
இந்தியாவில் முஸ்லிம் பிரதிநித்துவம் குறித்த மறுபரிசீலனை 

ஹிலால் அகமது 

 

சமகால இந்தியாவில் முஸ்லிம் அரசியல் பற்றிய 

எந்தவ ாரு வி ாதமும் அரசியல் பிரதிநிதித்து ம் 

என்ற  ாரத்்ததயின் பிரபலமானதும் ஒரு  தகயில் 

ஒன்றுக்வகான்று முரண்பட்டதுமான இரண்டு 

வபாருள்கதளக் கருத்தில் வகாள்ளாவிட்டால் 

முற்றிலும் அரத்்தமற்றதாகிவிடும். மிகவும் 

வபாது ான அரத்த்த்தில், முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து ம் 

என்பது வநறிமுதற லட்சியமாக 

முன்னிறுத்தப்படுகிறது. சட்டமன்றங்களிலும் நாடாளுமன்ற அத களிலும் 

பபாதிய அளவு முஸ்லிம் எம்.பி.க்களும் எம்.எல்.ஏ.க்களும் இருப்பபத 

ஜனநாயக அரசியலின் சீரானதும் பயனுள்ளதுமான வசயல்பாட்தட உறுதி 

வசய்கிறது என்று  ாதிடப்படுகிறது. நாடாளுமன்றத்திலும் மாநில 

சட்டமன்றங்களிலும் முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதித்து தத்த அல்லது 

குதற ான பிரதிநிதித்து த்தத மதிப்பிடு தற்கான அரசியல் 

அளவுபகாலாக இந்திய அரசியலதமப்பின் சமத்து  விழுமியங்கதள இந்த 

 ாதம் வபரிதும் நம்பியுள்ளது. 

இந்த விளக்கம் முஸ்லிம்களின் அரசியல் இருப்தபத் தீரம்ானிக்க மிகவும் 

எளிதமப்படுதத்ப்பட்ட முதறதயப் பயன்படுத்துகிறது. பதரந்்வதடுக்கப்பட்ட 

முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளுக்கும் முஸ்லிம் மக்களுக்கும் இதடபய பநரடியான, 

பரஸ்பர உறவு இருப்பதாக இந்தப் பாரத்  அனுமானித்துக்வகாள்கிறது. 

இதன்படி, இந்தியாவின் வமாதத் முஸ்லிம் மக்கள்வதாதகதயத ்

பதரந்்வதடுக்கப்பட்ட முஸ்லிம் எம்.பி.க்கள், எம்.எல்.ஏ.க்களின் 

எண்ணிக்தகயால்  குத்தால், முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து த்தின் சரியான 

அளத க் கண்டறிய முடியும் என்று ஆகிறது. முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து ம் 

குறிதத் இயந்திர ரீதியிலான இந்த விளக்கம் முஸ்லிம் சமூகம் எந்த அளவுக்கு 

விளிம்புநிதலயில் இருக்கிறது, எந்த அளவுக்குப் பின்தங்கிய நிதலயில் 

இருக்கிறது என்ப ற்தற விளக்கவும் பயன்படுதத்ப்படுகிறது. முஸ்லிம்கள் 

சமூக ரீதியாகவும் வபாருளாதாரத்திலும் கல்வியிலும் பின்தங்கியிருப்பதற்கு 

முஸ்லிம்களின் குதற ான பிரதிநிதித்து ம் ஒரு முக்கிய காரணம் என்று 

அரசியல் விமரச்கரக்ள் சிலர ்  ாதிடுகிறாரக்ள். சசச்ார ் கமிஷன் 

அறிக்தகயின் (2006) முடிவுகதள முன்னிதலப்படுத்தி, முஸ்லிம்களுக்கான 

அரசியல் பிரதிநிதித்து ம் தாரம்ீக ரதீியாக அ சியமானது, ஜனநாயக 

ரீதியாக விரும்பதத்க்கது என்று அழுத்தமாக  லியுறுதத்ப்படுகிறது. 

சமகால இந்துத்து  அரசியல் முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து ம் என்ற 

வசால்லுக்கான மற்வறாரு வபாருதள நமக்கு  ழங்குகிறது. இந்திய அரசியல் 

சட்டம் மததத்தச ்சமூகநீதி சாரந்்த நட டிக்தகக்கான அளவுபகாலாகப ா, 

பிரதிநிதித்து த்துக்கான அடிப்பதடயாகப ா அங்கீகரிக்கவில்தல என்று 

பாஜக ததல ரக்ள் கூறி ருகிறாரக்ள். எனப , முஸ்லிம் அரசியல் 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/hilalahmed


பிரதிநிதித்து ம் என்ற கருத்து சட்டரீதியாகச ்வசல்லுபடியாகாதது, அரசியல் 

ரீதியாகப் பிளவுபடுத்தக்கூடியது என்று அ ரக்ள் வசால்கிறாரக்ள். சப் கா 

சாத ் சப் கா விகாஸ் (அதன தரயும் இதணத்து அதன ருக்குமான 

 ளரச்ச்ி) என்ற லட்சியபம முஸ்லிம்களின் அரசியல் அபிலாதஷகளுக்கு 

இடமளிக்கப் பபாதுமானது என்று பாஜக  ாதிடுகிறது. 

முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து ம் குறிதத் இந்த இரண்டு விளக்கங்கள் நம் வபாது 

வ ளியில் பர லாகக் காணப்படுகின்றன. முஸ்லிம் அரசியல் 

பிரதிநிதித்து ம் பற்றிய கல்விப்புலம் சாரந்்த வி ாதங்களிலும்கூட இந்தப் 

வபாது வி ாதங்கள் ஆழமான தாக்கத்ததச ் வசலுத்துகின்றன. இந்தப் 

வபாருள் குறித்துப் பல்ப று பல கட்டுதரகள், அலசல்கள், நூல்கள் ஆகியத  

உள்ளன. வபாதுதத்ளத்தில் நிலவும் இதத்தகய கூற்றுகதள அத  

மறுவுரு ாக்கம் வசய்கின்றன. காலனிய காலத்துக்குப் பிந்ததய முஸ்லிம் 

அரசியல் அதடயாளம் எந்த அளவுக்குச ் சிக்கலான  ழிகளில் 

பரிணமித்துள்ளது என்பதில் இத  க னம் வசலுத்தவில்தல. பதரத்ல் 

அரசியலின் தன்தமயும் பதரத்ல் பிரதிநிதித்து தத்ின் மாறி ரும் 

இயங்கியலும் இத்ததகய வி ாதங்களில் முற்றிலுமாகப் 

புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. 

முஸ்லிம்கள் மூடுண்ட, ஒபர விதமான தன்தம வகாண்ட மதச ் சமூகமாக 

அரசியலில் பங்பகற்கவில்தல என்பது க னிக்கத்தக்கது. வ  ்ப று 

சூழல்களில் கல்வி, ப தல ாய்ப்பு, சுகாதாரம் பபான்ற பிரசச்ிதனகள் 

அ ரக்ளின்  ாக்களிப்பு விருப்பங்கதளத் தீரம்ானிக்கின்றன என்பதத 

சிஎஸ்டிஎஸ்-பலாக்நீதி (CSDS-Lokniti) ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. அரசியல் 

ரீதியான முடிவுகதள எடுப்பதில் சமூகம் சாரந்்த பிரதிநிதித்து த்தின் 

முக்கியத்து ம் முக்கியமான காரணியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது 

என்பதில் ஐயமில்தல. என்றாலும் முஸ்லிம்கள் தங்கள் அரசியல் 

பங்பகற்புக்காக முஸ்லிம் ததல ரக்தள மட்டும் பதரந்்வதடுப்பது என்பதத 

எல்லாச ் சமயங்களிலும் விரும்பு தில்தல. சிக்கலான இந்த உண்தம - 

அரசியலில் முஸ்லிம்களின் இருப்பு குறிதத் முஸ்லிம்களின் க தலயும் 

முஸ்லிம் ததல ரக்ள் மீதான அ ரக்ளுதடய அலட்சியமும் - முஸ்லிம் 

பிரதிநிதித்து ம் பற்றிப் வபாதுவ ளியில் புழங்கும்  தகமாதிரி 

வி ாதங்கதளத் தாண்டி நம்தம அதழத்துச ் வசல்கிறது. இந்தக் 

காரணத்திற்காகப  முஸ்லிம் அதடயாளத்தின் அரசியல் அதமப்பும் அதன் 

பல்ப று வ ளிப்பாடுகளும், நிறு ன ரீதியான அதமப்புகளின் தரக்்கம், 

முஸ்லிம் ததலதமயின் தன்தம ஆகிய மூன்று முக்கிய அம்சங்கள் 

வதாடரப்ாக முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து த்தத ஆய்வு வசய்ய ப ண்டிய 

அ சியம் உள்ளது. 

முஸ்லிம்களிை் அரசியல் அனையாளமும் பிரதிநிதித்துவமும் 

முஸ்லிம் அரசியல் அதடயாளம் சிக்கலான  ரலாற்தறக் வகாண்டுள்ளது. 

காலனித்து  இந்தியாவில் முஸ்லிம் லீக்கின் உரு ாக்கமும் அதன் அதீதமான 

 குப்பு ாத அரசியலும் (முஸ்லிம்கள் மட்டுபம  ாக்களிக்கக்கூடிய 

முஸ்லிம்களுக்கான தனித ் வதாகுதிகள், முஸ்லிம்கள் வபரும்பான்தமயாக 

இருக்கும் இடத்தில் குதற ான பிரதிநிதித்து மும் சிறுபான்தமயாக 



இருக்கும் இடங்களில் அதிகப் பிரதிநிதித்து மும் தர  தகவசய்யும் 

ஒதுக்கீட்டு முதற, இரு பதசக் பகாட்பாடு அடிப்பதடயில் 

பிரிவிதன/பாகிஸ்தானுக்கான பகாரிக்தக ஆகிய ற்தற முன்த தத் 

பபாக்கு) சுதந்திரத்திற்குப் பின்பு அரசியலில் முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்டு ரும் 

அனுப ங்களுக்கு  லு ானதும் சரச்த்சக்குரியதுமான  ரலாற்றுப் 

பின்புலதத்த  ழங்குகிறது.  ரலாற்று ரீதியான இந்தக் குறுகலான பாரத்  

ஆழமான பிரசச்ிதனக்குரியது. காலனித்து  முஸ்லிம் அரசியல், மிகவும் 

வித்தியாசமான பிரதிநிதித்து த் தரக்்கத்தத அடிப்பதடயாகக் வகாண்டது 

என்பதத நாம் நிதனவில் வகாள்ள ப ண்டும். உயரடுக்தகச ்பசரந்்த, சக்தி 

 ாய்ந்த முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுபம  ாக்களிக்கும் உரிதம அப்பபாது 

இருந்தது. இந்த முஸ்லிம் ததல ரக்ள் முஸ்லிம்களின் அரசியல் 

பாதுகா லரக்ளாக, அ ரக்தளப் பிரதிநிதித்து ப்படுத்து தாகக் 

கூறிக்வகாண்டாரக்ள். 1951க்குப் பிந்ததய சூழ்நிதல மிகவும் 

வித்தியாசமானது. இந்திய அரசியல் சட்டம் விகிதாசார/ குப்புப் 

பிரதிநிதித்து   டி த்தத அடிப்பதடயாகக் வகாண்டிருக்கவில்தல. அபத 

பநரத்தில்,  யது  ந்பதார ் அதன ருக்குமான  ாக்குரிதமயும் அதிக 

 ாக்குகள் வபறுப ர ் வ ற்றிவபறும் பதரத்ல் முதறயும் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இத  புதிய  டிவிலான அரசியல் 

பிரதிநிதித்து தத்த நிறுவின. பதரந்்வதடுக்கப்பட்ட எம்.பி.க்களும் 

எம்.எல்.ஏ.க்களும் புவியியல் ரீதியாகக் குறிக்கப்பட்ட வதாகுதியில் உள்ள 

 ாக்காளரக்ளின் சமூகத்ததப் பிரதிநிதித்து ப்படுத்த ப ண்டும். அ ரக்ள் 

கடதம உணரவ்ு வகாண்ட தூதரக்ளாக இந்த மதசச்ாரப்ற்ற சமூகத்தின் 

அபிலாதஷகதளயும் பகாரிக்தகதயயும் பிரதிநிதித்து ப்படுத்த ப ண்டும்.  

தனிக் குழுக்களின் உரிதமகள் விஷயத்தில் அரசியலதமப்புச ் சட்டம் 

அலட்சியம் காட்டியது என்பது இதன் வபாருளல்ல. மதசச்ாரப்ின்தம 

வகாள்தகயில் சமரசம் வசய்துவகாள்ள முடியாத  தகயில் குழுக்களின் 

உரிதமகதள அரசியல் சட்டம் அங்கீகரித்தது. இதன் விதள ாக, குழு 

அடிப்பதடயிலான கூட்டு அரசியல் அபிலாதஷகதளக் தகயாள் தற்காக 

பட்டியல் சாதியினர ் (எஸ்.சி.), பட்டியல் பழங்குடியினர ் (எஸ்.டி.), 

சிறுபான்தமயினர ்என நிர ்ாக ரீதியான சில பிரிவுகள் உரு ாக்கப்பட்டன. 

இந்தக் கட்டதமப்பில்  ழக்கமான முஸ்லிம் அரசியலுக்கு இடமில்தல. 

பதரத்தல தமயமாகக் வகாண்ட அரசியல்  ாழ்வில் ஈடுபட முஸ்லிம் 

ததல ரக்ள் பிரதிநிதித்து ம் என்பதற்குப் புதிய அரத்்ததத்த  ளரத்வ்தடுக்க 

ப ண்டியிருந்தது. இத்த்தகய சூழலில் அரசியல் பயனுரிதமயாளர ்என்னும் 

முதறயில் முஸ்லிம் சமூகத்தின் அதடயாளம் மறு தரயதற 

வசய்யப்பட்டது. 

சமகால முஸ்லிம் அரசியல் அதடயாளத்தின் இரண்டு முரண்பட்ட 

அம்சங்கதள அதடயாளம்காண இந்த  ரலாற்றுப் பின்னணி 

பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. ஒருபுறம், கலாசச்ார ரீதியாக ப றுபட்ட 

பல்ப று இஸ்லாமிய சமூகங்கள் உள்ளன. இத  தம்தம முஸ்லிம்கள் 

என்று  தரயறுத்துக்வகாள்கின்றன. இந்த முஸ்லிம் சமூகங்கள் சாதி, 

 ரக்்கம், பிரபதசம், ஏன் மத ரீதியாகவும் பிரிக்கப்படட்ுள்ளன. இப்படி 

வ ளிப்பதடயாகப  பன்முகத்தன்தம வகாண்ட முஸ்லிம் சமூகங்கள் 



பல்ப று  ழிகளில் பதரத்ல் முதறயுடன் தங்கதள 

ஈடுபடுத்திக்வகாள் தன் மூலம் அ ர ர ் பிரிவுக்பகயுரிய 

முஸ்லிம்தன்தம என்று அதழக்கப்படும் அதடயாளத்தத 

உரு ாக்குகின்றன. வதாகுதி மட்டத்திலான முஸ்லிம்களின் பதரத்ல் 

பங்பகற்பு இதத விளக்கு தற்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக 

இருக்கலாம்.  

மிகவும் பன்முகத்தன்தம வகாண்ட இந்த முஸ்லிம் சமூகங்கள் 

முற்றிலும் சிதறுண்டத யாக உள்ளன என்பறா, தங்கதளக் கூடட்ு 

அரத்்தத்தில் "இந்திய முஸ்லிம்கள்" என்று அ ரக்ள் கருதவில்தல 

என்பறா இதற்குப் வபாருளல்ல. கூடட்ு முஸ்லிம் அதடயாளம் 

ஒன்றுக்வகான்று வதாடரப்ுதடய இரண்டு  ழிகளில் 

உரு ாக்கப்படுகிறது. அரசியல்  ரக்்கம் முஸ்லிம்கதள - மதச ்

சிறுபான்தமயினர ் என்னும் அ ரக்ளின் அரசியல் சட்டம் சாரந்்த 

அந்தஸ்தத அங்கீகரிப்பது அல்லது அ ரக்தள பதசவிபராதப் 

பிரிவிதன ாதிகள் என்று நிராகரிப்பது ஆகிய  ழிகளில் - ஒபர 

மாதிரியான குழு ாகக் கருதுகிறது. இந்த இரண்டு 

அணுகுமுதறகளிலும் முஸ்லிம்கள் ஒபர மாதிரியான வதாகுப்பாகப  

பாரக்்கப்படுகிறாரக்ள். இந்தக் கருத்து முஸ்லிம் சமூகங்கள் தங்கதளப் 

பற்றிக் வகாண்டிருக்கும் பாரத் தயயும் குறிப்பிடத்தக்க  தகயில் 

பாதிக்கிறது. அ ரக்ள் தங்கதள அதனத்திந்தியச ் சமூகத்தின் 

உறுப்பினரக்ளாகப  கருதிக்வகாள்கிறாரக்ள். இந்தச ் வசயல்முதற 

முஸ்லிம்தன்தம என்ற வசால்லாடதல உரு ாக்குகிறது. 

முஸ்லிம்களின் உரிதமகள், சலுதககள், கடதமகள், வசயல்பாடுகள், 

அ ரக்ள் கூட்டாக அனுபவிக்கும் துன்பங்கள் ஆகிய ற்தற 

தமயமாகக் வகாண்டு இயங்கும் வசால்லாடல் இது. 

அ ர ர ் பிரிவுக்பகயுரிய முஸ்லிம்தன்தம (பன்முகத்தன்தமயின் 

அடிப்பதடயில்), முஸ்லிம்தன்தம குறித்த வபாதுசவ்சால்லாடல் 

(ஒபரமாதிரியான தன்தமயின் அடிப்பதடயில்) ஆகிய ற்றுக்கு 

இதடபயயான பரஸ்பர அரசியல் வதாடரப்ு முஸ்லிம்களின் அரசியல் 

பிரதிநிதித்து த்தின் தன்தமதயக் குறிப்பிடத்தக்க  தகயில் 

தீரம்ானிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஊடகங்களின் வசால்லாடலில் 

அசாதுதீன் ஒத சி ஒரு முஸ்லிம் ததல ராகத் தனக்வகன ஒரு 

இடத்தத உரு ாக்கிக்வகாண்டிருக்கிறார.் நாடு முழு தும் அ ரது 

பபரணிகள், வபாதுக்கூட்டங்களில் ஏராளமான முஸ்லிம்கள் 

கலந்துவகாள்கிறாரக்ள். இந்த அளவு ஆதரவு இருந்தபபாதிலும், 

ஓத சியின் கட்சியான அகில இந்திய இத்பதஹாதுல் முஸ்லிமீனால் 

முஸ்லிம்களின் அபரிமிதமான இந்த ஆதரத த் பதரத்ல் களத்தில் 

கிதடக்கும் பலன்களாக இன்னமும் மாற்ற முடியவில்தல. முஸ்லிம்கள் 

வதாகுதி அளவில் ஓத சியின் கட்சிதய நிராகரிக்கிறாரக்ள். 

ஏவனன்றால் அக்கட்சியின் மதம் சாரந்்த குரல் வதாகுதி அளவில் 

நிலவும் சிக்கலான சமூகவியல், வபாருளாதாரக் கடட்தமப்புகளுடன் 

எல்லாச ்சமயங்களிலும் வபாருந்திப்பபா தில்தல. அதா து, ஓத சி 



முஸ்லிம்களின் வசால்லாடலுக்குள் நின்று வசயல்படும்பபாது 

அதனத்து முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதியாக மாறுகிறார.் ஆனால், 

தஹதராபாத்திற்கு வ ளிபய வதாகுதி அளவில் அ ர ்

முக்கியத்து மற்ற ராகிவிடுகிறார ் (அல்லது, அங்வகல்லாம் 

அ ருதடய கட்சிக்கு  ாக்காளரக்ளுடன் எந்த விதமான வதாடரப்ும் 

இல்தல). அ ர ர ் பிரிவுக்பகயுரிய முஸ்லிம்தன்தம என்பது 

பின்புலங்கதளப் வபாறுத்து மாறுபட்ட பிரதிநிதித்து த் தரக்்கதத்த 

உரு ாக்குகிறது என்பபத இதன் வபாருள். 

பிரதிநிதித்துவமும் நிறுவைம் சாரந்்த கை்ைனமப்பும் 

முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து  அரசியல் என்பது பதரத்ல் அரசியலின் 

வசயல்பாடட்ு அம்சங்கதள நிர ்கிக்கும் நிறு ன ரீதியான 

கட்டதமப்புகளுடன் பிரிக்க முடியாத  தகயில் 

இதணக்கப்படட்ுள்ளது. குறிப்பிட்ட  யதுதடய அதன ரும் 

 ாக்குரிதம என்பதத அடிப்பதடயாகக் வகாண்ட மக்களத , மாநில 

சட்டமன்றங்களுக்கான பநரடித் பதரத்ல் முதற, வ ற்றிதய 

உறுதிவசய்யக்கூடிய  ாக்காளரக்ளின் கட்டதமப்தப உரு ாக்கும் 

முதனப்தப அரசியல் கட்சிகளிதடபய ஏற்படுத்தியது. பமாடிக்கு 

முந்ததய குஜராத்தில் க்ஷத்ரிய, தலித், ஆதி ாசி, முஸ்லிம் ஆகிபயாதர 

இதணத்து உரு ான மாதிரியும், பாபர ் மசூதிக்குப் பிந்ததய 

சூழ்நிதலயில் உ.பி., பிகாரில் முஸ்லிம், யாத ் பிரிவினதர இதணத்து 

உரு ான மாதிரியும் இதுபபான்ற  ாக்குச ் சமூகங்களின் அரசியல் 

கூட்டணிகளுக்கு நல்ல எடுத்துக்காடட்ுகள். கடந்த எடட்ு ஆண்டுகளில் 

உருப்வபற்றிருக்கும் பாஜகவின் பமலாதிக்கம் இந்தக் 

கட்டதமப்புகதள வ ற்றிகரமாக உதடத்துள்ளது. முஸ்லிம்கதளத ்

தவிரத்்த  ாக்காளரக்ளின் புதிய கட்டதமப்தப உரு ாக்க பாஜக 

முதனகிறது. வ ற்றிவபறு தற்கான கட்டதமப்பிலிருந்து  

முஸ்லிம்கதள விலக்கு து சமகாலத் பதரத்ல் அரசியலின் மிக 

முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று. 

மாநிலங்களத க்கும் மாநில சட்ட பமலத களுக்குமான 

உறுப்பினரக்ள் பநரடியாகத் பதரந்்வதடுக்கப்படு தில்தல என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. சட்டப்பூர ்மான இந்த அதமப்புகள் அரசியல் 

கட்சிகள் தங்களுக்குச ் சாதகமான முஸ்லிம் ததல ரக்தள 

நாடாளுமன்றத்திலும் மாநில சட்ட பமலத களிலும் 

பசரத்்துக்வகாள் தற்கான  ாய்ப்தப  ழங்குகின்றன. மதறமுகமான 

இந்தத ் பதரத்ல்  டி ம் விரி ான அளவில் அதன தரயும் 

உள்ளடக்கு தற்கான அரசியல்  ரக்்கத்தின் கடப்பாடத்ட 

நிதறப ற்றப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. "மாநிலங்களத யில் முஸ்லிம் 

பிரதிநிதித்து ம்:  டி ங்களும் பாததகளும்" (Muslim Representation in 

Rajya Sabha: Forms and Trajectories,) என்பது குறித்து 2015ஆம் ஆண்டில் நான் 

பமற்வகாண்ட ஆய்வு, மக்களத தயப் பபாலன்றி, 

மாநிலங்களத யில் முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து ம் எப்பபாதும் சிறப்பாக 

உள்ளது (9-10 சதவீதம்) என்பததக் காடட்ுகிறது. முஸ்லிம் 
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பிரதிநிதித்து மானது எம்.பி.க்கள், எம்.எல்.ஏக்களின் 

எண்ணிக்தகயிலும், சட்டமன்ற அதமப்புகளின் நிறு ன அதமப்தபச ்

சாரந்்துள்ளது என்பதத வ ளிப்படுத்தும் முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு 

இது. 

பிரதிநிதித்துவமும் தனலனமயும் 

முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து ம் என்பது எப்ப்டிப் பாரத்்தாலும் அதன் 

ததலதமயின் வசயல்பாடு பற்றியது. 2017-19இல் “பதரத்ல்களுக்கு 

இதடபயயான அரசியலும் சமூகமும்” என்பது குறித்து மூன்று 

சுற்றுகளில் நதடவபற்ற பமற்வகாள்ளப்பட்ட சிஎஸ்டிஎஸ்-பலாக்நீதி-

ஏபியு-வின் (CSDS Lokniti-APU) ஆய்வு (Politics and Society Between Elections), 

பதசிய பிரதிநிதித்து  மாதிரியுடன் 24 மாநிலங்கதளச ் பசரந்்த 

48,000த்திற்கும் பமற்பட்ட ரக்ளிடம் நடத்தப்பட்டது.  

இந்த ஆய்வில் பகடக்ப்பட்ட குறிப்பிட்ட ஒரு பகள்வி மிகவும் 

முக்கியமானது: “உங்களுக்கான பணிகதள முடித்துத் தரு ்தில் 

சமமான திறதமயுதடய இரு ர ் ஒபர அரசியல் கட்சியில் 

இருக்கிறாரக்ள் என்று த த்துக்வகாள்ப ாம். அ ரக்ளில் ஒரு ர ்

உங்கள் மதத்ததச ் பசரந்்த ர,் மற்ற ர ் ப று மதத்ததச ் பசரந்்த ர ்

என்றால், முதலில் யாதரத் வதாடரப்ுவகாள்ள விரும்புவீரக்ள்? 

அை்ைவனை 1: முஸ்லிம்களும் முஸ்லிம் தனலவரக்ளும்  

  

அபத 

மதத்ததச ்

பசரந்்த 

ததல ரக்ள் 

ப று 

மதத்ததச ்

பசரந்்த 

ததல ரக்ள் 

எந்த 

ப றுபாடும் 

இல்தல 

வதரியாது 

1: இந்து 47 6 37 10 

2: முஸ்லிம் 46 5 41 8 

3: 

கிறிஸ்த ர ்
58 3 27 12 

4: சீக்கியர ் 39 5 51 6 

வமாத்தம் 48 6 37 10 

 (ஆதாரம்: 2016-2019 CSDS-APU ஆய்வு. எை்கள் சதவீதத்தில். கூை்டு எை்கள் 

மூை்று சுற்றுக்கனளயும் சசரத்்தனவ.. *இதர மதத்தவனரயும் உள்ளைக்கியது).  

அட்ட தண 1 இந்தக் பகள்விக்குக் கலத யான பதிதலக் 

காடட்ுகிறது. சமயப் பிரித ச ்பசரந்்த ரக்ள் தங்கள் (ஒடட்ுவமாத்தச)் 

சமூகத்தின் ததல ரக்தளபய நம்புகிறாரக்ள் என்று 

வசால் தற்கில்தல. முஸ்லிம்களின் கருத்துக்களும் இந்தப் 

https://www.lokniti.org/otherstudies/lokniti-csds-azim-premji-university-politics-and-society-between-elect-166


வபாது ான பபாக்தக உறுதிப்படுத்துகின்றன. பதிலளித்த 

முஸ்லிம்களில் 46 சதவீதம் பபர ் தங்களுக்குத் பதத  என்றால் ஒரு 

முஸ்லிம் ததல தரத் வதாடரப்ுவகாள்ள விரும்பு தாகக் கூறினர.் 

ஏறக்குதறய இபத எண்ணிக்தகயிலான முஸ்லிம்கள் (41 சதவீதம்) 

இந்தக் கருத்தத ஏற்கவில்தல. அ ரக்தளப் வபாறுத்த தர, ஒரு 

ததல ரின் மதம் முக்கியமான அளவுபகால் அல்ல. 

இந்தக் கண்டுபிடிப்புகளிலிருந்து இரண்டு முக்கியமான 

அனுமானங்களுக்கு  ரலாம். நிர ்ாக ரீதியான அதிகாரத்தத 

அன்றாடம் எதிரவ்காள் தற்கு, பதரந்்வதடுக்கப்பட்ட முஸ்லிம் 

ததல ரக்தளக் வகாண்டிருப்பதன் முக்கியத்து த்தத முஸ்லிம் 

சமூகங்கள் அங்கீகரிக்கின்றன என்பது வதளி ாகிறது. 

இரண்டா தாக, எல்லா சந்தரப்்பங்களிலும் முஸ்லிம் ததல ரக்ள் 

முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளாகப் பாரக்்கப்படு தில்தல. தங்கள் வசாந்த 

நலன்களுக்காக அரசியலில் பங்பகற்கும் வதாழில்முதற 

அரசியல் ாதிகளாகப  அ ரக்ள் கருதப்படுகிறாரக்ள். 

இந்தப் பபாக்குகதள நுணுக்கமாக அலசிப்பாரத்்தால், முஸ்லிம் 

ததலதம என்பது தன்னளவில் மிகுந்த பன்முகத்தன்தம வகாண்டது 

என்பதாகத் வதரிகிறது. வ  ்ப று சூழல்களில் மிகவும் குறிப்பிட்ட 

வசயல்பாடுகதள பமற்வகாள்ளும் மூன்று  தகயான முஸ்லிம் 

ததல ரக்ள் உள்ளனர:் வதாழில்முதற முஸ்லிம் அரசியல் ாதிகள், 

முஸ்லிம் உயரடுக்தகச ் பசரந்்த ரக்ள், வசல் ாக்கு வசலுத்தக்கூடிய 

முஸ்லிம்கள். வதாழில்முதற முஸ்லிம் அரசியல் ாதிகள் 

கட்சிகளுக்கும் அ ரக்ள் பிரதிநிதித்து ப்படுத்து தாகக் 

கூறிக்வகாள்ளும் குறிப்பிட்ட முஸ்லிம் சமூகத்திற்கும் இதடபய 

முக்கிய இதணப்பாகச ்வசயல்படுகின்றனர.் முஸ்லிம் உயரடுக்க்தகச ்

பசரந்்த ரக்பளா அதமப்புகளின் கட்டதமப்பு சாரந்்து 

வசயல்படுகிறாரக்ள். அதிகாரக் கட்டதமப்பின் உள்ளடுக்தகத ்

தங்களுக்கு ஆதர ானதாக ஆக்கு து அல்லது சட்டப்பூர ்மான 

அங்கீகரம் வபற அந்தக் கட்டதமப்புக்கு எதிராகச ் ச ால்விடு து 

என்னும் இரு  தககளில் வசயல்படுகிறாரக்ள். வசல் ாக்கு 

வசலுத்துப ரக்ள் ஊடகத்தால் இயக்கப்படும் வபாதுச ்வசால்லாடலில் 

தமது இருப்தப உறுதிப்படுத்திக்வகாள்கிறாரக்ள். இந்த மூன்று 

 தகயான ததல ரக்ளும் மாறுபடட் அரசியல் சூழல்களில் மிகவும் 

குறிப்பிட்ட வசயல்பாடுகதள பமற்வகாள்கிறாரக்ள். இதன் மூலம் 

அன்றாட  ாழ்வில் முஸ்லிம் பிரதிநிதித்து த்திற்கான அரத்்தங்கதள 

உறுதியான முதறயில் உரு ாக்குகிறாரக்ள். அத  பிரதிநித்து ம் 

குறித்த வபாதுக் கருத்துக்களிலிருந்தும் ஊடக வி ாதங்களிலிருந்தும் 

மிகவும் ப றுபட்டத . 

ஹிலால் அகமது புது தில்லியில் உள்ள  ளரம்ுகச ் சமூகங்கள் 

வதாடரப்ான ஆய்வு தமயத்தின் அபசாசிபயட் பபராசிரியர.்  


