േ�ശണീകരണം ഉ�ായ�രി��ം



അധ�കാരവ�ം പദവ�കള�ം അന�സരി�ാണ് ഇത് നിർ�യ����ത്



ഉയർ� ഉേദ�ാഗ�ർ�് താഴ്� ഉേദ�ാഗ�ര�െട േമൽേനാ�ം െകാട�����

ല�ഖ�ത �പമാണ�ളില�� വ�ശ�ാസം


ഉേദ�ാഗ�വൃ��ിൽ

ഭരണനിർ�ഹണം

നട���ത്

ല�ഖ�ത

�പമാണ�ള�െട അട��ാന�ിലാണ്
ഓഫ�സ് നട�ി�്


ഇത് സവ�േശഷവൽ�രി�െ�� ആധ�നിക �പവർ�നമാണ്



പരിശീലനം

ലഭി�

വ�ദഗ്ധരായ

വ��ികള�െട

േസവനം

ഇതിന�

ആവശ�മാണ്
ഓഫ�സ�െല െപര�മാ�ം


ഒര� ഉേദ�ാഗ�െ� ഓഫ�സ�െല െപര�മാ�ം നിയ��ി��� നിയമ�ൾ ഉ�്



ഈ

നിയമ�ൾ

നിയമാന�സൃതം

ആയതിനാൽ

ഉേദ�ാഗ�ർ

അത്

ലംഘ��ാൽ ഉ�രം പറേയ�ി വര�ം
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അധ�ായം 10
ഇ��ൻ സമ�ഹ ശാ���ർ
എൽ.െക. അന�കൃ� അ�ർ (1861-1937)

എൽ.െക. അന�കൃ� അ�ർ അേ�ഹ�ിെ� െതാഴ�ൽ ജീവ�തമാരംഭി�ത്
ഒര� ഗ�മ�നായാണ്


െകാ��രാജ��് ഒര� േകാേളജ് അ��ാപകനായ� േജാല� െച���തിനിടയ�ൽ
1902-ൽ െകാ��രാജ�െ� ദിവാൻ രാജ��് വംശീയ ശാ��പരമായ ഒര�
സർേ� നട�ാൻ അേ�ഹേ�ാട് ആവശ�െ���. �പവൃ�ി ദിവസ�ളിൽ
എറണാക�ളം

മഹാരാജാസ്

േകാേളജിെല

അ��ാപകനായ�ം

വാരാ���ളിൽ വംശീയശാ�� സർേ�യ�െട സ��പ�ായ�ം അേ�ഹം
�പവർ�ി��.

അേ�ഹ�ിെ�

�പവർ�നെ�

�ബ���ഷ്

നരവംശശാ����ാര�ം അ�ാലെ� ഭരണാധ�കാരികള�ം അംഗീകരി��.
പ��ീട് അ�ര�ില��ാര� സർെ�െയ സഹായ��ാൻ അേ�ഹെ�
ൈമസ�ർ രാജ��ിേല�� �ണി��


നരവംശശാ��ം ത��ാൻ പഠി�് േദശീയവ�ം അ�ർേ� ശീയവ�മായ
അംഗീകാരം േനട�െയട�� ആദ�െ� പ��തനാണ് അന�കൃ� അ�ർ



കൽ��ാ സർ�കലാശാലയ�െല റീഡറായ� അേ�ഹം നിയമി�െ���.
അവ�െട ഇ��യ�െല ആദ�െ� ബ�ര�ദാന�രബ�ര�ദ നരവംശശാ�� വക��്
�ാപ����തിൽ അേ�ഹം �പധാന പ��വഹി��കയ�ം െച��.



1917 മ�തൽ 1932 വെര അേ�ഹം കൽ��ാ സർ�കലാശാലയ�ൽ േജാല�
േനാ�ി.



ഇ��ൻ

ശാ��

േകാൺ�ഗ��െ�

നരവംശശാ��

വ�ഭാഗ�ിെ�

�പസ�ഡ�ായ� അന�കൃ� അ�ർ െതരെ�ട��െ���. യ�േറാപ�ൻ
സർ�കലാശാലകളിൽ �പഭാഷണ പര� ടനം നട���തിനിെട ജർ�ൻ
സർ�കലാശാല േഡാ�േറ�് നൽകി അേ�ഹെ� ആദരി��കയ� �ായ�.
െകാ�� രാജ��ിൽ നി�് അേ�ഹ�ിന് റാവ� ബഹദ�ർ, ദിവാൻ ബഹദ�ർ
എ�ീ പ��ൾ ലഭി��.
ശരത് ച�� േറായ് (1871–1942)


യാദൃ��കമായ� നരവംശശാ���നായ��ീർ� മെ�ാര� പ��തനാണ്
ശരത്ച�� േറായ് ഇ��ൻ സമ�ഹശാ���ിെ� മ�ൻഗാമികളിൽ ഒരാളായ
അേ�ഹം ഒര� അഭിഭാഷകനായ�ര���.
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റാ��യ�െല ഒര� ൈ�ക�വ മിഷനറി ��ളിൽ ഇം�ീഷ് അ��ാപകനായ�
േജാല� ആരംഭി� അേ�ഹം അട�� 44 വർഷം

റാ��യ�ൽ തെ�

താമസ���. ഇതിനിെട അേ�ഹം ��ൾ അ��ാപകെ� േജാല� ഉേപ���്
റാ��യ�െല േകാടതിയ�ൽ നിയമപരിശീലനം ത�ട�ിയ�ര���.


േറായ��്

നരവംശശാ��പരമായ

വ�ഷയ�ളിൽ

താ�ര�ം

ജനി�ത്

അ�ാല�ാണ്. നാഗ്പ�ർ �പേദശെ� (ഇേ�ാഴെ� ജാർഖ�്) ആദി
വാസ� ജനതകള�െട സമ�ഹെ���റി��ം സം�ാരെ���റി��ം അേ�ഹം
പഠന�ൾ നട��കയ�ം അതിൽ ആധ�കാരികത േനട�കയ�ം െച��.


താമസ�യാെത

േകാടതിയ�െല

ഔേദ�ാഗിക

വ�ാഖ�ാത

വായ�

(Official

interpreter) അേ�ഹം നിയമി�െ���.


േഗാ�ത

സമ�ഹ�ള�െട

ആചാര�ള�ം

നിയമ�ള�ം

അേ�ഹ�ിന്

േകാടതിയ�ൽ വ�ാഖ�ാനി�ണമായ�ര���. േഗാ�ത സമ�ദായ�ൾ�ിടയ�ൽ
വ�ാപകമായ� സ�രി�് അവർ�ിടയ�ൽ ഫ�ൽഡ് വർ�് നട�ിയാണ്
അേ�ഹം ഇതിനായ�� വ�വര�ൾ േശഖരി�ത്.


അേ�ഹ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക ജീവ�തകാല�് ന�റിലധ�കം േലഖന�ൾ
ഇ��യ�േലയ�ം

�ബ��നിേലയ�ം

അ�ാദമിക

േജർണല�കളിൽ

�പസ���കരി�െ������്.


ഒറാേവാൻ, മ��കൾ, ഖരിയകൾ എ�ീ േഗാ�ത സമ�ഹ�െള��റി��ം
അേ�ഹം

വ�ഖ�ാതമായ

�പബ��ൾ

രച������്.

താമസ�യാെത

ഇ��യ�േലയ�ം �ബ��നിേലയ�ം നരവംശശാ����ാർ�ിടയ�ൽ േറായ�
�പസ��നായ��ീർ��.


1922-ൽ "േമൻ ഇൻ ഇ��' (Man in India) എ� േജർണൽ അേ�ഹം ആരംഭി ��.
ഇത് ഇ��യ�െല ഇ�ര�ില�� ആദ�െ� േജർണലായ�ര���. ഇതിെ�
�പസ���കരണം ഇേ�ാഴ�ം ത�ടര����്.

ജി.എസ്. ഘ�േര� (1893-1983)
ഇ��യ�െല �ാപനവൽകൃത സമ�ഹ ശാ���ിെ� �ാപകനാണ് ജി.എസ്. ഘ�േര�
�പധാന കൃതികൾ


കാ�് ആൻഡ് േറസ് ഇൻ ഇ�� (ഇ��യ�െല ജാതിയ�ം വംശവ�ം)-1923



1951-ൽ ഇ��ൻ േസാഷ�േയാളജി�ൽ െസാൈസ�ി �ാപ���



1952 -ൽ േസാഷ�േയാളജി�ൽ ബ���ിൻ എ� േജർണൽ ആരംഭി��



അേ�ഹ�ിെ� പഠന�ൾ �പധാനമായ�ം ജാതി, വംശം, േഗാ�ത�ൾ,
ക�ട�ംബം, ബ��ത�ം, വ�വാഹം, സം�ാരം, മതം, സംഘർഷ�ിെ�യ�ം
സമന�യ�ിെ�യ�ം സമ�ഹശാ��ം എ�ിവയാണ്
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ഇ��യ�െല ജാതിയ�ം വംശവ�ം: ഘ�േര�യ�െട കാ��ാട്


'ഇ��യ�െല ജാതിയ�ം വംശവ�ം' എ� ബ��ില�െട ജാതിയ�ം വംശവ�ം
ത�ില�� ബ�െ���റി�� നിലനി�ിര�� എ�ാ സ��ാ��െളയ�ം
അേ�ഹം വ�മർശി��



െഹർബർ�് റിസ്ല�യ�െടതായ�ര��� നിലനി�ിര�� �പബലമായ കാ��ാട്



മന�ഷ�െര അവര�െട തലേയാ��യ�െട ച��ളവ്, മ��ിെ� നീളം, തലേയാട�െ�
വല��ം, തലേ�ാർ ��തി െച��� തലേയാ��യ�െട ഭാഗം എ�ിവയ�െട
അട��ാന�ിൽ വ�ത�� വർ��ളായ� തിരി�ാെമ�� അേ�ഹം വാദി��



ജാതിയ�െട ഉ�വം വംശ�ിൽ നി�ാെണ�� റിസ്ല� വാദി��



ഉയർ� ജാതി�ാർ ഇൻേഡാ-ആര�ൻ വംശജര�ം, താഴ്� ജാതി�ാർ
അനാര��ാരായ തേ�ശീയേരാ, മംഗ േലായ�ഡ�കേളാ ആയ�രി��ം



ഇ��യ�െല യഥാർ� ആദിനിവാസ�കൾ താഴ്� ജാതിയ�ൽ െപ�വർ
ആയ�ര��� എ�് റിസ്ല� വാദി��



റിസ്ല�യ�െട വാദെ� ഘ�േര� ഭാഗികമായ� മാ�തം വ�ശ�സ���കയ�ം റിസ്
ല�യ�െട വാദം വടേ� ഇ��യ�ൽ മാ�തേമ സത�മാക� എ��ം ഘ�േര� വാദി��



സ���-ഗംഗ സമതലെമാഴ�െക ഇ��യ�െട മ�� ഭാഗ�ളിൽ വംശീയ
വ�ത�ാസ�ൾ ഇടകലർ�ാണ് ജീവ��� േപാക��ത്



അതിനാൽ അവർ�ിടയ�ൽ വംശീയ വ�ശ��� നിലനി�ിര��ി� എ�്
ഘ�േര� വാദി��

ജാതിയ�െട നിർ�ചനം: ജാതിയ�െട ആറ� സവ�േശഷതകൾ
ഘ�േര� ജാതി�� സമ�ഗമായ ഒര� നിർ�ചനം നൽകി. ഇതിന� �പധാനമായ�ം 6
സവ�േശഷതകൾ ഉ�്
1.ഖ� വ�ഭജനം


പര�രം ഒഴ��� നിർ�ിയത�ം അട�ത�മായ അേനകം ഖ��ളായ�
അഥവാ ക�ാർ��െമ��കളായ� സമ�ഹം വ�ഭജി�െ���രി����



ജാതി അട� വ�വ��തിയാണ്

കാരണം ജാതിെയ നിർ�യ����ത്

ജനനമാണ്
2.േ�ശണീ ബ�മായ വ�ഭജനം


ജാതികൾ�ിടയ�ൽ അസമത�ം നിലനിൽ����



ഓേരാ ജാതിയ�ം മ�� ജാതികെള�ാൾ ഉയർ�േതാ താഴ്�േതാ ആയ�രി��ം

3.സാമ�ഹ�മായ പര�ര �പവർ�ന�ിന് േമല�� നിയ��ണ�ൾ


ഭ�ണം പ�ിട�� കാര��ില�ം സാമ�ഹ� സ�ർ��ളില�ം ജാതി ച�ല
നിയ��ണ�ൾ ഏർെ�ട�����
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ഏെതാെ� ഭ�ണം ഏെതാെ� വ�ഭാഗ�ൾ ത�ിൽ പ�ിടാം എ�ത്
സംബ���് നിയമ�ള��്



ശ��-അശ�� സ�ൽപം ആണ് ഇതിന� അട��ാനം

4.വ�ത�� അവകാശ�ള�ം കടമകള�ം


�പേത�കമായ

അവകാശ�ള�ം

കടമകള�ം

ഓേരാ

ജാതിയ�ല�ം

നിലനിൽ����.


ഇത് മതപരമായ കാര��ളില�ം മേതതര കാര��ളില�ം നിലനിൽ����

5.െതാഴ�ൽ തിരെ�ട����തിന�� നിയ��ണം


െതാഴ�ൽ നിർ�യ����ത് ജാതി അട��ാന�ിലാണ്



െതാഴ�ൽ നിർ�യ����ത് ജനനവ�ം പാര�ര�വ�ം ആണ്

6.വ�വാഹ�ിേ�ല�� നിയ��ണ�ൾ


ജാതി�� അക��� വ�വാഹെ� അഥവാ സ�ഗണ വ�വാഹെ� മാ�തേമ
ജാതി അന�വദി��കയ���



ബഹിർഗണ വ�വാഹെ� അത് എതിർ����

ഡ�.പ�.മ�ഖർജി (1894-1961)
�പധാന കൃതി
 ഇ��ൻ സംഗീത�ിന് ഒര� ആമ�ഖം
ജീവ���� പാര�ര�ം


ഇ��യ�െട പാര�ര�വ�ം മാ�വ�ം ആണ് അേ�ഹ�ിെ� പഠന േമഖല



പാര�ര�ം എ� പദ�ിെ� മ�ലാർ�ം '�പസരണം െച��ക' എ�ാണ്



പാര�ര�ം ഭ�തകാല�ിൽ അധ���തമാണ്



കഥകള�െടയ�ം

മി��കള�െടയ�ം

ആവർ�ി���

ഓർ�

കാലവ�മായ��

ബ�ം

പ�ത��ൽ

പാര�ര�െ� നിലനിർ����


എ�ാൽ

പാര�ര��ിന്

ഭ�ത

മാ�െ�

നിേഷധ����ി�


ഇ��യ�െല സാമ�ഹ� പാര�ര��െള ക�റി�് പഠി��ക എ�താണ് ഒര�
ഇ��ൻ സമ�ഹ ശാ���െ� ആദ� ച�മതല എ�് ഡ�.പ�. വാദി��



പാര�ര�െ���റി��� പഠനം ഭ�ത കാലെ���റി��� പഠനം മാ�തം
ആകര�െത��ം മാ��െള��റി�� ക�ട�യ�� പഠനം ആകണെമ��ം ഡ�.പ�.
വാദി��



ഡ�.പ�.യ�െട വ��ണ�ിൽ പാര�ര�ം സജീവവ�ം ചലനാ�കവ�മാണ്



കാരണം ഇത് ഭ�തകാലവ�മായ�� ബ�ം നിലനിർ��കയ�ം വർ�മാന
കാലവ�മായ� െപാര��െ��� േപാക�കയ�ം െച����
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മാ��ിെ� ഉറവ�ട�ൾ


മാ��ിന� ആ�രികവ�ം ബാഹ�വ�മായ ഉറവ�ട�ൾ നിലനിൽ����



ആ�രികവ�ം സാ��ിേകതരവ�മായ മാ��ള�െട കാരണ�ൾ�് ഒര�
വ�വരണം നൽക�ക എ�താണ് ഇ��ൻ സമ�ഹ ശാ���ിെ� ആദ�
ച�മതലെയ�� ഡ�.പ�. അഭി�പായെ���

ഇ��ൻ പാര�ര��ിെല മ��് പരിവർ�നതത��ൾ


�ശ�തി, ��തി, അന�ഭവ എ�ിവയാണ് മാ��ിെ� മ��� തത��ൾ

സ്മൃതിയ�ം �ശ�തിയ�ം


ഉ�തമായ

പാര�ര��ൾ

സ്മൃതിയ�ല�ം

�ശ�തിയ�ല�ം

േക��ീകരി�െ���രി����


എ�ാൽ

�ഗ���കള�െടയ�ം വ�ഭാഗ�ള�െടയ�ം



ഉദാ: ഭ�ി �പ�ാനം, സ�ഫ�സം

ക��ായ

അന�ഭവ�ൾ

അവെയ െവ��വ�ളി��

അന�ഭവ


അന�ഭവ

അഥവാ

വ��ിപരമായ

അന�ഭവം

വ��വകരമായ

ഒര�

ആശയമാണ്. ഇ��യ�ൽ അത് ക��ായ അന�ഭവമായ� മാറി


�ഗ���കള�െട ക��ായ അന�ഭവം ഇ��ൻ സമ�ഹ�ിെല മാ��ിെ� �പധാന
തത�മായ� മാറി



ഇ��ൻ സാഹചര��ിൽ മാ��ിെ� �പധാന ശ�ി യ��ിേബാധമ�
മറി��, അന�ഭവവ�ം േ�ഹവ�മാെണ�് ഡ�.പ�. അഭി�പായെ���

എ.ആർ. േദശായ� (1915-1994)


ഇ��ൻ േദശീയതെയ��റി�� പഠി� ആജീവനാ� മാർ�ി��ം സമ�ഹ
ശാ���ന�മായ�ര��� എ.ആർ. േദശായ�

�പധാന കൃതികൾ





ഇ��ൻ േദശീയതയ�െട സാമ�ഹ� പ�ാ�ലം – 1948



കർഷക സമര�ൾ - 1979

കർഷക �പ�ാന�ൾ, �ഗാമീണ സമ�ഹ ശാ��ം, ആധ�നിക വൽ�രണം,
നാഗരിക �പ��ൾ, രാ���യ സമ�ഹ ശാ��ം, രാ���ിെ� ര�പ�ൾ,
മന�ഷ�ാവകാശ�ൾ എ�ിവയാണ് �പധാന പഠന േമഖല
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ഇ��ൻ േസാേഷ�ാളജി�ൽ െസാൈസ�ിയ�െട �പസ�ഡ� ആയ� അേ�ഹം
തിരെ�ട��െ������്

ഇ��ൻ േദശീയതയ�െട സാമ�ഹ� പ�ാ�ലം


ഈ ഗ�ഗ��ിൽ ഇ��ൻ േദശീയതയ�െട ഒര� മാർ�ി�് അവേലാകനമാണ്
േദശായ� നട�ിയത്



സാ��ിക
നൽകിയത്

�പ�കിയകൾ��ം
�ബ���ഷ്

വ�ഭജന�ൾ��മാണ്

െകാേളാണിയല�സ�ിെ�

ഇത്

�പാധാന�ം

കാലേ�

�പേത�ക

അവ�കള�ം ഇതിൽ അട�����്
േ�മ രാ��െ���റി�� എ.ആർ. േദശായ�


ആധ�നിക മ�തലാളി� രാ��െ���റി�� പഠി���തിൽ അേ�ഹം
െ�ശ����



‘ദി മി�് ഓഫ് െവൽെഫയർ േ��്’ എ� ബ��ിൽ അേ�ഹം േ�മ
രാ��െ� അേ�ഹം വ�മർശി��

േ�മ രാ���ിെ� സവ�േശഷതകൾ
േ�മ രാ���ിന� ച�ല �പേത�ക സവ�േശഷതകൾ ഉ�്:
a).േ�മ രാ��ം ഒര� �കിയാ�ക രാ��മാണ്


സമ�ഹ�ിൽ �കമസമാധാനം നിലനിർ���തിന് രാ��ം ഇടെപടണെമ��



സമ�ഹ ന��്ക� േവ�ി സാമ�ഹ� നയ�ൾ ര�പകൽപന െച�ാന�ം

ഇത് വാദി����
നട��ലാ�ാന�ം ഉ� അധ�കാര�ൾ �പേയാഗി����
b).േ�മ രാ��ം ഒര� ജനാധ�പത� രാ��മാണ്


േ�മരാ���ിന� ജനാധ�പത�ം അത�ാവശ�മാണ്



ഔപചാരിക ജനാധ�പത� �ാപന�ളായ ബഹ�ക�� തിരെ�ട���കൾ
ഇതിെ� സവ�േശഷതയാണ്

c).േ�മ രാ���ിൽ മി�ശ സ�ദ് വ�വ�യാണ��ത്


സ�കാര� മ�തലാളി� സംരംഭ�ള�ം െപാത�േമഖലാ സംരംഭ�ള�ം ഒര�മി��
നിൽ��� സ�ദ് വ�വ�യാണ് മി�ശ സ�ദ് വ�വ�



അട��ാന വ���ൾ, സാമ�ഹ� അ�ർ ഘടന എ�ിവ െപാത�േമഖലയ�ല�ം
ഉപേഭാഗ വ���ള�െട ഉത്പാദനം സ�കാര� േമഖലയ�ല�ം നട����
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േ�മരാ���ിെ� മാനദ��ൾ
േ�മ രാ���ിെ� �പകടനം അള���തിന� ഉ� മാനദ��ൾ എ.ആർ. േദശായ�
നിർേ�ശി�����്
1.

എ�ാ പൗര�ാർ��ം ദാരി�ദ�ം, സാമ�ഹ� വ�േവചനം എ�ിവയ�ൽ നി�്
േമാചനവ�ം സ�ര�യ�ം ഉറ�ാ��ക

2.

വര�മാനം സ��രിൽ നി�് ദരി�ദരിേല�� പ�നർവ�തരണം നട�ി
വര�മാന�ിെല അസമത�ം ഇ�ാതാ��ക

3.

സമ�ഹ�ിെ� യഥാർ� ആവശ��ൾ�് േവ�ി സ��� ഉപേയാഗി��ക

4.

സാ��ിക ക�തി��ം മാ��വ�ം ബാധ��ാെത സ�ത��മായ സ���ര
വ�കസനം ഉറ�ാ��ക

5.

എ�ാവർ��ം െതാഴ�ൽ നൽക�ക

േ�മ രാ��െമ� െപാ��രം


ആധ�നിക രാ���ൾ പൗര�ാർ�് സാമ�ഹ�-സാ��ിക സ�ര��തത�ം
നൽക��തില�ം സാ��ിക അസമത��ൾ ക�റ�്ക��തില�ം സ���ര
വ�കസനം ൈകവരി���തില�ം െതാഴ�ൽ നൽക��തില�ം പരാജയെ���



ഈ കാരണ�ളാൽ ആധ�നിക മ�തലാളി� രാ���ളിൽ േ�മ രാ��ം
എ�ത് ഒര� മി�ാെണ�� േദശായ� വാദി��

എം.എൻ. �ശീനിവാസ് (1916-1999)
�പധാന കൃതികൾ


‘ദ��േണ��യ�െല ക�ർഗ�കൾ�ിടയ�െല മതവ�ം സമ�ഹവ�ം’



ജാതി, ആധ�നികവൽ�രണവ�ം സാമ�ഹ� മാ��ിെ� മ�� �പ�കിയകള�ം,
�ഗാമ സമ�ഹം എ�ിവയാണ് �പധാന പഠന േമഖലകൾ

�ഗാമെ���റി�� എം.എൻ.�ശീനിവാസ്


ഇ��ൻ �ഗാമവ�ം സമ�ഹവ�ം അേ�ഹ�ിെ� �പധാന പഠന േമഖല
ആയ�ര���



ൈമസ�രിനട����

ഒര�

�ഗാമ�ിൽ

ഒര�

വർഷം

ഫ�ൽഡ്

വർ�്

നട��കയ�ം �ഗാമ സമ�ഹെ���റി�� േനരി��� അറിവ് ലഭി��കയ�ം
െച��


1950-കളില�ം 1960-കളില�ം �ഗാമ സമ�ഹ�ിെ� വ�ശദമായ വംശീയ
പഠന�ൾ നട�ാൻ അേ�ഹം േ�പാ�ാഹി����
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�ഗാമെ�ക�റി��� 2 വ��ണ�ൾ


�ഗാമ�ളിൽ

നട�ിയ

ഫ�ൽഡ്

വർ�ിെ�

വംശീയ

ശാ��പരമായ



സാമ�ഹ� വ�ശകലന�ിന�� ഒര� യ�ണി�് എ� നിലയ�ൽ ഇ��ൻ

വ�വര�ൾ, അവെയ��റി��� ചർ�കൾ
�ഗാമെ���റി��� ചരി�തപരവ�ം സ��പരവ�മായ ചർ�കൾ
ല�യ� ഡ��േമാ��മായ�� സംവാദം


ഒര� സ�ൽപം എ� നിലയ�ൽ �ഗാമെ�ക�റി��� സംവാദ�ൾ നട��



ല�യ� ഡ��േമാ�ിെന േപാെലയ�� ശാ���ർ ജാതിയാണ് �ഗമേ��ാൾ
�പധാനെ��െത�� വാദി��



�ഗാമെ� ഒര� �പേത�ക �ല�� താമസ���� ഒര� സ�യമായാണ്
അവർ ക�ത്



�ഗാമ�ൾ

നിലനിൽ��കേയാ

നശി�െ�ട�കേയാ

െച�ാം

എ�ാൽ

സാമ�ഹ� �ാപന�ളായ ജാതിയ�ം മതവ�ം എ��ം നിലനിൽ��ം


അതിനാൽ

�ഗാമ�ിന�

വല�യ

�പാധാന�ം

െകാട����ത്

സാമ�ഹ�

ശാ���െര വഴ� െത�ി��െമ�� ഡ��േമാ�് വാദി��



�ശീനിവാസ് ഇതിെന എതിർ��കയ�ം �ഗാമം വളെര �പസ�ിയ�� ഒര�



�ഗാമ�ൾ ഒര� ഏേകാപന ശ�ിയായാണ് �പവർ�ി��ര��ത്



�ഗാമീണ

സാമ�ഹ� യാഥാർഥ�ം ആെണ�� വ�ശ�സ���കയ�ം െച��
സാമ�ഹ�

ജീവ�ത�ിൽ

�ഗാമ

ഐക��ിന്

വല�യ

�പാധാന�മ�െ��് അേ�ഹം വാദി��


�ഗാമ�ൾ മാ��ൾ ഇ�ാ�താെണ� ധാരണ െത�ാെണ��ം �ഗാമ�ളിൽ
ഗണ�മായ മാ��ൾ ഉ�ായ���െ���ം വാദി��



�ഗാമ�ൾ
ബ��ൾ

മ��

�പേദശ�ള�മായ�

നിലനിർ�ിയ�ര���

സാമ�ഹിക-സാ��ിക-രാ���യ
എ��ം

�ഗാമ�ൾ

സ�യം

പര�ാ�മായ�ര��ിെ���ം അേ�ഹം വാദി��
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