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1. ഇസ��െട പതന�ം വി�ാന സ�ഹ�ിെ� ഉയ���ം

അേമരി��െട സാ��ിക ��െവ�് അറിയെ��� പീ�� ��� 1993ല് തെ� േപാ�് ക�ാപി�ലിസം എ� ��ക�ി�
�തിപാദി�േതാെടയാണ് �തിയ സാ��ിക വിവരണ മാ�ക(paradigm)യായ വി�ാന സ�ഹം(knowledge society) എ�
ആശയം ആേഗാള തല�ി� ഉയ��വ�ത്. �ട��് 1994 �ത� �േറാപ�� ക�ിഷ� ഈ വിഷയെ��റി�് ഗൗരവമായ
ച��ക� ആരംഭി�. ഇ�പ�ിെയാ�ാം ��ാ�ി� അ�ശ�മായ വി�ാന�ിെ� അടി�ാന�ി� ഇവിെട��ാകാനിട��
സാ��ിക (intangible knowledge based economy) വ�തിയാന�ിെ� േമ�കളാണ് ഈ ച��കളി� ഉയ�� േക�ത്.
�ലധന�ി�ം കായികാധ�ാന�ി�ം േശഷ�� കാലഘ��ി� വി�ാനമാണ് സാ��ിക േമഖല�െട അടി�റയായി
നിലെകാ��ത്. ആേഗാള പരിവ��ന�ിെ� -ഇ��ിയ ചി�ാഗതിയി� ആേഗാളവ��രണം- ഉദയേ�ാെട ന��് ലഭ�മായ
വിവര സാേ�തിക വിദ�, ക���� �ംഖലക�, നവ മാധ�മ�� വി�ാന തീ�ത എ�ിവ വി�ാന സ�ഹ�ിെ��ം പി�ീട്
വി�ാന സാ��ിക േമഖല�െട�ം ആവി�ഭാവ�ിന് കാരണമായി.

വി�ാന�ം അറി�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം?

വി�ാന സ�ഹെ��റി�� ച��കളി� പലേ�ാ�ം വി�ാനം എ� വാ�ം അറിവ് (infomation) എ� വാ�ം
ഉപേയാഗി�ാ��്. വിവര�ളാണ് അറിവി� ഉ�െ���ത്. ഇ��െന�ി� നി�് ലഭി��വ �ത� പര�രാഗതമായി
വാെമാഴിയാ�ം മ�ം ൈകമാറി വ�� അറി�ക� വെര ഈ വിവര�ളി� ഉ�െ���. എ�ാ� ഈ വിവര�� േകവലം
അറിയി�ക� മാ�മാണ്. ഒ� അറിയി�് േചതന��താ��ത് മ�ഷ�� അത് വായി�് അതിെന�റി�് ചി�ി�് ഒ�
ആശയെ� �പെ���േ�ാ� മാ�മാണ്. അ�ാ�പ�ം അവ െവ�ം വിവര�� മാ�മായിരി�ം. അറിയി�ക��്
ജീവ�വ�േ�ാഴാണ് അവ അറി�കളാ��ത്. േകവലം അറിയി�ക��് അ�റം ഈ അറി�കെള ഇ��െന�ി�െട
മ��വരിേല�് പക���താണ് ഈ സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ദൗത�ം. ഇതിനായി സ�ഹ�ിെല ഓേരാ ഘടക�ം പര�രം
ബ�െ��ിരി�ം. ��മായി പരിേശാധി�ാ� നാം ൈദനംദിന ജീവിത�ി� െപ�മാ�� പല വ��ളി�ം- അത്
അ��ളയി� ഉപേയാഗി�� കറി��ിയാെണ�ി�ം ക�ിലിരി�� �ാ��് േഫാണാെണ�ി�ം- ഇ��െന�മായി
ബ�െ��ിരി��ത് മനസിലാ�ാ� സാധി�ം.

ക���� സയ�സ്, ഐടി, ഇലേ�ാണിക് സ്, േസാ�് െവയ�ക� എ�ിവ�മായി ബ�െ���ിയാണ് നാം പലേ�ാ�ം
വി�ാനസ�ഹെ� മനസിലാ�ിയിരി��ത്. എ�ാ� ഇലേ�ാണിക് േസാ േസാ�് െവയ�കേളാ അ� പകരം അറിവിെന
മനനം െച�ാ�ം �ാേയാഗികമാ�ാ�ം സാധി�� അഭി�ാന ശാ��ം (cognitive science) മ�ഷ� മ�ിഷ് ക�മാണ് ഈ
സ�ഹ�ിെല �ധാന ഘടക��. പീ�� ��� ഈ സ�ഹ�ിെല സാ��ികേമഖല�െട �േത�കതകളായി ��്
കാര��െളയാണ് ��ി�ാ��ത്. വി�ാനം അനായാസമായി സ�രി�� 'അതിരി�ാ�', എ�ാവ��ം ലഭ�മാ�� 'ഉയ��
ചലനശ�ി', ആ��ം ഉ��ാദന�ിെ� മാ��ം മനസിലാ�ാ� സാധി�� 'വിജയി�ാ�ം, പരാജയെ�ടാ��� സാമ���ം'
എ�ിവയാണ് അത്.

നിലവി�� സ�ഹ�ിെ� �ശ��ം അ�ശ��മായ ഓേരാ ഘടക��ം ഇ��െന�ിെ� ഭാഗമായിരി�കയാണ്. നാം നട�േപാ��
മ�ിെന�റി�് �ത� േലാക�ിെ� സകല ഊ���ിെ��ം േ�ാതസായ �ര�െന�റി�് വെര��� വിവര�� ഇ�്
ഇ��െന�ി� ലഭ�ം. നിലവി���ം ഇനി വ�ം കാല�ളി� ഇവിെട നിലനി��ാ� േപാ���മായ വി�ാനസ�ഹ�ിെ�
�േത�കതയാണ് ഇത്. എ�ാ� വി�ാന സ�ഹെമ�തിെന േകവലം ഇ��െന�ി� മാ�ം ഒ��ി നി��ി വ�ാഖ�ാനിേ��
ഒ��. ആേഗാള തല�ി� �ാധാന��� ഒ� വിഷയമാണ് വി�ാന സ�ഹം. ജ��നി, അേമരി� �ട�ിയ രാജ���
എ�േയാ കാലം ��് തെ� ഈ വിഷയെ��റി�് ചി�ി�് �ട�ിയിരി��. ന��ം ന�െട മനസിെന ആ േമഖലയിേല�്
േക�ീകരിേ�� സമയമായി. ഒ� വി�ാന സ�ഹം �പെ�ടാ� നാല് കാരണ�ളാണ് ഉ�ത്. സാേ�തിക വിദ�,
ആശയവിനിമയ സംവിധാന��, നവമാധ�മ��, അറിവ് എ�ിവ�െട വികസനമാണ് അവ. ഇതി� അറിവിെന�റി�് നാം
പറ� കഴി�.



മ�ഷ�െന� �തിഭാസം

സാേ�തിക വിദ��െട�ം ആശയവിനിമയ സംവിധാന��െട�ം നവമാധ�മ��െട�ം വികസനം മ�ഷ���ിടയിെല സംേവദനം
വ��ി�ി�. വളെര�ാലമായി ബ�മാധ�മ�� (mass media) ഇവിെട�െ��ി�ം അെത�ാം സ��ാ� നിയ�ണ�ളി�
�വ��ി��വയായി��. എ�ാ� നവമാധ�മ�� ജന���് ത��െട ആശയ�െള �ചരി�ി�ാ� �തിയ വഴിക�
�റ� െകാ��. ഇ�െ� കാല�് േറഡിേയാ ഉ�െ�െട�� മാസ് മീഡിയക� നവമാധ�മ��െട �വ�പിടി�് ത��െട
�വ��ന രീതികളി� വ�തിയാനം വ��ിയിരി��ത് അവ�് ലഭി� ജന�ീതി കണ�ിെല��ാണ്. �തലാളിവ��
സംവിധാന�ിെ��ം െതാഴിലാളിവ�� സംവിധാന�ിെ��ം തക���് പി�ി� നവമാധ�മ���് വ�േതാതി�� പ��്.
അേതസമയം നിലവി��ായി�� ര�് സംവിധാന��െട�ം തക��യി� നി�് കരകയറാ� നവമാധ�മ�� േലാകജനതെയ
സ�രാ�ക�ം െച�. ഈ സംവിധാന��െട തക��യാണ് വി�ാനസ�ഹം എ� �തിയ സ�ഹ�ിെ� വള���്
വഴിെയാ��ിയത്.

യഥാ���ി� വി�ാനസ�ഹെമ�ത് മ�ഷ�മ�ിഷ് ക�ിെ� �വ��നെ� അടി�ാനമാ�ി�� ഒ� ��ിയ�െട
ഫലമാണ്. മ�ഷ�െന� �തിഭാസെ� യാഥാ���േബാധേ�ാെട വീ�ി�ാ� േപാ��ത് ഈ സ�ഹമായിരി�െമ�തിന്
സംശയമി�. ഇ�ാലമ��ം തെ� കായിക േശഷി ഉപേയാഗി�് അതിജീവന�ി�� മാ���� കെ��� ഒ� സാധാരണ
ജീവി മാ�മായി�� മ�ഷ��. എ�ാ� മ�് ജീവികളി� നി�ം ചി�ാേശഷി അവെന വ�ത��നാ�ിയി��. ഈ
ചി�ാേശഷി�െട പരമാവധി ഉപേയാഗമാണ് വി�ാനസ�ഹ�ിേല�് മ�ഷ�െ� സംഭാവന. അതായത് മ�ഷ�െ� ഏ��ം
വലിയ �േത�കത ഉപേയാഗി�െ�ടാ� േപാ��ത് ഇേ�ാ� നട�െകാ�ിരി���ം ഇനി വരാനിരി���മായ
കാലഘ��ിലായിരി�െമ�് ���ം. സ�ഹ�ിെല എ�ാ തല�െള�ം വി�ാന�മായി ബ�െ����തായിരി�ം ഈ
കാലഘ�ം.

വി�ാനം എ�ാ അ���ി�ം പ�വ�െ���െവ�താണ് മെ�ാ� �േത�കത. ഇേ�ാ� �ഗി�ം �ശ�മാധ�മ��െട വരേവാെട
അവ�ം അ�ടി കെ��ിയതിന് േശഷ�� കാലം �ത� അ�ടി മാധ�മ��ം ഈ �മതല നി�വഹി���്. എ�ി��ാ�ം
അതിെന ശ�ിെ���ാനായിരി�ം ഈ സ�ഹ�ിെ� �മം. ഉ������് േമ� േപ��ം േകാ�ിൈറ�ം എ�ാം
നിലനി����ാ�െമ�ി�ം അവെയ�റി�� വി�ാനം ആ�െട�ം ��കയെ�� അടി�ാന�ിലായിരി�ം ഈ
സ�ഹ�ിെ� നി��ിതി. തീ��ം ലളിതമായി പറ�ാ� നാമിേ�ാ� എ��� ഓേരാ വാ�ി�ം ആദ�മായി അ�രം പഠി�ി�
അ��ാപകന് അതിെ� അവകാശം ന���ി� എ�തിന് സമാനമായ ചി�യായിരി�ം അത്.

�തിയ സ�ഹ�ിെ� അനിവാര�ത

സാ��ികപരമായി േനാ�ിയാ� �തലാളിവ�� വ�വ�ിതി�ം െതാഴിലാളിവ�� വ�വ�ിതി�ം േശഷ�� കാലഘ��ി�
ഒ� ശ�മായ �തിയ സ�ഹ�ിെ� നി��ിതി ഇവിെട അത�ാവശ�മാണ്. വി�ാനം പ�വ�െ���േതാെട ഉ��ാദന�ി�
അന� സാധ�തക� െതളി�കയാണ്. അത് സാ��ിക േമഖലെയ�ം സഹായി�ം. സാ�ഹികമായി നിലവി��
സാഹചര��� പരിേശാധി�ാ� ഓേരാ വിഭാഗ��ം പര�രം േപാരടി���ം പര�രം തക����മാണ് കാണാ�
സാധി��ത്. ആ വിഭാഗ�� സാ�ാജ��ളാകാം രാജ��ളാകാം സ�ദായ�ളാകാം േഗാ��ളാകാം െവ�ം
ആ�����മാകാം. ന�െട ഈ െകാ� േകരള�ി� േപാ�ം ഈ �ിതി�് മാ�മി�. സ�ത�ം ശ�മാ�ാ� േവ�ി മ��വെയ
തക��കയാണ് ഇവ� െച��ത്. സാ�ഹികമായി ഈ വി�ാന സ�ഹ�ിെ� ല��ം സ�ഹ�ിെ� അ�ിത�െ�
��ജീവ� ന�കി മഹത�വ��രി�ക�ം പര�രം ആേപ�ികമാ�ക�ം െച�ക എ�താണ്. അതായത് പര�രം
സഹകരി�െകാ�് തെ� ഓേരാ വിഭാഗ��ം ശ�മാ�� അവ�. വി�ാനസ�ഹ�ിെ� ��ധാനമായ ഈ �േത�കത
േനരെ� തെ� നട�ിലായി��്. ഉദാഹരണ�ിന് �േറാപ�� രാജ��െള പരിേശാധി�ക. ഒ� കാല�് ഒ�ാം
േലാകമഹാ��െമ�ം ര�ാം േലാകമഹാ��െമ�ം പറ�് പര�രം േപാരടി�ി�� ശ�ികളാണ് അവ�. ഒ�ി� നി�ാ��
േന�െ��റി�� േബാേധാദയമാണ് അവെര �േറാപ�� �ണിയ� എ� ഐക� ആശയ�ിെല�ി�ത്. നാണയ�ി�
േപാ�ം അവ� ഐക�ം �ാപി� കഴി�. എ�ാ� �ി�െ� പൗ�് ഇേ�ാ�ം അതിന് ഒ� അപവാദമാെണ�ത് മറ��ി�.

ഒ�കാല�് അവ� േലാക�് േനടിയി�� േമ�േ�ാ��ം അവ�െട സാ�ാജ��ി��ായി�� ബാ�ല��മാണ് പൗ�്
ഇേ�ാ�ം നിലനി��ാ� കാരണം. അേതസമയം �േറാപ�� രാജ����ിടയി� സാധ�മായ ഈ ഐക�ം ഏഷ��
രാജ��ളിേലാ അറബ് രാജ��ളിേലാ ഇനി�ം സാധ�മായി�ി�. എ�ാ� വി�ാന സ�ഹ�ിെ� ആരംഭേ�ാെട
പലയിട�ളി�ം �ിതി�് മാ�ം വ�ി��്.



വി�ാനസ�ഹ�ിന് സ�ാധീനം െച��ാ� സാധി�� മെ�ാ� േമഖല സാംസ് കാരിക േമഖലയാണ്. േനരെ�
പറ��േപാെല മ�ഷ�െ� സ�ത��ിന് ��ജീവ� ന��ക�ം(revitalise) ആേപ�ികമാ�ക�ം(relativise) ആണ്
ഇവിെട�ം നട��ത്. വി�ാനസ�ഹ�ിെ� ഏ��ം വലിയ �േത�കതയാണ് ഈ ��ജീവ� ന�ക�ം ആേപ�ികമാ��ം.
ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ന��് ന�െട കഥകളിെയ തെ�െയ��ാം. ഒ� േ��ാചാരമായി അ��ി�െ��ി�� കഥകളി�െട
ഇ�െ� ഏ��ം ന� മാ���് �റിസ�ിലാണ്. േകരള �റിസ�ിെ� ചി�ം തെ� കഥകളിയാണ്. േ���ളി� മാ�ം
ആചരി�െ��ി�� ഈ കലാ�പം ഇ�് ഹൗസ് േബാ�കളി�ം ��ിയ േഹാ��കളി�െമ�ാം അവതരി�ി�െ���. അത്
സംസ് കാര�ിെ� തക��യാെണെ�ാെ� ഇവിെട പല�ം ആേരാപി��െ��ി�ം കലാ�പെ� ശ�ിെ���ാ�
അെത�മാ�ം സഹായി�ി�െ��ം നാം പരിേശാധി�ണം. ഒ�കാല�് േശാചനീയമായ ജീവിതനിലവാര�ി� കഴി�ി��
കഥകളി കലാകാര�ാ�െട �ിതി ഇ�് അ��ലം ഏെറ െമ�െ��ി��്. കഥകളിെയ� േ��ാചാരെ� �റിസ�മായി
ബ�െ���ിയേ�ാഴാണ് അത് ശ�ി�ാപി�ത്. ഇത് തെ�യാണ് വി�ാനസ�ഹ�ിെ� �േത�കത�ം.

അതിജീവന�ിന് േവ�ി�� മാ�കാപരമായ പരിവ��നം (paradigm shift for sustainability) എ�താണ്
വി�ാനസ�ഹ�ിെ� ആ�വാക�ം. അതിജീവന�ിന് പരി�ിതി സംര�ി�െ�േട��ം ആവശ�മാണ്. അതിനായി
വി�ാന സ�ഹം പരി�ിതിെയ�റി�� അവേബാധം ��ി���്. പരി�ിതി സംര�ിേ��ത് ന�െട
ഉ�രവാദിത�മാെണ�താണ് അതി� �ധാനം. പരി�ിതി�െട എ�ാ ഘടക�െള�ം െന�് വ��കളി�െട ഇവിെട പര�രം
ബ�ി�ി��.

വി�ാന സ�ഹ�ിെ� ൈനതികത

ഇനി ഈ സ�ഹ�ിെ� ധാ��ികതെയ�റി�ാണ് പരിേശാധിേ��ത്. നാമി��ം കാലം ജീവി�ത് നിയമ�െള
അടി�ാനമാ�ിയാണ്. നിയമ�െള അ�സരി�� ജീവിതം യഥാ���ി� ഒ� സ�ിെച�ലാണ്. ഉദാഹരണ�ിന് നിയമം
ആവശ�െ���തിനാ� മാ�മാണ് നാെമാരാെള െകാ�ാ� ത�ാറാകാ�ത്. അേതസമയം നിയമം അ�രെമാ� നിബ�ന
�േ�ാ�് വ��ിെ��ി� ന��തിന് മടി��ാകി�. യഥാ���ി� ''ഞാ� നിെ� െകാ�കയി�, എ�ാ� എനി�് നിെ�
െകാ�ാതിരി�ാ� കാരണെമാ�മി�'' എ�് ചി�ി�ാനാണ് നിയമം മ�ഷ�െന േ�രി�ി��ത്. ഇത് സത��ി� നിയമ�ിന്
വിേധയരായി നി�� സ�ിെച�� മാ�മാണ്. അത് േവെ��� ഇവിെട പറ� വ��ത്. നിയമ�ിന് വിേധയരാ��തിന്
പകരം നാം ന�െട ധാ��ിക �ല��ളി� അധി�ിതമായി നി�് അേതരീതിയി� �വ��ി�കയാെണ�ി� അതേ� ന�ത്?
അതായത് നാെമേ�ാ�ം മ��വേരാട് ഉ�രവാദിത���വരായിരി�ക. ഇതാണ് വി�ാന സ�ഹ�ിെ� ൈനതികത. ഒരാെള
സ് േനഹി��േതാ അയാെള െകാ�ാതിരി��േതാ നിയമെ� ഭയ�ി��, പകരം എനി�് ഒ� മ�ഷ�െന� നിലയി�
അയാേളാ�� ഉ�രവാദിത�ം െകാ�ാണ് എ�താണ് ഇ�െകാ�് ഉേ�ശി��ത്.

നാം ജനി�േ�ാ� തെ� ഈ �പ�േ�ാ�ം സ�ഹേ�ാ�ം ഉ�രവാദിത�െ��ിരി��െവ� തത��ി� നി�ാണ് ആ
ചി�ാഗതി �പെ���ാനാ�ക. ഇത് സാധ�മാ��ത് മ�ഷ� ശരീര�ിന�, പകരം അറിയാ�ം ചി�ി�ാ�ം അതിെന മനനം
െച�ാ�ം േശഷി�� മ�ിഷ് ക�ിനാണ്. ആ മ�ിഷ് കെ��ം ഈ �പ��ിെല ഓേരാ ഘടക�െള�ം പര�രം
ബ�െ���േ�ാ� അവന് ഉ�രവാദിത�േ�ാെട എ�ാ�ിെന�ം സമീപി�ാ� സാധി�ം. ഇ�ര�ി� സാ��ികമാ�ം
രാ�ീയമാ�ം സാ�ഹികമാ�ം സാംസ് കാരികമാ�ം പാരി�ിതികമാ�ം ധാ��ികമാ�ം ഉ�രവാദിത� േബാധ�� ഒ�
സ�ഹമായി മാറാ� വി�ാനസ�ഹ�ിനാ�ക�ം െച�ം.


