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პირველი ნაწილი 
კულტურა, უნივერსალიზმი, აბორიგენული მიდგომა, ევოლუციონიზმი, 

ესენციალიზმი, რელატივიზმი 

სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი / 
 [სარედ.: ჯგუფი: ედუარდ კოდუა და სხვ.;  
გამომც.: ლაშა ბერაია] - თბ.: ლოგოს პრესი 

http://www.culturedialogue.com/resources/library/schools/evolucionizmi.shtml 
 http://www.dictionary.css.ge/content/essentialism 

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=2782 
http://www.culturedialogue.com/resources/library/terms/kultura.shtml 

კულტურა 

ამერიკელი სოციოლოგების ა. კრიობერისა და კ. კლაკჰონის მიერ 1952 წ. ჩატარებული 

გამოკვლევის თანახმად, 1871 წლიდან 1919 წლამდე კულტურის ცნების სულ 7 

დეფინიცია იყო შემოთავაზებული (პირველი, როგორც ითვლება, ცნობილ ინგლისელ 

მეცნიერს ე. ბ. ტაილორს ეკუთვნის); 1920 -დან 1950 წლამდე კი მათ სხვადასხვა 

ავტორთან იგივე ცნების 157 განსაზღვრება დათვალეს. 1963 წელს კრიობერმა და 

კლაკჰონმა ხელახლა გამოსცეს თავიანთი ნაშრომი. ამჯერად დეფინიციათა რიცხვი 

გაცილებით დიდი იყო, რადგან პირველი გამოცემიდან გასული ათი წლის განმავლობაში 

გაჩნდა კულტურის ცნების ახალი ინტერპრეტაციები. კულტურის განსაზღვრებათა ეს 

მიმოხილვა ყველაზე სრული იყო იმჟამად არსებულთაგან, თუმცა ზოგიერთი ნაკლი 

მაინც ჰქონდა: ავტორები, ძირითადად, ინგლისურ-ამერიკულ ლიტერატურაში 

არსებული მიდგომებით იფარგლებოდნენ და ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ გერმანულ 

და ფრანგულენოვან ლიტერატურაში არსებულ მრავალფეროვან განსაზღვრებებსა და 

კონცეფციებს.  

დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა კულტურის სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია: 

ისტორიული, სტრუქტურული, სტრუქტურულ-ფუნქციური, სისტემური (ფ. ბოასი, კ. 

ლევი-სტროსი, ბ. მალინოვსკი, ა. რადკლიფ-ბრაუნი, ლ. უაიტი) და სხვ. კულტურის 

ფენომენი სხვადასხვა მეცნიერების შესწავლის ობიექტია. თვით ცნების 

უნივერსალურობა და ყოვლისმომცველობა საშუალებას იძლევა, განვიხილოთ იგი 

მრავალ ასპექტში: როგორც საზოგადოებრივი ცხოვრების სფერო; სოციალური 

http://www.culturedialogue.com/resources/library/schools/evolucionizmi.shtml
file:///C:/Users/Lado/ტექსტები%20ლადოს%20კურსისთვის%20ახლიდან/დავალებები%20კვირების%20მიხედვით/%09http:/www.dictionary.css.ge/content/essentialism
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=2782
http://www.culturedialogue.com/resources/library/terms/kultura.shtml
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ინსტიტუტი; პიროვნების განვითარების დონის მახასიათებელი; საზოგადოების 

მარეგულირებელი ნორმების სისტემა; სოციალური გამოცდილების გადაცემის 

მექანიზმი; თვითდეტერმინაციის ფენომენი და, ამდენად, სრულიად ბუნებრივია 

განსაზღვრებათა ზემოთ ნახსენები სიმრავლეც.  

ფართო აზრით, კულტურის ცნება ხაზს უსვამს ადამიანის განსხვავებას ყველა სხვა 

ბიოლოგიური არსებისაგან. კულტურაში იგულისხმება არა ცალკეული შემოქმედებითი 

აქტი, არამედ შემოქმედება, როგორც ადამიანის უნივერსალური დამოკიდებულება 

სამყაროსადმი, რომლის მეშვეობით იგი ქმნის „ახალ სამყაროს“ და საკუთარ თავს. 

თითოეული კულტურა განუმეორებელი სამყაროა, რომლის შიგნით არსებობს ადამიანის 

(ადამიანთა) სწორედ ასეთი დამოკიდებულება გარემომცველი სინამდვილისა და 

საკუთარი თავისადმი.  

შეიძლება ჩამოვთვალოთ კულტურის ცნების მრავალი საინტერესო და ორიგინალური 

დეფინიცია. ნებისმიერი განსაზღვრება მოიცავს ამ ფენომენის ერთ ან რამდენიმე მხარეს, 

ავტორის ინტერესისა და კვლევის ობიექტიდან გამომდინარე. ყოვლისმომცველობისა და 

ამომწურაობის პრეტენზია კი ვერც ერთს ვერ ექნება. კვლევის პროცესში ვსარგებლობთ 

ე. წ. სამუშაო განსაზღვრებებით, რომლებიც შეესაბამება ჩვენი კონკრეტული მუშაობის 

მიზანს. მაგალითად,, ქართულ კულტურაზე საუბრისას, შეიძლება დავკმაყოფილდეთ იმ 

უზოგადესი განსაზღვრებით, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, მასში ვიგულისხმოთ 

ქართველთა მიერ საუკუნეების მანძილზე შექმნილი „მეორე ბუნება“,რომელიც, თავის 

მხრივ, თავად აყალიბებდა თაობებს და განაპირობებდა ქართველებად მათ 

თვითიდენტიფიცირებას. თუმცა, სხვა შემთხვევაში, შეიძლება მოგვიხდეს მივმართოთ 

რომელიმე სხვა დეფინიციას. კულტურის კვლევის, მისი სახის განსაზღვრის 

მცდელობისას მხედველობაში უნდა გვქონდეს ის გარემოება, რომ, ერთი მხრივ, „სხვა, 

ჩვენი კულტურისაგან განსხვავებული კულტურის ადამიანებთან დიალოგი 

თანამედროვე ცნობიერების განუყოფელი ფუნქციაა“, მეორე მხრივ კი, „კულტურა, 

ყველაზე ფართო მნიშვნელობით, არის ის, რის გამოც შენ უცხოდ იქცევი, როგორც კი შენს 

სახლს დატოვებ... როცა იმყოფები შენს ჯგუფში, იმ ადამიანებს შორის, რომლებთანაც 
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საერთო კულტურა გაქვს, შენ არ გიხდება ფიქრი საკუთარ აზრებსა და ქცევაზე, რადგან 

შენც და ისინიც, პრინციპში, ერთნაირად ხედავთ სამყაროს, იცით, რას შეიძლება 

მოელოდეთ ერთმანეთისაგან. უცხო საზოგადოებაში უსუსურობისა და 

დეზორიენტირებულობის გრძნობა გეუფლება“. ეს ეხება არა მხოლოდ ცოცხალ 

კონტაქტს ადამიანებს შორის, არამედ, აგრეთვე, კულტურის კვლევის პროცესს. ჩვენ 

კითხვებს ვუსვამთ წარსულში ან სხვა კულტურის ფარგლებში მცხოვრებ ადამიანებს, 

ვცდილობთ, გავშიფროთ მათ მიერ დატოვებული თუ მოწოდებული ინფორმაცია. მაგრამ 

კითხვები, რომლებზე პასუხსაც ვეძებთ, განსაზღვრულია თანამედროვე ცნობიერებით, 

კულტურით, რომლის მატარებელი ჩვენ ვართ, სიტუაციით, რომელშიც ჩვენ 

ვიმყოფებით. პრობლემები, რომელთაც მკვლევართა მიერ მუშავდება, ჩვენი (საკუთარი) 

კულტურის აქტუალური პრობლემებია.  

ცნებას «კულტურა» ლათინური ძირი აქვს (ცულტურა) და წარმოქმნილია 

პოლისემანტიკური ცოლერე-დან (დასახლება, კულტივირება, მფარველობა, 

თაყვანისცემა, პატივისცემა და სხვ.). ტერმინის _ “გონების კულტურა” _ პირდაპირი და 

არა გადატანითი მნიშვნელობით გაგების დამკვიდრების კვალდაკვალ ეს, კერძო 

პროცესებთან მიმართების მქონე სიტყვა სულ უფრო ხშირად გამოიყენებოდა ზოგადად 

განვითარებისა და სრულყოფის პროცესების აღსანიშნავად.  

კულტურის ცნების საფუძვლად სხვადასხვა მოვლენა მოიაზრება: სოციალური 

მემკვიდრეობა, დასწავლილი ქცევის ფორმები, იდეები, სტანდარტიზებული ანუ 

საზოგადოების წევრთათვის საერთო ქცევა, ქცევის წარმოდგენა აბსტრაქციად და სხვ. 

ყველაზე ხშირად კულტურის ცნებას უკავშირებენ ეთნოსის შემქმნელ ადამიანთა 

ერთობლიობას. კულტურაში გულისხმობენ მოცემული საზოგადოების ერთიანობაში 

შემკრავ  და დაშლისგან დამცავ სტრუქტურას. თანამედროვე გაგებით, კულტურა 

მოიცავს არა მარტო ადამიანის ხელით შექმნილ მატერიალურ ობიექტებს, არამედ 

ადამიანური მოღვაწეობის სულიერ პროდუქტებსაც. ტერმინით “კულტურული 

უნივერსალია”_  აღინიშნება ზოგადად ადამიანურიკულტურისთვის დამახასიათებელი 
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ცხოვრების წესის ყოველგვარი გამოვლინება (ღირებულებები, ქცევის წესები, 

სტანდარტები და ა.შ.). 

ესენციალიზმი 

ბიოლოგიური ესენციალიზმი არის თვალსაზრისი, რომ ადამიანებს ან ადამიანთა 

ჯგუფებს მსგავსი მახასიათებლები იმიტომ აქვთ, რომ ეს მახასიათებლები ბიოლოგიური 

ფაქტორებით არის განპირობებული. იგი რასის, სქესის, გენდერისა და სექსუალობის 

კატეგორიებს წარმოაჩენს, როგორც „ბუნებრივს “, „ობიექტურსა“და „აპოლიტიკურს“. 

ესენციალიზმის მიხედვით, ამ კატეგორიების მახასიათებლები (რომლებიც ხშირად 

სტერეოტიპულია) თანდაყოლილია და არა შეძენილი. მაგალითად, გავრცელებული 

აზრია, რომ ქალის ფემინურობას, ისევე, როგორც კაცის მასკულინურობას, განსაზღვრავს 

ბიოლოგიურად თანდაყოლილი მახასიათებლები და არა აღზრდა და ქცევის 

დასწავლილი წესები. ესენციალიზმის საპირისპირო თეორიაა სოციალური 

კონსტრუქტივიზმი, რომელიც ამტკიცებს, რომ გენდერის, რასის, სქესის, სექსუალობის 

კატეგორიები დისკურსისა და ისტორიულად და კულტურულად სპეციფიკური 

პრაქტიკების შედეგად ყალიბდება. თუკი სოციალური კონსტრუქტივიზმისთვის ქალობა 

და მამაკაცობა სოციალურად დასწავლილი როლებია, გენდერული ესენციალიზმისთვის 

ისინი ბიოლოგიურად არის განპირობებული. მაგალითად, ესენციალიზმის მიხედვით, 

თუკი ქალები უფრო მზრუნველები და ნაზები არიან მამაკაცებთან შედარებით, ეს 

განპირობებულია იმ მოცემულობით, რომ ისინი ბავშვის გასაჩენად და მათზე 

ზრუნვისთვის არიან შექმნილი, ხოლო მამაკაცები ბუნებრივად უფრო აგრესიულები და 

მებრძოლები არიან ტესტოსტერონის გამო და არა იმიტომ, რომ გოგონებსა და ბიჭებს 

სხვადასხვანაირად ზრდიან და სხვადასხვა ქცევისა და ემოციის გამოხატვის ნორმებს 

უწესებენ. ესენციალზმი გენდერზე დომინანტური შეხედულებებისა და იდეოლოგიის 

ნორმალიზებას აკეთებს. ამასთან, ესენციალიზმს ხშირად განსხვავებები ბინარულ 

ოპოზიციებამდე დაჰყავს და არ ცნობს მრავალფეროვნების სპექტრს; ის ცვლილების ან 

განვითარების შესაძლებლობასაც გამორიცხავს. 

ევოლუციონიზმი 
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ევოლუციონიზმის თეორია XVIII საუკუნის ბოლოს ჩაისახა და XIX საუკუნის მანძილზე 

ფართოდ გავრცელდა. მისი ჩამოყალიბება დაკავშირებული იყო განვითარების 

იდეასთან, რომელიც ამოსავალი გახდა საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი 

მეცნიერებებისათვის. კლასიკური სახით ევოლუციისა და ბუნებრივი გადარჩევის 

თეორია გადმოცემულია ჩარლზ დარვინის (Charles Robert Darwin) წიგნში "სახეობათა 

წარმოშობა" ("Origin of Species") (1859).  

ევოლუციონისტური თვალსაზრისი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში გამოიხატა იდეით 

საზოგადოების მუდმივი აღმავალი განვითარების შესახებ. თითქმის ერთდროულად 

გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, აშშ-ში ჩამოყალიბდა კულტურის პირველი 

ევოლუციონისტური კონცეფციები. მათი ძირითადი იდეები შემდეგში მდგომარეობდა: 

ერთიანი კაცობრიობის განვითარების საერთო გზა; ამ განვითარების სწორხაზობრიობა - 

მარტივიდან რთულისაკენ; განვითარების სტადიათა აუცილებლობა ყველა 

საზოგადოებისათვის; საზოგადოებრივი პროგრესისა და ისტორიული ოპტიმიზმის 

იდეა. პროგრესი, აღმავალი სწორხაზოვანი განვითარება მარტივიდან რთულისაკენ 

უწყვეტია. თანამედროვე უდამწერლობო ("პრიმიტიულ") ხალხებს ევოლუციონისტები 

განიხილავდნენ როგორც წარსულის გადმონაშთს და თვლიდნენ, რომ მათი შესწავლა 

"პირველყოფილი კულტურის" რეკონსტრუქციის შესაძლებლობას იძლევა.  

ევოლუციონიზმის უმთავრესი წარმომადგენლები არიან: ინგლისში - ჰ. სპენსერი, ჯ.მაკ-

ლენანი, ჯ.ლებოკი, ე.ტაილორი, ჯ.ფრეზერი; გერმანიაში - ა.ბასტიანი, ტ.ვაიცი, 

ი.ლიპერტი; საფრანგეთში - შ.ლეტურნო, აშშ-ში - ლ.ჰ.მორგანი.  

ევოლუციონიზმის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელია ინგლისელი 

მეცნიერი ედუარდ ბერნეტ ტაილორი (Sir Edward Burnett Tylor) (1832-1917). 1865 წელს 

მან გამოაქვეყნა პირველი ნაშრომი "გამოკვლევები კაცობრიობის ძველი ისტორიის 

სფეროში" ("Researches into the Early History of Mankind and the Development of 

Civilization"), რომელშიც ავითარებდა კულტურის პროგრესული განვითარების იდეას 

ველურობის ეპოქიდან ცივილიზაციამდე. ცალკეული ხალხების ყოფისა და კულტურის 

განსხვავების მიზეზად ე. ტაილორი განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე მათ ყოფნას 
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ასახელებს. კულტურული არსებობის ფორმების ნაირსახეობა მას წარმოედგინა როგორც 

თანდათანობითი განვითარების სტადიები, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს 

წარსულის პროდუქტს და, თავის მხრივ, ასრულებს გარკვეულ როლს მომავლის 

ფორმირებაში. განვითარების ეს თანმიმდევრული სტადიები აკავშირებს ერთმანეთთან 

ერთ უწყვეტ რიგად ყველა ხალხს და კაცობრიობის ყველა კულტურას, უდაბლესიდან 

უმაღლესამდე.  

კულტურის განვითარების ევოლუციონისტური კონცეფცია ე. ტაილორმა ყველაზე 

სრულად ჩამოაყალიბა ცნობილ ნაშრომში "პირველყოფილი კულტურა" ("Primitive 

Culture", 1871). კულტურის პროგრესული განვითარების იდეას იგი უპირისპირებდა 

გრაფ ჟ. დე მესტრის თეორიას, რომელიც მიიჩნევდა, რომ დედამიწაზე კულტურის 

ისტორია იწყება ადამიანთა ნახევრადცივილიზებული რასის გაჩენიდან. ამ დროიდან 

კულტურის განვითარება ორი გზით წარიმართა: უკან, ველურთა საზოგადოებისაკენ და 

წინ, ცივილიზაციისაკენ. ეს თეორია ცდილობდა კრეაციონისტული კონცეფციის 

ზოგიერთი წინააღმდეგობის შერბილებას. ამ კონცეფციის მიხედვით, ადამიანი 

კულტურის გარკვეული დონით შეიქმნა. ადამის ძენი მიწათმოქმედებასა და 

მესაქონლეობას მისდევდნენ, მათი შთამომავლები ნოეს კიდობანს აგებდნენ და 

ბაბილონის გოდოლის აშენებას ცდილობდნენ. მაგრამ მაშინ საიდან გაჩნდნენ ველური 

მონადირენი და მეთევზენი? - ისინი თანდათან დეგრადირდებოდნენ და უდაბლესი 

განვითარების კულტურის მატარებლებად იქცნენ.  

საყოველთაოდ ცნობილია კულტურის ე.ტაილორისეული განსაზღვრება: "კულტურა, 

ანუ ცივილიზაცია, ფართო ეთნოგრაფიული აზრით, შედგება ცოდნის, რწმენა-

წარმოდგენების, ხელოვნების, ზნეობის, კანონების, ზნე-ჩვეულებათა და ზოგი სხვა 

უნარ-ჩვევებისაგან, რომლებიც აითვისა ადამიანმა როგორც საზოგადოების წევრმა".  

კულტურის განვითარებას ტაილორი განიხილავდა როგორც ადამიანის გონებისა და 

შრომის პროდუქტების თანდათანობით განვითარებას მარტივიდან რთულისაკენ, 

მემკვიდრეობითობის აუცილებელი შენარჩუნებით. ამ გზას გაივლის როგორც 
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მატერიალური კულტურის ელემენტები, ისე ყველა იდეა, დოქტრინა, კანონი, 

მხატვრული ნაწარმოები თუ სულიერი კულტურის ნებისმიერი სხვა გამოხატულება.  

ე. ტაილორი არ გამორიცხავდა კულტურაში რეგრესულ ცვლილებათა შესაძლებლობას, 

ისტორიული ან ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად, მაგრამ ამტკიცებდა, რომ მთავარ 

მიმართულებას კაცობრიობის ისტორიაში წარმოადგენს კულტურის ევოლუციური 

პროგრესული განვითარება. მისი აზრით, ამას ადასტურებს მრავალი ცნობილი ფაქტი, 

რომლებიც თანმიმდევრულად შეიძლება დალაგდეს მხოლოდ განსაზღვრული, და არა 

საპირისპირო მიმართულებით. ტაილორი თვლიდა, რომ ყველა კულტურა გაივლის 

განვითარების დაახლოებით იგივე სტადიებს, რაც განვლეს ცივილიზებულმა 

(ევროპელმა) ხალხებმა.  

ტაილორი ცდილობდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მეთოდების გამოყენებას, 

რომლებიც მას მისაბაძად მიაჩნდა, განსაკუთრებით - სისტემატიზაციის სფეროში.  

კვლევის პროცესში ტაილორი ფართოდ იყენებდა "გადმონაშთების მეთოდს". 

გადმონაშთს იგი განმარტავდა როგორც "იმ რიტუალებს, ზნე-ჩვეულებებს, 

შეხედულებებს და ა.შ., რომლებიც, ჩვეულების ძალით გადმოტანილნი კულტურის 

ერთი სტადიიდან მეორე, უფრო გვიანდელში, რჩებიან წარსულის ცოცხალ მოწმობად ან 

ძეგლად". ასეთ გადმონაშთებს იგი მრავლად ხედავდა მისი თანამედროვე ევროპის 

ხალხთა ყოფაში. ტაილორი მიიჩნევდა, რომ გადმონაშთებზე დაყრდნობით 

შესაძლებელია ძველი კულტურების რეკონსტრუქცია.  

სხვადასხვა კულტურის დამახასიათებელი რწმენა-წარმოდგენების, მითების, 

რიტუალების შესწავლას ბრწყინვალე ნაშრომები მიუძღვნა შოტლანდიელმა ჯეიმს 

ფრეზერმა (Sir James George Frazer, 1854-1941). მათ შორის განსაკუთრებით ცნობილია 

"ოქროს შტო" "The Golden Bough", 1890), "ფოლკლორი ძველ აღთქმაში" ("Folk-Lore in the 

Old Testament", 1918), "ტოტემიზმი და ეგზოგამია" ("Totemism and Exogamy", 1910) და სხვ.  

ფრეზერმა ერთ-ერთმა პირველმა სცადა ძველი აღთქმისა და სხვადასხვა ხალხის 

მითოლოგიის შედარებით-ისტორიული შესწავლა, საფუძველი ჩაუყარა ძველი აღთქმის, 
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როგორც წყაროს განხილვას კაცობრიობის ისტორიის რეალურ მოვლენათა შესასწავლად. 

იგი ავტორია კაცობრიობის გონებრივი განვითარების ევოლუციურ სტადიათა 

ორიგინალური კონცეფციისა, რომლის თანახმად, გამოიყოფა სამი ასეთი სტადია: მაგია, 

რელიგია, მეცნიერება.  

ევოლუციონიზმის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია ინგლისელი 

ფილოსოფოსი, ბიოლოგი, სოციოლოგი და ფსიქოლოგი ჰერბერტ სპენსერი (Herbert 

Spencer, 1820-1903), რომლის ფუნდამენტურ ნაშრომს "სოციოლოგიის საფუძვლები" ("The 

Principles of Sociology", 1876-1896) საფუძვლად დაედო უმდიდრესი ეთნოგრაფიული 

მასალა. სპენსერი საზოგადოებას ორგანიზმთან ანალოგიით განიხილავდა. საზოგადოება 

და, შესაბამისად, კულტურის სხვადასხვა ტიპი, მას რაღაც "ზეორგანიზმად" 

წარმოედგინა. კულტურები, ანუ საზოგადოებანი, ვითარდება გარეშე (გეოგრაფიული 

გარემოსა და სხვა კულტურათა ზემოქმედება) და შინაგანი (ადამიანის ფიზიკური 

ბუნება, რასათა დიფერენციაცია, ფსიქიკურ თვისებათა მრავალფეროვნება) გავლენით.  

 

ევოლუციონისტთა შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ამერიკელ ლუის ჰენრი 

მორგანს (Lewis Henry Morgan, 1818-1881), რომლის ნაშრომთა შორის უმთავრესია "ძველი 

საზოგადოება" ("Ancient Society").  

 

მორგანს ეკუთვნის დებულება გვაროვნული წყობილების განვითარების, ოჯახისა და 

ქორწინების მატრიარქატიდან პარტრიარქატისაკენ ევოლუციის შესახებ. მის სახელთანაა 

დაკავშირებული აგრეთვე კაცობრიობის ისტორიის პირველი მეცნიერული 

პერიოდიზაცია: ველურობა - ბარბაროსობა - ცივილიზაცია, თავისი ქვეპერიოდებით.  

ევოლუციონიზმის იდეებს შემდგომშიც დიდი გავლენა ჰქონდა კულტურის 

მკვლევრებზე. ისინი საფუძვლად დაედო კულტუროლოგიის ფუძემდებლის - ლესლი 

უაიტის კონცეფციას, განახლებული სახით მოგვევლინა ჯულიან სტიუარდისა და 

მარშალ სალინსის შრომებში. 

რელატივიზმი 
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თვალსაზრისი, რომლის თანახმადაც, კულტურა შეიძლება გაგებულ იქნეს მხოლოდ 

მისი საკუთარი ღირებულებებისა და ნორმების მისივე კონტექსტში ანალიზის 

საფუძველზე. არ არსებობს ე.წ. „სანიმუშო“ კულტურა, ან უნივერსალური 

ღირებულებები, რომელთა საფუძველზეც გაიზომება ამა თუ იმ კულტურის 

ვარგისიანობა. შეუძლებელია სხვადასხვა კულტურისთვის დამახასიათებელი 

ინდივიდუალობის „თარგმნა“ ისეთი ტერმინებით, რომლებიც მისაღები იქნება ყველგან 

და ყველასთვის. ამ თვალსაზრისის თანახმად, შეუძლებელია კულტურათა შეფასება, 

როგორც „უფრო მაღალის“ ან „უფრო პროგრესულის“, კულტურები უბრალოდ 

განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ყველა მათგანი უნიკალური და შეუცვლელი 

ღირებულების მქონეა. 

უნივერსალიზმი არის რწმენა იმისა, რომ შესაძლებელია ყველა ხალხისა და ყველა 

საზოგადოებისთვის საერთო გარკვეული ღირებულებებისა და პრინციპების აღმოჩენა, 

მიუხედავად ისტორიული, კულტურული და სხვა განსხვავებებისა. 

 

აბსოლუტიზმი, რელატივიზმი და უნივერსალიზმი 

კროსკულტურულ კვლევებში არსებობს სამი ძირითადი მიმართულება, რომელთაც, 

თუმცა, განსხვავებული სახელებით მოიხსენიებს სხვადასხვა ავტორი, წინამდებარე 

მასალაში, მათ იდენტიფიცირებას მოვახდენთ ტერმინებით „რელატივიზმი“, 

„აბსოლუტიზმი“ და „უნივერსალიზმი“; განვსაზღვრავთ და განვიხილავთ თითოეულ 

მათგანს.  ამ მიმართულებების გაგებისათვის შეგვიძლია მოვიშველიოთ მათი რამდენიმე 

მახასიათებელი, რომლებიც ერთიანდება შემდეგი სამი სახელწოდების ქვეშ: ზოგადი 

მიმართულება; თეორიული მიდგომები და მეთოდოლოგიური მიდგომები. 

ანთროპოლოგიაში რელატივისტური პოზიციის იდენტიფიცირება პირველად 

ჰერშკოვიჩმა (Herskovits, 1948) მოახდინა, მაგრამ აღნიშნული ეყრდნობოდა მანამდე უკვე 

ბოასის (Boas, 1911) მიერ შემოთავაზებულ იდეას. ამ ზოგად მიმართულებას აქვს 

მცდელობა, თავი დააღწიოს ეთნოცენტრიზმის ნებისმიერ გავლენას, რისთვისაც ლამობს 
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ადამიანების გაგება/შესწავლას „საკუთარ პირობებში“, ნებისმიერი ღირებული 

მსჯელობების მოშველიების გარეშე. ამდენად, ის ცდილობს თავი აარიდოს სხვა 

ადამიანების არა მხოლოდ დაკნინებას ( შეფასებითი აქტი),  არამედ, ასევე, კულტურული 

ხედვიდან  მათ  აღწერას, კატეგორიზაციასა და შესწავლას (კოგნიტური აქტი). ამდენად, 

ზემოთ აღნიშნულ „საკუთარ პირობებში“ იგულისხმება ორივე – „საკუთარ კატეგორიაში“ 

და „საკუთარი ღირებულებებით“. არსებობს სამუშაო ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ, 

მსოფლიოს ხალხთა ფსიქოლოგიური განსხვავებულობის ახსნა, ნაცადია კულტურული 

ცვალებადობის/ ვარიაციის თვალთახედვიდან, სხვა ფაქტორების მცირედ 

მონაწილეობასთან ერთად. თეორიულად, რელატივისტები არ ავლენენ კულტურათა 

შორის მსგავსებების არსებობის შესახებ იმაზე მეტ ინტერესს, რაც ზოგადი 

გათანაბრებული პოზიციის (მაგ.: „ყველა ადამიანი თანაბარია“)  არსებობის შესახებ 

დაშვების გასაკეთებლად და ნებისმიერი სახის კულტურული განსხვავებების 

ასახსნელადაა საჭირო, რომელსაც ისინი მიაწერენ კულტურულ კონტექსტს, რაც, თავის 

მხრივ, ინდივიდების განვითარებაზე ახდენს გავლენას. განსხვავებები, ჩვეულებრივ, 

თვისებრივადაა წარმოდგენილი: მაგალითად, ადამიანები განსხვავდებიან მათი 

ინტელექტით/ გონებრივი შესაძლებლობებით, უკეთ, რომ ვთქვათ, მათი 

ინტელექტუალური კომპეტენციებით. მეთოდოლოგიურად, შედარებითი კვლევები 

მიუღებელია, რადგან ისინი მიჩნეულია პრობლემურად და ენდოცენტრულად, 

დასაბუთებული შედარების შეუძლებლობისკენ მიდრეკილების გამო. ნებისმიერი სახის 

ფსიქოლოგიური შეფასება, რეკომენდირებულია, რომ განხორციელდეს, ადგილობრივი 

კულტურის პირობების ფარგლებში შემუშავებული პროცედურებით (ტესტირებები და 

სხვ.). ასეთი პრაქტიკა რელატივისტებს ათავსებს ემიკურ, ბუნებრივ და კულტურულ 

ფსიქოლოგიურ მიდგომებში. 

აღნიშნულისგან განსხვავებით, აბსოლუტიზმი გაგებულია, როგორც ეთნოცენტრიზმის 

პრობლემებსა ან ადამიანების „საკუთარ პირობებში“ განხილვაზე ნაკლებად 

კონცენტრირებული პოზიცია.  აქ, ფსიქოლოგიური ფენომენი განხილულია, როგორც, 

ძირითადად მსგავსი კულტურათა შორის: ვარაუდობენ, რომ ისეთი არსებითი 
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მახასიათებლები, როგორებიცაა, მაგალითად, „ინტელექტი“, „პატიოსნება“ ან 

„დეპრესია“, ყველგან ერთნაირი იქნება და უგულვებელყოფილია ალბათობა იმისა, რომ 

მკვლევართა ცოდნა საფუძვლად უდევს, აღნიშნული ფენომენების საკუთარ 

(მკვლევარების) კულტურულ კონცეფციებს. რაც შეეხება შედარებების გაკეთებას, 

მეთოდოლოგიურად, მიიჩნევა, რომ მას არანაირი არსებითი პრობლემა არ მოაქვს. ასევე, 

მარტივად და ხშირად იყენებენ მას, იმ ინსტრუმენტების საშუალებით, რომლებიც ერთი 

და იგივეა მრავალ კულტურაში (ნავარაუდევია, რომ ინსტრუმენტებს აქვთ ერთი და 

იგივე ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა).  ეს ინსტრუმენტები სტანდარტული მანერითაა 

გამომუშავებული; უმეტესად, ლინგვისტური ექვივალენტობა მოწმდება, მაგრამ ხშირად 

ეს მხოლოდ გამოხატულებაა, კულტურული გავლენების შესაძლო როლის 

გაცნობიერების მიმართულებით. ამდენად, ეს ინსტრუმენტები, შესაძლებელია, რომ 

მიკერძოებული იყოს როგორც პროცედურულად, ისე კონცეპტუალურად. თეორიულად, 

მოცემული მიდგომა ეყრდნობა ვარაუდს, რომ ფსიქოლოგიურად ადამიანები, ყველგან, 

საკმაოდ ჰგვანან ერთმანეთს. სადაც კი განსხვავებებს აქვს ადგილი, ის არის თვისებრივი 

განსხვავებანი, რომლებიც, სავარაუდოდ, საფუძვლად უდევს ზოგად კონსტრუქტს. 

როგორც ხშირად მიიჩნევენ, განსხვავებული ადამიანები არიან „ნაკლებად 

ინტელექტუალურები“, „ნაკლებად პატიოსნები“ ან/და „უფრო მეტად დეპრესიულები“. 

 უნივერსალიზმის პოზიცია იღებს სამუშაო ჰიპოთეზას იმის შესახებ, რომ ძირითადი 

ფსიქოლოგიური პროცესები, ყველგან, ადამიანური ყოფის ზოგად მახასიათებლებს 

წარმოადგენს, მაგრამ მათ მანიფესტაციაზე გავლენას კულტურა ახდენს. აღნიშნულში 

იგულისხმება ის, რომ ვარიაციები კულტურითაა განპირობებული. არსებითი 

პროცესები, ძირითადად, ერთნაირია, მაგრამ ისინი ვლინდება სხვადასხვა საშუალებით.  

მეთოდოლოგიურად, შედარებები გამოიყენება, მაგრამ სიფრთხილით– ისინი არც 

აკრძალულია, მაგრამ არც თავისუფლად ხდება მათი განხორციელება. შეფასების 

პროცედურები მოითხოვს მოდიფიკაციას. მაშინ, როცა ამოსავალი წერტილი შეიძლება 

იყოს რომელიმე არსებული თეორია ან ტესტი, მათი გამოყენებისადმი კონკრეტული 

მიდგომა, ინფორმირებული უნდა იყოს ადგილობრივი კულტურის ცნობიერებით. 
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უნივერსალურად გამოყენებადი/ ვარგისი ცნებების მისაღებად, საჭიროა  არსებული 

ცნებების ხელახალი ფორმულირება. თეორიულად, მსგავსებებისა და განსხვავებების 

ინტერპრეტაცია იწყება რწმენიდან, რომ ძირითადი ფსიქოლოგიური პროცესები 

საკაცობრიოა და რომ კულტურული ფაქტორები  გავლენას ახდენენ მათ განვითარებასა 

(მიმართულება და გავრცელებულობა) და განთავსებაზე (რა მიზნებისათვისა და როგორ 

ხდება მათი გამოყენება). ამდენად, მთავარი კითხვებია, რა მასშტაბითა და რა გზით 

ახდენს კულტურული ცვლადები გავლენას ქცევაზე. შეიძლება რაოდენობრივი 

ინტერპრეტაციების ვალიდურად გაკეთება განზომილებების მიხედვით, მსგავსი 

ინტერესის მქონე სფეროებში. მაგალითად, იმ კულტურებში, რომელთაც კონსტრუქტის 

(მაგ. დეპრესიის) აღსანიშნად საერთო კონცეფცია/ცნება აქვთ და რომლებიც დეპრესიის 

ერთნაირად გამოხატვას უწყობენ ხელს, დეპრესიის ტესტში მიღებული განსხვავებები, 

შესაძლებელია, ინტერპრეტირდეს რაოდენობრივად. ამავე დროს, იმ კულტურებში, 

სადაც განსვლაა ცნებებსა და  ექსპრესიებში, შეუძლებელი შეიძლება აღმოჩნდეს 

ერთნაირი გაზომვების განხორციელება. განსხვავებანი, რომლებიც თვისებრივი 

ხასიათისაა, მოითხოვს თეორიულ ანალიზს იმისათვის, რომ განისაზღვროს ის ზოგადი 

განზომილება, რომელზეც შეიძლება ისინი, როგორც რაოდენობრივი ცვლადები ისე 

იქნენ აღებულნი, ვიდრე შედარების გაკეთება იქნება შესაძლებელი. 

შეგვიძლია, უნივერსალური და აბსოლუტური პოზიციები განვასხვაოთ 

ერთმანეთისაგან იმის მტკიცებით, რომ უნივერსალიზმი, მრავალფეროვნების 

შემოტანაში, ხაზს უსვამს კულტურის როლს მაშინ, როცა აბსოლუტიზმი კულტურას, 

ფაქტობრივად, არანაირ როლს არ ანიჭებს. მათ შორის განსხვავების ჩვენების მეორე გზაა, 

განვიხილოთ აბსოლუტიზმი, როგორც აღქმული ქცევითი უნივერსალიზმი. ის, რასაც 

ჩვენ უნივერსალური პოზიცია ვუწოდეთ, ხაზს უსვამს იმ საერთო ძირითადი 

ფსიქოლოგიური პროცესების არსებობას, რომლებიც ადამიანის ფსიქოგენეტიკური 

ისტორიის მემკვიდრეობას მიეკუთვნებიან. ამდენად, ამ პოზიციის აღსაწერად, 

შეგვიძლია, ასევე, ვისაუბროთ ფსიქოლოგიურ უნივერსალიზმზე (Poortinga, 1998; 

Poortinga et al., 1993). 
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რომ შევაჯამოთ, ზემოთ აღნიშნული: აბსოლუტისტურ მიდგომაში, ფსიქოლოგიური 

კონცეფციებისათვის, კულტურული კონტექსტის გავლენისაგან თავისუფალი  

განსაზღვრების გაკეთება  მკვლევარისათვის ხელმისაწვდომად არის მიჩნეული. ასეთი 

კონტექსტისაგან დამოუკიდებლით გაზომვა მოითხოვს, ტერმინების ფორმულირებაში 

არსებული დაბრკოლებების აღკვეთასა და დაკვირვებული თარგმანის მომზადებას, 

მაგრამ არ არსებობს გადაულახავი ბარიერები. 

რელატივისტებს სწამთ, რომ ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა პიროვნულობა, კოგნიცია 

და სოციალური ქცევა, ფსიქოლოგიური კონცეფციებისათვის, შეიძლება, მხოლოდ 

კონტექსტზე – დამოკიდებული განსაზღვრებები არსებობდეს. იგულისხმება, რომ 

კონტექსტისაგან დამოუკიდებელი ფსიქოლოგიური საზომი, არც კი უნდა მოისინჯოს/ 

გამოიცადოს. 

უნივერსალურ მიდგომაში, ფსიქოლოგიური კონცეფციებისთვის, კონტექსტისაგან 

თავისუფალი განსაზღვრებების გაკეთება მიზნადაა დასახული, რისი მიღწევაც 

შესაძლებელია, კულტურულად სპეციფიკური კონცეფციების მოდიფიცირებით. ქცევის 

გარე გამოხატულება, ხშირ შემთხვევაში, კულტურითაა შეზღუდული და დასახული 

მიზანი– კულტურული გავლენისაგან თავისუფალი, გაზომვების ჩატარება– 

სრულყოფილად არასდროსაა მიღწეული. 

აღნიშნული სამი მიდგომა შედეგიანია, ფსიქოლოგიური კონსტრუქტების თეორიულად 

განსაზღვრისათვის ისევე, როგორც კულტურათა შორისი მსგავსებებისა და 

განსხვავებების ფსიქომეტრული შეფასებისათვის; ამასთანავე, ისინი იძლევიან შედეგებს 

უნივერსალობის ოპერაციული განსაზღვრებისათვის. ზოგადად, რომ ვთქვათ, 

ფსიქოლოგიური ცნება ან ცნებებს/ კონცეფციებს შორის ურთიერთობა განისაზღვრება 

როგორც უნივერსალური, თუ შესაძლებელია მისი ვალიდურად გამოყენება, ნებისმიერი 

კულტურის ხალხის ქცევის აღსაწერად. ეს არის „ფსიქოლოგიური პროცესი ან 

ურთიერთკავშირი, რომელსაც ყველა კულტურაში აქვს ადგილი“ [Triandis, 1978, p.1]. ეს 

დეფინიცია საკმაოდ ბუნდოვანია და ვრცელდება თითქმის ყველა კონცეფციაზე; სხვა 

ხედვით, „კულტურებსა და მეთოდებს შორის ინვარიანტულობა/ უცვლელობა“, 
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შემოთავაზებულია, როგორც უნივერსალურობის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი 

(Jahonda, 1981, p.42). აღნიშნული აღწერა განკუთვნილია აბსოლუტიზმის 

მიმართულებისათვის, მაგრამ, აგრეთვე, შესაძლებელია, რელატივისტურმა მიდგომამაც 

გამოიყენოს იგი, აბსოლუტიზმისათვის ბრალდების წაყენების მიზნით, რადგან იგი 

აწესებს პირობებს, რომელთა შესრულებაც იშვიათადაა შესაძლებელი. 

ასეთი სახის კლასიფიცირებაში, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მას მივყვართ 

ფენომენების, როგორც უნივერსალურისა და როგორც კულტურულად–სპეციფიკურის, 

დაყოფამდე. როგორც ამტკიცებენ, მნიშვნელოვანია „ კულტურულ ჯგუფებს შორის 

მონაცემის ინვარიანტულობის/ მუდმივობის ხარისხი, განვიხილოთ, როგორც 

კულტურულ პატერნებში მსგავსების ფუნქცია“ [Van de Vijver & Poortinga, 1982, p. 393]. ეს 

არგუმენტი შეესაბამება უნივერსალიზმის, როგორც იმ მიდგომის იდეას, რომელიც, 

სხვადასხვა დონეზე, განიხილავს ინვარიანტულობას, როგორც კროს–კულტურული 

კვლევის პოტენციურ შედეგს. 

ინდიგენური მიდგომა გულისხმობს კულტურების კვლევას მათივე კონტექსტში, 

კულტურული კონცეპტების, წარმოდგენების, ღირებულებების და სხვა კულტურულ-

სპეციფიკური ასპექტების გათვალისწინებით. 

 

კულტურის ელემენტთა ფიქსაცია.  

სტანდარტიზება: კომუნიკაციის (ნიშნები, მეტყველება), აზროვნების, შეგრძნებების, 

ქცევის და მოქმედების სტერეოტიპიზაცია;  

კულტურული ნორმა, კანონი, ღირებულება.  

აკრძალვები და წესები. 

 
მოამზადა ლ. სურმანიძემ.  

წყარო: კლ. ჰანსენი, ჰ. ტრიანდისი, ა. მენდრა 

კოლექტიურად მსგავსი ქცევა გადაეცემა სულიერი კულტურული ინფორმაციით და 

დაისწავლება იმიტაციით. ეთნოლოგი აკვირდება მისთვის უცხო კოლექტიურად მსგავს 

ქცევას. მალინოვსკიც და სხვებიც, როცა კოლექტიურში აღწერდნენ გაბატონებულ, მსგავს 

ქცევას, კულტურულ-მეცნიერული მიდგომით ადგენდნენ, რას ნიშნავს კულტურა, 



 

 

17 

 

კერძოდ, კოლექტიურად მსგავსი ქცევა. კულტურის უფრო ვრცელი დეფინიცია, 

რომელსაც მეცნიერება უფრო ხშირად მიმართავს: კულტურა ფართო ეთნოგრაფიული 

აზრით არის ცოდნის, რწმენის, ხელოვნების, მორალის, კანონის, ზნე-ჩვეულებების და 

სხვა დანარჩენ უნარ-ჩვევათა ის ერთიანობა, რომელიც საზოგადოების წევრმა 

ადამიანებმა გაითავისა (ტეილორი, გვ. 37). ეს დეფინიცია ჯერ ჩამოთვლის, შემდეგ კი 

რედუცირდება ორ არსებითზე: ყველა ჩამოთვლილი ცალ-ცალკე შეიცნობა, ერთის 

მხრივ, ჩვევად, მეორეს მხრივ, საზოგადოებრივად, როგორც ასეთად. საბოლოოდ 

მიიღება, რომ კულტურა მოიცავს საზოგადოების ან საზოგადოებრივი ჯგუფის ჩვევებს. 

ზნე-ჩვეულებები ქცევითი ჩვევებია, მორალი _ განწყობისეული ან შეფასებითი ჩვევები, 

რომლებიც სწორ ქცევას დაადგენს. ჰანსენის აზრით, კანონი ქმნის მსგავს ქცევათა 

იძულებას, მათგან გადახრა ისჯება. ინდივიდის შიგნით კულტურა მოცემულია რწმენის, 

ღირებულებების, ინტერაქციული მოდელების და სხვა ელემენტების სახით. ეს იმ 

წარმოდგენების, იდეების, რწმენებისა და ღირებულებების ერთობლიობაა კულტურაში, 

რომლებსაც ადამიანები "თავისად" მიიჩნევენ, რომლებიც აერთიანებს ადამიანებს და 

უშუალოდ განსაზღვრავს კულტურის წარმომადგენელთა ქცევასა და მოღვაწეობას. 

ჯგუფი, ჯგუფური კუთვნილება, ნორმები, როლები და სხვა ელემენტები ძალზე 

მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში და საკმაოდ რთულ საზოგადოებრივ სტრუქტურასა და 

მიმართებებს ქმნის.  

"სუბიექტური კულტურა" გულისხმობს კონკრეტული კულტურისთვის 

დამახასიათებელ ისეთ წესებს, რომელთა მეშვეობით ამ კულტურის წევრები შეიმეცნებენ 

ადამიანის მიერ შექმნილ სოციალურ გარემოს. ასეთი კოგნიცია გულისხმობს 

სოციალური ობიექტების კატეგორიზაციას, იმას, თუ რომელ და როგორ კავშირებს 

გამოყოფენ ადამიანები კატეგორიებს შორის; "სუბიექტური კულტურა" მოიცავს აგრეთვე 

იმ ნორმებს, როლებს, მოლოდინებსა და სტატუს-პრესტიჟის სისტემას, რომელიც 

ტიპურია და აქტუალურად ფუნქციონირებადი კონკრეტულ კულტურაში. ამა თუ იმ 

კულტურის წევრებს ქცევის იმგვარი მოდელები და სუბიექტური კულტურა 

უყალიბდებათ, რომელიც მხოლოდ ამ კონკრეტულ სოციალურ გარემოშია 
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ფუნქციონირებადი. ესაა სოციალური სამყაროს განსხვავებული ხედვა და იგი 

განაპირობებს ადამიანთა ქცევასაც და სხვისი მოქმედების აღქმა-შეფასებასაც. 

ინდივიდის ქცევის მოდელები და სუბიექტური კულტურები მხოლოდ გარკვეულ 

სოციალურ გარემოშია ქმედითი. 

ცალკეულ კულტურულ ჯგუფს მისთვის დამახასიათებელი ქცევის მოდელები აქვს. 

მაგალითად, ცნობილია, რომ სამხრეთ ამერიკელები უფრო ექსპრესიულები არიან, 

ვიდრე ანგლოსაქსები. ამგვარად, ეთნიკური ჯგუფი იმ ინდივიდებისგან შედგება, 

რომლებსაც ქცევის საკუთარი მოდელები და სუბიექტური კულტურები აქვთ. ქცევის 

მოდელები იმ უნარების, ჩვევებისა და პრედისპოზიციების შემცველია, რომელიც თავს 

იჩენს ინდივიდის სოციალურ გარემოსთან ურთიერთქმედებისას. სუბიექტური 

კულტურები, ამგვარად, ნორმების, ღირებულებების, მიმართებების ერთობლიობაა. 

სუბიექტური კულტურის მნიშვნელოვანი ელემენტია ეთნიკური ჯგუფის ენა, რადგან ენა 

ამ უკანასკნელის აზროვნების ისტორიაში განხორციელებულ ძალისხმევას აირეკლავს 

და მჭიდრო კავშირშია მის კოგნიტურ და ემოციურ კატეგორიებთან, რომლებიც 

სამყაროს გააზრების კონცეპტუალიზაციისას გამოიყენება. 

ეთნიკური კულტურების მახასიათებელი ელემენტები, ქცევის მოდელებისა და 

სუბიექტური კულტურის ჩათვლით, იმ გარკვეულ გარემოშია ფუნქციონირებადი, 

რომელშიც ეს კულტურული ჯგუფი დიდი ხნის მანძილზე არსებობდა. მაგალითად, 

არქტიკის მცხოვრებთა თავისებურებები _ დამოუკიდებლობა, თვითრწმენა, ნაკლები 

ემოციურობა და ურთიერთქმედების ცუდად განვითარებული უნარი აქ ნადირობით, 

როგორც ძირითადი საქმიანობით, არის გაპირობებული; ნადირობა უფრო 

ინდივიდუალურ ქმედებას მოითხოვს. მეორეს მხრივ, იმ საზოგადოებებში, სადაც 

სოფლის მეურნეობაა უფრო მეტად განვითარებული, ჯგუფურ აქტივობას ენიჭება მეტი 

უპირატესობა. გამოკვლევები ავლენს, რომ ამგვარ ჯგუფთა წევრებს ნაკლებად განმრჩევი 

პერცეპტული და კოგნიტური სტილი უვითარდებათ. მათი პიროვნულობა დაბალი 

ემოციურობით, სხვებზე დამოკიდებულებით, ინტერაქციის კარგი უნარით გამოირჩევა. 

ადამიანები, ნაკლებად განმრჩევი კოგნიტური სტილით, ჩვეულებრივ, ისეთი 
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საქმიანობისადმი იჩენენ მიდრეკილებას, რომელიც ურთიერთობის კარგ უნარს 

მოითხოვს (მაგალითად, ვაჭრობა). ისინი კი, რომელთაც მკვეთრად განმრჩევი 

კოგნიტური სტილი აქვთ, შესაბამის პროფესიებს ირჩევენ (თვითმფრინავის მართვა, 

აეროფოტოგრაფია და ა. შ.).     

გარემოს მოვლენათა განსასჯელად სოციალური სტანდარტები ადამიანის მიერაა 

ჩამოყალიბებული, ამასთან, ისინი აყალიბებს იმ საშუალებებს, რომლითაც ადამიანი ამ 

გარემოს აღიქვამს. 

როგორ მახასიათებელთანაც არ უნდა გვქონდეს საქმე, ღირებულებები, ნორმები, 

ადათები, როლთა თავისებურებები და ურთიერთმიმართებები განიხილება 

საზოგადოების სტრუქტურის საყრდენი მახასიათებლის შემადგენელ ელემენტებად; 

მათში ასახული და თავმოყრილია კულტურული თავისებურებები, იმავდროულად, 

თვით ისინიც ავლენენ ამ თავისებურებებს.    

ორი ცნების _ მსგავსის ქცევა და ჩვევა _ გარდა მიმართავენ ცნებებს - სტანდარტიზება, 

კონვენცია, ნორმირება, სტერეოტიპი, კლიშე, რომლებიც  ასევე გამოკვეთენ მსგავსების 

ნიშანს, მსგავსების ფორმას, მაგრამ სხვადასხვა ნიუანსით. 

ჩვევა: ამ ცნების ნაკლად ჰანსენი მიიჩნევს იმას, რომ ინდივიდუალურზეცაა მიმართული. 

მაგალითად, საკვები _ თუმცა რაღაცის ჭამა ადამიანის ჩვევაა, მაგრამ ის 

ინდივიდუალურიცაა, თუმცა მოცემულ კულტურულ სივრცეში. მნიშვნელოვანია არა 

მოცემული ჯგუფის სიდიდე, არამედ ის, რომ გადაილახოს ინდივიდუალური სიბრტყე, 

რომელსაც ეს ცნება მოიცავს. 

დანარჩენებთან შედარებით, ყველაზე ზუსტად მიაჩნიათ კონვენციის და 

სტანდარტიზების ცნებები. ორივე იმდენადაა მისაღები, რამდენადაც იმთავითვე 

მოიაზრებს დაუგეგმავ და მაიძულებელ კოლექტიურ ელემენტს.  

კომუნიკაცია და სემიოტიკა.  ჯგუფზე მაშინ ვლაპარაკობთ, როცა მისი წევრები 

ურთიერთკონტაქტში არიან. ეს კონტაქტი არ არის შეზღუდული ენითა თუ ჟესტებით და 

მრავალგვარად ხორციელდება. ადამიანთა კოლექტივი ჩნდება 
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მსოფლმხედველობრივად, ვითარდება, ფართოვდება და იცვლება. ეს შინაგანად 

დინამიკური, ორმაგად გადაჯაჭვული პროცესია. კოლექტივები თვითკონსტრუირებას 

ახდენს (თვითქმნადობაში არიან) ერთობლივი სტანდარტიზების მეშვეობით. წინმავალი 

უფრო ძლიერად ქაჩავს შემდგომებს მანამ, სანამ კოლექტიური ცნობიერება არ მიიღწევა. 

ამ პროცესის წინაპირობაა კოლექტივის წევრებს შორის ყოველ ნაბიჯზე კომუნიკაციური 

კონტაქტი. სტანდარტიზება გამოგონილი და პრაქტიცირებულია ალბათ ერთეულის 

მიერ; სხვები თავიდან აკვირდებიან ამ უჩვეულო ქცევას, რომელიც მათზე 

შთაბეჭდილებას ახდენს და შემდეგ მიბაძვას იწყებენ. ასე ხდება ინდივიდუალურიდან 

ჯგუფური ქცევის დადგინება. ეს მხოლოდ კომუნიკაციის პროცესში ხდება.  

კულტურის ფენომენი 3 ფუნდამენტური ასპექტისგან შედგება: სტანდარტიზება, 

კომუნიკაცია და კოლექტიურობა.  კულტურის ყველა მატერიალურ-სულიერი მიღწევა, 

რომელსაც მის დეფინიციაში მიმართავდნენ, საბოლოო ჯამში, ამ სამზე დაიყვანება. 

კულტურის თანაცხოვრების სახეც და მასში წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად 

ნაბიჯებიც აქედან შეიძლება აიხსნას. დევიანტებიც კი _ მწკრივიდან ამოვარდნილი 

მოცეკვავე, კრიმინალები, რევოლუციონერები _ გასაგები ხდება მხოლოდ ამ 3 ძირეული 

ელემენტის ფონზე. ეს 3 იმდენად ურთიერთშერწყმულია, რომ თითოეულ მათგანს 

სჭირდება დანარჩენები _ ყოველი მათგანი მჭიდრო ურთიერთკავშირშია, თანაბრად 

ღირებულია, ერთნაირად საჭიროა და ერთმანეთზე დამოკიდებულია.  

რა გვესმის სტანდარტიზებებში? ქცევა კი არის სტანდარტიზებული, მაგრამ ამ 

სტანდარტიზაციის ბუნებაა განსხვავებული სხვადასხვა ტიპის კულტურაში. ამიტომ 

ადამიანის ქცევაში ყოველთვისაა რაღაც "წინასწარ მოცემული", სტანდარტიზებული 

საზოგადოების ისტორიითა და წინა გამოცდილებით; შესაბამისად, კულტურაც ქმნის 

"წინასწარ მოცემულ", "საზოგადოებითა და წინა გამოცდილებით სტანდარტიზებულ" 

როლებს.  

სტანდარტიზების ტიპოლოგიის საფუძვლად მდებარე კრიტერიუმი შინაარსობრივია. 

განასხვავებენ სტანდარტიზების ოთხ კატეგორიას: 
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• კომუნიკაციის; 

• აზროვნების; 

• შეგრძნებების; 

• მოქმედებების და ქცევის. 

კულტურული სინამდვილე ამ ტიპებს სუფთა კულტურაში არ წარმოგვიდგენს (მ. ვებერი 

სუფთა კულტურას იდეალურ ტიპებს უწოდებს). სუფთა კულტურა ამხსნელი 

მეცნიერების მონაპოვარია. 

აზროვნება და შეგრძნება მოქმედების წინაპირობაა. ჰანსენის თვალსაზრისით, 

კომუნიკაციის სტანდარტიზების შესასწავლად უნდა მივმართოთ სემიოტიკას, 

აზროვნების სტანდარტიზების შესასწავლად _ მენტალობის შესწავლის მონაცემებს, 

სოციალური ცოდნისთვის _ სოციოლოგიურ განსჯებს, შეგრძნებათა სტანდარტიზების 

შესასწავლად_ გრძნობათა ფსიქოლოგიას, მოქმედებისა და ქცევის შესასწავლად _ 

მოქმედების თეორიებს. 

როგორ ხდება კომუნიკაციის სტანდარტიზება? 

ნიშნები: კულტურა თავისი არსით კოლექტიურია. იგი მაშინ შედგება, როცა კოლექტივის 

წევრები ურთიერთკომუნიკაციაში იმყოფებიან. ნიშნები ემსახურება გაგებინებას. 

"კოლექტიურობა გულისხმობს კოლექტიურ თანაყოფნას, რომელიც მხოლოდ 

ინფორმაციის გაცვლისას ჩნდება. ასეთ ურთიერთგაცვლაზე დამყარებული 

ერთობლიობა არსებობს დროისა და სივრცის გარეშე _ მასში მეზობელი სოფელიც 

მონაწილეობს და ჯერ არდაბადებული თაობაც" (ჰანსენი). ხდება არა მხოლოდ 

ინფორმაციის გაცვლა, არამედ, ასევე,  კულტურულ მეხსიერებაში შენახვა.  

ადამიანური კომუნიკაციის არსი გულისხმობს, რომ იგი, ერთის მხრივ, გადარჩენის 

არსზე მაღლაა, მეორეს მხრივ, დაუსრულებლად მრავალმხრივია, მაგრამ ეს უფრო 

შინაარსებს ეხება და არა ფუნქციას. კომუნიკაციის არსი დაკავშირებულია 

კომუნიკაციურ ერთობლიობებთან. ესაა წინაპირობა. არ არსებობს საყოველთაო ან 
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ბუნებრივი, ან თავისი თავიდან გამომდინარე ნიშნები, რომლებსაც ძალა აქვთ 

საყოველთაო უნივერსუმში. კომუნიკაცია ან გვარისთვის სპეციფიკურია, ან კოლექტივის 

საქმიანობასთანაა დაკავშირებული. ადამიანებთან ეს წინაპირობა მნიშვნელოვნადაა 

განვითარებული. კომუნიკაცია მაინც შეზღუდულია ერთობლიობებით, კულტურებით 

ისე, რომ გაგებინებას, რომელიც კულტურას შორდება, განსაკუთრებული უნარები 

სჭირდება. იგი იწყება მარტივი ნიშნით _ თავის გაქნევა, რაც დასავლეთში უარყოფას 

ნიშნავს, აღმოსავლეთში კი _ დასტურს. უმაღლეს წერტილს გაგებინება ენაში აღწევს.  

სემიოტიკა არის მოძღვრება ნიშნების შესახებ. კულტურის სემიოტიკამ თვალი აგვიხილა 

იმაზე, რომ კულტურები არა მხოლოდ სტანდარტიზებებს მოიცავს, არამედ იშნებსაც. 

სტანდარტიზებული უკვე თავადაა ნიშანი; ნიშანთა უმრავლესობა ჩვენს ირგვლივ უკვე 

სტანდარტიზებული მოვლენაა და, ენის მსგავსად, ინსტიტუციონალიზებულიც. სამოსს 

არა მხოლოდ უტილიტარული დანიშნულება აქვს, არამედ საზოგადოებაში მოქმედ 

წესრიგზე შეტყობინებების გამგზავნიცაა; იგი არის განმასხვავებელი და საცნობი ნიშანი, 

რომელიც ავლენს კოლექტივისადმი კუთვნილებას და სხვა- სთან 

დაპირისპირებულობას. არაცნობიერში ჩარჩენილი ნებისმიერი კომუნიკაცია ნიშანთა 

დახმარებით ხდება. ნებისმიერი კონკრეტული ნიშანი, იმავდროულად, 

მსოფლმხედველობის ნაწილიცაა.  

ნიშანთა სიღრმეში უამრავი განსხვავებული მნიშვნელობაა. მაგალითად, რაღაც სამოსი, 

როგორც ნიშანი, შეიძლება კოდირებული იყოს პოზიტიურადაც და ნეგატიურადაც. 

ასეთი ორმაგი კოდირება თანამედროვე კულტურის მახასიათებელია და 

კოლექტიურობის ფენომენზე მიუთითებს. ჯგუფებიც ასევე სამგვარად განსხვავდება: 1. 

სტანდარტიზებებით; 2. ასე მოსული ნიშნების ხასიათით; 3. ამ ნიშნებში ჩადებული 

კოდით. 

ყველა კულტურას აქვს კატეგორიები. კატეგორიზაცია, ასოციაციები და რწმენები 

აყალიბებს შინაგანი ლოგიკის მქონე ურთიერთშეთავსებად სტრუქტურებს. ამ 

კატეგორიათა შინაარსი და კატეგორიზაციის საფუძველიც კულტურების მიხედვით 

განსხვავდება. მაგალითად, ფერის აღსანიშნავად ინგლისურ ენაში 4000 ტერმინია მაშინ, 
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როცა არსებობს ენები, სადაც ანალოგიური მოვლენის აღსანიშნავად მხოლოდ 40 

ტერმინია.  

კატეგორიზაცია ფუნქციობს იმიტომ, რომ გარემოდან მომდინარე მრავალფეროვანი 

შთაბეჭდილებების გამარტივების შესაძლებლობას იძლევა. უმარტივესი გზაა ორად 

გაყოფა, ხოლო კატეგორიები ერთმანეთს მსგავსების ნიშნით უკავშირდება. მაგალითად, 

ცნება "დემოკრატია" ასოცირებული იყო კატეგორიასთან "სოციალიზმი" იმ 

კულტურებში, სადაც ძლიერი გავლენა ჰქონდა დემოკრატიულ-სოციალისტურ პარტიას. 

ტრიანდის-ის აღნიშვნით, კულტურისთვის მნიშვნელოვანი საყრდენი სიტყვების 

ასოციაციების შესწავლით შესაძლებელია კულტურული თავისებურებების შესწავლა. 

რწმენებს შეფასებითი და კონოტაციური კომპონენტები აქვთ. ამიტომ კულტურის 

შესასწავლად ძალზე მნიშვნელოვანია იმის შესწავლაც, თუ რას გულისხმობენ ამ 

კულტურის წარმომადგენლები სხვადასხვა საყრდენ სიტყვებში. 

მოლოდინები ასახავს კულტურის მატარებელთა ძირითად გამოცდილებას, ხოლო 

ნორმები წარმოადგენს "იმის შესახებ იდეებს, თუ ჯგუფის კონკრეტული წევრისთვის რას 

წარმოადგენს ქცევა. ღირებულება კი თავად ქცევაშია კონცენტრირებული და ამის 

წყალობით _ შედარებით სტაბილური; ნორმები ჯგუფის ცალკეული წევრის 

ცნობიერებაში მყარდება და ამ სიმყარის შესანარჩუნებლად სანქციებიც არსებობს. 

"როლი". თანამედროვე საზოგადოებათმცოდნეობაში ფართოდ გამოყენებადი ეს ცნება 

ძალზე მრავალმნიშვნელოვანია. როლთა რაოდენობრივობასთანაა დაკავშირებული 

როლთა მრავალგვარი და მრავალრიცხოვანი ურთიერთგადაკვეთა და 

ურთიერთმიმართებები. სწორედ ამ სირთულის გამო ფსიქოლოგების, სოციოლოგებისა 

და ეთნოლოგების მიერ როლური მიმართებები სხვადასხვაგვარად აღიქმება და 

აღიწერება (Мендра А. 2000  გვ. 95). 

როლის ცნება გამოიყენება ქცევის განმეორებადი, სტანდარტიზებული ფორმებისა და 

წესების აღსაწერად. სოციალური როლის სპეციფიკა მნიშვნელოვნადაა განსაზღვრული 

იმ რეალობით, რომ 2 ან მეტი ადამიანის კონკრეტული ურთიერთქმედება ყოველთვის 
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გარკვეულ სოციალურ გარემოში ხდება. შრომის დანაწილების ისტორიულად 

ჩამოყალიბებული ფორმები, საზოგადოების კლასებად დანაწილება, სოციალური 

ინსტიტუტები და ქცევის ნორმები მოცემულია როგორც გარე, ობიექტური რეალობა; 

ადამიანი, როგორი დამოკიდებულებაც არ უნდა ჰქონდეს ამ ვითარების მიმართ, 

ობიექტურ რეალობას ანგარიშს უწევს და თავის ქცევას შეუთანადებს.  

სოციალურ როლთან მჭიდროდაა გადაჯაჭვული ნორმის ფუნქციონირება 

საზოგადოებაში. მას 3 ინდიკატორი აქვს: საზრისი, მოქმედება და სოციალური ქცევა. თუ 

საზოგადოებრივი აზრი დომინირებული ხდება, იგი ნორმის ძალას იძენს _ 

"რეალობისგან მოწყვეტა ნორმათა სოციალურ ეფექტურობას ძირს უთხრის" (Мендра A 

А.  2000;  გვ. 117). 

სოციალური როლის ნორმატულ სტრუქტურაში მოაზრებული მოთხოვნების ხასიათის 

მიხედვით გამოიყოფა აუცილებელი ("საჭირო"), სასურველი და შესაძლებელი ქცევების 

ნორმები, შესაბამისად, მოლოდინებიც. მათი რეალიზაციისთვის ნეგატიურ სანქციებსაც 

მიმართავენ და პოზიტიურსაც.  

სოციალური როლები იმ მოთხოვნათა (ნორმათა) ერთიანობაა, რომელსაც საზოგადოება 

უყენებს გარკვეული სოციალური პოზიციის მქონე ინდივიდებს.  

ნორმათა ინსტიტუციონალიზაცია და რიტუალიზაცია ინტერიორიზაციის გზით და 

სანქციათა რთული სისტემის წყალობით ხდება. ნორმის პატივსაცემად და სანქციების 

გამოსაყენებლად ყველა ჯგუფს სხვადასხვაგვარი მექანიზმი აქვს. დაჯილდოვებისას ამა 

თუ იმ ნორმის გამოყენება გაპირობებულია ურთიერთქმედების მიზნით. 

კუთვნილებითი და რეფერენტული ჯგუფის ნორმები ხშირად ინდივიდზე გაცილებით 

უფრო ძლიერად ზემოქმედებს, ვიდრე საზოგადოების ნორმები ( Мендра А. 2000  გვ. 126).  

შეხედულებათა სიფართოვე ან მოთმინების ხარისხი ჯგუფის ან სისტემის 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ჯგუფის პოზიცია გავლენას ახდენს ტოლერანტობაზე 

_ არ არსებობს საზოგადოება, სადაც ყველა მოქმედება იდეალურად კონტროლირებადია 

ან ავტომატურად სანქცირებადი _ ყველგან არსებობს რაღაც ხარისხის ბუნდოვანება 
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(გაურკვევლობა), რომელიც გულისხმობს ნორმების გამოყენებისადმი ტოლერანტობას. 

ამგვარი ბუნდოვანება აუცილებელია ჯგუფის ან ინსტიტუტის ფუნქციონირებისთვის. 

ტოლერანტობის ხარისხი ასევე სოციალური ჯგუფისა და კულტურის მახასიათებელია  

უნდა გამოიკვეთოს, რომ ინსტიტუციური ნორმების უმრავლესობა იურიდიულად 

სანქცირებული არაა _ უბრალოდ, ესაა "სხვების მოლოდინთა ფორმალიზაცია თითოეულ 

ადამიანთან მიმართებაში". 

ჯგუფის მიერ დადგენილი წესები და ნორმები გარკვეულ მოლოდინებს ემსახურება. 

ჩვეულებრივ, ერთი ნორმა კი არ ინსტიტუციონალიზდება, არამედ ნორმათა სისტემა. 

იგი ცვალებადია ეპოქების და სოციალური ჯგუფების მიხედვით. არსებულ სისტემაში 

ნორმები როლზეა დამოკიდებული. 

ნორმების შესატყვისობა და ნორმათა მიდევნება _ ორი სხვადასხვა პრობლემაა. არსებობს 

ნორმები, რომლებსაც ყველა ღებულობს სხვადასხვა სიტუაციაში; მაგრამ ბევრი ადამიანი 

ნორმას არ მისდევს _ ადამიანები ან ნორმის კარნახით იქცევიან, ან უგულებელყოფენ 

მათ. ამიტომ საზოგადოებას გარკვეული მომთმენობაც ახასიათებს _ ყველა სოციალურ 

სისტემაში მის წევრებს არ აიძულებენ ნორმების უზადოდ მიდევნებას.  

ნორმები განსაკუთრებით ავლენს კულტურულ სპეციფიკას.   

მაგალითად, განაწილების ნორმა,  როგორც სუბიექტური კულტურის ელემენტი, ყველა 

კულტურისთვის სპეციფიკურია, შესაბამისად, მასში კულტურის სპეციფიკა აისახება, 

ქცევა კი ავლენს "სუბიექტურ კულტურულ ნორმას განაწილებაში"; თანასწორობისა და 

მოთხოვნილების ნორმა სხვადასხვაგვარად მოქმედებს განსხვავებულ კულტურებში.  

ტრიანდის აღნიშნავს, რომMბევრ კულტურაში ხშირია სიტუაცია, როცა სახელმწიფოს 

კანონები არარეალისტურად ან ტრადიციულ არსს მოკლებულად არის განხილული. 

სარდინიაში, მაგალითად, თანასწორობის სპეციფიკური გაგებაა, შესაბამისად, 

თანასწორობის ნორმაც "სარდინიურად" გაიგება. მაგალითად, "ღმერთს უნდა, რომ ყველა 

ჩვენთაგანს თანაბრად ჰქონდეს; თუ ვინმეს მეტი აქვს, ვართმევთ (ვპარავთ) ასევე ღვთის 

ნებით"; "მოპარვის" ნორმა თავშია, სარდინიელთათვის მას მრავალსაუკუნოვანი 
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ტრადიცია აქვს და იგი ჯერ კიდევ იტალიის სახელმწიფოს ჩამოყალიბებამდე არსებობდა 

(იქვე; გვ.100). ამიტომ ხანიერი ტრადიციული ნორმების მქონე კულტურებში ძალზე 

ხშირად, ვაწყდებით ორი ტიპის ნორმატულ სტრუქტურას: ტრადიციულსა და 

სახელმწიფოებრივს. ჩამატება საქართველოში, აღმოსავლეთის მთაში ქორწინება. 

ნორმები მკვეთრად განსხვავდება სუბკულტურების მიხედვითაც. ამის მაგალითია 

ინდოეთი თავისი მკვეთრი კასტური სისტემით.  

ნორმის თავისებურება კულტურათა მახასიათებელია.  მაგალითად, ორი 

თანამშრომელი, რომლებმაც ერთობლივ შრომაში გარკვეული ანაზღაურება მიიღო, 

ფულს თავისი კულტურული თავისებურების შესაბამისად გაანაწილებს: ერთნი 

სამართლიანობის ნორმას გამოიყენებენ და ანაზღაურებას სამუშაოს შესრულებაში 

შეტანილი წვლილის შესაბამისად გაანაწილებენ; სხვა კულტურაში, სადაც 

თანასწორობის ნორმა მოქმედებს, ანაზღაურება თანაბრად განაწილდება.  

ამ ნორმების გარდა, კულტურაში სხვაგვარი ნორმებიც ფუნქციონირებს. მაგალითად, 

მოთხოვნილების ნორმა _ თუ ორი მუშაკიდან ერთ-ერთის ოჯახი ძალზე ღარიბია, 

შეიძლება Gგადაწყვიტონ, რომ ღარიბს მეტი უნდა მიეცეს; პრივილეგიების ნორმა _ მეტი 

აიღოს მან, ვინც უფრო მაღალი და პრესტიჟული წარმომავლობისაა და ა. შ. ამგვარი 

ნორმები "დაუწერელია", მაგრამ არსებობს და ფუნქციონირებს ყველა კულტურაში; 

სუბიექტური კულტურის ეს დაუწერელი ნორმები არც თუ იშვიათად შეიძლება 

სახელმწიფოს კანონსაც ეწინააღმდეგებოდეს, მაგრამ "ადამიანის თავშია" 

შენარჩუნებული და რეალურად არეგულირებს ქცევას. 

სუბიექტური კულტურის ელემენტებიდან ტრიანდის- გამოყოფს სტერეოტიპების 

განმასხვავებელ ნიშნებს: კომპლექსურობას (მრავალგვარი იდეის ერთიანობა); სიცხადეს 

(ჯგუფის დამახასიათებელი კონკრეტული ნიშნის შესაბამისობა ჯგუფთან); 

სპეციფიკურობას (მახასიათებელი ნიშნის სპეციფიურობის ხარისხი ჯგუფთან 

მიმართებაში); ვალიდურობას (ობიექტური სოციალური ცოდნისა და სტერეოტიპის 

შესაბამისობა); ღირებულებას (სტერეოტიპის შეფასებითი ატრიბუტები).  
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მეორე ნაწილი 
შტეიენტალი და ლაზარუსი. 

 

მოამზადა ვლადიმერ (ლადო) გამსახურდიამ 
წყარო: http://pedlib.ru/Books/1/0179/1_0179-26.shtml 

http://studme.org/1628041427262/psihologiya/psihologiya_narodov_shteyntal_latsarus_vundt 

 

შტეიენტალი და ლაზარუსი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყვნენ, ვინც განსხვავებული 

ხალხებისა და კულტურის შესწავლა დაიწყო მეცხრამეტე საუკუნის შუა ხანებში. ისინი 

1860 წლიდან გამოსცემდნენ ჟურნალს „ხალხთა ფსიქოლოგია და ენათმეცნიერება“. 

ისინი მიზნად ისახავდნენ, რომ ხალხთა ფსიქოლოგია დამოუკიდებელ დისციპლინად 

განვითარებულიყო. ამ ჟურნალში ქვეყნდებოდა მათი და სხვა ავტორთა პირველი 

ნაშრომები ხალხთა ფსიქოლოგიის შესახებ. 

შტეიენტალი და ლაზარუსი მიიჩნევდნენ, რომ თითოეულ ხალხს განსხვავებული, 

თავისებური კულტურა გააჩნია. მათი აზრით, კულტურა არის „ხალხის სული“, 

რომელიც ხალხს აკავშირებს ერთმანეთთან. „ხალხის სული“ მჟღავნდება მხატვრულ 

შემოქმედებაში ფოლკლორში, ფერწერულ ნაწარმოებებში, მუსიკაში და ა. შ. მათი აზრით, 

ყველა ხალხს განსხავვებული აზროვნებისა და ემოციურობის სპეციფიური მანერა 

ახასიათებს. 

შტეიენტალი და ლაზარუსი მიიჩნევდნენ, რომ ხალხებს გააჩნიათ საკუთარი 

კულტურული ფიზიონომია, რომელსაც მათ ხალხური სული განაპირობებს. ისინი ხაზს 

უსვამდნენ ისტორიული განვითრების მნიშვნელობას. კულტურა მათი აზრით 

ასწლეულების განმავლობაში ყალიბდება. 

ხალხის სული ძლიერ ზეგავლენას ახდენს ინდივიდის ჩამოყალიბებაზე. კულტურა 

განსხეულდება ინდივიდში. მათი შეხედულებებიდან გამომდინარე, შტეიენტალი და 

ლაზარუსლი სოციალურ-ისტორიული მიდგომის მიმდევრებად ითვლებიან. 

 

 

http://pedlib.ru/Books/1/0179/1_0179-26.shtml
http://studme.org/1628041427262/psihologiya/psihologiya_narodov_shteyntal_latsarus_vundt


 

 

28 

 

“მეორე ფსიქოლოგია” - ვილჰელმ ვუნდტი. 

ლალი სურმანიძე,  
„კულტურის კვლევის პარადიგმულ-თეორიული  

და მეთოდოლოგიური ტენდენციები“(2005). 

დისერტაცია . 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების პრინციპებზე მეცნიერული ფსიქოლოგიის 

დაფუძნების პარალელურად, რომელმაც ადამიანის ფსიქოლოგიური ფუნქციონირების 

უნივერსალურ კანონზომიერებათა შემეცნებაზე აიღო ორიენტაცია, ისტორიულ 

კონტექსტში ფსიქიკის ფუნქციონირების, შესაბამისად, კულტურულ-ისტორიული 

შემეცნების პრობლემათა წამოჭრა ფსიქოლოგიაში უკავშირდება ვილჰელმ ვუნდტის 

სახელს.  

პრობლემის არსი ვუნდტის მიერ დასმულ უმთავრეს შეკითხვაშია გაცხადებული: საიდან 

მომდინარეობს სულიერი კულტურა _ ერთი ცენტრიდან, ან თუნდაც, ერთი 

ინდივიდუუმიდან, კულტურის პროდუქტთა ევოლუციის მსგავსად, თუ 

განსაზღვრულია კაცობრიობის ერთობლივი ცხოვრებით?  

ხაზგასასმელია, რომ თავის თვალსაზრისს ხალხთა ფსიქოლოგიის შესახებ ვუნდტი 

აქტუალური სულის გაგებაზე აფუძნებდა - სუბსტანციონალური სულის გაგება მან 

აბსტრაქციად, მითად გამოაცხადა. მისი აზრით, სულიერი ცხოვრების კანონთა 

შესამეცნებლად მეცნიერება უნდა დაეყრდნოს არა "გვერდიდან", არამედ უშუალოდ 

შინაგანი გამოცდილებიდან მოტანილ სულის ცნებას _ სული სხვა არაფერია, თუ არა 

ფსიქოლოგიურ მოვლენათა უშუალოდ მოცემული კავშირი, “ერთიანობა ყველა შინაგანი 

განცდისა”. ასეთი გაგებით, ფსიქოლოგიის ჭეშმარიტი ობიექტია ცნობიერების 

მდგომარეობათა მონაცემები. “კრეატიული სინთეზის” ვუნდტისეული პრინციპი, 

უპირველეს ყოვლისა, რეალობის ორი სახის, ადამიანის ცნობიერების ორი 

განსხვავებული დონის აღიარებას (ფსიქიკურის დუალიზმს) ეყრდნობა, რომლებსაც ორი 

ფსიქოლოგია შეესაბამება. “პირველი” ფსიქოლოგიის მიზანს წარმოადგენს 

ელემენტარულ შეგრძნებათა ფუნქციონირების კანონების, ცნობიერების უმარტივეს 

ელემენტთა ურთიერთქმედების უნივერსალური კანონების შესწავლა. შესაბამისად, 
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წარმოდგენათა ლოგიკური შერწყმა ინდივიდუალურ-ფსიქოლოგიური კვლევების 

სფეროს პრეროგატივაა.  

მაგრამ უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციები სცილდება ინდივიდუალური ცნობიერების 

ფარგლებს. ცნობიერების მეორე დონე რთული წარმონაქმნია და მოიცავს იმ ფსიქიკურ 

მოვლენებს, რომლებიც ადამიანთა ერთობლივი თანაცხოვრების და ურთიერთქმედების 

პროდუქტს წარმოადგენს. “ინდივიდუალური ცნობიერება აბსოლუტურად უუნაროა 

იმისთვის, რომ მოგვცეს ადამიანური აზრის განვითარების ისტორია, რამდენადაც იგი 

განპირობებულია წინმსწრები ისტორიით, რომლის თაობაზე მას თვითონ არავითარი 

ცოდნის მოცემა არ შეუძლია”. ამ დონეს რთული ფსიქიკური ფუნქციები _ დახსომება, 

განსჯა და მეტყველება შეესაბამება, ისინი “სცილდება ინდივიდუალური ცნობიერების 

ფარგლებს", ჩართულია ისტორიაში, გარემოში და მისი ზეგავლენით ყალიბდება: 

"ინდივიდუუმების წარმოდგენათა ლოგიკურ შერწყმაზე ...ძლიერ ზეგავლენას ახდენს 

ენა და მის ევოლუციასთან დაკავშირებული აზროვნების განვითარება” (Вундт В. 1998 გვ. 

212). ამ სახის განცდათა, აგრეთვე სულიერი ცხოვრების ნაწილი საერთოა ინდივიდთა 

დიდი რაოდენობისთვის.  

ამ ტიპის უშუალო გამოცდილება, წარმოდგენათა, მგრძნობელობათა და სწრაფვათა 

საერთო წარმონაქმნები თავმოყრილია ხალხის სულში. ისინი შეიძლება განხილულ 

იქნეს ინდივიდუალური ცნობიერების შინაარსების ანალოგიით (“...რატომ უნდა 

მივაწეროთ ნაკლები რეალურობა ამ “ხალხის სულს” ჩვენს საკუთარ სულთან 

შედარებით?”). ხალხის სულის შინაარსის შემადგენელი რთული წარმონაქმნების 

მოცულობა სცილდება ინდივიდუალური ცნობიერების სფეროს, ამიტომ მათთან 

მიმართებაში “უშუალო გამოცდილება არ შეიძლება ორგანიზებულ იქნეს ქვევიდან 

ზევით, ცალკეულ ელემენტთა შეერთების გზით”. ასეთ ფენომენთა უმთავრესი ნიშანი 

განვითარების პროცესებისთვის ზოგადმნიშვნელოვანი ხასიათია. იმავდროულად, 

ისინი ემორჩილება განვითარების ზოგად სულიერ კანონებს.  

ამგვარად, არსებობს “მეორე” _ ხალხთა ფსიქოლოგია, რომელსაც შეუძლია იკვლიოს 

უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციები, გამოავლინოს სულიერი განვითარების ზოგადი 
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კანონები, აჩვენოს, “როგორ ხდება გადასვლა კარგად აღწერილი პრიმიტიული 

საზოგადოებებიდან თითქმის უწყვეტად უფრო მაღალგანვითარებული 

ცივილიზაციებისკენ”. ფსიქოლოგიის ამ შტომ უნდა შეაერთოს “.. ერთ მთლიანობაში 

განსხვავებული მონაცემები, რომლებიც ეხება ბევრის გონებრივ განვითარებას”.  

უმაღლესი ფსიქიკური მოღვაწეობა გონებრივი განვითარების პროდუქტია, 

“ინდივიდუუმი არანაკლებად, ვიდრე რომელიმე ჯგუფი ან საზოგადოება, 

დამოკიდებულია გარე გავლენებსა და ისტორიული განვითარების პროცესზე;…”.. 

ინდივიდუალური ცნობიერების კვლევისას ამ ზეგავლენისგან განყენების ყოველგვარი 

მცდელობა ამაო უნდა იყოს, .. ამიტომ ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანად 

სამუდამოდ დარჩება ინდივიდის გარემოსთან ურთიერთქმედებისა და განვითარების 

პროცესის კვლევა” (Вундт В. 1998; გვ. 212-217). შესაბამისად, “მეორე” ფსიქოლოგია 

ისტორიულ პროცესში ყალიბდება.  

ვუნდტი ხაზგასმით მიუთითებდა, რომ ისტორიის სფეროში სულიერი მოტივების 

უმჭიდროესი ერთიანობა …ბუნებრივ-ისტორიულ და სოციოლოგიურ პირობებთან 

განაპირობებს მათ კვლევას ერთობლიობაში, რის შედეგადაც, ისტორიული 

განვითარების ზოგადი კანონების საუკეთესო ფორმულირების შემთხვევაშიც კი, 

"შინაგანი აუცილებლობის ძალით", საბოლოოდ, ფილოსოფიურ პრინციპებთან გვაქვს 

საქმე. გონებაჭვრეტით კონსტრუქციათა “მცდარი გზის” თავიდან ასაცილებლად, 

ვუნდტის აზრით, “განხილვას უნდა დაექვემდებაროს უცილობლად კერძო პრობლემები” 

(დასახ. ნაშრომი; გვ. 219). ასეთ კერძო პრობლემებად მას სულიერი ცხოვრების 

კონკრეტულ-ისტორიული პროდუქტები _ ინდივიდთა საერთო წარმოდგენები,  ენა, 

მითი (რელიგიის ჩანასახით) და ადათ-წესები  (მორალის ჩანასახით) _ მიაჩნდა, რადგან 

სწორედ მათშია ხალხის სული განხორციელებული. მისი აზრით, “ხალხთა 

ფსიქოლოგიამ” სულის ცნების ასეთი ემპირიული მნიშვნელობით უნდა ისარგებლოს, 

რადგან “ხალხის სული” დასაკვირვებლად ისევე თვალსაჩინოა, როგორც 

ინდივიდუალური სული (Вундт В. 1998; გვ. 198-199). ხელოვნება, მეცნიერება და 

რელიგია, თუმცა კი დიდხანს იყო დაკავშირებული მითოლოგიურ აზროვნებასთან, 
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ვუნდტის აზრით, ხალხთა ფსიქოლოგიის საქმე არ არის, რადგან მათში არ ვლინდება 

განვითარების პროცესთა ზოგადმნიშვნელოვანი ხასიათი.  

მისთვის თანამედროვე კულტურის მეცნიერებების მარცხს ზოგადი კანონების 

აღმოჩენის საქმეში ვუნდტი “…..გამოყენებული დამხმარე საშუალებებისა და 

მეთოდების არასრულფასოვნებასა თუ მიზანშეუწონლობაში” ხედავდა. მისი აზრით, 

ხალხთა ფსიქოლოგიამ, როგორც ფსიქიკის განვითარების შემეცნებაზე 

ორიენტირებულმა ემპირიულმა მეცნიერებამ, უპირატესობა უნდა მიანიჭოს 

ისტორიული განვითარების გამთვალისწინებელ მეთოდოლოგიას. ასეთად მას აღმწერი 

მეცნიერებების _ ეთნოგრაფიის, ფოლკლორისტიკის, ლინგვისტიკის მეთოდები მიაჩნდა, 

რადგან, მისი აზრით, ინდივიდუალური ცნობიერების უკმარისობის გამო 

Volkerpsychologie კვლევა შეუძლებელია ლაბორატორიული მეთოდებით ტრენირებული 

ინტროსპექციით. ამასთან, ხალხის სულის კვლევის საქმეში ფსიქოლოგიურ ახსნას იგი 

მხოლოდ “მნიშვნელოვან დამხმარე საშუალებად” მოიაზრებდა (“ისტორიისთვის 

ფსიქოლოგია წარმოადგენს მნიშვნელოვან დამხმარე საშუალებას”, თუმცა კი 

“ისტორიულ პროცესთა კავშირში ღრმად ჩასაწვდომად ფსიქოლოგიური ინტერპრეტაცია 

აუცილებელია”), ცალკეულ ხალხთა ფსიქოლოგიური თვისებების ახსნას იგი 

ეთნოლოგიის პრეროგატივად მიიჩნევდა (ვუნდტი ტეილორის, ფრეზერის და სხვათა 

შედარებით-კულტურული ხასიათის ნაშრომებს პირდაპირ მიაკუთვნებდა ხალხთა 

ფსიქოლოგიის სფეროს). 

ამგვარად, “მეორე”, ხალხთა ფსიქოლოგია, “პირველის” მსგავსად, ამხსნელი მეცნიერებაა. 

ორივეს საკუთარი კანონები და მეთოდები გააჩნია. ორი ფსიქოლოგიის არსებობა, 

ვუნდტის აზრით, გამართლებულია მეცნიერული ლოგიკითაც: “არც ერთი 

ბუნებისმეტყველი სწორად არ მიიჩნევს ერთი და იმავე ობიექტის წმინდად აღმწერი ან 

ამხსნელი დამუშავების ურთიერთდაპირისპირებულად განხილვას” (დასახ. ნაშრომი; გვ. 

204). ვუნდტის სისტემაში ორი ფსიქოლოგია ურთიერთშემავსებლად გვევლინება (“ბევრ 

შემთხვევაში ხალხთა ფსიქოლოგიამ, განსაკუთრებით, რთული სულიერი პროცესების 
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ანალიზისას, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ცნობიერების ინდივიდუალური 

მდგომარეობების ახსნაზე”.  იქვე; გვ. 212).    

მიუხედავად იმისა, რომ კულტურის შემეცნებასთან დაკავშირებით ვუნდტის მიერ 

დასმულმა მეცნიერულმა პრობლემებმა ადეკვატური ასახვა შემდგომ დადგენილი 

მეცნიერული პარადიგმის ჩარჩოებში ვერც ფსიქოლოგიაში ჰპოვეს და ვერც სხვა 

მეცნიერებებში საზოგადოებისა და ადამიანის ქცევის შესახებ, ანალიტიკოსთა აზრით, 

ვუნდტის ნააზრევის ამ ნაწილის მიმართ უკანასკნელ ხანებში, განსაკუთრებით, 90-იანი 

წლებიდან, ინტერესის გაცხოველება უდავოდაა განპირობებული სოციალური 

მეცნიერების მიბრუნებით უფრო მენტალისტურად ორიენტირებული ფსიქოლოგიისკენ  

(Великие... 2000  გვ. 30). 

აშკარაა ვუნდტის მოძღვრების იდეური ნათესაობა როგორც პირველი 

კულტუროლოგების ნააზრევთან (ჯ. ბ. ვიკო), ისე გერმანულ კულტურის მეცნიერულ 

ტრადიციასთან, როგორც თეორიულ, ისე  მეთოდოლოგიურ პლანში. ხალხის სული, 

ვიკოს თვალსაზრისის მსგავსად, გაცხადებულია ენაში, მითსა და რიტუალში; ჰერდერის 

მსგავსად, ვუნდტისთვისაც ადამიანად ქცევის, ადამიანური იდენტობის შესაქმნელი 

უმთავრესი მექანიზმი ენა და ისტორიული ტრადიციებია; ჰუმბოლდტის ანალოგიით, 

ენა და ხალხის გონი სულის იდენტურია (მართალია, მისგან განსხვავებით, არა 

სუბსტანციონალური გონია). ვუნდტის თვალსაზრისი იდეურ ნათესაობას ამჟღავნებს 

შპენგლერის მოძღვრებასთანაც, რომლის თანახმად, ადამიანი კულტურულ-

ისტორიული პროცესის მთავარი შემოქმედია და სიცოცხლეს აზროვნებით 

განახორციელებს. ამ თვალსაზრისით, ვუნდტი ორიგინალური არ არის  ასეთი ხედვა 

მისთვის თანადროული მენტალობის მახასიათებელია.  

მაგრამ, ამ მოაზროვნეთაგან განსხვავებით, რომლებიც თავიანთ მოსაზრებებს სულის 

სუბსტანციურ გაგებაზე აგებდნენ, ვუნდტს ესმოდა კონკრეტულ-კვლევითი ხედვის 

ღირებულება. ის, რაც ხსენებულ თვალსაზრისებში სპეკულატურ-თეორიულ 

აბსტრაქციად რჩება, მის ხელში ემპირიულ სიცოცხლეს იძენს და დასაკვირვებლად 

მოსახელთებელი ხდება. მეორე ფსიქოლოგიის აღიარებით, რომლის კვლევა უნდა 
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დაფუძნებოდა ემპირიული ფსიქოლოგიის პრინციპებს, ვუნდტმა, პრაქტიკულად, 

აღიარა უნივერსალისტური კონცეპციების უკმარისობა ადამიანური ფსიქიკის 

შემეცნებაში და, ამით, გარკვეულწილად, სოციალური მეცნიერებების დღევანდელი 

კრიზისი იწინასწარმეტყველა. აშკარაა, რომ “კრეატიული სინთეზის”, სინთეტური 

მთელის  პრინციპი გულისხმობს იმას, რასაც თანამედროვე მეცნიერება 

ემერჯენტულობას უწოდებს _ მოულოდნელად აღმოცენებადი თვისებების 

გათვალისწინების აუცილებლობას, უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციების, კერძოდ, 

აზროვნების დინამიკურობას, იდეათა განსვლის შესაძლებლობებს "სხვადასხვა 

მიმართულებით" და ამგვარად პრობლემის განსხვავებული ასპექტების მოცვას. 

ცნობიერების ბუნებაზე ვუნდტის მოძღვრების საყრდენი პრინციპები განსაკუთრებულ 

როლს ანიჭებდა ნებელობით აქტსა და მიზანდასახულობას _ მიზანმიმართული 

ადამიანური მოღვაწეობა ენით გაშუალებული და ჯგუფის წარმოდგენებსა და ადათ-

წესებზე დაყრდნობილი უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციების მონაწილეობას 

გულისხმობს. ადამიანის ასეთი ჩართულობის აღიარება ყოველდღიურ მოღვაწეობაში, 

შესაბამისად, "კრეატიული სინთეზის" ვუნდტისეული გაგება არსობრივად ენათესავება 

თანამედროვე სოციალური ფსიქოლოგიის საყრდენ ტრიადას _ "სიტუაცია-დაძაბული 

სისტემა-სუბიექტური ინტერპრეტაცია": ყველა ელემენტი ცალ-ცალკე გულისხმობს 

რაღაც ახლის წარმოშობა-აღმოცენების პოტენციალს და ერთიანდება სისტემაში, 

რომელიც ადამიანის ქცევის საფუძვლად მოიაზრება. ვუნდტის ეს პრინციპი 

ფუნდამენტურად გამომდინარეობს იმ ლოგიკიდან, რომ  “სულიერი ცხოვრების 

განვითარებაში კერძო, ერთეული შეუდარებლად უფრო უშუალოდ წარმოადგენს 

მთლიანის შემადგენელ ნაწილს, ვიდრე ბუნებაში” და რომ “ფსიქიკური ძალები იმ 

ელემენტთაგან მაინც მხოლოდ ერთ-ერთს წარმოადგენს, რომელთა გათვალისწინება 

საჭიროა ისტორიაში მიზეზობრიობის ასახსნელად: ფსიქიკური ძალების გარდა, 

ისტორიულ პროცესში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს … ბუნების გავლენა და ის 

მრავალრიცხოვანი გარე გავლენა, რომლებიც კულტურასთან ერთად ჩნდება”. 
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შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანური ფსიქიკის კვლევაში ვუნდტი მეთოდოლოგიურ 

ინტეგრაციაზეც ლაპარაკობს,  როცა ხალხთა ფსიქოლოგიასთან მიმართებაში, “მეორე” 

ფსიქოლოგიის მეთოდებთან ერთად, ეთნოგრაფიის, ფოლკლორისტიკის, ლინგვისტიკის 

მეთოდების აუცილებლობას აღიარებდა იმის მიუხედავად, რომ “ხალხთა 

ფსიქოლოგიას”, როგორც ახალ მეცნიერებას, დროის მოთხოვნების შესაბამისად 

აფუძნებდა: “მეცნიერული კვლევის ახალმა ფორმებმა უნდა იბრძოლონ თავიანთი 

არსებობისთვის.… ახლად აღმოცენებული დისციპლინა ბიძგს გრძნობს იმისთვის, რომ 

უზრუნველყოს თავისი მდგომარეობა მონაპოვრებით ფაქტების სფეროში და უფრო 

ზუსტად გაურკვიოს თავისთავს საკუთარივე ამოცანები მასთან ახლო მყოფ ცოდნის 

სფეროებთან გამიჯვნის გზით, ამასთან, იგი ლაგმავს მეტისმეტად შორსმიმავალ, უფრო 

ზუსტად კი შემოფარგლავს სამართლიან პრეტენზიებს” (დასახ. ნაშრომი; გვ. 201). 

შესაძლოა, სწორედ ამ გარემოებამ განაპირობა ის, რომ ვუნდტმა ძალიან მცირე 

ყურადღება დაუთმო მის მიერ დაფუძნებული ორი ფსიქოლოგიის ერთიან პარადიგმად 

შეერთებას. ფაქტია, რომ ვუნდტის შემდგომმა ფსიქოლოგიამ ეს პრობლემა ვერ გადაჭრა. 

"ხალხთა ფსიქოლოგიაში" დასმულ პრობლემატიკას ქრესტომათიულ 

სახელმძღვანელოებში პრაქტიკულად ვერ ან ძალზე ძუნწად შეხვდებით, ხოლო 

"კრეატიული სინთეზის"  ცნებას მისი გარდაცვალების შემდეგ არც ახსენებდნენ 

(Великие... 2000; გვ. 28). 

კულტურა ვუნდტისშემდგომ ფსიქოლოგიაში 

ვუნდტისშემდგომი ფსიქოლოგია ვითარდებოდა "ნატურალიზმის ეპოქაში ამერიკული 

ვარიანტით" (XX საუკუნის 30-იანი-70-იანი წლები): საიენტიზმი, ზუსტი 

ექსპერიმენტული მეთოდის ერთგულება (რომელიც, სხვათა შორის, მხოლოდ ერთ-ერთი 

მეცნიერულ მეთოდთაგანია), ადამიანური აქტივობის იგნორირება. ამ ეპოქის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელი ისიცაა, რომ ჭეშმარიტების კრიტერიუმის გარდა, 

ადამიანური საზოგადოების განვითარებასთან ერთად, სოციალურ მეცნიერებებში, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ანალოგიით, ფეხს იკიდებს ცოდნის 

პრაქტიკულობისა და ეფექტურობის კრიტერიუმიც (Шихирев П.,  2000;  გვ. 17-25). 
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ამ ფონზე ვუნდტის მეცნიერული სისტემიდან უკამათო ღირებულებად მხოლოდ 

ექსპერიმენტული მეთოდი დამკვიდრდა, როგორც კრიტერიუმი დისციპლინის 

მეცნიერულობისა, ხოლო ვუნდტის შემდგომმა მეცნიერულმა ფსიქოლოგიამ 

უყურადღებოდ დატოვა ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე ვუნდტისეული თეზისი 

ცნობიერებაზე გარე, უპირველეს ყოვლისა კი, კულტურის გავლენების შესახებ. 

მიუხედავად იმისა, რომ, ერთი მხრივ, კულტურის შემეცნების პრობლემატიკაა 

გადაჯაჭვული ფსიქოლოგიურ პრობლემატიკასთან იმდენად, რომ კულტუროლოგიის, 

როგორც მეცნიერების დამფუძნებელთათვის ერთ-ერთი უმთავრესი და ფუნდამენტური 

პრობლემა სწორედ ფსიქოლოგიისგან გამიჯვნა იყო (მაგალითად, ლესლი უაიტი, 

რომელიც არჩევდა ქცევას, როგორც უნივერსალურ, "ფსიქოლოგიურ" ფენომენს და 

ქცევას, როგორც კულტურულ, "სიმბოლიზებულ" ფენომენს, იხ. Лесли А. Уайт. 1997; გვ. 

17-49), ხოლო, მეორე მხრივ, კოგნიტური პროცესების (შეგრძნებები, აღქმები, 

აზროვნების პროცესები) შედარებით-კულტურულ კვლევებში ფსიქოლოგები აქტიურად 

მონაწილეობდნენ, ფსიქოლოგია, როგორც მეცნიერება, მთლიანობაში საკმაოდ პასიური 

და, ვიტყოდი, გულგრილიც კი რჩება კულტურის მეცნიერებათა გაკვეთილებისა და 

მიღწევების მიმართ _ თითქოსდა კულტურის შესწავლაზე ორიენტირებული 

ფსიქოლოგიური კვლევებით გამოვლენილი ფუნქციონალური მიმართებები, როგორც 

წესი, მოიაზრება უნივერსალურ "ფსიქოლოგიურ კანონებად", ზოგადად ადამიანური 

ქცევის საფუძვლად და, ამგვარად, მხოლოდ კულტურული განსხვავებების ფიქსაცია 

ხდება. ევრო-ამერიკულ ტრადიციაში ჩამოყალიბებული კონცეპციები მთელი 

ადამიანური სამყაროს ფსიქოლოგიური ცხოვრების ერთადერთ უნივერსალურ, 

უალტერნატივო მოდელად განიხილება. შესაბამისად, არც დგას კონკრეტული 

ლაბორატორიული პირობების, ისტორიული პერიოდის, ან კონკრეტული კულტურის 

ფუნქციად მათი განხილვის საკითხი.  

ისტორიული ფაქტი ისაა, რომ ეთნოლოგიურ კვლევებში ფსიქოლოგია ძირითადად 

შედიოდა არა ფსიქოლოგთა, არამედ ეთნოლოგთა მცდელობებით (მ. მიდი, რ. 

ბენედიქტი და სხვ).  
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მესამე ნაწილი 

კლიფორდ გირცი 

 

კულტურის ცნების მნიშვნელობა  

ადამიანის ცნების გაგებისათვის.  
 

"The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man,"  
In “The Interpretation of Cultures” by Clifford Geertz 

 

თარგმნა მარიკა ღარიბაშვილმა 

 

ფრანგი ანთროპოლოგი კლოდ ლევი-სტროსი თავის ნაშრომში „ველური აზროვნება“ 

იკვლევს ადამიანის იდეებს, აზროვნებას გვაროვნულ გაერთიანებებში. კვლევის ბოლოს 

იგი ასკვნის, რომ მეცნიერული ახსნა, როგორც ჩვენ აქამდე ვიცოდით, არ გულისხმობს 

რთულის დაშლას მარტივ ნაწილებად. არამედ, როგორც იგი აღნიშნავს, ის გულისხმობს 

ჩვენთვის ნაკლებად გასაგების ან გაუგებარის ჩანაცვლებას უფრო გასაგები/ადვილად 

აღსაქმელი სირთულით. იმდენად, რამდენადაც ადამიანის შესწავლა გვაინტერესებს, 

შეიძლება ვინმე კიდევ შორს წავიდეს, ვფიქრობ, და დაასაბუთოს, რომ ახსნა ნიშნავს 

რთულის მარტივით ჩანაცვლებას, მის მარტივად გადმოცემას, ამასთანავე, ამ მარტივი 

ნაწილების დამაჯერებლობისა და სიცხადის შენარჩუნების მცდელობას.  

სიზუსტე, ჩემი აზრით, ზოგადად მეცნიერული იდეალია; მაგრამ სოციალურ 

მეცნიერებებში, ის ხშირად განზე დგება იმ იდეალისგან, რომელშიც ჭეშმარიტად 

შემოქმედებითი განვითარება იგულისხმება. მეცნიერული წინსვლა ხშირად 

გულისხმობს იმის პროგრესულ გართულებას, რაც ადრე იყო ცნებების მარტივი 

კრებული, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო მარტივად გვეჩვენება. სწორედ ამგვარი ცრუ 

წარმოდგენისგან გათავისუფლების შემდეგ გარჩევადობა (intelligibility) ამგვარად 

განმარტებითი ძალა (explanatory power) უკავშირდება რთული-ძნელად აღსაქმელის 

ჩანაცვლებას რთული-ადვილად აღსაქმელით, რასაც ლევი-სტროსი გულისხმობს. 

უაიტჰედმა (Alfred North Whitehead - ინგლისელი მათემატიკოსი და ფილოსოფოსი) 
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საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს შესთავაზა ფუნდამენტური პრინციპის ზუსტი 

ფორმულა - „იპოვეთ მარტივი, რომლითაც დაეჭვდებით“ (“Seek simplicity and distrust it”); 

სოციალურ მეცნიერებებს კი ეს ფორმულა სხვაგვარად მოერგებოდა - „ეძიეთ რთული და 

დაალაგეთ ის’.  

კულტურის შესწავლა ისე განვითარდა, თითქოს სწორედ ამ აზრს ითვალისწინებდა. 

მეცნიერული კონცეფციის განვითარება კულტურის შესახებ დაკავშირებული იყო 

ადამიანის ბუნების იმ გაგებაზე, რომელიც დომინანტური იყო განმანათლებლობის 

ეპოქაში. ამ ხედვის თანახმად, რაც არ უნდა თქმულიყო მის სასარგებლოდ თუ 

საწინააღმდეგოდ, იყო ნათელი და მარტივი - კონცეფციის ჩანაცვლება არა მარტო უფრო 

რთულით, არამედ გაცილებით ნაკლებად გასაგებით. მცდელობა მისი გამარტივების, 

ადამიანის რაობის მარტივი განსაზღვრება მას შემდეგ საფუძვლად უდევს კულტურის 

მეცნიერულ ახსნასა და გაგებას. ამ სირთულეს ეძებენ და პოულობენ ანთროპოლოგები 

და შემდგომ ცდილობენ დაალაგონ და ახსნას ის. ამას კი ბოლო არ უჩანს.  

განმანათლებლები ადამიანს უყურებდნენ, როგორც ბუნებისა და გაზიარებული 

ერთგვაროვნების მთლიანობას, რაც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებმა დაასკვნა. აქ, 

მოკლედ რომ ვთქვათ, ადამიანის ბუნება არის ისეთივე ორგანიზებული, მთლიანად 

ინვარიანტული (ერთგვაროვანი) და საოცრად მარტივია, როგორც ნიუტონის სამყარო. 

შესაძლოა, მისი ზოგიერთი წესი განსხვავებულია, მაგრამ ფაქტია, რომ აქაც გვაქვს 

წესები. შესაძლებელია, რომ მისი ხასიათი „არ შეიცვალოს“ ადგილობრივი 

წესით/ფორმით/სტილით არის განპირობებული, მაგრამ ის კვლავ უცვლელია.  

ციტატა, რომელიც ლავჯოის (რომლის ძირითად ანალიზს მივყვები) წარმოადგენს 

პოზიციას ისეთი სიზუსტით, რომელსაც იშვიათად თუ აღმოაჩენთ ასეთ მწერლებში:  

„სცენის გაფორმება (სხვადასხვა დროსა და ადგილას) თავისთავად არის შეცვლილი, 

მსახიობები იცვლიან თავიანთ მოკაზმულობასა და გარეგნობას; მაგრამ მათი შინაგანი 

გულისწადილი ადამიანის ერთი და იგივე სურვილიდან და ვნებიდან იბადება, რაც 

გავლენას ახდენს სამეფოებისა და ხალხის ცვალებადობაზე.“  
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ის, რომ ადამიანი რჩება ადამიანად, ანუ არ იცვლება, როგორც არ უნდა დამალოს თავისი 

სხეული, როგორც არ უნდა შეიცვალოს გარეგნობა და მორთულობა, არ შეცვლილა „სხვა 

არსებით/ურჩხულით,“ (“other mores, other beasts“).  

განმანათლებლების კონცეფციას ადამიანის ბუნების შესახებ ჰქონდა რამდენიმე 

ფარული აზრი, ერთ-ერთი მათგანი ლავჯოის ნააზრევშიც ვლინდება - „ნებისმიერი რამ, 

რისი გაგება, შემოწმება და დამტკიცებაც არ შეუძლია განსაზღვრული ასაკის, რასის, 

ტემპერამენტის, ტრადიციისა თუ ვითარების მქონე ადამიანს, არ აქვს ფასი და 

მნიშვნელობა გონიერი ადამიანისთვის,“ ადამიანები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან 

მრავალმხრივ - რწმენით, ღირებულებებით, ტრადიციებითა და წეს-ჩვეულებებით, 

როგორც დროთა განმავლობაში ისე გეოგრაფიულად. ეს განსხვავებები კი განსაზღვრავს 

ადამიანის არსს. ეს განსხვავებები იწვევს გარკვეულ ცვლილებებს იმაში, თუ როგორ 

გამოავლენს თავს ადამიანი და ამ დროს ჩვენ თითქოს გვიჭირს განვსაზღვროთ თუ რა 

არის ნამდვილად ადამიანური ადამიანში.  

ინგლისელი მწერალი სემუელ ჯონსონი შექსპირის გენიალობას ასე აღწერდა - „მისი 

პერსონაჟები არ არიან შექმნილნი რაიმე კონკრეტული ადგილისთვის დამახასიათებელი 

წეს-ჩვეულებებისა და ადათების მიხედვით; ის წესები, რის მიხედვითაც ისინი 

არსებობენ, მსოფლიოს სხვა დანარჩენ წერტილშიც ცნობილია ხალხისთვის.“ 

ამავდროულად, ფრანგი დრამატურგის, ჟან რასინის აზრით, თავისი კლასიკური ჟანრის 

პიესების წარმატება ამტკიცებდა, რომ „პარიზის გემოვნება... შეესაბამება ათენის 

გემოვნებას. ჩემს მაყურებელში ემოციას იწვევს ის ფაქტორები, რაც ძველად საბერძნეთის 

ხალხს ცრემლს ჰგვრიდა.“  ასეთი ხედვის პრობლემა, გარდა იმისა, რომ ეს კომიკურად 

ჟღერს ისეთი ინგლისელისგან, როგორიცაა ჯონსონი და ისეთი ფრანგისგან, როგორიცაა 

რასინი, არის ის, რომ ადამიანის მუდმივი არსი (დროისგან, ადგილისგან, გარემოებისგან, 

სწავლისგან, პროფესიისგან, ადათებისგან და დროებითი აზრებისგან დამოუკიდებელი) 

შეიძლება იყოს ილუზია. ადამიანის არსი შეიძლება ისე იყოს დამოკიდებული იმაზე, თუ 

სად იმყოფება ის, ვინ არის, რას წარმოადგენს, რისი სწამს, რომ ეს ყველაფერი მისგან 

განუყოფელი იყოს. ზუსტად ასეთმა მიდგომამ წინ წამოსწია კულტურის არსის გაგება და 
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დაჩრდილა. თანამედროვე ანთროპოლოგი გეტყვით, რომ არ არსებობს ადამიანი, 

რომელიც კონკრეტული ადგილისა და ამ ადგილისთვის დამახასიათებელი ჩვევების 

გავლენას არ განიცდის, არც არასდროს უარსებია ასეთ ადამიანს, და რაც მნიშვნელოვანია 

- ვერც იარსებებდა ბუნებაში. არ არსებობს, და ვერც იარსებებს, კულისები, სადაც ჩვენ 

დავაკვირდებით მასკოს (Mascou) მსახიობებს, როგორც „ნამდვილ პიროვნებებს,“ 

რომლებიც გათიშულნი იქნებიან თავიანთი პროფესიისგან და ბუნებრივი 

გულახდილობით გამოხატავენ/წარმოაჩენენ თავიანთ სპონტანურ სურვილებსა და 

ვნებებს. მათ შეიძლება შეიცვალონ როლი, მსახიობობისა და თამაშს სტილი, ის დრამაც 

კი შეიძლება შეიცვალოს, რაშიც თამაშობენ; მაგრამ - თავად შექსპირი აღნიშნავდა - ისინი 

მუდამ თამაშობენ.  

ეს გარემოება ხაზს ავლებს მათ შორიც, რაც არის ბუნებრივი, უნივერსალური და 

მუდმივი ადამიანში და მეორე მხრივ, რაც არის ჩვეული (ტრადიციული), ლოკალური და 

მრავალფეროვანი (მუდმივად ცვლადი სიძნელეები) ადამიანში. ფაქტობრივად, ეს 

გამყოფი ხაზი აყალბებს ადამიანის მდგომარეობას, ან მინიმუმ არასწორად წარმოაჩენს 

მას.  

განვიხილოთ ბალი-სთვის დამახასიათებელი (კუნძული ბალი ინდონეზიაში) ტრანსი. 

ბალიელები ვარდებიან ექსტრემალურ გათიშულ მდგომარეობაში, რომელშიც ისინი 

სხვადასხვა სახის აქტივობებს ასრულებენ - ცოცხალ ქათმების თავებს კბეჩენ, თვითონ 

ირჭობენ დანებს, ერთმანეთს დაუნდობლად ეხეთქებიან, ლაპარაკობენ გაურკვევლად, 

ენას ამოძრავებენ, საოცარი ხერხით იჭერენ ბალანსს, აკეთებენ სექსის იმიტაციას, ჭამენ 

ექსკრემენტს და ა. შ. შემდეგ კი ბევრად ადვილად და უეცრად ვიდრე ბევრი ჩვენგანი 

ძილს მიეცემიან. ტრანსის მდგომარეობა არის მნიშვნელოვანი რამ ყველა ცერემონიაში. 

ზოგ წარმოდგენაში შეიძება 50 ან 60 ადამიანი დაეცეს, ერთმანეთის მიყოლებით („like a 

string of firecrackers going of,” როგორც ერთ-ერთი დამკვირვებელი აღწერს მას), შემდეგ 

გონს მოდის ზოგი 5 წთ-ში, ზოგს კი რამდენიმე საათი სჭირდება, მათ არ იციან თითქოს 

რას აკეთებდნენ მოცემულ მდგომარეობამდე, ამის მიუხედავად, ისინი ირწმუნებიან, 

რომ განიცადეს ყველაზე სასიამოვნო და ღვთაებრივი რამ, რაც კი შეიძლება განიცადოს 
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ადამიანმა. რა შეიძლება ამგვარმა მოვლენამ მოგვცეს ადამიანზე, რას გვასწავლის ეს? 

ასეთი შემთხვევა ხომ ათასობით შეხვედრია ანთროპოლოგებს? ნუთუ ბალიელები 

სხვანაირები არიან? თუ ისინი სხვებზე მეტად დაჯილდოვებულნი არიან ამგვარი ნიჭით 

და ამ კუთხით უფრო განვითარებულნი? თუ იმას, რომ არ არსებობს ადამიანის ბუნება 

და ყველა არის სუფთა, ახალი ფურცელივით, რომელიც ვითარდება, იქმნებოდა და 

ყალიბდება კულტურის გავლენით?  

ანთროპოლოგია ცდილობს უპასუხოს ამ შეკითხვებს, ახსნას ადამიანის ბუნება/არსი - 

დაამტკიცოს რომ „კაცობრიობის ფსიქიკური ერთიანობა” არ არის ცარიელი სიტყვები. 

ადამიანის ბუნების შესახებ არსებულ უნივერსალიებს რომ შევეწინააღმდეგოთ, 

საკმარისია მისი ედემის ბაღის დატოვების მაგალითის მოყვანაც.  

წეს-ჩვეულების მრავალფეროვნება დროსა და სივრცეში გულისხმობს, რომ კაცობრიობა 

ისეთივე მრავალფეროვანია არსით, როგორ მრავალფეროვნადაც გამოხატავს ის საკუთარ 

თავს - ამის დასამტკიცებლად საკმარისია ნიღბების, გარეგნული იერსახის გამოხატვის 

თავისებურებებიც, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ. ამის გამო, ზოგიერთი აქამდე არსებული 

ფილოსოფიური მტკიცებულებები სუსტდება და იწყება ჩვენი სახიფათო მოგზაურობა 

ვრცელ წყალში.  

ჩვენ აქამდე გვქონდა, და რაღაც დონეზე ჯერ კიდევ გვაქვს, ეს ორი ვარიაცია სოციალურ 

მეცნიერებებში - ერთი კულტურული რელატივიზმის სახელით ცნობილი, და მეორე 

კულტურული ევოლუციონიზმი. ჩვენ ასევე გვქონდა მცდელობა, გავქცეოდით ამ 

მოსაზრებებს და გვეპოვნა კულტურის პატერნები, რომელიც განსაზღვრავდა ადამიანის 

კონცეფციას. იმ ელემენტების, რომელიც არც თუ ნაკლებად განსხვავდება 

ერთმანეთისგან ხასიათით.  

მრავალმა მცდელობამ, გაეგოთ ადამიანის არსი თავისივე ადათისა და ჩვეულებების 

მიხედვით, იცვალა მიმართულება და შეითვისა განსხვავებული ტაქტიკა. თუმცა ყველა 

მცდელობა ეწერებოდა ერთ საერთო ინტელექტუალურ სტრატეგიაში. ამ კონცეფციაში, 

ადამიანი შედგება რამდენიმე „დონედ.“ თითოეული საფეხური, შრე ეყრდნობა 
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კონკრეტულად იმას, რაც მის ქვევითაა და აკავებს/ამაგრებს იმას, რაც მის ზევითაა. 

ადამიანის შესწავლის პროცესში კი ჩვენ შევისწავლით მას ფენა-ფენა. ერთი ფენის 

შესწავლამ შეიძლება გახსნას სხვა დაფარული ფენა. ესე იგი, ყველა ეს დონე და შრე 

ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია და არ არსებობს ცალკე ადამიანის კონცეფციის გაგების 

დროს. რომ ავხსნით კულტურის ყველაზე რთულ ფენას, აღმოვაჩენთ სოციალური 

ორგანიზაციის, სტრუქტურულ და ფუნქციონალურ კანონზომიერებებს. ყველა ფენის 

რიგ-რიგობითი გახსნის შემდეგ, თქვენ სულ ძირში დაინახავთ ფსიქოლოგიურ ფაქტორს 

- „ძირითად მოთხოვნებს“ - ან რაღაც მაგდაგვარს, რომელიც ყველა ამ ფენას ასაზრდოებს. 

ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორის რომ გავხსნათ, დარჩება ბიოლოგიური საფუძვლები - 

ანატომიური, ფიზიოლოგიური და ნევროლოგიური - როგორც მთლიანად ადამიანის 

ცხოვრება.  

მიუხედავად იმისა, რომ უზრუნველყოფდა დამოუკიდებლობას და აკადემიური 

დისციპლინების მყარ სუვერენიტეტს, ასეთი მიდგომის მიმზიდველობა მდგომარეობდა 

იმაში, რომ ის, თითქოს, გაძლევდა საშუალებას, არამარტო დაგეჭირა თევზი, არამედ 

გეჭამა კიდევაც. იმისთვის, რომ კულტურა ჩავთვალოთ არსებითად, თვითმყოფად და 

ადამიანის ბუნების პირველხარისხოვან შემადგენლად, სავსებით არ იყო საჭირო 

გვემტკიცებინა, რომ კულტურა მოიცავს ყველაფერს, რასთანაც საქმე აქვს ადამიანს.  

კულტურის ფაქტების ინტერპრეტირება შეიძება ფაქტების ფონზე, რომლებსაც კავშირი 

არ ჰქონდა კულტურასთან, ამავე დროს ამ ფონზე არ უნდა დაკარგულიყო არც 

კულტურის ფაქტები და არც ეს ფონი უნდა აღმოჩენილიყო ამ ფაქტებს უკან. ადამიანი 

იყო იერარქიულად სტრატიფიცირებული ცხოველი, რაღაც ევოლუციური შრეებით, 

რომელშიც თითოეულ საფეხურს - ორგანულს, ფსიქოლოგიურს, სოციალურს, 

კულტურულს - ჰქონდა თავისი ადგილი. იმისთვის, რომ გაგვეგო ის, საჭირო იყო 

შედეგების - რომელსაც სხვადასხვა მეცნიერებები სწავლობს, როგორიცაა სოციოლოგია, 

ფსიქოლოგია, ბიოლოგია - ერთმანეთზე დალაგება კვლავ შრეების სახით. ამის შემდეგ კი 

გამოჩნდებოდა აუცილებელი მნიშვნელობა კულტურული შრეებისა, რაც დაგვანახებდა 

ადამიანის არსების მნიშვნელობასაც. მე-18 საუკუნეში ადამიანის სახე წარმოჩნდებოდა 
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მაშინ, როცა გაიხდიდა კულტურულ სამოსს; გვიანი მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის 

დასაწყისში ანთროპოლოგიამ ადამიანის ეს სურათი შეცვალა ცხოველის სურათით, 

რომელსაც აცვია ეს კულტურული სამოსი.  

პირადი კვლევების დონეზე და კონკრეტული ანალიზით, ეს საერთო სტრატეგია 

გაერთიანდა, პირველ რიგში, კულტურაში უნივერსალიების ძებნისკენ. ანუ იმ 

ემპირიული მოვლენების დაკვირვება, რომლებიც ადათების მრავალსახეობის 

მიუხედავად, რომლებიც მჟღავნდება მთელ მსოფლიოში და ყველა დროში, შეიძლება 

აღმოჩნდეს ყველგან დაახლოებით ერთი და იგივე ფორმით. მეორე მხრივ კი, ამ 

უნივერსალიების მიკუთვნების ცდები, რამდენადაც ისინი ადრეა აღმოჩენილი, 

ბიოლოგიაში დადგენილი კონსტანტებით ადამიანის ფსიქოლოგიურ და სოციალურ 

ორგანიზაციაში. 

ითვლებოდა, რომ თუ მსოფლიო კულტურის კატალოგში შესაძლებელია, მოიძებნოს 

გარკვეული ადათები, რომელიც საერთო იქნება ყველა მისი ლოკალური 

ვარიანტებისთვის, და შემდეგ დადგინდეს განსაზღვრული კავშირი მათ შორის და 

ზოგიერთი შეუცვლელი კოორდინატები, განთავსებული სუბკულტურულ 

საფეხურებზე, მაშინ ყოველ შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება გარკვეული პროგრესი იმ 

გზის განსაზღვრისკენ თუ რომელი კულტურული სახეა არსებითი ადამიანის 

არსებობაში და რომლებია უბრალოდ შემთხვევითი, მეორეხარისხოვანი. ითვლებოდა, 

რომ ასეთ შემთხვევაში ანთროპოლოგიას შეუძლია ადამიანის კონცეფციაში შემოიღოს 

კულტურის განზომილება, ბიოლოგიის, ფსიქოლოგიისა და სოციოლოგიის მიერ 

დაყენებული, განზომილების მსგავსად.  

ფაქტობრივად, ეს იდეა არ არის სრულიად ახალი წარმოდგენა consensus gentium-ზე, 

მთელი კაცობრიობის შეთანხმება - ანუ მოსაზრება, რომ არსებობს ისეთი რამ, რასაც 

ადამიანები სწორად თვიან ყველგან. ეს მოსაზრება გადამუშავდა 1920 წლისთვის 

თანამედროვე ანთროპოლოგიაში კლარკ უისლერის კვლევის საფუძველზე, როდესაც მან 

ამ იდეას უწოდა „კულტურის უნივერსალური მოდელი,“ სანამ 1940-იანი წლების 

დასაწყისში ბრონისლავ მალინოვსკიმ შეადგინა სია „უნივერსალური ინსტიტუტები“ და 
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მერდოკის შემუშავებული „კულტურის საერთო ცნობადობები.“ ამ მოსაზრებებმა ახალი 

სიტყვა თქვა მეცნიერების ისტორიაში.  

კლაკჰონი: „ზოგიერთი კულტურული მოვლენა თავის სპეციფიკურ ფორმას იღებს 

ისტორიული შემთხვევებს კვლევისას; დანარჩენი მორგებულია ხელოვნურად, 

რომელთაც სამართლიანად შეგვიძლია ვუწოდოთ, უნივერსალური.“ ამრიგად, 

ადამიანის კულტურული ცხოვრება გაიყო ორ ნაწილად: ერთი მათგანი არის ისეთი, 

როგორიცაა მსახიობის ნიღაბი, მეორე კი არის ადამიანის „შინაგანი გამოვლინების“ 

გამომჟღავნება.  

მათგან პირველი პირობა - უნივერსალიების გამოყოფა გარკვეული მნიშვნელობით - არ 

იყო შესრულებული, რადგან, მარტივად რომ ითქვას, არ იყო შესრულებადი.  

ვთქვათ, რელიგია ან ქორწინება შეიცავს კონკრეტულ შინაარსს, თანაც გავრცელებულია 

თითქმის ყველგან - ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ რელიგია და ქორწინება 

მივიჩნიოთ ყველა წერტილში ზუსტად მსგავსი არსის მატარებლად.  

აშკარაა ის, რომ არის რაღაც ფუნდამენტური საშუალება, რაც უყალიბებს ადამიანს 

კონსტიტუირებულ ორიენტაციას.  

მალინოვსკის მიხედვით, უნივერსალურია ცნება სიკვდილის შემდეგ ცხოვრებაზე, 

უნივერსალურია იდეად ღვთიურ განგებაზე. იმქვეყნიურ სავანეს აქვს ერთნაირი ძალა 

კონფუციანელებისთვის, კალვინისტებისთვის, ძენ ბუდისტებისთვის თუ ტიბეტელ 

ბუდისტებისთვის. ამის ზოგადად გაშლა შეუძლებელია, რადგან თავად იდეა შეიძება 

გაქრეს, გაუფერულდეს.  

იგივე შეიძლება ითქვას ღვთიურ განგებაზეც, სადაც შეიძლება გაერთიანდეს ღმერთების 

დამოკიდებულება ადამიანებთან. ასეთვე ნიშან-თვისებების მატარებელია ქორწინება, 

ვაჭრობაც და სხვა, რასაც კრობერმა „ფსევდო უნივერსალიები“ უწოდა. ხალხი ყველგან 

მრავლდება და ზრდის მომავალ თაობას, სხვადასხვა საშუალებებით იცავენ თავს წვიმისა 

და მზისგან. და მაინც, ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას რომ ეს ყველაფერი დიდად 

არ დაგვეხმარება დავხატოთ ნამდვილი ადამიანის სურათი.  
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ზუნის ხალხის კულტურაში ფასდება თავშეკავება - წერს კლაკჰონი - კვაკიუტლების 

კულტურაში წახალისებულია ინდივიდუალური გამომსახველობა. ეს ღირებულებები 

ერთმანეთთან ურთიერთსაწინააღმდეგოა, მაგრამ ზუნები და კვაკიუტლების მიჰყვებიან 

ერთ ხაზს და გვიჩვენებენ ერთ უნივერსალურ ღირებულებას - თავისი კულტურის 

ნორმების პატივისცემასა და დაცვას. მორალი უნივერსალიის ტოლია ისევე, როგორც 

სილამაზის აღქმა და სინამდვილის შეგრძნება.  

მრავალფეროვანი ფორმები, რომლებშიც შემოსულია ეს განსაზღვრებები, არის თუ არა 

პროდუქტი საზოგადოების განსაზღვრული ისტორიული გამოხატულებისა, რომელშიც 

ისინი გამოვლინდებიან? როგორც კი ჩვენ უარვყოფთ უნივერსალისტურ თეორიას, 

„გვემუქრება“ რელატივიზმთან კავშირის საფრთხე. და მისი თავიდან აცილება შეიძლება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თამამად და პირდაპირ შევხედავთ კაცობრიობის 

კულტურის კაცობრიობის კულტურის მრავალსახეობას. ზუნების თავშეკავებულობასა 

და კვაკიუტლების ექსპრესიულობას უპოვნით ადგილს ადამიანის კონცეფციაში.  

კულტურის უნივერსალიების სირთულეები, რომლებიც ამავე დროს იყო რაღაცით 

არსებითი, მნიშვნელოვანი. ეს უშლიდა ხელს და ეწინააღმდეგებოდა მეორე პირობის 

განხორციელებას, რომელსაც ეყრდნობა consensus gentium, ან მიდგომა, კერძოდ, ის რომ 

ასეთი უნივერსალიები ეყრდნობოდა კონკრეტულ ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ და 

სოციოლოგიურ პროცესებს. როგორც კი კულტურა, ფსიქიკა, საზოგადოება და 

ორგანიზმი გარდაიქმნება მეცნიერულ დონეზე, ძალიან ძნელი ხდება მათი ხელახლა 

გაერთიანება.  

სოციალური სისტემების გარემოში, ინდივიდების ბიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ 

გარემოში, რომლებიც ამ სისტემების კომპონენტებია, გარე გარემოებებში რომლებშიც 

ინდივიდები ცხოვრობენ და მოქმედებენ, სოციალური სისტემებთან კოორდინაციაში. 

კულტურის მონაცემების სტრუქტურის „კვანძები“ არასდროს არის იგნორირებული. 

მათთან საჭიროა ამა თუ იმ გზით „ადაპტირება“ ან როგორმე უნდა იყოს მხედველობაში 

მიღებული.  
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ამრიგად, კულტურის უნივერსალიები გაგებულია როგორც კრისტალიზებული 

პასუხები რეალიებზე, რომელიც არ შეიძება ავიცილოთ. სავარაუდოდ, ანალიზი 

მდგომარეობს იმაში, რომ შედარდეს უნივერსალიების ძირითადი საჭიროებები, და 

შევეცადოთ ვაჩვენოთ მათ შორის მეტნაკლებად ღირსეული შესაბამისობა. სოციალურ 

დონეზე, მინიშნება გაუკეთდა იმ ფაქტს, რომ ყველა საზოგადოებაში უნდა მოხდეს 

მოსახლეობის მატება ან მოხდეს საქონლისა და მომსახურების განაწილება, რითიც 

აიხსნება ოჯახის უნივერსალური ხასიათი.  

ფსიქოლოგიურ დონეზე მინიშნება კეთდება ისეთ ძირითად მოთხოვნებზე, როგორიცაა 

პერსონალური ზრდა, ან ისეთ საკაცობრიო პრობლემებზე, როგორიცაა ოიდიპოსის 

კომპლექსი. ბიოლოგიურ დონეზე არის ნივთიერებათა ცვლა და ჯანმრთელობა, 

კულტურის დონეზე - ჩვევები დაკავშირებული საკვების მიღებასთან დაკავშირებით და 

ა. შ.  

პრაქტიკულად ნებისმიერი ინსტიტუტი პასუხობს მთელ რიგ სოციალურ, 

ფსიქოლოგიურ, ორგანულ საჭიროებებს. საქმე ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს უნარი, 

რამენაირად ზუსტი ან ექსპერიმენტული გზით დავაფუძნოთ დონეთა შორის არსებული 

ურთიერთობები, რომლებიც ჩვენი აზრით მართლაც არსებობს. მიუხედავად იმისა, რა 

შეიძება ჩანდეს ერთი შეხედვით, არსებობს უსაფუძვლო მცდელობა, გამოვიყენოთ 

ბიოლოგიის კონცეფციები და თეორიები, ფსიქოლოგიის ან თუნდაც სოციოლოგიისა 

კულტურის ანალიზთან.  

ადამიანის არსის შესახებ წარმოდგენა უდიდესი სიწმინდით გამოიხატება ადამიანური 

კულტურის იმ თვისებებში, რომელიც ითვლება უნივერსალიად და არა იმ თვისებებში, 

რომელიც ითვლება სპეციფიკურად. ეს მოსაზრება, არაა აუცილებელი, რომ ყველამ 

გავიზიაროთ.  

გამონათქვამი, რომ „კრომველი იყო თავისი დროის ტიპური ინგლისელი,“ სწორედ 

იმიტომ, რომ იგი იყო უჩვეულო, ჩვენ შემთხვევაში, შეიძლება მიუღებელიც. ადამიანის 
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კონცეფცია კი მდგომარეობს იმაში, რომ გვიჩვენოს, როგორ ვიმოძრაოთ ახალი 

აღმოჩენებისკენ.  

რა განსხვავებებიც არ უნდა გამოვლინდეს, განმანათლებლობის ეპოქისა და კლასიკურ 

ანთროპოლოგიურ ხედვას ადამიანის ბუნებაზე, აქვთ საერთო რამ: ორივე არსებითად 

ტიპოლოგიურია. განმანათლებლების მიხედვით, ადამიანს უნდა ჩამოვაშოროთ 

კულტური ელემენტები, რის შემდეგაც დაგვრჩება „ბუნებრივი“ ადამიანი, ყველაფრის 

გარეშე. კლასიკურ ანთროპოლოგიაში კი ადამიანი უნდა აიხსნას კულტურათაშორისი 

მსგავსებებით. 

 

კულტურის კონცეფციები 

Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2002). 
 Cross-cultural psychology: Research and applications (2nd ed.).  

NewYork: Cambridge University Press 
 

თარგმნა მაია ჯინჭარაძემ 
 

მართალია, კულტურის ცნება ინგლისურ ლექსიკონში პირველად 1920-იან წლებში 

გამოჩნდა (Kroeber, 1949), თუმცა კულტურის პირველი დეფინიცია, რომელიც ტეილორს 

ეკუთვნის, ჯერ კიდევ 1871 წელს გვხვდება. ის შემდეგნაირად ჟღერს: „კომპლექსური 

მთელი, რომელიც მოიცავს ცოდნას, რწმენებს, ხელოვნებას, მორალს, კანონებს, 

ტრადიციებს და სხვა იმ უნარებსა და ჩვევებს, რომელიც ადამიანმა, როგორც 

საზოგადოების წევრმა შეიძინა“. 

მოგვიანებით, შედარებით უფრო მოკლე განსაზღვრებებს გვთავაზობენ ლინტონი, 

რომლის აზრით, კულტურა „კაცობრიობის სოციალურ მემკვიდრეობას 

წარმოადგენს“(1936, p. 78)  და ჰერშკოვიჩი, რომლის თანახმადაც, „კულტურა - ესაა 

ადამიანის გარემოცვის ის ნაწილი, რომელიც ადამიანის მიერაა შექმნილი“1(1948, p. 17)  

 
1 ლ. სურმანიძე (2010). კულტურა მეთოდოლოგიურ პერსპექტივაში. გამოცემლობა უნივერსალი. 
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დეფინიციის ნაცვლად ხშირად გვხვდება  კულტურის ელემენტების ვრცელი 

ჩამონათვალი. ერთ-ერთი ასეთი ჩამონათვალი ეკუთვნის ვისლერს (1923), რომელიც 

კულტურის ელემენტებად მეტყველებას, ხელოვნებას, ცოდნას, რელიგიას, 

საზოგადოებას, ქონებას, ხელისუფლებასა და ომს განიხილავს. 

კრობერმა და კლაკხონმა (1952) ანთროპოლოგიურ ლიტერატურაში გამოყენებული 

კულტურის დეფინიციები გააანალიზეს, რომლებიც ექვს კატეგორიად დააჯგუფეს: 

1) დესკრიფციული/აღწერითი დეფინიციები არის ისეთი დეფინიციები, რომლებიც 

ცდილობს ადამიანის ცხოვრებისა და მოქმედების ყველა იმ ასპექტის გათვალისწინებას, 

რომელიც „კულტურის“ ცნების ქვეშ შეგვიძლია მოვიაზროთ. ასეთ დეფინიციათა რიგს 

მიეკუთვნება ტეილორისა და ვისლერის დეფინიციები.  

2) ისტორიული დეფინიციები, როგორიცაა ლინტონის დეფინიცია, ძირითად აქცენტს  

დროთა განმავლობაში დაგროვებულ/აკუმულირებულ ტრადიციაზე აკეთებს. ასეთ 

დეფინიციებში ხშირად გამოიყენება ტერმინი „მემკვიდრეობა“, თუმცა ცხადია, რომ ამ 

შემთხვევაში საუბარი არაბიოლოგიური ფაქტორების აკუმულაციაზეა. 

3) ნორმატიული დეფინიციები ფოკუსირდება იმ გაზიარებულ წესებზე, რომელიც 

ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის ქცევებს განსაზღვრავს. განსხვავებით დესკრიფციული 

და ისტორიული დეფინიციებისგან, რომლებშიც კულტურა ემპირიულად დაკვირვებად 

ფენომენადაა განხილული, ნორმატიული დეფინიციები ცდილობს გაარკვიოს, თუ რა 

დგას ასეთი დაკვირვებადი ქცევების უკან.  ამ სხვაობის აღსანიშნად იყენებენ ისეთ 

ტერმინებს, როგორიცაა ექსპლიციტური (თვალსაჩინო/დაკვირვებადი) და 

იმპლიციტური (არათვალსაჩინო/მასზე ემპირიული დაკვირვება შეუძლებელია) 

კულტურა. 

4) ფსიქოლოგიური დეფინიციები ყურადღებას ამახვილებს ფსიქოლოგიურ 

მახასიათებლებზე, როგორიცაა შეგუება, პრობლემის გადაჭრა, დასწავლა და ჩვევები. 

აღნიშნული დეფინიციის თანახმად, კულტურა დასწავლილია და სწორედ ასეთი 

დასწავლის პროდუქტს წარმოადგენს კონკრეტული ჩვევების არსებობა გარკვეულ 

ჯგუფებში. ამ შემთხვევაში კვლევის საგანია როგორც არათვალსაჩინო (მაგ. ატიტუდები), 
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ისე თვალსაჩინო/დაკვირვებადი (მაგ., ჩვევები) კულტურული ფენომენები. აღსანიშნავია, 

რომ კროსკულტურული ფსიქოლოგების მტკიცებით, კულტურის შესწავლა რამდენიმე 

ინდივიდისგან შემდგარი შერჩევიდან მიღებული ფსიქოლოგიური მონაცემების 

საფუძველზეა შესაძლებელი, რომელიც შემდეგ ჯგუფის დონეზე ზოგადდება  (მაგ., 

ინდივიდუალური ღირებულებითი ორიენტაციები გამოიყენება მთელი ჯგუფის ან ერის 

დასახასიათებლად). ამ თვალსაზრისს  განსაკუთრებით მხარს უჭერს ტრიანდისი (1996). 

ის აქტიურად იყენებს კულტურული სინდრომის ცნებას, რაშიც „ინდივიდებს შორის 

გაზიარებულ, გარკვეული თემის ირგვლივ ორგანიზებული ატიტუდების, რწმენების, 

კლასიფიკაციების, სელფ-დეფინიციების, ნორმების, როლებისა და ღირებულების 

პატერნს“ მოიაზრებს (p. 408). ტრიანდისი ამტკიცებს, რომ კულტურის შესწავლა 

შესაძლებელია როგორც კულტურულ დონეზე ანთროპოლოგიური მეთოდების 

საშუალებით, ისე ინდივიდუალურ დონეზეც. ის აღნიშნავს, „მკვლევრებს შეუძლიათ 

შეაგროვონ მონაცემები ინდივიდუალურ დონეზეც... კულტურული და 

ინდივიდუალური სხვაობების ანალიზი აუცილებელია კულტურების აღსაწერად (p. 

412). 

5) სტრუქტურული დეფინიციები ძირითად აქცენტს კულტურის პატერნზე, ანუ 

კულტურის ორგანიზაციის ხასიათზე აკეთებს. ეს დეფინიციები ჰგავს დესკრიფციულ 

დეფინიციებს იმით, რომ ისიც კულტურის შესახებ სრული სურათის შექმნაზეა 

ორიენტირებული (ყურადღებას ამახვილებს კულტურის  ყველა ელემენტზე). თუმცა 

სტრუქტურული დეფინიციები ამ უკანასკნელისგან განსხვავებით ცდილობს 

თვალსაჩინო/დაკვირვებად ფენომენებს გასცდეს იმისათვის, რომ კულტურაში 

არსებული წესრიგის/წყობის  გამოვლენა შეძლოს. აღნიშნული დეფინიციები შემდეგ 

ძირითად   ხედვას ეფუძნება: კულტურა ჩვეულებათა უწესრიგო კრებულს კი არ 

წარმოადგენს, არამედ ურთიერთდაკავშირებულ მახასიათებელთა ინტეგრირებულ 

პატერნს. 

6) გენეტიკური დეფინიციები ყურადღებას ამახვილებს კულტურის წარმომავლობაზე 

(ტერმინი გენეტიკური ამ შემთხვევაში ბიოლოგიური მნიშვნელობით არ გამოიყენება). 
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გამოყოფენ სამ წყაროს: კულტურა აღმოცენდება როგორც 1. ჯგუფის საარსებო გარემოზე, 

2. სოციალურ ინტერაქციასა და 3. ადამიანური არსებისთვის დამახასიათებელ 

კრეატიულ პროცესებზე საპასუხო ადაპტაციური სისტემა. ამ ხედვის თანახმად, 

რომელიც ძირითად აქცენტს ხალხის ეკოსისტემასთან ადაპტაციის პროცესზე აკეთებს, 

კულტურა სტაბილური პროდუქტი კი არ არის, არამედ მუდმივად ცვალებადი სისტემაა, 

რომელიც ერთი მხრივ, ადაპტირდება და მეორე მხრივ, თავადაც ახდენს გავლენას 

ადამიანთა საარსებო გარემოზე (Kottak, 1999). 

დეფინიციების განხილვის შემდეგ კროებერი და კლაკხონი (1952, p. 181)   საკუთარ 

დეფინიციას გვთავაზობენ: კულტურის ძირითადი ბირთვი შედგება  ტრადიციული 

(ისტორიულად შერჩეული) იდეებისგან და მასთან დაკავშირებული 

ღირებულებებისგან. კულტურული სისტემა ერთი მხრივ, შეგვიძლია განვიხილოთ 

როგორც ქცევათა შედეგიდან, მეორე მხრივ, როგორც მომავალში განსახორციელებელ 

ქცევათა განმსაზღვრელიც. მათი დეფინიციის თანახმად, კულტურა მოიცავს როგორც 

კონკრეტულ, დაკვირვებად ქცევებსა და არტეფაქტებს, ისე მათ საფუძვლადმდებარე 

სიმბოლოებს, ღირებულებებსა და მნიშვნელობებს.  კულტურის აღნიშნულ 

მახასიათებელთაგან დიდი ხნის განმავლობაში ანთროპოლოგები მხოლოდ პირველზე 

ამახვილებდნენ ყურადღებას, რამაც გავლენა იქონია კროსკულტურულ ფსიქოლოგების 

კონცეფციაზეც კულტურის შესახებ. კულტურას ისინი განიხილავდნენ როგორც რაღაც 

„გარეთ“  ლოკალიზებულს, კონკრეტულს, ობიექტური რეალობის მქონესა და საკმაოდ 

სტაბილურს. ხოლო კულტურის მეორე მახასიათებლებს, რომლებიც პიროვნების 

„შიგნითაა“ ლოკალიზებული და მეტი ცვალებადობით ხასიათდება, ნაკლები 

ყურადღება ექცეოდა. 

ეს ვითარება 1970-იანი წლებიდან შეიცვალა, როცა  წინა პლანზე კულტურის 

სიმბოლურმა ხედვამ წამოიწია, რომლის თანახმადაც, კულტურა  ინდივიდებს შორის 

გაზიარებულ მნიშვნელობებსა და პრაქტიკებში უნდა ვეძიოთ. კულტურა აღარ 

განიხილებოდა, როგორც მხოლოდ ობიექტური კონტექსტი, რომელშიც ადამიანი 

ვითარდება, არამედ ასევე როგორც სუბიექტური ფენომენი: „ადამიანების გონებაში 
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ლოკალიზებული კულტურა“ ან კიდევ,  „სიმბოლოებში განსხეულებული 

მნიშვნელობების ისტორიულად გადაცემული პატერნი“ (Geertz, 1973, p. 89). ამ ახალმა 

მიდგომამ ანთროპოლოგიის სფეროში კოგნიტივისტების მეტი ჩართულობა გამოიწვია 

(მაგ., Romney & Moore, 1998, p. 315). ისინი ხაზგასმით ამტკიცებდნენ, რომ „კულტურა ... 

კულტურის წევრთა გონებაშია ლოკალიზებული“. ამ კონცეფციას ემხრობა ის 

ავტორებიც, რომლებიც „კულტურულ ფსიქოლოგიას“ მიაკუთვნებენ საკუთარ თავს (მაგ., 

Cole, 1996; Shweder, 1990). მართალია, კულტურის როგორც რაღაც „გარეგანის“ ხედვა 

მისი როგორც „შინაგანის“ ხედვით  შეიცვალა, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა 

ანთროპოლოგიაში, როგორიცაა კლიფორდ გირცი, მკაცრად ეწინააღმდეგებოდა 

მოსაზრებას, რომ „კულტურა მენტალური ფენომენებისგან შედგება“. დანდრადე (1995, p. 

246) აღნიშნავს:  

“ეს ის შემთხვევაა, როცა ანთროპოლოგთა უმრავლესობა დარწმუნებულია გირცის 

არგუმენტების სისწორეში.  უპირობოდ, ყოველგვარი დისკუსიის გარეშე მიიჩნევა, რომ 

კულტურა საზოგადოებრივია და მნიშვნელობებისთვის ადამიანის გონებაში ადგილის 

მიჩენა მხოლოდ ფსიქოლოგების იმპერიალისტურ პრეტენზიებს წარმოადგენს!“ 

კულტურის კონცეპტუალიზაციაში მსგავსმა ცვლილებებმა (რომლებსაც ხშირად 

პოსტმოდერნიზმთან აკავშირებენ) ანთროპოლოგიაში კრიზისი წარმოშვა. ზოგიერთმა 

ავტორმა კულტურის ცნების საჭიროებაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა (მაგ., Abu-

Lughod, 1991),მაშინ, როცა ავტორთა გარკვეული ნაწილი კვლავ თავგამოდებით იცავდა 

მას (მაგ., Bennett, 1999; Brumann, 1999; Munroe & Munroe, 1997). 

წინამდებარე ტექსტის პოზიციაა, რომ „კულტურის“ ცნება კვლავ საჭირო ცნებაა. ჩვენ 

კულტურის ისეთ ცნებას ვიყენებთ, რომელიც არ უარყოფს მის ობიექტურ არსებობას და 

იძლევა შესაძლებლობას „ადამიანთა ჯგუფის ცხოვრების სტილზე“ ისაუბროს, რომელიც 

საკმაოდ სტაბილური მოცემულობაა. ჩვენი თვალსაზრისის თანახმად, ჯგუფის ასეთი 

ობიექტური და სტაბილური ნიშანი ზემოქმედებას ახდენს და თავადაც განიცდის 

ზემოქმედებას ინდივიდებისა და მათი ქცევების მხრიდან. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ 

კროსკულტურული ფსიქოლოგისთვის კულტურა არის, ერთი მხრივ, ადამიანთა 
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წარსული ქცევების პროდუქტი და მეორე მხრივ, ადამიანთა მომავალში 

განსახორციელებელ ქცევათა მაფორმირებელი.  თუ როგორ ცვლიან ადამიანები 

კულტურას და პირიქით, კულტურა როგორ გვცვლის ჩვენ, არის ყველაფერი ის, რის 

შესწავლასაც ცდილობს კროსკულტურული ფსიქოლოგია  (Segall et al., 1999, p. 23). 

ტერმინი „კულტურა“ ყოველდღიური სასაუბრო ლექსიკონის ნაწილიცაა, შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია ის განვასხვაოთ ანთროპოლოგიასა და კროსკულტურულ 

ფსიქოლოგიაში გამოყენებული ცნებისგან. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ 

აღნიშნული მიმართულებების მიერ შემოთავაზებული კულტურის ცნება არ დაიყვანება 

მხოლოდ „მაღალი კულტურის“ (მოიაზრებს მხატვრობას, კლასიკურ მუსიკას და სხვას 

მსგავსს სფეროებს) ცნების შინაარსზე. ამ შემთხვევაში კულტურის ცნებაში იგულისხმება 

ადამიანური ცხოვრების ნებისმიერი პროდუქტი, დაწყებული კომიქსის წიგნებიდან და 

პოპ მუსიკიდან და დამთავრებული სამუზეუმო ექსპონატებითა და ოპერაში 

შესრულებული არიებით. მეორე, კულტურა არ უნდა გავაიგივოთ „ცივილიზაციის“ 

ცნებასთან. ადამიანთა ნებისმიერი ჯგუფი ფლობს კულტურას, იქნება ეს ე. წ. 

„ცივილური“ თუ „პრიმიტიული“ ხალხები, როგორც მათ ჰყოფდა ეთნოცენტრისტული 

მიდგომა. მესამე, კულტურა არ არის საზოგადოება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი ცნება 

მჭიდროდაა ურთიერთდაკავშირებული. ცნება „საზოგადოების“ ერთ-ერთი განმარტების 

თანახმად, ის წარმოადგენს  „ინტერაქციაში მყოფი ადამიანების ორგანიზებულ 

კოლექტივს, რომელთა მოქმედებები ერთი მიზნისკენაა მიმართული და რომლებსაც 

საერთო რწმენები, ატიტუდები და ქცევის სტილი აქვთ (Krech, Crutchfield, & Ballachey, 

1962, p. 308). ამ განმარტებიდან ჩანს, რომ საზოგადოება ადამიანთა კრებულია, ხოლო 

კულტურა  ცხოვრების ის წესი, რომელიც საერთო აქვთ მათ. „კულტურასა“ და 

„საზოგადოებას“ შორის აღნიშნული განსხვავება ხშირად იკარგება. კროსკულტურულ 

ლიტერატურაშიც კი ხშირად შეცდომით იყენებენ „კულტურის“ ცნებას „საზოგადოების“ 

ნაცვლად. 

აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა დისციპლინა ანალიზის სხვადასხვა დონეს მიმართავს. 

ანთროპოლოგიაში კულტურის ცნება  ჯგუფის დონეს მიეკუთვნება, კოლექტიური 
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ფენომენია. თუმცა, დროთა განმავლობაში კულტურული ცვლადების ბიოლოგიურ და 

ფსიქოლოგიურ ცვლადებთან დაკავშირების  მცდელობებიც გაჩნდა. ფსიქოლოგიური 

ცვლადების საშუალებით ცდილობდნენ კულტურული ფენომენების ახსნას.  

კრობერის  (1917) აზრით, კულტურული ფენომენები კოლექტიური ფენომენებია, 

რომლებიც ინდივიდის მიღმა არსებობს. ამიტომ ის კულტურას „სუპერ-ორგანულს“  

უწოდებს, სადაც „სუპერ“ გულისხმობს მიღმას, ხოლო „ორგანული“ ინდივიდუალურ 

ბიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ მოცემულობას. კროებერი კულტურის კოლექტიურ 

დონეზე არსებობის დასადასტურებლად ორ არგუმენტს იყენებს: პირველი, 

კონკრეტული ინდივიდები იბადებიან და კვდებიან, კულტურები კი მეტნაკლებად 

ინარჩუნებს სტაბილურობას. ადამიანთა თაობათა ცვლილების მიუხედავად კულტურა 

და მისი ინტიტუტები შედარებით უცვლელი რჩება. ამრიგად, კულტურის არსებობა 

კონკრეტულ ინდივიდებზე არ არის დამოკიდებული; ის დამოუკიდებლად არსებობს 

ჯგუფურ, კოლექტიურ დონეზე.  მეორე, თითოეული ინდივიდი სრულად არ ფლობს იმ 

ჯგუფის „კულტურას“, რომელსაც ის თავს მიაკუთვნებს. მაგალითად, თითოეული 

ინდივიდისთვის ყველა კანონი, პოლიტიკური ინსტიტუტი თუ ეკონომიკური 

სტრუქტურა, რომელიც მისი კულტურის ნაწილია, ცნობილი არ არის. 

აღნიშნული პოზიცია მნიშვნელოვანია კულტურის შემსწავლელი 

ფსიქოლოგებისთვისაც. ინდივიდსა და ჯგუფს შორის დაპირისპირება მათი ინტერესის 

ძირითადი საგანია. ფსიქოლოგთა ის კატეგორია, რომლებიც თავიანთ თავს 

კროსკულტურულ ფსიქოლოგებად მოიაზრებენ, ინდივიდსა და ჯგუფს შორის 

კავშირების, კულტურული ფაქტორების ინდივიდუალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენებზე 

ზეგავლენის დადგენას ცდილობენ. მაგრამ აქ ყველაზე პრობლემური საკითხი და დავის 

საგანია ის, შეუძლია თუ არა კულტურას „დამოუკიდებელ ცვლადის“ როლის 

შესრულება. 
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მეოთხე ნაწილი 

კოგნიტივისტური მიდგომის საფუძვლები  

კულტურის კვლევებში - მნიშვნელობათა სისტემები 
 

ტექსტი მომზადებულია  
ვლადიმერ (ლადო) გამსახურდიას მიერ 

წყარო: Roy G. D’Andrade, Cultural meaning Systems’//  
Culture Theory, Essays on Mind, Self and Emotion 

Ed. Richard A. Schweder and Robert A. Levine p. 88-122 

 

http://anthropology.ua.edu/cultures/cultures.php?culture=Cognitive%20Anthropology 

 
 

კოგნიტივისტურად ორიენტირებული მკვლევრების შესწავლის საგანია კულტურულად 

ადამიანის კონსტრუირებულ ფიქრთა დინება, ის, თუ როგორც ჩნდება იდეები და 

წარმოდგენები.  ასევე, ისინი იკვლევენ კულტურათა სტრუქტურებს და მოდელებს. 

აღნიშნული მიმდინარეობა ჩაისახა 50-იან წლებში მას შემდეგ რაც კულტურის 

კვლევებში წინა პლანზე გადმოინაცვლა ემიკურმა მიდგომამ, რაც კულტურებისა და 

საზოგადოებების „შიგნიდან კვლევას“ ისახავდა მიზნად. ჩამოყალიბდა მნიშვნელობათა 

სისტემების შემსწავლელი სხვადასხვა დასახელების დისციპლინა, მაგალითად, 

ეთნოსემანტიკა, ეთნომეცნიერება, ეთნოლინგვისტიკა, კოგნიტური ანთროპოლოგია. 

კოგნიტივისტურად ორიენტირებული მკვლევარები თავდაპირველად სწავლობდნენ 

სხვადასხვა ლინგვისტურ ტაქსონომიებს, მაგალითად, ფერების, მცენარეების, 

დაავადებების და ა. შ. იკვლევენ თუ როგორაა ასახული ამა თუ იმ ენაში სამყაროში 

არსებული ფერთა მრავალფეროვნება, როგორაა სტრუქტურირებული დაავადებათა 

დასახელებები და ა. შ. შემდგომში კვლევა-ძიებების ფოკუსი უფრო გაფართოვდა  და 

მიზნად ისახავდა მენტალური სტრუქტურებისა და სიმბოლური და ზოგადად 

კულტურული მოდელების ურთიერთმიმართების შესწავლას. კოგნიტივისტები 

სწავლობენ, თუ როგორ ახდენენ ადამიანები კულტურის ორგანიზებას, თუ როგორ 

იყენებენ მას და რა სახის ზეგავლენას განიცდიან. ასევე, იკვლევენ ადამიანის 

http://anthropology.ua.edu/cultures/cultures.php?culture=Cognitive%20Anthropology


 

 

54 

 

მოქმედებების საფუძვლამდებარე სამოტივაციო მექანიზმებს. ისინი იყენებენ 

სტრუქტურალისტურ თეორიებსა და ლინგვისტიკის ჩარჩოებში არსებულ მასალებსაც.  

კოგნიტივისტებს მიაჩნიათ, რომ ყველა კულტურა გვთავაზობს მნიშვნელობათა 

ორგანიზებულ სისტემას, რომელიც ინტერპერსონალურ კომუნიკაციას აწესრიგებს, 

ადამიანისთვის გასაგებს ხდის მის გარემომცველ გარემოს და წარმართავს მის ქცევას. 

ისინი უპირატესად აკვირდებიან არა ქცევას, არამედ ქცევების მომაწესრიგებელ წესებს 

და მათ სტრუქტურას - მენტალურ სქემებს. კულტურული მოდელები ვლინდება 

სიმბოლურ სისტემებში, ფოლკლორში, ნათესაობის სტრუქტურებში, რიტუალებსა და 

სხვა კულტურულ ინსტიტუტებში. 

კულტურა, როგორც მნიშვნელობათა სისტემა - როი დანდრადე 

შესავალი 

ორმოცდაათიანი წლების მეორე ნახევარში ადამიანის შესახებ კვლევების მიმართულება 

რადიკალურად შეიცვალა. მანამდე დომინანტი ბიჰევიორისტული მიდგომები უკანა 

პლანზე ინაცვლებს, რადგან ცხადი ხდება, რომ პიროვნებას, კულტურასა და 

ენა/მეტყველებას შორის მიმართება მხოლოდ სტიმულსა და რეაქციას შორის 

დამყარებული კავშირებით ვერ აიხსნება. ცვლილება პარალელურად ვითარდება 

სხვადასხვა დისციპლინებში. ფსიქოლოგიაში, ჯერომ ბრუნერი, ჯორჯ მილერი და 

სხვები ანვითარებენ დასწავლის თეორიებს, რომლებიც ინფორმაციის გადამამუშავებელ 

სისტემებს ეფუძნება. ლინგვისტიკაში ნოამ ჩომსკი აბათილებს ბლუმფილდის 

ბიჰევიორისტულ წარმოდგენებს გრამატიკის შესახებ, რომელიც უარყოფდა ენისა და 

გრამატიკის ბუნებრივად მოცემულ უნაბრებს (Chomsky, 1957). ამავე დროს, 

ანთროპოლოგიაში გირცი, გუდინაფი, ჰოლი, შნეიდერი, უოლესი და სხვები 

ანვითარებენ წარმოდგენებს, რომლის მიხედვითაც კულტურა შედგება არა ქცევებისგან 

ან ქცევათა პატერნებისგან, არამედ სიმბოლოთა სისტემებისაგან, რომელიც 

გაზიარებული ინფორმაციის კოდირების შედეგად იქმნება. 
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ბიჰევიორისტულ და კოგნიტივისტურ ხედვებს შორის უმთავრესი სხვაობა 

მდგომარეობს შინაგანი რეპრეზენტაციის მნიშვნელობის შესახებ წარმოდგენებში. 

ბიჰევიორისტები სრულიად უგულვებელჰყოფდნენ მის მნიშვნელობას და გადამწყვეტ 

როლს გარეგან სტიმულებს ანიჭებდნენ. მათი აზრით, ქცევა სრულიად კონტროლდება 

გარედან, გარეგანი სტიმულების ზემოქმედების შედეგად. კოგნიტივიზმი კი უფრო 

დიდი მნიშვნელობას სწორედ შინაგან რეპრეზენტაციებსა და წარმოდგენებს ანიჭებს. 

კოგნიტივისტურმა ხედვებმა სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა ანთროპოლოგიასა და 

ადამიანის შემსწავლელ სხვა მეცნიერებებში. კულტურა აღიქმება როგორც ცოდნის 

სისტემა, რომელიც გაზიარებულია და ინდივიდებს აწვდის თვით-რეგულირების 

სისტემებსა და ინსტრუქციებს გარემოდან შესაგუებლად და ხელს უწყობს მას ამ 

პროცესში.  

კულტურა და კულტურულად კონსტრუირებული ელემენტები 

როგორც აღვნიშნეთ, კოგნიტივიზმი აქცენტს ცოდნაზე აკეთებს. „კულტურა შედგება 

ყველა ისეთი სახის ინფორმაციისაგან, რომელიც აუცილებელია ისეთი მოქმედების 

განსახორციელებლად, რაც გასაგები იქნება საზოგადოების დანარჩენი წევრებისათვის“ 

(Goodenough, 1957). გუდინაფის მიხედვით, კულტურა შედგება წესებისაგან. წესები 

შეიძლება განსაზღვრავდეს ქცევის სტრატეგიებს, იმას თუ ვინ არის ოჯახის 

წევრი/ნათესავი, როგორ უნდა მოგვარდეს კონფლიქტი და ა. შ.  

წარმოდგენა კულტურის, როგორც ცოდნის შესახებ სათავედ დაედო მრავალ 

ეთნოგრაფიულ კვლევას სამოციან წლებში. შეიქმნა აღწერილობითი მოდელები. 

მაგალითად, ნათესაობის ტერმინების, ცხოვრების პატერნების, ბაზარზე არჩევანის 

გაკეთების გზებისა და ლეგალური სანქციების შესახებ. 

აღნიშნული მიდგომა ბიჰევიორიზმთან შედარებით პროგრესი იყო, თუმცა, ისიც მალე 

იქცა კრიტიკის ობიექტად და სამოცდაათიან წლებში დაკარგა წამყვანი პოზიცია. 

გამოიკვეთა სამი ძირითადი პრობლემა. ერთი, ყველაფერი რაც კულტურის ნაწილია არ 

არის გაზიარებული საზოგადოების ყველა წევრის მიერ თანაბრად, მეორე, კულტურა 
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უფრო მეტია ვიდრე ცოდნა, მესამე, არ არის ნათელი სად არის განლაგებული 

კულტურული სისტემები, შიგნით თუ გარეთ. 

რაიმეს ცოდნა ავტომატურად არ გულისხმობს, რომ ის კულტურის მიერ მოცემული 

ინსტრუქციაა. ამერიკულ ენასა და კულტურაში არსებობს განდევნის ცნება, მაგრამ ეს არ 

ნიშნავს, რომ ინდივიდებმა იციან თუ როგორ უნდა განდევნონ ვინმე ან ევალებათ ეს. 

ადამიანებს აქვთ ცოდნა ქორწინების შესახებ, მაგრამ ამ ცოდნის რეალიზების 

ვალდებულება არ აქვთ. ცოდნა ამა თუ იმ კულტურული ინსტიტუტის შესახებ 

წარმოადგენს მხოლოდ მინიმალურ წინაპირობას ამა თუ იმ მოქმედებისათვის.  

ცოდნა შედგება წესების შესახებ ინფორმაციისაგან. მაგალითად, წესია: x ითვლება y-ად 

მხოლოდ c კონტექსტში. კულტურული ინსტიტუტები წარმოადგენენ კონსტიტუციურ 

წესების სისტემას. ქორწინებაც კონსტიტუციური წესების სისტემაა. კონსტიტუციური 

სისტემები არსებობს მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ჯგუფის წესები ინარჩუნებენ მის 

ერთგულებას. თუ ჯგუფური შეთანხმება აღარ არსებობს, მაშინ კულტურული 

ინსტიტუტები ქრება.  

კულტურის კატეგორიების მნიშვნელობაზე გავლენას ახდენს მასთან დაკავშირებული 

ასოციაციები, რომლებიც ჩართულია კატეგორიათა სისტემაში. ენაში შეიძლება გამოიყოს 

კატეგორიები, რომლებიც არ არის სრულიად სუბიექტურად კონსტრუირებული, 

მაგალითად, ქვა, ხე და ა. შ. მათ მიღმა რეალურად არსებული ობიექტები დგას. მაგრამ 

არის ისეთი კულტურული კატეგორიებიც, რომლებიც მხოლოდ ადამიანთა შეთანხმების 

საფუძველზე არსებობენ. ასეთია კონსტიტუციური წესების სისტემები, ოჯახი, 

ქორწინება, ფული, ქურდობა და ა. შ.  ეს უკანასკნელნი ვერ იარსებებდნენ ადამიანების 

შეთანხმების გარეშე, რადგან ისინი ფიზიკურად არ არსებობს. ისინი კულტურის 

შემადგენელი ნაწილია. 

სოციალური მეცნიერების ინტერესების სფეროში მყოფი უამრავი სოციალური 

ინსტიტუტია/ასპექტი კულტურის ნაწილი. მაგალითად, პრესტიჟი, ოჯახი, რასა, 

დევიაცია და ა. შ. დღეს ეს აქსიომატურად ჟღერს, თუმცა, იყო დრო როდესაც 
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ანთროპოლოგები ამგვარ მოვლენებს ბუნების მიერ მოცემული რეალობის ნაწილად 

მიიჩნევდნენ. მაგალითად, ნათესაური სტრუქტურები ბუნებრივ/ნატურალურ 

მოვლენად მიიჩნეოდა (Schneider, 1968). 

თუმცა, ყველა სოციალური ცვლადი არ არის კულტურის ნაწილი. ისინი კულტურამდეა 

მოცემული და სუბიექტური ინტერპრეტაციისაგან თავისუფალია. ასეთი ცვლადებია 

მაგალითად, ასაკი, მოხმარებული საკვების კალორიების ოდენობა, სკამების ოდენობა 

ოთახში და ა. შ.  

ზოგიერთი ცვლადის კულტურისადმი ან მის მიღმა რეალობისადმი კუთვნილების 

დადგენა შეუძლებელია. მაგალითად, რთულია იმის თქმა სოციალური კლასი 

ადამიანების მიერ არის კონსტრუირებული თუ ის თავისთავად არსებული რეალობაა.  

ადამიანებისა და ჯგუფების მოქმედებების მანერა ისე გამოიყურება თითქოს ეს 

ბუნებრივად იყოს მათთვის დამახასიათებელი. სოციალური მეცნიერებისთვის რთული 

გასარჩევია ქცევის რომელი ნაწილი არის თანდაყოლილი ხასიათის გამოვლინება და 

რომელი კულტურისგან დასწავლილი.  თუმცა, იმაზე არავინ დაობს, რომ მოქმედებათა 

მანერის გარკვეული ნაწილი მაინც არის კულტურის ზეგავლენით ჩამოყალიბებული.   

კონსტიტუციური წესები აბსტრაქტული წარმონაქმნებია, თუმცა, ისინი შეიძლება 

განსხეულდნენ ფიზიკურ ობიექტებში. მაგალითად, ნაციონალური იდენტობა 

აბსტრაქციაა, თუმცა, ის ვლინდება დროშაში, ღერბში, ტანსაცმელში და ა. შ. განსხეულება 

პრაქტიკული თვალსაზრისითაც სასარგებლოა. ჭადრაკის თამაში რეალურ დაფაზე და 

ფიგურებით უფრო იოლია, ვიდრე მისი გონებაში წარმოსახვით წარმართვა. ჭადრაკის 

თამაშის წესები კულტურის ელემენტია და ადამიანების შეთანხმების წესის საფუძველზე 

არსებობს, ისე ის თავისთავად არ ყოფილა მოცემული. 

კონსტიტუციური წესები იერარქიული სისტემის სახითაა ორგანიზებული. მაგალითად, 

ოჯახის ინსტიტუტი შედგება მშობლებისგან, შვილებისგან, ბებია ბაბუისგან, 

მეუღლეებისგან, და-ძმებისგან, ბიძაშვილებისგან, დეიდაშვილებისგან და ა. შ.  
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შნეიდერი კონსტიტუციურ წესებს განასხვავებს ნორმებისაგან. ნორმების დანიშნულება 

მდგომარეობს ქცევების შეზღუდვას, ლიმიტირებასა და მოწესრიგებაში. 

კონსტიტუციური წესები ადამიანს აწვდის ინფორმაციას გარემოს შესახებ, ქმნის 

კონტექსტს და მოქმედების შესაძლო ვარიანტებს სთავაზობს. კონსტიტუციური წესების 

სისტემების გარეშე არ იარსებებდა მორალი, ეტიკეტი ან ეფექტურობის გაგება. 

კონსტიტუციური წესების სისტემა ქმნის მოქმედებათა მრავალფეროვნებას. თუკი ნორმა 

გვეუბნება თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ღმერთის წინაშე, კონსტიტუციური წესი 

გვეუბნება თუ ვინ არის და რას წარმოადგენს ღმერთი. თუმცა, ცხადია, რომ ნორმები და 

კონსტიტუციური წესები მჭიდროდაა ერთმანეთთან დაკავშირებული.  

აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ადამიანებს შეუძლიათ ფიზიკური რეალობების შეცვლა 

და გადაკეთება. ისინი ქმნიან კონვენციონალურ და აბსტრაქტულ წარმოდგენებს, 

ისეთებს როგორიცაა ერი და ქორწინება, და, მათ რეალურად არსებულ ობიექტებად 

აღიქვამენ. 

მნიშვნელობათა სისტემის ფუნქცია 

კონსტიტუციური წესები ქმნიან მნიშვნელობათა სისტემას. მნიშვნელობები არა 

უბრალოდ ახდენენ მოვლენების რეპრეზენტირებას, არამედ რამდენიმე სხვა 

მნიშვნელოვან ფუნქციასაც ასრულებენ. ისინი წარმართავენ ადამიანის აქტივობას, 

აპროვოცირებენ ემოციურ პროცესებს, ახდენენ სამყაროს შინაგან რეპრეზენტაციას და 

ქმნიან კულტურულ ერთეულებს.  მნიშვნელობათა სისტემები ასრულებენ 

რეპრეზენტაციულ, დირექტიულ, კონსტრუქციულ და ემოციების მასტიმულირებელ 

ფუნქციებს. სხვადასხვა კულტურებში ეს ფუნქციები სხვადასხვა დონეზეა 

დამუშავებული და განვითარებული, მაგრამ აუცილებლად ყველგან მოცემულია 

მინიმალურ დონეზე მაინც. 

რეპრეზენტაციული თვალსაზრისით კულტურა შედგება სამყაროს შესახებ 

ინფორმაციისა და წარმოდგენებისაგან. ადამიანებს სჭირდებათ იმის ცოდნა თუ რა ხდება 
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მათ გარშემო და მოქმედების რა შესაძლებლობები და გზები არსებობს. მნიშვნელობათა 

სისტემის რეპრეზენტატულობა გარემოსთან ადაპტაციას ემსახურება.  

თუმცა, იმის ცოდნა თუ რა რას ნიშნავს და რა სიტუაციაში როგორი მოქმედების 

საშუალებები არსებობს არ იქნებოდა საკმარისი ადაპტაციისთვის ადამიანები 

კონსტიტუციური წესების ერთგული მიმდევრები რომ არ იყვნენ. საჭიროა რომ 

ადამიანები იცავდნენ ამ წესებს. ადამიანები ავტომატურად არ ითვისებენ და უნებურად 

არ ანხორციელებენ/ექვემდებარებიან მას. მნიშვნელობათა სისტემებს უფრო მეტად 

დირექტიული ხასიათი აქვს.    ადამიანებს აქვთ ვალდებულების შინაგანი განცდა, რომ 

წესებს დაექვემდებარონ. მაგ. ადამიანი დაქორწინების შემდგომ სრულიად 

გაცნობიერებულად იღებს მრავალ ვალდებულებას, მას აქვს შინაგანი განცდა რომ ასე 

უნდა მოიქცეს. ასევე, როდესაც ვინმე რამეს გვეკითხება თავად გვიჩნდება 

ვალდებულების განცდა, რომ პასუხი გავცეთ, მაშინაც კი როდესაც ამ მოქმედების არ 

განხორციელების გამო არანაირი სასჯელი არ გვემუქრება.  

ამგვარი ვალდებულების განცდა სოციალიზაციის პროცესში ხდება. ის ფაქტი, რომ 

სოციალიზაციის პროცესში ხდება ამა თუ იმ წესების ინტერნალიზება ახალი არ არის. 

უმეტესად მიიჩნევენ ხოლმე, რომ ამა თუ იმ მოქმედების მოტივაცია გარეგანი 

სტიმულებისა და სანქციების ზემოქმედების შედეგად ყალიბდება. სპირო აღნიშნავს, 

რომ ეს ანტიფსიქოლოგიური მიდგომაა, თუმცა, დანდრადე მიიჩნევს, რომ 

სინამდვილეში ამგვარი ხედვა ფსიქოლოგიური თეორიათა იმ ნაწილთანაა 

შესაბამისობაში, რომელიც ინდივიდთა მოქმედებების წყაროდ გარეგან სტიმულებს 

მიიჩნევს. არსებული წესების მიმღებლობა კონფორმულობის გამოვლინებადაც შეიძლება 

იქნას მიჩნეული. თუმცა, ამ შემთხვევაშიც კონტროლის წყაროდ უფრო გარეგანი 

უკუკავშირი გამოიყურება. დანდრადე მიუთითებს, რომ გარეგანი სტიმულებისა და 

სანქციებისათვის ადამიანური მოტივაციის ჩამოყალიბების პროცესში დომინანტური 

როლის მინიჭება არასწორია. მისი აზრით, ადამიანი მხოლოდ ანომიურ ვითარებაში 

შეიძლება ფუნქციონირებდეს ამგვარად. 
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სპირო მიიჩნევს, რომ კულტურულად განსაზღვრული მიზნების მიღწევისას 

ინდივიდები შინაგან კმაყოფილებას განიცდიან, გარემოს მხრიდან ექსპლიციტური 

წახალისების გარეშე. იმავე მიზნების არ მიღწევა კი პირიქით, შფოთვასა და 

დაძაბულობას განაპირობებს. ამგვარი განცდები სოციალიზაციის პროცესის შედეგად 

ხდება შესაძლებელი.  

ამრიგად, შეიძლება გამოვყოთ სამოტივაციო სისტემის ორი ფორმა, რომელიც 

საფუძვლად უდევს კონსტიტუციური წესების სისტემისა/მნიშვნელობათა სისტემების 

მიმართ ერთგულებას.  ერთი ესაა პირადი განმტკიცება, რომელსაც შეიძლება იღებდეს 

ინდივიდი და მეორეა კულტურული ღირებულებების ინტერნალიზება. ეს ორი ფორმა 

თითქმის ყოველთვის ერთდროულად მოქმედებს. მაგ. წარმატების შემთხვევაში 

ადამიანი გარემოსგან განმტკიცებასაც იღებს ჯილდოს სახით და ამავდროულად 

უჩნდება შინაგანი კმაყოფილების განცდა იმის გამო რომ ის შესაბამისად მოიქცა, კარგი 

ადამიანია და ა. შ. გარეგანი სანქციები და განმამტკიცებლები ინტერნალურ ძალებთან 

ერთად განაპირობებენ ქცევას და მის შეფასებას. 

დანდრადე აღნიშნავს, რომ მიუხედავად შინაგანი თუ გარეგანი მაიძულებელი 

ფაქტორებისა ადამიანს ყოველთვის შეუძლია შეეწინააღმდეგოს კონსტიტუციური 

წესების სისტემას და მისი მოთხოვნებისაგან განსხვავებულად იმოქმედოს.  

სოციალური თუ კულტურული ანთროპოლოგები უარს ამბობდნენ ფსიქოლოგიური 

პროცესების შესწავლასა და გამოყენებაზე. ისინი არ ითვალისწინებდნენ ინდივიდების 

მიზნებსა და განწყობებს, რადგან ეს სფერო მათ პიროვნების ფსიქოლოგიის ნაწილად 

მიაჩნდათ. თუმცა, დანდრადე აღნიშნავს, რომ კულტურა არ არსებობს კომუნიკაციისა და 

მისი შემადგენელი ინფორმაციის/ცოდნის გაზიარების გარეშე. კომუნიკაციის პროცესი 

კი აუცილებლად გულისხმობს მონაცემების ფსიქოლოგიურ გადამუშავებას და 

მნიშვნელობების წვდომას. ამდენად, შინაგანი პროცესების გათვალისწინების გარეშე 

შეუძლებელი იქნება კომპლექსური პროცესების გაგება.  
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მნიშვნელობათა სისტემის გაგება შეუძლებელია აფექტური პროცესების 

გათვალისწინების გარეშე. ადამიანის რეაქცია ნებისმიერ სტიმულზე უპირველეს 

ყოვლისა აფექტურია. ადამიანი აფექტურად რეაგირებს თუნდაც სრულიად ნეიტრალურ 

გამღიზიანებელზე. სიმბოლური კულტურული ფორმები, ხელოვნების ნიმუშები თუ 

სხვა ელემენტები ძლიერი და კომპლექსური ემოციების წყარო შეიძლება იყოს. ჩვენი 

სამეტყველო ენები სავსეა ემოციების გამომწვევი და ემოციურად დატვირთული 

სიტყვებითა და გამოთქმებით. მაგ. მადლობა, სინანული, მწუხარება, სიხარული, 

მილოცვა, ტირილი და ა. შ. მნიშვნელობები არ არსებობს მასთან დაკავშირებული 

აფექტური კომპონენტისგან დამოუკიდებლად.  

მნიშვნელობები მთლიანად მოიცავს ფსიქიკას. მნიშვნელობები კავშირშია ფსიქიკის 

ყველა ელემენტთან და  მათ გასაგებად მთლიანობითი ფსიქიკური გადამუშავებაა 

საჭირო. ბავშვი წლების მანძილზე სოციალიზაციის პროცესში ეცნობა კულტურულ 

გარემოს და სწორედ ამ პროცესში იძენს ის რეპრეზენტაციულ, დირექტიულ ევოკაციურ 

თუ კონსტრუქციულ ფუნქციებს. სოციალიზაციის რთული და მრავალფეროვანი 

პროცესის გარეშე ინდივიდს არ ძალუძს ამოიცნოს სიმბოლოთა მნიშვნელობები და მით 

უმეტეს მოახდინოს მის კონსტრუირებაში მონაწილეობა, ამ შემთხვევაში კულტურულ 

სტიმულებს ვერც ევოკაციური და დირექტიული ფუნქცია ექნება, რადგან ისინი შინაგან 

ფსიქიკურ პროცესებთან ვერ მოახდენენ დაკავშირებას.  

დანდრადე მიიჩნევს, რომ კოგნიტური და აფექტური კომპონენტები ერთდროულად 

ვითარდება და დაისწავლება. ის ეწინააღმდეგება წარმოდგენას იმის შესახებ, რომ 

ემოციური რეაქციები თანდაყოლილი რეაქციებით შემოიფარგლება. დანდრადე 

იხსენებს სოკრატეს მეტაფორას, როცა ის ემოციასა და აზროვნებას ერთ ეტლში შებმულ 

ორ ცხენს ადარებს. ის არ იზიარებს თანამედროვე ფსიქოლოგიაში გავრცელებულ 

წარმოდგენას რომლის მიხედვითაც აფექტური და კოგნიტური სისტემები ერთმანეთთან 

წინააღმდეგობაშია.  ინდივიდი მათ სოციალიზაციის პროცესში ითვისებს და ორივე 

საჭიროა ფსიქიკის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.  
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ემოციის თაობაზე მსგავს აზრზეა კლიფორდ გირციც, რომელიც ემოციას კულტურულ 

არტეფაქტად მიიჩნევს.  

მნიშვნელობათა სისტემები და სიმბოლოთა სისტემები 

როდესაც საგნებისა და მოვლენების მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ მნიშვნელოვანია 

დაზუსტდეს თუ სად არის ის განლაგებული. მნიშვნელობა თავად ობიექტშია 

თავისთავად მოცემული თუ ის მისგან განცალკევებით არსებობს. თუ დავუშვებთ, რომ 

მნიშვნელობა მიმაგრებულია ობიექტზე, მაშინ ის მის მახასიათებლად წარმოგვიდგება. 

ხოლო თუ მნიშვნელობა განცალკევებით არსებობს, მაშინ მისი ადგილი გონებაშია. თუ 

მნიშვნელობა გონებაშია ესე იგი ის მისი მუშაობის ნაყოფია.  დანდრადე ამ უკანასკნელ 

მოსაზრებას იზიარებს და მიიჩნევს, რომ ადამიანები ახდენენ მნიშვნელობათა 

კონსტრუირებას მიწოდებული ობიექტების მნიშვნელობების ინტერპრეტაციის 

საშუალებით. მნიშვნელობები შესაძლოა შეიცვალოს. 

სიმბოლო წარმოადგენს მატერიალურ თუ არამატერიალურ ობიექტზე მიმაგრებულ 

მნიშვნელობას და მის რეპრეზენტაციას ჩვენს გონებაში. ამდენად ის განსხვავებული 

მნიშვნელობის მატარებელია მნიშვნელობათა სისტემასთან შედარებით. ამდენად, 

კოგნიტური ანთროპოლოგები იყენებენ ტერმინს მნიშვნელობათა სისტემა და არა 

სიმბოლოთა სისტემა. კოგნიტურად ორიენტირებული მკვლევარები აქცენტს სუბიექტის 

მხრიდან მნიშვნელობების მედიაციასა და კონსტრუირებაზე აკეთებენ. 

შეტყობინების გასაგებად მსმენელს დეკოდირებისათვის აუცილებელი წინასწარი ცოდნა 

სჭირდება. ის შეტყობინებას იმ ცოდნის საფუძველზე იგებს, რაც მას გააჩნია. ერთი და 

იგივე შეტყობინება სხვადასხვა ადამიანმა შესაძლოა სხვადასხვა მნიშვნელობით გაიგოს. 

მნიშვნელობების გაზიარება და ურთიერთშეთანხმება ადამიანებს შორის 

კომუნიკაციისათვის აუცილებელია.  

შეტყობინებების მნიშვნელობა როგორც წესი კონტექსტის გათვალისწინებით 

ინტერპრეტირდება. მნიშვნელობები დაკავშირებულია ერთმანეთთან და ქმნის 

სისტემას. ზოგჯერ შეტყობინების რეალური მნიშვნელობა განსხვავდება მისი 
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შემადგენელი სიტყვების მნიშვნელობებისგან. შეტყობინების გასაგებად საჭიროა იმ 

კონტექსტის ცოდნა, რომლის გათვალისწინებითაც შეტყობინების კონსტრუირება 

მოახდინა მისმა მომწოდებელმა.  

მნიშვნელობათა სისტემა არსებობს მხოლოდ მაშინ თუ ის მუდმივად გამოიყენებდა და 

რეკონსტრუირდება ადამიანების მიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ქრება ან გაუგებარი 

ხდება.  

დანდრადეს აზრით, კულტურის შესწავლა უნდა მოხდეს ინდივიდთა მნიშვნელობათა 

გაანალიზების გზით. 

პიროვნება და მნიშვნელობათა სისტემა 

პიროვნება, როგორც სისტემა კულტურისგან დამოუკიდებლად შეიძლება 

წარმოვადგინოთ, თუმცა, ის მჭიდროდ არის მასთან დაკავშირებული. ჯგუფის მიერ 

გაზიარებული იდეების, ღირებულებებისა და დამოკიდებულებების სისტემა 

კულტურად შეიძლება ჩაითვალოს, ხოლო თუ იგივე ელემენტები იდიოსინკრატულია 

მაშინ საქმე გვაქვს პიროვნულ სისტემასთან. სხვა მიდგომის მიხედვით, ის ცოდნა, 

რომლის ცოდნაც ინდივიდისთვის აუცილებელია ჯგუფის სხვა წევრებთან ადეკვატური 

კონტაქტის დასამყარებლად კულტურაა, ხოლო დამოკიდებულებები და ღირებულებები 

პიროვნების ნაწილს წარმოადგენს. აქ კულტურა მნიშვნელობათა სისტემის 

სინონიმურად გამოიყენება (ჩემი კომენტარი). 

დანდრადე ორივე ამ მიდგომას აკრიტიკებს და მიუთითებს, რომ კულტურისა და 

პიროვნული სისტემების ერთმანეთისგან გამიჯვნა არ არის სწორი. არანაირი იდეა ან 

ელემენტი არ არის ჯგუფში სრულად გაზიარებული ოდესმე მისი წევრების მიერ. 

ყველანაირი შინაარსი რასაც ინდივიდი დაისწავლის ნაწილობრივ კულტურულად არის 

განპირობებული და ნაწილობრივ მის მიერ შევსებული თუ რეკონსტრუირებულია. 

ზოგიერთი ელემენტი ერთდროულად კულტურულიცაა და პერსონალურიც.  
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ორგანიზმის მიდრეკილებები, დრაივები, ქცევები, მოტივაციები, აფექტები, სხვადასხვა 

იმპულსები ყალიბდება გარემოსთან ადამიანებისა და ჯგუფების ადაპტაციის პროცესში, 

რაც თავის მხრივ მნიშვნელობათა სისტემის საშუალებით მიმდინარეობს.  ამ პროცესში 

იქმნება მიმართებათა სისტემა, სადაც ესა თუ ის ელემენტი ან კულტურის შემადგენელი 

ნაწილი ხდება ან პიროვნული სისტემის. თუ დავუშვებთ, რომ არსებობს ელემენტები, 

რომლებიც ერთდროულად კულტურასაც მიეკუთვნებოდეს და პერსონასაც, მაშინ უნდა 

დავასახელოთ ისინი. მაგალითად, წარმატების იდეა ამერიკული კულტურისთვის 

მნიშვნელოვანი ღირებულებაცაა და ამავდროულად შესაძლოა ამერიკელი ინდივიდის 

პიროვნულ სამოტივაციო სისტემაშიც ეკავოს ადგილი პარალელურად.  

ადამიანური გამოცდილება ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს და ხშირად მისი 

მხოლოდ ნაწილია რეპრეზენტირებული კულტურულ შინაარსებში ან მისი გავლენით 

ფორმირებული. კულტურამ შესაძლოა ფორმა და მნიშვნელობა მიანიჭოს 

ინდივიდუალურ გამოცდილებას, თუმცა, ასევე შესაძლებელია, რომ ინდივიდუალურ 

გამოცდილებასთან და მის ინტერპრეტაციასთან წინააღმდეგობაში აღმოჩნდეს. 

ცალკეულ შემთხვევებში კულტურასა და ინდივიდუალურ გამოცდილებას შორის 

საერთოდ არანაირი იმართება არ მყარდება.  

პიროვნულ გამოცდილებასა და კულტურას შორის დინამიკური ურთიერთმიმართებაა 

და ეს ქმნის ცვლილებების საფუძველს. 

დასკვნა - კულტურა, მნიშვნელობათა სისტემა 

დანდრადე კულტურას განმარტავს, როგორც მნიშვნელობათა სისტემას, რომელიც 

დაისწავლება და ზიარდება სამეტყველო ენის საშუალებითა და სხვა სიმბოლური 

სისტემებით. მას გააჩნია რეპრეზენტაციული, დირექტიული და აფექტური ფუნქციები. 

მას აქვს უნარი განაპირობოს კულტურული ელემენტები და მიანიჭოს მნიშვნელობა 

რეალურ სინამდვილეს. მნიშვნელობათა სისტემების დახმარებით ახდენენ ადამიანები 

ადაპტაციას გარემოსთან და ასტრუქტურირებენ ინტერპერსონალურ ურთიერთობებს. 

კულტურულ სისტემაზე გავლენას ახდენს მატერიალური და ეკონომიკური 
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სტრუქტურებისა და საშუალებების განვითარებაც. კულტურა და პიროვნული 

სისტემები უშუალოდ დაკავშირებულია ერთმანეთთან საზიარო ელემენტების 

არსებობის შედეგად.  

კულტურულ მნიშვნელობათა სისტემა შეიძლება გაგებულ იქნას როგორც დაგროვილი 

ცოდნის სისტემა, ინტერ-სუბიექტურად გაზიარებული სიმბოლური რეალობების 

მთლიანობა. 

კულტურის კოგნიტური კვლევები ძირითადად ფოკუსირებულია ოთხ ძირითად 

მიმართულებაზე: სემანტიკა, ცოდნის/ინფორმაციის სტრუქტურები, კულტურათა 

მოდელები და სისტემები,  დისკურსული ანალიზები. 

სემანტიკური კვლევები შეისწავლის ტერმინოლოგიურ/ცნებით სისტემებს. ეს 

მიმართულება ყველაზე ძველია და დღეს კლასიკურად მიიჩნევა. სემანტიკური კვლევები 

უდევს საფუძვლად ე. წ. ეთნომეცნიერებებს.  

ცოდნის სტრუქტურების შესწავლაზე ორიენტირებული მკვლევრები იკვლევენ, თუ რა 

ურთიერთმიმართებები არსებობს სხვადასხვა დისკრეტულ ცნებით კატეგორიებს შორის, 

მათი სისტემების სტრუქტურას განსხვავებულ კულტურებსა თუ ქვეყნებში. იქიდან 

გამომდინარე, რომ კოგნიტივისტების აზრით, კულტურა ადამიანების თავშია 

განლაგებული, ისინი ცდილობენ დაადგინონ მიმართება ინდივიდუალურ მენტალურ 

კატეგორიებსა და კულტურულ სემანტიკურ კატეგორიებს შორის.  

აღწერილობით ანგარიშებთან ერთად,  კოგნიტივისტები მიზნად ისახავენ კულტურული 

მოდელების ასახვას.  

დისკურსული ანალიზის მიმდევარი მკვლევრები აქცენტს აკეთებენ ფოლკლორული 

მასალებისა და რიტუალების ანალიზზე. მაგალითად, შეისწავლიან ზღაპრებს და 

ცდილობენ დააფიქსირონ ამ ტიპის ნარატივებისათვის დამახასიათებელი 

უნივერსალური სტრუქტურები. გარდა ამისა, კოგნიტივისტები აქტიურად იყენებენ 

ლინგვისტური ანალიზის მეთოდებსა და სტრუქტურალისტური ანალიზის მიდგომას. 
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მეხუთე ნაწილი 

რიჩარდ შვედერი.  

კულტურა და პიროვნება 

ორი კლასიკური პოსტულატის კრიტიკული შეფასება 

მომზადებულია: 
,,Rethinking Culture and Personality Theory Part I:  

A Critical Examination of Two Classical Postulates“-  
(ნაწილი პირველი) მიხედვით 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/eth.1979.7.3.02a00040/abstract;jsessionid=C1E8286EE6447CBD9F9D2E
BAB46DA630.f04t03 

 

თარგმნა სალომე კვარაცხელიამ 
 

რიჩარდ ა. შვედერი2 

„... დროა, დავივიწყოთ ვარაუდი (აქამდე ასე გაბატონებული), რომ ყველაფერი 

ურთიერთდამოკიდებულია; შესაძლოა, დროა, სერიოზულად მივიჩნიოთ ჰიპოთეზა, 

რომ არაფერია ურთიერთდამოკიდებული, სანამ ეს კავშირი არ დამტკიცდება ( Mischel 

1971:23, Bem-ის პერიფრაზი 1972b:57)“.  

თავიანთი პოსტულატების უმეტესობა კულტურისა და პიროვნების შესწავლის სკოლამ 

ჩამოაყალიბა 1940-50-იან წლებში (მაგ., Gorer 1943; Kardiner 1945; Benedict 1946; Wallace 

1953; Whiting და Child 1953). ამ პერიოდში დაწინაურებული იყო უნივერსალური 

გენერალიზაციების მცირე ბადე/ჯგუფი, რომელიც ითვლებოდა რომ დიდ გავლენას 

ახდენდა ერთმანეთზე, მაგ., წარსული და აწმყო, მოტივები და ინსტიტუციები, მშობლები 

 
2რიჩარდ ა. შვედერის კომენტარი: წინამდებარე ესსე ავითარებს იმ თემებს, რომელიც განიხილებოდა ამერიკის 

ანთროპოლოგთა ასოციაციის სხვადასხვა შეხვედრა-პრეზენტაციებზე: ,,ნეო-ტეილორისეული შენიშვნები 

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის პოტენციალისადმი“ (სიმპოზიუმი ,,ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია: 

პერენიალური საზღვარი?“ 76-ე ყოველწლიური შეხვედრა, 29.XI-3.XII, 1977, ჰიუსტონი, ტეხასი), ,,კულტურისა და 

პიროვნების თეორიის გადააზრება“ (სიმპოზიუმი ,,ფსიქოანალიზი და ანთროპოლოგია,“ 75-ე ყოველწლიური 

შეხვედრა, 17-21.XI, 1976, ვაშინგტონი, აშშ) და ,,მიწერილი ილუზიები ფსიქოლოგიურ თეორიაში“ (სიმპოზიუმი 

,,ველის შედარებითი კვლევები ბავშვის სოციალიზაციაში,“ 73-ე ყოველწლიური შეხვედრა, 19-24.XI, 1974 მექსიკო-

სითი, მექსიკა). 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/eth.1979.7.3.02a00040/abstract;jsessionid=C1E8286EE6447CBD9F9D2EBAB46DA630.f04t03
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/eth.1979.7.3.02a00040/abstract;jsessionid=C1E8286EE6447CBD9F9D2EBAB46DA630.f04t03
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და ღმერთები. წინამდებარე ესსეში მე გადავამოწმებ, ამ, 1940-50-იან წლების, ასე ვთქავთ, 

ყველაზე მეტად ხაზგასმულ გენერალიზაციებს და აღმოვაჩენ, რომ არც ისე გამძლენი 

არიან ემპირიული დაკვირვებისა და კონცეპტუალური გაანალიზებისადმი. როდესაც 

სათანადოდ ვამოწმებთ, ისინი კარგავენ თავიანთი წინასწარმეტყველების ძალისა და 

ეკონომიურობის უმეტეს ნაწილს და მეტად შეზღუდული და გარემოზე 

დამოკიდებულნი ხდებიან თავიანთ შედეგებში. ასევე ნაკლებად არიან 

ურთიერთდამოკიდებულნი, ურთიერთდაკავშირებულნი, ვიდრე ჩვენ მიგვაჩნდა. 

ამ ესსეში შემოწმებულია 4 პოსტულატი:  

(1) გლობალური მახასიათებლების ძიება ანუ პოსტულატი, რომ სტიმულის 

გენერალიზაცია სტიმულის დისკრიმინაციაზე უპირატესია;  

(2) საფუძვლების ბავშვობაში ძიება ანუ რომ წარსული გავლენას ახდენს აწმყოზე;  

(3) შესადარებელი გარემოებების ძიება ანუ  მიდგომა, რომ კულტურული განსხვავებებს 

განაპირობებს ინდივიდუალური განსხვავები;  

(4) შედეგის მიზეზით ახსნა ანუ ,,ობიექტური“ გარემოსადმიდამთმობი აკომოდაციის 

პოსტულატი.  

1-ლი და მე-2 პოსტულატები შეფასებულია ესსეს I ნაწილში; მე-3 და მე-4 კი - II ნაწილში. 

გამოტანილია შემდეგი დასკვნები: (1) ინდივიდუალური განსხვავებები მართვაში 

ვიწროდ კონტექსტზე დამოკიდებულია და არ გენერალიზდება შესადარებელ 

კონტექსტზე. არ არსებობს მტკიცებულება რომ კულტურული ინტეგრაცია 

გადაულახავია (იხილეთ 1-ლი პოსტულატი). (2) ადრეულ ბავშვობაში მოვლის მანერა 

თავისთავად არ გულისხმობს შესაძლო შედეგებს მოზრდილის ხასიათში (იხ. მე-2 

პოსტულატი). (3) სიტუაციური შედარებითობა ინვერსიულად/პირუკუ არის 

დაკავშირებული კულტურულ ვარიაციასთან; აქედან - ინდივიდუალური 

განსხვევებების მიდგომა კულტურულ განსხვავებებში, უმეტეს შემთხვევაში, 

გამოუსადეგარია (იხ. მე-3 პოსტულატი). (4) ,,ობიექტური“ პირობები, დადებითი და სხვა 

,,ექსტერნალური“ სტიმულები არ უზრუნველყოფენ ორგანიზმის აკომოდაციას მისი 
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გარემოსადმი.თუ ჩვენ არ ვიცით პიროვნების მიზნების, რწმენების, ეთიკის, 

კულტურული მახასიათებლების, ღირებულებების უმეტესობა, ჩვენი უნივერსალური 

გენერალიზაციის უმეტესობას ძალიან ცოტა წინასწარმეტყველური ძალა გააჩინია (იხ. 

მე-4 პოსტულატი). ამ ორნაწილიან ესსეში მიმდინარეობს ეკონომიურობისა და 

წინასწარმეტყველური მომჭირნეობის დაპირისპირებული ურთიერთობების როლის 

განხილვა სოციალური მეცნიერების თეორიაში. აგრეთვე ესსეს უმეტეს ნაწილში 

გაკრიტიკებულია კულტურისა და პიროვნების თეორიის ახლანდელი დაშვებები, თუმცა 

შეცდომა იქნებოდა იმის თქმა, რომ ეს სტატია თითქოს აბათილებს და უარს ამბობს 

მთლიანად ამ მიდგომაზე, რომ ეს ახლებურად ,,გადააზრება“ ამ თეორიის სრულიად 

უარყოფას გულისხმობს. ასე პედანტურად იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ მეცნიერების 

კანონები ძალიან ღრმად არის ჩამარხული კულტურასა და პიროვნების მკვლევრებს 

შორის, რომ შესაძლებელია სერიოზულად შეფასება და ნაყოფიერად კამათი ჩვენი 

მტკიცებების ადექვატურობაზე. 

 

კულტურისა და პიროვნების თეორიის ორი კლასიკური პოსტულატი: რამდენად 

სიცოცხლისუნარიანნი არიან ისინი? 

ჩვეულებრივ, კულტურისა და პიროვნების მკვლევრებს ერთის მხრივ აქვთ მჭიდრო 

კავშირი სოციალურ ინსტიტუციებსა და სიმბოლურ სისტემებთან და მეორე მხრივ 

პიროვნულ ცვლადებთანაც (იხ. მაგ.: Wallace 1952; Whiting და Child 1953; Whiting, 

Kluckhohn და Anthony 1958; Spiro 1965, 1967; Edgerton 1971; LeVine 1973; Levy 1973; 

Whitinh და Whiting 1975). უკანასკნელ წლებში ეს კავშირები დიდწილად 

შესუსტდასიცხადისა და თეორიისნიმუშის გამო და აღმოჩნდა, რომ თეორიას ჰქონდა 

ბევრი კითხვა ტერმინ ,,პიროვნების“ მართებულობასთან დაკავშირებით ანუ როგორც ეს 

ტერმინი გამოიყენებოდა კულტურისა და პიროვნების კვლევებში (იხ. მაგ.: D’Andrade 

1965, 1973, 1974,; Mischel 1968, 1973; Shweder 1972, 1973, 1975, 1977a, 1977b, 1977c, 1977d,; 

Fiske 1974, 1978; Ross 1977; Ross, Amabile და Steinmetz 1977; Shweder და D’Andrade 1979). 

ზოგჯერ ამ სიცხადისა და თეორიის პატერნის შედეგი ნეგატიური და მკაცრია, 
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განსაკუთრებით ქცევის ნებისმიერი მიდგომისადმი, რომელიც ხაზს უსვამს ,,გენეზისს“ 

(ადრინდელი გამოცდილების საწყისები) და/ან ,,ტიპოლოგიას“ (ინდივიდუალური ან 

კულტურული განსხვავებების კლასიფიკაცია). სწორედ ეს შედეგებია გამოკვლეული 

ქვემოთ კულტურისა და პიროვნების თეორიის ორ კლასიკურ პოსტულატთან 

მიმართებაში სპეციალური შენიშვნებითურთ. 

I პოსტულატი: გლობალური მახასიათებლების3 ძიება ანუ პოსტულატი იმის შესახებ, 

რომ სტიმულის გენერალიზაცია უფრო აღმატებულია სტიმულის დისკრიმინაციაზე. 

პოსტულატი 1ა: გლობალური პიროვნული მახასიათებლების(თრეიტების) ძიება 

... ბავშვის ატიტუდები მშობლებისადმი და ნაკლებხარისხოვნად თავისი და-ძმებისადმი 

ჩამოყალიბდებიან იმ ატიტუდების პროტოტიპებად, რომელიც მას ექნება შემდგომში 

შეხვედრილი ადამიანების მიმართ (Gorer 1943). 

… ზებუნებრივთან ურთიერთობისა და გავლენის მიღება/ქონის რიტუალ-ტექნიკები 

შეესაბამებიან და წარმოადგენენ იმ ურთიერთობის მოდელების გენერალიზაციას, 

რომელსაც იყენებენ ბავშვები მშობლებზე გავლენის მოსახდენად (Spiro და D’Andrade 

1958). 

პოსტულატი 1ბ: გლობალური კულტურული მახასიათებლების ძიება 

... სუპერორდინაციისა და სუბორდინაციის, განსხვავებისა და ამპარტავნების პატერნები 

თანმიმდევრულად მუდმივია ყველა სფეროში დაწყებული ოჯახიდან, რელიგიური და 

პოლიტიკური ორგანიზაციებით დასრულებული; შესაბამისად ყველა ამ ინსტიტუციაში 

განსახორციელებელი ქცევის ნიმუშები ერთმანეთს ანმტკიცებენ (Gorer 1943). 

რელიგიური დოგმები, ეკონომიკური პრაქტიკები და მთლიანად პოლიტიკური 

პროცესები ვიწრო სფეროებს არ მოიცავენ, წვრილ-წვრილად დანაწევრების გზით 

ვრცელდებიან,სცდებიან თავიანთ საზღვრებს და საბოლოო ჯამში ერთ დიდ 

მთლიანობად იკვრებიან... მე დავიწყე იმ წანამძღვრით, რომ ქცევის ყველაზე 

 
3მახასიათებელი ანუ Trait. (მთარგ.) 
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იზოლირებული ნაწილებსაც კი აქვს სისტემური კავშირი ერთმანეთთან... ადამიანთა 

საზოგადოებამ უნდა ჩამოაყალიბოს ცხოვრების/თანაცხოვრების გარკვეული პროექტი, 

გეგმა... ადამიანები, რომლებიც ეთანხმებიან იმ ღირებულებას, რომ უნდა ცხოვრობდე 

მუდმივად კეთილგანწყობაში და თავიდან ირიდებდე ქაოსს, გარკვეულწილად 

ემიჯნებიან მათ, რომელთაც ღირებულებათა სხვა სისტემა აქვთ და შესაბამისად 

სხვანაირად ფიქრობენ, იქცევიან (Benedict 1946:11-12). 

პიროვნების ან კულტურის აღწერის ნებისმიერი მცდელობა აწყდება ორ ბაზისურ 

კითხვას: 1. რამდენად ფართოდ გენერალიზდება ცალკეული პიროვნებების ან 

პიროვნებათა ჯგუფის ემოციები, ფიქრები, აზრები და ქმედებები საწინააღმდეგო 

სტიმულთან, კონტექსტთან ან დარგთან მიმართებაში? 2. აღწერითი კატეგორიების 

ლიმიტირებულ რიცხვებში რა მანძილზე, რამდენად შეიძლება დავახასრისხოთ 

ცალკეული პიროვნებების ან მათი ჯგუფის ფიქრები, გრძნობები, ქცევები? ეს ორი კითხვა 

ურთიერთდაკავშირებულია. თუკი ქცევა ფართოდ არის გენერალიზებული, მაშინ მისი 

აღწერა შესაძლებელია რამდენიმე კატეგორიით და პირიქით. 

პირველი პოსტულატი და გლობალური მახასიათებლების თეორიის ყველა ტიპოლოგია 

ამტკიცებს, რომ ქცევის ინივიდუალური ან კულტურული განსხვავებები ფართოდ 

გენერალიზებულია და მათი აღწერა შესაძლებელია შედარებით მცირე რაოდენობის 

კატეგორიებით (მაგ.: ექსტროვერტები vs ინტროვერტები, აპოლონური vs დიონისური). 

ცხადია, არ არსებობს აბსოლუტური სტანდარტი, რომელიც წყვეტს თუ რამდენად 

ფართოა ეს ,,ფართო“ (გენერალიზაცია) ან რამდენად ცოტაა ეს ,,მცირე“. მიუხედავად იმ 

არეალისა, რომელშიც პერსიმონია (ეკონომიურობა) არის თეორიის შეფასების 

ადექვატურობის კრიტერიუმი, მონათესავე ხარისხის კითხვების შეუთანხმებლობა მაინც 

მნიშვნელოვანია. 

ბენედიქტი (Benedict 1934)აღწერს სამყაროს, სადაც დიად გადაწყვეტილებებს ერთად 

იღებენ. მას სჯერა, რომ  ხალხის რიტუალური ყოფაცხოვრების ცოდნის საფუძველზე 

შეგვიძლია დასკვნის გამოტანა მათპოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო 

ყოფაცხოვრების წესებზეც. ის ასევე მსჯელობს, რომ ადამიანებს, რომლებიც 
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მონაწილეობენ დეპერსონიზირებულ რიტუალებში, ეზიზღეაბთ პოლიტიკური 

ოფისები, თავს არიდებენ ნორმებს და აუფასურებენ ჰეროიზმს (მისი ,,აპოლონური“ 

ტიპი). მიშელი (Mischel 1968) კი საწინააღდეგოდ აღწერს სამყაროს, რომელიც ფაქიზი და 

მოწესრიგებულია - ,,დაგუბებულია პატარ-პატარა სუფთა, განცალკევებულ გუბეებად“. 

მიშელისთვის, იმის ცოდნა, რომ ადამიანს სძულს მამამისი პირდაპირპროპორციულად 

არ განაპირობებს იმას, რომ მას იგივე დამოკიდებულება ექნება თავისი უფროსისადმი. 

კონტინუუმის მიხედვით, იმ სამყაროებს შორის, რომელშიც, ერთის მხრივ, ყველაფერი 

სისტემურად ურთიერთდამოკიდებულია და მეორეს მხრივ - ქაოსია, არსებობს უამრავი 

სივრცე დავისთვის თუ რამდენად ფართოდ შეიძლება გენერალიზდეს ქცევა. ყველაზე 

მეტად ვერ თანხმდებიან კითხვაზე თუ რამდენად უნდა იქნეს კონტექსტი 

გათვალისწინებული აღწერით კატეგორიებსა და ჰიპოთეტურ მახასიათებლებში. ასევე 

მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ, რომ არასწორია კითხვა: ,,არსებობს თუ არა 

თრეიტები?“, უმჯობესია ასე ვიკითხოთ: ,,რამდენად არის თრეიტი გარემოზე 

დამოკიდებული?“. ინდივიდუალური და კულტურული განსხვავებები, რა თქმა უნდა, 

არსებობენ, მაგრამ რამდენად გენერალიზდებიან ისინი სხვადასხვა სიტუაციებზე? 

 

გლობალური პიროვნული მახასიათებლები: 

არარსებული ფენომენის ძიებაში? 

წლების განმავლობაში, პიროვნების ფსიქოლოგები ეძებდნენ გენერალიზებულ 

მუდმივობებს, რომლებითაც ადამიანები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან თავიანთი 

გრძნობებითა და სოციალური ქცევებით კონტექსტთან მიმართებაში. საბოლოოდ მათ 

აღმოაჩინეს, რომ მეთოდის სხვადასხვაობა და შეუსაბამობა გაცილებით მეტია, ვიდრე 

პიროვნებათა შეუსაბამობა (იხ. მაგ.: Burwen და Campbell 1957; Campbell და Fiske 1959; 

Burton 1970). ხასიათის განსხვავებადი თვისება, მაგ.:  ,,ავტონომია“ და ,,ძალაუფლება“, 

ჩვეულებრივ მაღალია ასოციაციის მეთოდში და პარალელურია ჯვარედინ მეთოდებში. 

მაგალითად, თუ ,,ავტონომია“ და ,,ძალაუფლება“ იზომება ორი მეთოდით: პროექციული 
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ტესტითა (თემატური აპერცეფციის ტესტი. T.A.T.) და კლინიკური ინტერვიუთი, 

,,ავტონომია“ და ,,ძალაუფლება“ დადებითად კორელირებს ერთმანეთზე პროექციულ 

ტესტში, ვიდრე ,,ავტონომია“ თავის თავთან ორ ჯვარედინ მეთოდში. ზოგადად, 

პიროვნების გაზომვის მეთოდების მახასიათებლები (კლინიკური ინტერვიუ, 

პროექციული ტესტი სტიმულსა და კონტექსტზე) გაცილებით სტაბილური აღმოჩნდა, 

ვიდრე თვით პიროვნებების მახასიათებლები. ერთი მეთოდის კვლევა, ჩვეულებრივ, 

გაცილებით მეტს გვეუბნება სოციალური მეცნიერების მეთოდოლოგიურ 

არტეფაქტებზე, ვიდრე რაიმე სხვა. 

პიროვნების ფსიქოლოგებმა ასევე აღმოაჩინეს, რომ ჰიპოთეტური გლობალური 

მახასიათებლის აღწერები (მაგ.: ,,დამოკიდებულება“, ,,დომინანტობა“, ,,მეგობრულობა“) 

ტიპურად იანგარიშება 9-დან 15 პროცენტამდე ინდივიდუალური განსხვავების 

მრავალფეროვნების ფონზე ბუნებრივად არსებულ სიტუაციებში(იხ. Mischel 1068. 1973 

და Fiske 1978; Newcomb 1929, 1931; Raush, Dittmann და Taylor 1959; Raush, Farbman და 

Llewellyn 1960; Sears 1963; Hunt 1965;  Endler და Hunt 1966, 1969; Moos 1968, 1969; Argyle 

და Little 1972; Shweder 1972, 1973). ჯიუტი ბავშვი ერთნაირად არ ჯიუტობს საუზმობისას 

სამზარეულოს მაგიდასთან და სათამაშო ოთახში. ბავშვი, რომელიც სხვებზე მეტად 

ითხოვს დახმარებას, აუცილებლად არ არის ის ადამიანი, რომელიც მუდმივად ეძებს 

ფიზიკურ სიახლოვეს სხვებთან. კაცი, რომელიც მეტად გამოხატავს თავის ემოციებს 

ცოლთან, შესაძლოა სულაც არ გამოხატავდეს ემოციებს თავის მეგობრებთან. ადამიანი, 

რომელიც წინააღმდეგობის გაწევისას ბრაზდება, შეიძლება სულაც არ ბრაზდებოდეს 

რიგში დგომისას, ვინმე რომ ჩაუხტეს წინ. მოზარდი, რომელიც მეტად მტრულად არის 

განწყობილი მშობლების მიმართ, ჩვეულებრივ ნაკლებად მტრულად განწყობილია 

უფროსის მიმართ. ინდივიდუალური განსხვავებები ერთ გარემო-პირობაში არ 

წინაწარმეტყველებს ინდივიდუალურ განსხვავებას სხვა სიტუაციაში. განსხვავებული 

სიტუაციები, სტიმულები ან გარემოებები სხვადასხვაგვარად მოქმედებენ სხვადასხვა 

ადამიანებზე. 
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მაგალითად, განვიხილოთ, 1-ელ ცხრილში მოცემული სამი ქცევითი ინდიკატორის 

ურთიერთობა აღზრდის პროცესში.  ამ ცხრილში მოცემული კორელაციები (პირსონის r) 

მიღებულია ლონგაბაუგის (Longabaugh 1966:10) კვლევის რაპორტიდან. ისინი 

მიღებულია თითოეული ქცევის საშუალო პროპორციიდან 24 

ინდოელი,რაჯპუტელიბავშვის კვლევიდან, რომელთაც აკვირდებოდა ლეი მინტურნი 

(Leigh Minturn. იხ. Shweder 1973:536). ამ ცხრილის გასაოცარი მახასიათებელი არის ის, 

რომ მაგ.: იმის ცოდნა, თუ რომელი ბავშვი მეტად შესთავაზებს სხვას დახმარებას, 

რეალურად ძალიან ცოტას გვეუბნება იმაზე, თუ რამდენად განახორციელებს ის მეორე 

ქცევას ანუ შესთავაზებს სხვას მხარდაჭერასა და მიღებას (r = .17) ან რომელია მეტად 

მიდრეკილი პასუხისმგებლიან შეთავაზებაზე (r = - .25). ამ სამ მახასიათებელს შორის 

კავშირი საკმაოდ სუსტია და ეს აღმოჩენები ტიპურია ქცევითი დაკვირვებებისთვის. 

 

 

 

ცხრილი 1 

კორელაციური კავშირები 3 ინდიკატორს შორის 24 რაჯპუტელი ბავშვის აღზრდის 

ქცევის დაკვირვებისას4 

2                   3 

1. სთავაზობს დახმარებას                                           .17                  .11 

2. სთავაზობს მხარდაჭერას და მიღებას                   -                    - .25 

3. პასუხს აგებს თავის შეთავაზებაზე                        -                      - 

4.  

კროსკულტურული მტკიცებულებები ვაითინგისა და ვაითინგის (Whiting და Whiting, 

1975:163) კვლევიდან, რომელიც ეხებოდა ბავშვების სოციალურ ქცევას ვერანაირ 

 
4მონაცემები ლონგაბაუგის კვლევიდან (Longabaugh, 1966: 108-110) 
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დახმარებას ვერ უწევს 1-ელ პოსტულატს. 6 სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელი 

134 ბავშვის ქცევების შედარებით (ზემოთ განხილული რაჯპუტელი ბავშვებიც 

იგულისხმება) აღმოჩნდა, რომ ქცევის სისტემის კონსისტენტურობის (ამ შემთხვევაში 

,,პროსოციალური“ ქცევა) უმაღლესი მაჩვენებელი კონტექსტთან მიმართებაში (ქცევა 

ცხოველებთან, თანატოლებთან, მოზრდილებთამ) არის .29 (პირსონის r). აღზრდის 

ქცევასთან მიმართებაში კონსისტენტურობის კოეფიციენტია .05. იმის ცოდნა, რომ ერთი 

კერძო ბავშვი,  სხვებთან შედარებით, მეტად აღზრდილია და შესაბამისად ექცევა თავის 

მშობლებს, ვერაფერს გვეტყვის იმაზე, თუ როგორ მოექცევა იგი თავის თანატოლებს. მე-

2 ცხრილი გვიჩვენებს ვაითინგების (Whiting და Whiting, 1975) კვლევის საბოლოო 

მტკიცებულებას ინდივიდუალური განსხვავებების კონსისტენტობის ხარისხზე 

სათითაოდ ქცევის 6-ვე სისტემაზე სამ სხვადასხვა ტიპის სიტუაციაში (ქცევები: ჩვილთან 

vs თანატოლთან; თანატოლთან vs უფროს ადამიანთან; ბავშვთან vs მშობელთან). 

ინდივიდუალური განსხვავებების გენერალიზაციის ხარისხი არც ისე შთამბეჭდავია. 

 

ცხრილი 2 

საშუალო კორელაცია (Pearson r) ინდივიდუალური განსხვავებების ანგარიშისთვის 6 

სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელი 134 ბავშვის კვლევიდან 3 ტიპის სიტუაციაში 

(ქცევები: ჩვილთან vs თანატოლთან; თანატოლთან vs უფროს ადამიანთან; ბავშვთან vs 

მშობელთან) 6 განსხვავებული ქცევისთვის5 

 

აღზრდა                                                  .05 

აგრესია                                                   .08 

დომინანტობა-დამოკიდებულება     .10     

სიახლოვე-დამოკიდებულება           .14 

 
5ადაპტირებულია ვაითინგების კვლევიდან (Whiting და Whiting, 1975:163) 
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სოციალურობა                                       .17 

პროსოციალური ქცევა                         .29 

 

ხასიათის ძლიერად გენერალიზებული თრეიტებისთვის საფუძვლიანი მხარდამჭერი 

მონაცემების ძიებისას მსგავსი ჩავარდნები, როგორც ზედა ცხრილშია, ნამდვილად არ 

არის იდიოსინკრეტული. მაგალითად, ბარვენმა და კემპბელმა ჩაატარეს კვლევა, რათა 

ეპოვნათ ,,გენერალიზებული ატიტუდები ავტორიტეტებისადმი, რომელიც მიღებულია 

წინა შეხვედრებიდან ავტორიტეტებთან, განსაკუთრებით ადრე, ოჯახურ სიტუაციებში“ 

(Burwen და Campbell, 1957:29). მათ გამოიყენეს ,,აპარატული ფაქტორების“ მეთოდი 

(მეთოდის სახეობა ,,apparatus factors”). დაბალი კონსისტენტობის კოეფიციენტების 

მიღებისას იძულებული გახდნენ, დაესკვნათ, რომ ,,სტიმულის გენერალიზაცია 

სახასიათოა აუტისტური ფიქრის პროცესებისათვის ნორმალური ძილის მდგომარეობაში 

და ექსტრემალურად ნევროტიკებისთვის და ფსიქოპატებისთვის მღვიძარე 

მდგომარეობაში, ამის შერევა არ ხდება მღვიძარე მდგომარეობაში მყოფი ნორმალური 

ინდივიდების აღქმებისას, როგორც ამ კვლევის სატესტო პოპულაციამდაამტკიცა“ 

(Burwen და Campbell, 1957:30). როგორც ჩანს პიაჟეც (1962) იგივე დასკვნამდე მივიდა. ის 

ამტკიცებს, რომ სტიმულის ფართო გენერალიზაცია ამართლებს და მოქმედებს მხოლოდ 

,,გარკვეულ გამონაკლის სიტუაციებში, როგორიცაა ბავშვების თამაში, ბავშვებისა და 

მოზრდილების ძილი და ხანდახან სრულიად მოდუნებულ მდგომარეობაში ფიქრი (მაგ.: 

ფსიქოანალიტიკური სეანსის განმავლოაბში). ყველა ზემოთჩამოთვლილი სიტუაციაში 

ასიმილაცია (ანუ სტიმულის გენერალიზაცია) წინ უსწრებს აკომოდაციას (ანუ პასუხის 

განსხვავებულობას) ან თითქმის აძევებს კიდევაც მას“ (Piaget 1962:211). 

ხასიათის გენერალიზებული ან გლობალური თრეიტების ცხადი მტკიცებულებების არ 

არსებობა გასაკვირი მოვლენაა. თვით ჩვენც კი, სოციალური მეცნიერების 

წარმომადგენლები და დილეტანტები ვიზიარებთ იმ ინსტიტუციებისა და პიროვნების 

ყოველდღიურ თეორიებს, რომლებიც გვთავაზობენ, რომ ქცევის გარკვეული 
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მახასიათებლები ერთმანეთის გვერდიგვერდ იჩენენ თავს (მაგ.: ,,იღიმის ადვილად“ და 

,,თავის თავს სხვებთან წარადგენს“. ,,კეთილი“ და ,,კარგბუნებოვანი“) ან ერთმანეთს 

უპირისპირდებიან (მაგ.: ,,აგრესიული“ და ,,მეგობრული“; ,,ღია“ და ,,გულჩათხრობილი“) 

(იხ. Brown 1965; D’Andrade 1974). ძალიან ბევრი პიროვნების ფსიქოლოგი და დილტენტი 

ამ ,,ყოველდღიურ“ პიროვნების თეორიებს ან მახასიათებლებს  მიიჩნევს როგორ 

ინდუქციურ გენერალიზაციას. 

ნელ-ნელა თავს იჩენს ტენდენცია, რომ ყოველდღიური პიროვნების თეორიები 

გამოხატავენ ფართოდ გაზიარებულ უკვეარსებულ აზრებს, შეხედულებებს იმაზე, თუ 

რა რისი მსგავსია ან რა რასთან არის დაკავშირებული კონცეპტუალურად (იხილეთ მაგ.: 

Mulaik 1964; D’Andrade 1965, 1973, 1974; Shweder 1972, 1975, 1977a, 1977b, 1977c, 1977d; 

Ebbesen and Allen 1977).  

ზოგადად, შემაშფოთებელია, რომ თითქმის ყველა არსებული მტკიცებულება 

აბსტრაქტული მახასიათებლებისათვის და ტიპური კონცეპტებისთვის (მაგ.: 

,,დამოკიდებულება“, ,,ინტროვერსია“) პიროვნების ფსიქოლოგიის ლიტერატურაში 

მოგროვებულია ინტერპერსონალური შეფასებების ფორმებიდან, კითხვარებიდან და 

ინტერვიუებიდან (იხ. Cattell 1957;  Norman 1963; Smith 1967; Lorr and McNair 1963 და სხვ.). 

მოსალოდნელია, რომ კონცეპტუალური შეერთებები (მაგ.: ,,იღიმება მარტივად“ და 

,,უყვარს წვეულებები“) და კონცეპტუალური გამონაკლისები (მაგ.: ,,კეთილი“ და 

,,მენეჯერული“) დომინირებენ მსჯელობის პროცესისას (იხ. მაგ.: D’Andrade 1973, 1974; 

Shweder 1975, 1977a).ზემოთ მოცემული მაგალითის მსგავსად, არსებობენ მსგავსი 

ცვლადები, რომლებიც განიხილებიან ერთმანეთის გვერდით ან პარალელურად, მაშინაც 

კი, როდესაც ქცევაში ერთად არ ვლინდებიან.  

შევადაროთ, მაგალითად, ჰიპოთეტური მახასიათებლის - ,,მოლაპარაკე“  ხუთ 

ინდიკატორს შორის არსებული ინტერკორელაციის პატერნი, რომელიც წარმოდგენილია 

მესამე ცხრილში. მონაცემები მიღებულია ნიუკომბის (1929) წელს ჩატარებული 

კვლევებიდან, რომელიც ემსახურებოდა საზაფხულო ბანაკში ბიჭების მიერ ქცევაში 

გამოხატულ ინტროვერსია-ექსტროვერსიის აღრიცხვას. ეს კვლევა იმით არის 
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განსაკუთრებული, რომ მისი მონამცემების საფუძველზე შესაძლებელია შევადაროთ რა 

რის თანხლებით მიმდინარეობს ქცევაში, როგორც იქვე ჩაწერილი და ჩანიშნული, და რა 

რის თანხლებით მიმდინარეობს ქცევაში, როგორც შეჯამებული და განხილული პირადი 

რეიტინგების მიხედვით მათ მიერ, ვინც ამ ქცევებს იწერდა თავისით. 

ცხრილი 3 

,,მოლაპარაკე“ ტიპისთვის ქცევითი ინდექსების ინტერკორელაცია 30 ბიჭისთვის 

ბანაკიდან. მიღებულია ქცევის უშუალოდ გამოთვლით (დახრილი შრიფტით, ზედა 

ნახევარ-მატრიცა) და ქცევის შემდგომი რეიტინგებიდან (ქვედა ნახევარ-მატრიცა)6 

 

,,მოლაპარაკეს“ ქცევითი ინდექსები 

1. ყვება თავის წარსულსა დამიღწევებზე. 

2. ხმამაღლა და სპონტანურად გამოხატავს სიხარულის ან იმედგაცრუების ემოციას. 

3. მხოლოდ საჭირო კითხვების დასმითა და მათი პასუხით გამოდის იოლად თავის 

კონსულტანტებთან საუბრისას. 

4. როგორ ატარებს ,,წყნარ საათს“? 

5. ძალიან დიდ დროს ატარებს მაგიდასთან, საუბარში. 

1                    2                    3                    4                    5 

1.52                  .05                 .29                  .20 

                            2                    .67                                       .03                -.14                  .08 

                            3                    .61                 .68                                      -.11                  .48 

4                    .97                  .88                .66                                         .16 

                            5                    .66                  .92                 .77               .75 

 

 
6ადაპტირებულია ნიუკომბის კვლევიდან (Newcomb, 1929: 42, 48) 
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მესამე ცხრილიდან, იმ მონაცემების დაყრდნობით, რომელიც ეხება ქცევის უშუალოდ 

დაფიქსირებას, ძალიან რთულია დასკვნების გამოტანა ამ ხუთ ინდიკატორზე. ქცევითი 

მტკიცებულება კონსისტენტურია იმ აზრის, რომ ინდივიდუალური განსხვავებები 

მცირედ გენერალიზდება სიტუაციასთან მიმართებაში. მაგალითად, იმის ცოდნა, 

,,წყნარი საათის“ დროს ბავშვი ლაპარაკობს თუ არა, ძალიან ცოტას გეუბნება იმაზე თუ 

რამდენს ილაპარაკებს ან არა, ჭამის დროს (r = .16) 

 

ეკონომია მუდმივობის წინააღმდეგ (Parsimony vs Consistency): 

მრავალფეროვანი კონტექსტი არც ისე კარგია 

როგორი რეაქცია უნდა გვქონდეს ყველა ჩავარდნილ მცდელობაზე, რომ ვიპოვოთ რაიმე 

სახის მტკიცებულება გენერალიზებული ან ზოგადი თრეიტებისთვის? ამ განმეორებადი 

იმედგაცრუებების შედეგად (იხ. Burwen and Campbell 1957; Mischel 1968, 1973; Endler and 

Hunt 1966, 1969) პიროვნების ფსიქოლოგიაში დაკვირვების აქცენტმა გადაინაცვლა 

დისკრიმინაციის პროცესებზე და განსხვავებებზე და არა გენერალიზაციის პროცესზე. 

სამწუხაროდ, მახასიათებელი კონცეპტების ამ გამხლეჩ - ,,დაყავი და იბატონე“ - 

სტრატეგიას, იმის მისაღწევად რომ როგორღაც შეჯერებულიყო პიროვნება-სიტუაციის 

ინტერაქცია, გვერდითი ეფექტები აღმოაჩნდა, თავისი სპეციფიკური სიძნელეები: 

თეორიული კატეგორიების არაეკონომიური გავრცელების პრობლემა. 

თრეიტის გახლეჩვის სტრატეგია გამოსადეგია პიროვნების თეორეტიკოსებისთვის, 

რადგან მათ არ ეხებათ ინდივიდუალური განსხვავებების გენერალიზება. მათთვის 

უფრო რელევანტური კითხვაა, თუ რამდენ და რომელ გარემო-პირობებში იპოვეს 

ყველაზე მეტი გენერალიზაცია. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ, რომ აღმოვაჩინეთ 

(მითუმეტეს, რომ ნამდვილად ასეა, Sears 1963), რომ გლობალური მახასიათებელ-

კონცეპტი ,,დამოკიდებულება“ შეუძლებელია გამოვიყენოთ მუდმივად ბავშვების 

სოციალური ქცევის აღსაწერად; ეს ნიშნავს, რომ ბავშვები რომლებიც დიდ ყურადღებას 

ითხოვენ, სულაც არ არიან მუდმივად დედის კაბას გამოკერებულნი. კონსისტენტობის 
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კრიტერიუმი გვეუბნება, რომ მარტივად ,,გადავწეროთ“ ორიგინალი მახასიათებელ-

კონცეპტი ისე, რომ დავყოთ ორ დამოუკიდებელ კონცეპტად. ჩვენ აღარ ვსაუბრობთ 

,,ბავშვებზე, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან“. ნაცვლად ჩვენ ვსაუბრობთ ,,ბავშებზე, 

რომლებიც ითხოვენ ყურადღებას“ და ,,ბავშვებზე, რომლებიც ითხოვენ ფიზიკურ 

სიახლოვეს“. თუკი, შემდგომში ვიპოვით ბავშვებს, რომლებიც დედებისგან ითხოვენ 

ყურადღებას თამაშის დროს, მაგრამ სახლში არ ითხოვენ, ჩვენ ისევ, კიდევ ერთხელ 

,,გადავწერთ“ ჩვენს თრეიტ-ცნებას და ამჯერად მასში შევიტანთ ახალ/მეტ გარემო-

პირობას. და ვისაუბრებთ ,,ბავშვებზე, რომლებიც დედებისგან ითხოვენ ყურადღებას 

სათამაშო მოედანზე“ და ,,ბავშვებზე, რომლებიც დედებისგან ითხოვენ ყურადღებას 

სახლში“. 

კონსისტენტობა არ არის ჰიპოთეზა. ეს არის კრიტერიუმის აუცილებელი მოთხოვნა. ეს 

არის კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც თრეიტების თეორეტიკოსები იღებენ ან 

გამორიცხავენ გარკვეულ თრეიტ-ცნებებს/კონცეფციებს. კონსისტენტობა გვკარნახობს 

თუ რა დოზით უნდა გავითვალისწინოთ/შევიტანოთ კონტექსტი ჰიპოთეტური 

მახასიათებლის განსაზღვრისას. ლოგიკურია, რომ თრეიტის კონსისტენტობა 

ყოველთვის დაცულია მეტი და მეტი კონტექსტის შეტანით ცნების განსაზღვრისას, 

თუმცა აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ,,კონსისტენტობა“ არ არის ის, რაც უნდა 

შევაფასოთ, არამედ ეს არის თრეიტის ,,გენერალიზაციის ხარისხი“. ჩვენ ვცდილობთ 

ვიპოვოთ აღწერის ის დონე, სადაც ჩვენი ქცევის ინდიკატორები არის შინაგანად 

კონსისტენტური ან ჰომოგენური. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიშელის (Mischel, 

1968) მტკიცებულების იმპლიკაცია გაცილებით გასაგები ხდება. მივიღებთ რა, 

კონსისტენტობას ჩვენს კრიტერიუმად, ჩვენი მახასიათებელი ცნებები გახდებიან 

გაცილებით კომპლექსურები და კონტექსტზე დამოკიდებულნი, მაგალითად, ,,ბავშვები, 

რომლებიც მოითხოვენ დედებისგან, რომ უყურონ, როდესაც ისინი აშენებენ სახლებს ან 

აწყობენ კონსტრუქციებს, როდესაც მათ თავიანთი სქესის თანატოლები უყურებენ“ ან 

შესაძლოა ,,კულტურები, რომლებშიც ადამიანები დეტალების დანახარჯების 

გენერალიზებას ახდენენ, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა საუბრობენ პირად 
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ურთიერთობებზე კლინიკური ინტერვიუს ფარგლებში“ (იხ. Inkeles, Hamfmann და Beier, 

1958:11). ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ბევრი გარემო-პირობის 

გათვალისწინება ქცევითი მრავალფეროვნების შესაბამისად (თუმცა, ავტორი იმედს 

იტოვებს, რომ ქცევითი მრავალფეროვნება გაცილებით მწირია, ვიდრე 

გასათვალისწინებელი გარემო-პირობა. მთარ.). თუკი ჩვენ დაგვრთავენ ნებას, რომ 

ჩავრთოთ საკმარისი გარემო-პირობა ჩვენი მახასიათებლის განმარტებისას, ჩვენ 

ყოველთვის შევძლებთ კონსისტენტობის აღმოჩენას; ბავშვებს, რომლებიც მოითხოვენ 

დედებისგან, რომ უყურონ, როდესაც ისინი აშენებენ სახლებს ან აწყობენ 

კონსტრუქციებს, როდესაც მათ თავიანთი სქესის თანატოლები უყურებენ, შეუძლიათ ეს 

მოითხოვონ დღის ნებისმიერ დროს, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი თანატოლი 

უყურებს, მიუხედავად იმისა, თუ რას ,,აშენებენ“ და ა.შ. ჩვენ ყოველთვის შევძლებთ 

აღმოვაჩინოთ (რაიმე სახის) კონსისტენტობები (მუდმივობა), მაგრამ საკმაოდ დიდი 

დანაკარგის - ეკონომიურობის შეწირვის - ფასად. 

რამდენი გარემო-პირობა უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ვსაზღვრავთ 

მახასიათებელს? რამდენი თრეიტ-კატეგორია შეგვიძლია გამოვიყენოთ? როგორც ჩანს, 

არ არსებობს რაიმე სახის ლოგიკური გამოსავალი, თუ როგორ უნდა ვუპასუხოთ ამ ორ 

შეკითხვას: 1) ნომოთეტი მეცნიერების პასუხი: აღწერე და გამოიყენე იმდენი გარემო-

პირობა, რამდენის ნებასაც ეკონომიურობის კანონი გრთავს; 2). იდიოგრაფი 

კლინიცისტების პასუხი: აღწერე და გამოიყენე იმდენი გარემო-პირობა, რამდენიც 

საჭიროა ქცევაში მუდმივობების აღმოსაჩენად. 

არსებითად არაფერია მცდარი კლინიკოსების პასუხებში. კლინიკურ გაგებაში 

ყოველთვის იგულისხმებოდა, რაც შეიძლება მეტი კონტექსტის ჩართულობა, რადგან 

კლინიკური მეთოდოლოგია ხშირად აწარმოებს იმ კონტექსტების ჩამონათვალს, რამაც 

განაპირობა კერძო ადამიანის კერძო ქცევა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფაქტია, რომ 

არსებობს ანგარიშგასაწევი მტკიცება, რომ არსებობენ  ,,იდიოსიკნრეტული“ ან 

,,ინტერაქციული“ ეფექტები, ,,განსაკუთრებულიმიჩნევა“, რომ ,,განსაკუთრებულ 

სიტუაციას“ კერძო პიროვნების ქცევის აღძვრაში განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის 
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(Raush, Farbman და Lewellyn 1960; აგრეთვე Endler და Hunt 1966; Moos 1968, 1969; Argyle 

და Little 1972). კაცი, რომელიც სხვებზე მეტად გამოხატავს ემოციებს თავის მეუღლესთან, 

ჩვეულებრივ სულაც არ გამოხატავს თავის ემოციებს მეგობრებთან. აქედან გამომდინარე, 

ერთ-ერთი დაბრკოლება სწორედ ის, არის, რომ მსგავსი ჩამონათვალების გაკეთება ვერ 

გვაახლოებს გენერალური ახსნითი სქემის ჩამოყალიბებასთან. 1-ლი პოსტულატი არ 

მიგვიყვანს ეკონომიურობამდე (პერსიმონიამდე). პიროვნების დონეზე, ის ჩვენ მოგვცემს 

საშუალებას შევამციროთ ინდივიდებს შორის განსხვავების არეალი. 

 

სხვა რეაქციები გლობალური თრეიტების არარსებობაზე  

არსებობს რამდენიმე სხვა ხედვა გლობალური თრეიტების არარსებობაზე. ერთ-ერთი 

მათგანის მიხედვით, დროსთან ერთად სხვა ახალი მეთოდები ჩამოყალიბდება, 

რომელიც გლობალური თრეიტების პოვნაში მეტად დაგვეხმარება (LeVine, 1973). 

ბემი გვთავაზობს, რომ იდიოგრაფიული მიდგომის სინთეზირება მოვახდინოთ 

პიროვნების საკვლევ მიდგომებში, რათა მეტად იყოს კონტექსტი დავიწროებული და რაც 

მთავარია, ფართო მასებზე გენერალიზაცია შემცირდეს, რადგან ერთი კონკრეტული 

ინდივიდი იმ კონკრეტული გარემოს ზეგავლენით რა კონკრეტულ ქცევასაც 

განახორციელებს, ძალიან ცოტა პროცენტით თუ გვაძლევს სხვებზე მისი მონაცემების და 

ქცევის სტილის გენერალიზაციის მიზეზს (1974:513). 

რაც შეეხება პირველი პოსტულატის კულტურული ინტეგრაციის მიდგომისადმი 

მისადაგებას, ამ შემთხვევაშიც საკმაოდ ბუნდოვანი და ემპირიულად არამტკიცე 

მდგომარეობაა. აღსანიშნავიაორი კვლევა, რომელიც ამ კუთხით არის ჩატარებული, 

თუმცა გენერალიზაციაზე საუბრისას, დამეთანხმებით, ალბათ, რომ 2 კვლევის 

მაგალითად მოყვანა, დიდად ვერაფრით წაგვწევს წინ (კვლევები იხ. Cancian 1975:114-

134) და Costanzo 1974). 

 

მე-2 პოსტულატი: ბავშვობის საწყისების ძიება ანუ წარსული აწმყოში 
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პიროვნების აღზრდისას, ადრეულ ბავშვობაში მისთვის დასწავლილი ჩვევები გავლენას 

ახდენენ მის მთელ შემდგომ ცხოვრებაზე და მაშასადამე, ადრეული ბავშვობაში 

მიღებული გამოცდილებები დომინანტური მნიშვნელობისაა (Gorer 1943). 

1971 წელს ბერიმ და პაქსონმა გამოაქვეყნეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს 

იყო ბავშვი ან მოზარდი 186 სხვადასხვა საზოგადოებაში (Barry და Paxon, 1971). მათი 

კვლევა მოიცავდა 34 სხვადასხვა კოდს ანუ ბავშვობის გამოცდილების პარამეტრებს, მათ 

შორის: ღამის განმავლობაში ძილის დრო დედისთვის, მამისთვის, ჩვილისთვის; 

მზრუნველსა და ბავშვს შორის კონტაქტის მოცულობა; სათამაშო რისგან არის 

დამზადებული და რა პოზიციაში, როგორ ატარებს მას ბავშვი; ძუძუს წოვის შეწყვეტის 

პერიოდი; მოტორული უნარების განვითარების ასაკი და ა.შ. მათ ასე დეტალურად 

იმიტომ იკვლიეს თავიანთი ცდის პირები, რომ შემდგომში, ანალიზისას, ჰქონოდათ 

ასეთი დაწვრილებითი მასალა, სხვადასხვა კულტურებში განსხვავებების აღმოსაჩენად 

და იმ აზრითაც, რომ თვლიდნენ, ბაშვობის გამოცდილება დიდ გავლენას ახდენს 

ადამიანის ჩამოყალიბებაზე (1971:466). 

ბარი და პაქსონი, ცხადია, მართლები იყვნენ. კულტურისა და პიროვნების ძალიან ბევრი 

თეორია თუ სწავლება ცდილობს, მოზრდილის პიროვნული მახასიათებლები 

კაუზალურად ახსნას მისი ბავშვობით. ფაქტია, რომ ამ კვლევათა (მაგ.: Ayres 1967; Erikson 

1950; Shirley და Romney 1962; Whiting და Child 1953. Whiting 1959, 1964, 1971) 

უმრავლესობა, სწორედ იმ ქცევებზე და გამოცდილებაზე ამახვილებს ყურადღებას, 

რომელიც ბარიმ და პაქსონმა აღწერეს. 

რა დონეზე ახდენს წარსული გავლენას აწმყოზე? მე-2 პოსტულატი ფართოდ მიღებული 

და აღიარებულია, თუმცა რამდენად კარგად გაუმკლავდება მტკიცებულებებს და 

შეინარჩუნებს სტაბილურობას საბოლოოდ? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა რთულია, 

რადგან ქცევის კვლევის საკმაოდ მცირე მონაცემები გვაქვს  და რაც გვაქვს, მისი 

გენერალიზება მიზანშეწონილი არ იქნება (იხ. Caudill and Schooler, 1973; Escalona and 

Heider 1959,  კვლევები). 
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მეექვსე ნაწილი 
იან ვალსინერი 

ფსიქიკა, როგორც ხიდი არსებულ და შესაძლო რეალობებს შორის 

Jaan Valsiner, Chapter 1,  
“Human Experience Through the Lens of Culture:  

An invitation to psychology in a new key” 
თარგმნა ნინო ხუნწელიამ 

ადამიანური გამოცდილება ღრმა, პერსონალური და უსაზღვროა. ბავშვობაში პირველი 

ტირილით დაწყებული და ხანდაზმულობის ბოლო ამოსუნთქვით დამთავრებული, 

მთელი ცხოვრება წარმოადგენს სივრცეს სადაც ადამიანების მიერ კონსტრუირდება 

უკიდურესად ინდივიდუალური მნიშვნელობები. ჩვენი სუბიექტური სამყარო 

კონსტრუირდება იმ საზღვრებში, რომელშიც ჩვენ ვმოქმედებთ. კულტურაში 

აღიარებული მნიშვნელობების მიხედვით კი შეგვიძლია „უცხო“ ახლობელი გავხადოთ, 

ან პირიქით, გავუცხოვდეთ იმისგან, რაც მუდმივად ჩვენთან მოიაზრებოდა. მოკლედ 

რომ ვთქვათ, კულტურის მნიშვნელობათა სისტემის ცოდნა გვეხმარება ჩვენთვის 

სასურველი დისტანცია შევინარჩუნოთ სხვადასხვა ობიექტთან მიმართებაში. 

უშუალოდ იმის აღწერა, თუ როგორ გავლენას ახდენს მნიშვნელობათა სამყარო 

ადამიანსა და მის ცხოვრებაზე, ბევრად უკეთ აქვთ აღწერილი ხელოვანებს, ვიდრე 

ფსიქოლოგებს. ხშირად მხატვარს, მომღერალს და თუნდაც მზარეულს უფრო მეტად 

შეუძლია ადამიანის ფსიქიკის თავისებურებას  ჩაწვდეს, ვიდრე ამას მეცნიერი 

მოახერხებს. ზოგჯერ დიზაინერთან ვიზიტს უფრო შეუძლია დააკმაყოფილოს 

ადამიანთა მოთხოვნილებები, ვიდრე ფსიქოანალიტიკოსთან კონსულტაციას. ეს 

მაგალითები ადასტურებს, რომ ადამიანური გამოცდილება და მათი მნიშვნელობათა 

ველი მეცნიერული გზით ძალიან რთულად თუ შეისწავლება. მიზეზს, თუ რატომ 

გამოიყურება მეცნიერება ხელოვნებასთან შედარებით ასე უსუსურად, რამდენიმე ახსნა 

აქვს. 

პირველ რიგში, უნდა ვაღიაროთ, რომ ფსიქოლოგიამ, როგორც მეცნიერებამ, დიდი კრახი 

განიცადა ადამიანის სუბიექტური სამყაროს აღწერისას. ადამიანის ინდივიდუალური 
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გამოცდილება იმავე წამს უფასურდება, როგორც კი მას მკვლევარი შეეხება. ამის მიზეზი 

ისაა, რომ უნიკალური ადამიანური გამოცდილება არ შეიძლება სრულყოფილ 

კალკულაციას დაექვემდებაროს, თუმცა მეცნიერები ჯიუტად ცდილობენ სრულიად 

ირაციონალური მოცემულობები სტატისტიკურ მონაცემებად აქციონ. ამ სიჯიუტის 

მიზეზი კი ობიექტური ჭეშმარიტების ძიებაა, რომელიც, როგორც ხშირად ამბობენ, 

მეცნიერების საბოლოო მიზანია. თუმცა არც ისე ნათელია, როგორ შეიძლება ობიექტური 

დავარქვათ ადამიანის სუბიექტურ გამოცდილებას, რომელიც ერთი კონკრეტული 

ადამიანის უნიკალურ სამყაროში კონსტრუირდება?!  შესაბამისად, ფსიქოლოგიამ 

ობიექტად არა ობიექტურობა, არამედ სუბიექტურობა უნდა დაისახოს, ადამიანის 

პერსონალური, სუბიექტური სამყარო. 

ბუნებრივია, რომ ეს ვერდიქტი ეწინააღმდეგება ტრადიციული ფსიქოლოგიის ჩარჩოს, 

თუმცა გვიღებს კარს იმ სამყაროში, სადაც კვლევის „ობიექტი“  ხდება ადამიანის 

სუბიექტური ბუნება. თუ გავითვალისწინებთ 80-იან წლებში კულტურული 

ფსიქოლოგიის პოპულარიზაციას, შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდისთვის ამ მიდგომას 

აქვს შანსი, მეცნიერებს დაეხმაროს ადამიანის დინამიკური და მუდმივად ცვალებადი 

გამოცდილებების დაფიქსირებასა და აღწერაში. ნებისმიერ შემთხვევაში, საჭიროა 

აღიარებული იქნას ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების გადასინჯვის და 

გადახალისების აუცილებლობა. 

რატომ აქვს ფსიქოლოგიას პრობლემები? 

ფსიქოლოგიის მეცნიერულობას აფერხებს ფსიქოლოგიური ფენომენების არასტატიკური 

ხასიათი. ვინაიდან ეს ფენომენები უნიკალური და პერსონალურია, მისი გენერალიზება 

რთულია. გარდა ამისა, ნებისმიერი დაფიქსირებული და აღწერილი მოვლენა იმდენად 

თვითმყოფადია, რომ მისი სრული განმეორების შესაძლებლობა ძალიან მცირეა. ეს აზრი 

ახალი არ არის, ჰანს დრიში ამის შესახებ ჯერ კიდევ ათწლეულების წინ საუბრობდა: 

„არასდროს მოვხვედრილვარ იდენტურ კონტექსტში ორჯერ ან სამჯერ. ყოველ შემდეგ 

ჯერზე ერთი და იგივე მოვლენა განსხვავებული პერსპექტივით ჩანს, რადგან პირველი 
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ფაქტის შემდეგ გამოცდილება გვეძლევა, რომელიც თრგუნავს იმ ემოციებს და განცდებს,  

რაც პირველ ჯერზე არსებობდა.  შესაბამისად, უნდა ვაღიაროთ, რომ არ არსებობს ორი 

ერთი და იგივე მოვლენა ერთსა და იმავე კონტექსტში. კონტექსტი ექსკლუზიურია, იგი 

არ მეორდება“ - (Driesch, 1925, p. 25) 

რა თქმა უნდა, მსგავსი შეხედულებები ფილოსოფიური აზრის ისტორიაში ხშირად 

გვხვდება. ჯერ კიდევ ქრისტეშობამდე 535-475 წლებში მცხოვრები ჰერაკლიტე ამბობდა, 

რომ „ერთ მდინარეში ორჯერ ვერ შეხვალ“. მისი აზრით,  არც მდინარე და არც ადამიანი 

არ იქნება „იგივე“. უფრო მეტიც, ადამიანი მდინარეში რამდენჯერაც ჩაიხედავს, საკუთარ 

ანარეკლსაც კი ყოველ ჯერზე განსხვავებულად დაინახავს, რადგან  მდინარე, ისევე, 

როგორც ცხოვრება, მუდმივად დინებაშია და მისი ნაკადები არ ჩერდება.  

ფსიქოლოგიური ფენომენები ადამიანის ცნობიერებაში სწორედ ნაკადის სახით 

ვლინდება, შესაბამისად, მეცნიერულად იგი მოუხელთებელია. ყველაზე კარგ 

შემთხვევაში ფსიქოლოგიას შეუძლია აღწეროს ძალიან ბაზისური ფორმები, თუმცა 

ფსიქიკის ყველა  თავისებურების სრულყოფილად აღწერა შეუძლებელია. 

გარდა იმისა, რომ ფსიქიკური ნაკადები ცვალებადია, უნდა ითქვას, რომ ფსიქოლოგიურ 

ფენომენებს გააჩნიათ გარდამავალი ბუნება, ისინი ჩნდებიან და ქრებიან. როდესაც 

ადამიანის გონებაში ფიქრი გაიელვებს, იგი მაშინვე ქრება. მისი სრულიად გაცნობიერება 

თავად ამ ადამიანსაც კი არ შეუძლია, შესაბამისად, მკვლევარს მითუმეტეს გაუჭირდება 

მისი დაფიქსირება. მკვლევარს შეუძლია ამ ფიქრზე ამ ადამიანის რეფლექსია 

დააფიქსიროს, რომელიც, რასაკვირველია, უკიდურესად სუბიექტურია. 

ასეთ პირობებში ფსიქოლოგიის პრეტენზია, რომ მას შეუძლია უნივერსალური ცოდნა 

მოიპოვოს, საეჭვო ხდება. საეჭვო ხდება ის მოსაზრებაც, რომ ფსიქიკის ბუნების 

გათვალისწინებით შესაძლებელია ობიექტივიზმის დაცვა. 

ფსიქოლოგია: რეალურსა და შესაძლებელს შორის არსებული 

სივრცის მეცნიერება 



 

 

86 

 

ბოლო პერიოდში ისეთმა „ობიექტურმა“ მეცნიერებამ, როგორიც არის ფსიქოლოგია, 

ზედმეტად ეფემერული ობიექტი აირჩია საკვლევად: ქცევა. დასაწყისში ქცევისადმი 

მკვლევრის მიმართება სოლიდურია, სანამ არ მიხვდება, რომ იგი ქცევის მიმართ ქცევას 

ანხორციელებს. მკვლევრის ნებისმიერი რეფლექსია ქცევაზე თავისთავად წარმოადგენს 

ქცევით აქტს, მნიშვნელობა არ აქვს, რა იქნება ეს - ფიქრი თუ მოქმედება. თუკი 

მკვლევარს სურს ქცევითი აქტით სხვისი ქცევა შეისწავლოს, თანაც ობიექტურ გარემოში, 

მაშინ რამდენად ობიექტური იქნება თავად მკვლევრის ქცევა? გარდა ამისა, ქცევა 

შეიძლება იყოს ბუნებრივი ან ხელოვნური. თუკი ქცევა ბუნებრივია, მაშინ მისი 

სუბიექტურობის დონე თავისთავად მაღალია, ხოლო თუ ხელოვნურია, მაშინ იგი 

ყალბია და მისი აღწერით მიღებული მონაცემი უსარგებლოა. პრობლემა ნებისმიერ 

შემთხვევაში აშკარაა.  ერთადერთი „გამოსავალი“  არის ის, რომ მკვლევარმა სხვისი ქცევა 

ისე შეისწავლოს, რომ თვითონ აარიდოს თავი ქცევით აქტს. ვინაიდან ქცევას არ გააჩნია 

ოპოზიციური პოლუსი, ამის გაკეთება შეუძლებელი ხდება. თუკი ვიტყვით, რომ ქცევის 

ოპოზიცია ქცევის არქონა და პასიური მდგომარეობაა, ისიც უნდა დავამატოთ, რომ ასეთი 

პოზიცია მეცნიერული ვერ იქნება, პასიურ მდგომარეობაში ყოფნით ქცევის შესწავლა 

შეუძლებელია. 

თუ კიდევ უფრო განვავრცობთ ქცევის ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ხასიათს, უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ ქცევას აქვს მიზანი. გარდა ამისა, ნებისმიერ ქცევას წინ უძღვის 

სტიმული. ასეთ ვითარებაში ქცევა არ შემოისაზღვრება მხოლოდ ერთ დროში, აწმყოში, 

მას აქვს სტიმული წარსულში და აქვს ორიენტირი მომავალში. მეცნიერს კი მისი 

სრულყოფილად შესწავლა სამივე დროში მოუწევს. სწორედ ამ დროს აღმოვჩნდებით 

ხოლმე იმ სივრცეში, სადაც „რეალური“ და „შესაძლებელი“ ერთმანეთს კვეთს. 

„შესაძლებელი“ არის ის, რაც არ არსებობს, მაგრამ შესაძლოა არსებობდეს. ტრადიციული 

მეცნიერული შეხედულებით ასეთი ფენომენი მეცნიერული კვლევის ობიექტი ვერ 

იქნება, თუმცა,  თუ კარგად დავუკვირდებით, ვნახავთ, რომ მთავარი ის კი არ არის, 

არსებობს თუ არა ის, არამედ ის, მნიშვნელოვანია თუ არა ესა თუ ის არარსებული, მაგრამ 

„შესაძლებელი“ ფენომენი?! 
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თუ გავცდებით მეცნიერულ სფეროს, ბევრ მაგალითს ვნახავთ, სადაც „არაფერი“ არ არის 

არაფერი. მაგალითისთვის ავიღოთ არქიტექტურა. შენობა, როგორც კონსტრუქცია, 

შედგება როგორც „არაფრისგან“, ასევე „რაღაცისგან“. 

შენობის მთლიან კონსტრუქციაში არსებული სიცარიელე და ხვრელები რეალურად არ 

არსებობს, ისინი არ არის შექმნილი ხილული მატერიისგან, თუმცა მთლიან დიზაინში 

მათი არსებობა გათვალისწინებულია. შესაბამისად, შენობის შუაში არსებული ხვრელი, 

როგორც სიცარიელე, მიმართებაშია მთლიან კონსტრუქციასთან, რომელთან 

ერთიანობაშიც იგი წარმოადგენს ერთ მთლიანობას. ასეთ შემთხვევაში სიცარიელე, 

ხვრელი, „არაფერი“ წარმოადგენს „რაღაცას“, რაც მნიშვნელობის და წარმოადგენს დიდი 

სურათის ერთ ნაწილს. 

მსგავსი მაგალითები ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ბევრია, მაგალითისთვის, ხვრელი 

დონატში არ არის „არაფერი“, ის წარმოადგენს რაღაცას, რაც ქმნის დონატს, როგორც 

ასეთს. ფორტეპიანოზე პაუზა ან სიჩუმე არ „იკვრება“, მაგრამ მთლიან კომპოზიციას მათ 

გარეშე ვერ წარმოვიდგენთ. 

თუკი ფსიქიკასაც წარმოვიდგენთ ასეთი უხილავი, მაგრამ მნიშვნელობის მქონე 

ფენომენების ნავსაყუდელად, მაშინ გასაგებია, რომ მხოლოდ ხილული რეალობა ვერ 

მოგვცემს სრულ სურათს. ხოლო უხილავი, მაგრამ მნიშვნელობის მქონე ფენომენი ხდება 

ინტერპრეტაციის ობიექტი, რაც პოზიტივისტური პოზიციიდან არც ისე მეცნიერულ 

ხასიათს ატარებს.  
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შენობა ფრანკფურტში. გერმანია. 

კიდევ ერთი პრობლემა, რასაც ფსიქიკის შესწავლისას ვაწყდებით, არის გეშტალტის 

სახელით ცნობილი მისი თვისება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფსიქიკა აკონსტრუირებს 

ყველაფერს, რაც მის ფარგლებში ვლინდება და მას მთლიანობით ფორმას აძლევს. 

შესაბამისად, ფსიქიკის გზის გავლით გამოვლენილი მოვლენები პოტენციურად შეიცავს 

რეალურად „არდანახულ“ და „არარსებულ“ ფენომენებს, რომელიც ფსიქიკამ სურათის 

მთლიანობის შენარჩუნებისთვის „გამოიგონა“. გეშტალტურობის გამო შემეცნებით 

ველში არაფერი გვეძლევა წმინდა სახით, ყველაფერი გვეძლევა კონსტრუირებული, რაც 

კიდევ ერთი პირდაპირი დარტყმაა ობიექტურობაზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, 

ფსიქოლოგია წარმოგვიდგება მეცნიერებად, რომელიც თავს გვაჩვენებს, რომ 

ემპირიულია. 
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გზამკვლევი კულტურულ ფსიქოლოგიაში. 

თუკი ყველა იმ მოცემულობას გავითვალისწინებთ, რომელიც უკვე განხილული იქნა 

ზემოთ, ნათელი ხდება, რომ საჭიროა ახალი, უფრო ეფექტური მეცნიერული გზის ძიება, 

ვიდრე ამას ტრადიციული ფსიქოლოგია გვთავაზობს. ასეთი ჰიბრიდული დისციპლინა 

შესაძლოა იყოს კულტურული ფსიქოლოგია, რომელსაც თავისი უპირატესობები აქვს. 

ფსიქოლოგია სწავლობს ფსიქიკის ფუნქციებს, ქცევას, განზრახვას და ყველაფერს, რაც 

ფსიქიკურ პროცესებთან რაიმე კავშირშია. რაც შეეხება კულტურულ ფსიქოლოგიას, მისი 

სამოქმედო ველი წარმოადგენს უფრო ფართო სივრცეს, სადაც გარდა ვიწრო ფსიქიკური 

ფუნქციებისა, ფიქსირდება უფრო ფართო ფენომენები. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, 

კულტურულ ფსიქოლოგიაში ფსიქიკური ფუნქციები შეისწავლება გარემოსთან 

მიმართებაში და არა თავისთავად. კულტურული ფსიქოლოგიის ფარგლებში 

შესაძლებელი ხდება მნიშვნელობათა კონსტრუირების დაფიქსირება, რომელიც 

მოგვიანებით ადამიანური გამოცდილების წყარო ხდება. ამისთვის საჭიროა ფსიქიკა 

განვიხილოთ სოციალურ გარემოსთან და ნორმებთან მიმართებაში, რაც ასე უცხოა 

ტრადიციული ფსიქოლოგიისთვის. 

შესაბამისად, სამოქმედო ველი ხდება არა მარტო ფსიქიკა, არამედ მთელი ის სივრცე, 

სადაც ფსიქიკის პროდუქტები გვევლინება. კულტურული ფსიქოლოგია ამ პირობებში 

წარმოგვიდგება არა მხოლოდ ხილული „რეალურის“ აღმწერად, არამედ არარსებული, 

მაგრამ კულტურულ სივრცეში მნიშვნელოვანი ფენომენების შემსწავლელ 

დისციპლინად. ამ მიდგომის უპირატესობა ის არის, რომ მას შეუძლია შეისწავლოს 

ფიქციური მოცემულობები, მაგალითად, პროზა ან პოეზია. „ანა კარენინა“ რეალობაში არ 

არსებობდა, მაგრამ როგორც პერსონაჟი, იგი წარმოადგენს კონსტრუქტს, რომელიც 

დატვირთულია უამრავი კულტურული მნიშვნელობით, შესაბამისად, იგი 

შესაძლებელია შესწავლის საგანი გახდეს. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც კულტურულ ფსიქოლოგიას შემოაქვს, არის ის, რომ იგი 

აფიქსირებს არა მხოლოდ ბიოსფეროს, არამედ სემიოსფეროს.  სემიოსფერო კი არა 
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მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ ქცევა სუბიექტურია, არამედ გვთავაზობს ქცევის ახსნის 

შესაძლებლობასაც კი. სემიოსფერო, ანუ მნიშვნელობათა სფერო, კულტურულად 

კონსტრუირებულია და წარმოადგენს ისეთ პატერნებს, რომელიც კულტურის შიგნით 

გაზიარებულია და, შეიძლება ნორმატიულიც კი იყოს. ნორმა ხშირად ქცევის ხასიათს 

განსაზღვრავს. მაგალითად, თუ წარმოვიდგენთ უკიდურესად ღარიბი ადამიანის 

პრიორიტეტებს, შესაძლოა შემდეგი სქემა დავხატოთ: მე ვარ ღარიბი => მე მჭირდება 

ფული = > ფული რომ ვიშოვო, იგი სხვას უნდა წავართვა => სხვა ფულს არ დამითმობს, 

ამიტომ იგი ჯერ უნდა მოვკლა და მერე წავართვა. ამ სქემაში არსებული ლოგიკა 

წინასწარმეტყველებს, რომ შემდეგი ჯაჭვი შესაძლოა იყოს ვიღაცაზე თავდასხმა ფულის 

წართმევის მიზნით, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება? რა თქმა 

უნდა, ამას დაბეჯითებით ვერ ვიტყვით, რადგან ყველა განზრახვა ვერ მიდის 

რეალიზაციამდე. მაგრამ თუ შემოვიტანთ ნორმას, რომელიც კრძალავს სხვისთვის 

ფულის წართმევას და ითვალისწინებს სასჯელს, ეს ლოგიკური ჯაჭვი, შესაძლოა, 

შეწყდეს და დასრულდეს ასე: მე ვარ ღარიბი => მე მჭირდება ფული = > ფული რომ 

ვიშოვო, იგი სხვას უნდა წავართვა => სხვა ფულს არ დამითმობს, ამიტომ იგი ჯერ უნდა 

მოვკლა და მერე წავართვა =>თუ სხვას ასე მოვექცევი, მე დავისჯები. 

ამ სქემაში ჩანს, სად მთავრდება საკუთრივ ფსიქოლოგია და სანამდე გრძელდება 

კულტურული ფსიქოლოგია. ფსიქოლოგია ნორმას არ ითვალისწინებს, მაგრამ 

ითვალისწინებს კულტურული ფსიქოლოგია, სწორედ ამიტომ, ქცევა აღარ არის ისეთი 

ეფემერული, როგორიც ეს ტრადიციულ მიდგომაში ჩანს. ეფემერულობის დაძლევა კი 

ხდება ცნების გაფართოებით, ქცევიდან მოქმედებამდე. როდესაც ქცევაში სოციალურ 

გავლენებს (ნორმებს) შევიტანთ, იგი მოქმედება ხდება. თუკი ღარიბი ადამიანი ფულის 

გამო მოკლავდა სხვას, ეს არ შეიძლება მხოლოდ ქცევით აქტად იქნეს შერაცხული. გარდა 

წმინდა ფსიქიკური მოტივებისა, მას გააჩნია სხვა ორიენტირებიც, რომლებიც 

კონსტრუირებულია მის გარეთ, სოციალურ გარემოში, შესაბამისად, შესწავლილი უნდა 

იქნეს ეს გარემოც. სწორედ ამიტომ  ფსიქოლოგია არ უნდა იყოს გაჩერებული კოგნიციის 
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და ქცევის შესწავლაზე, მან ორიენტირი უნდა აიღოს მოქმედებაზე, ანუ სოციალურ 

ქცევაზე. ამ გზით მიღებული სურათი უფრო ღრმა და უფრო მეტის მომცველი იქნება.  

 

 

იან ვალსინერი 

რა არის კულტურა და რატომ არის ადამიანი კულტურული? 

Jaan Valsiner, Chapter 2, “ 
Human Experience Through the Lens of Culture:  

An invitation to psychology in a new key” 
“What is Culture? And -- why human psychology needs to be cultural?”,  

თარგმნა თამარ შაიშმელაშვილმა 

თავად კულტურის იდეა წარმოადგენს სიბრტყეს, საწყის პერსპექტივას, თუ როგორ უნდა 

იქნას სოციალური მეცნიერება კონსტრუირებული. იგი არ გვეუბნება, შესაძლებელია თუ 

არა მისი, როგორც პოზიტიური მეცნიერების ნაწილის განხილვა. ამის გამო 

გარკვეულწილად არ გვაქვს დასკვნითი მიზეზები, თუ რატომ ვიყენებთ კულტურას, 

როგორც ზოგადად სოციალურის , კონკრეტულად კი პოლიტიკური მეცნიერების 

კონსტრუირების ხელსაწყოდ. 

კულტურა ეფემერულია. ის ყველგან არის და არ გვაძლევს საშუალებას კონკრეტულად 

მივუთითოთ მასზე. მაშინ როდესაც გვგონია, ვიცით რას წარმოადგენს იგი – გვიჭირს 

ზუსტი განსაზღვრება მოვუძებნოთ. კულტურა დასავლური ისტორიის ერთ ერთი 

ყველაზე ამოუცნობი გამოგონებაა, რომელიც ასაკით არც თუ ისე ძველია. 

ჩვენი ცხოვრება დასაბამიდანვე დამოკიდებულია სხვაზე – დედის რძიდან ბანკირამდე, 

რომელიც სესხს გვაძლევს. მძარცველები დამოკიდებულნი არიან საკუთარ 

მსხვერპლებზე, გენერლები კი თავიანთ ჯარისკაცებზე, რომლებიც დიდებისა თუ 

საკუთარი „მაჩო“ პატრიოტიზმის სახელით თავს დებენ საკუთარი სამშობლოს 

უსაფრთხოებისთვის. 
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ადამიანები, რომლებზეც დამოკიდებულნი ვართ, თავის მხრივ ჩვენს ოპონენტებს 

წარმოადგენენ, რომელთაც რთულია ვენდოთ. ქალისთვის მისივე მეგობარი გოგონა 

შეიძლება ეჭვიანობის საბაბი, გახდეს რადგან მისი სატრფო ორივეს ინტერესის თვალით 

უყურებდეს. შესაძლებლობა იმისა, რომ გამოვიყენოთ კულტურის იდეა სოციალურ 

ჯგუფებს შორის განსხვავების გამოსავლენად აღარ მოგვცემს საშუალებას, გამოვიყენოთ 

ეს ტერმინი იდეოლოგიურად კომპლექსური დატვირთვით. შესაძლებელია მხოლოდ 

ხაზგასმა „უცხოსი“– როგორც შეუთავსებადის , ამ მდგომარეობის დაძლევა კი 

ინტერვენციის (მაგ. განათლების, ინფორმაციის მიღების) გზით არის შესაძლებელი. 

გარდა ამისა მისი გამოყენება შესაძლებელია ისეთი პროცესების შესანიღბად, სადაც 

შიდა–ჯგუფური დიფერენცირება გამოწვეულია მათი კულტურული განსხვავებებით. 

ამერიკული მეგობრობის განსაზღვრება 

აიხსნება მხოლოდ ამერიკელობის არსით ან არსებობის შემთხვევაში მარსიანელების 

დაგვიანების მიზეზს მათ წარმომავლობას მივაწერდით. მსგავსი იარლიყების 

მიკუთვნების პრაქტიკა დამახასიათებელია საზოგადოებრივი აზროვნებისთვის და არ 

ექვემდებარება საჯარო ახსნას. 

ზოგიერთ სოციალურ პრაქტიკაში, მაგალითად მედიცინაში– კულტურის კონცეპტის 

გამოყენებით შესაძლებელია დახმარებაზე უარის თქმა ადამიანებისთვის , ვისაც ის 

ძალიან სჭირდება ხოლო ხელმისაწვდომი მათთვის ვინც შველას არ საჭიროებს. 

19 –ე საუკუნის ანთროპოლოგიაში კულტურის, როგორც კონცეფციის დაფუძნებამ 

მოგვცა მხოლოდ უთქმელი განსაზღვრება კულტურისა – როგორც კონკრეტული 

სოციალური ჯგუფის კუთვნილების, უნიკალური, შეზღუდული და ჰომოგენურის. იგი 

ხაზს უსვამს ჰოლიზმსა და ისტორიულ გამძლეობას, რადგან ახასიათებს სტაბილურობა 

და კონსისტენტურობა. კულტურის ამგვარი განსაზღვრება გარკვეულ წილად 

უსამართლო და ეთნოცენტრიზმის ნიღაბს ამოფარებული აღმოჩნდა იმ ადამიანების 

მიმართ, რომელთა მარგინალიზაცია მოხდა დასავლური კოლონიალური პოლიტიკის 

მიერ. 



 

 

93 

 

ასე რომ კულტურას ორმაგი სახე აქვს რომელიც ხან შეფარულია, ხან კი 

გამომჟღავნებული. ამ ტერმინის გამოყენება სოციალურ მეცნიერებაში 

ეპისტემოლოგიურ (მეცნიერება ცოდნის შესწავლის შესახებ) „დამალობანას“ თამაშს გავს. 

იგი დაფუძნებულია უფრო ფართო სოციალურ მსჯელობებზე, რომელთა ფუნქციაც 

მეცნიერების დაცვაა სოციალურად მისაღები მიმართულებებით. კონტროლის მექანიზმი 

სოციალურად რელევანტურ მეცნიერებებზე წააგავს კოლონიური რეჟიმის ქმედებას, 

შეენარჩუნებინათ ადგილობრივები თავიანთ ტერიტორიებზე, მაგრამ შეენარჩუნებინათ 

გავლენა და კონტროლი მათზე, რაც საშუალებას მისცემდათ სასურველი ცვლილებები 

განეხორციელებინათ სურვილისამებრ. 

ევროპული „კულტურული საუბრის“ ისტორია 

როგორ გავრცელდა ტერმინი კულტურა ევროპულ კონტექსტში? 

სამი ენა – ფრანგული, ინგლისური და გერმანული განსაზღვრავს განსხვავებულ 

კონტექსტს კულტურაზე საუბრისას ევროპულ ისტორიაში. ფრანგული ტერმინი 

„ცივილიზაცია“ და გერმანული „კულტურა“ დაკავშირებული იყო იმ საზოგადოების 

ისტორიასთან , რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ. „ცივილიზაცია“ ატარებდა ადამიანური 

ქცევის იდეას, რომელიც განსაზღვრული იყო ფრანგული განათლებით. ის ასახავდა 

კონკრეტული საზოგადოების პერსპექტივას, დარწმუნებულს საკუთარ იდენტურობასა 

და პოლიტიკურ მდგრადობაში, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში არ იცვლებოდა. 

მათი რწმენა იმდენად ძლიერი იყო, რომ საკუთარი „ცივილიზებულობის“ გატანა 

ევროპის საზღვრებს გარეთაც გადაწყვიტეს . 

იმ დროისთვის სიტყვა „ცივილიზაცია“ მრავლობით ფორმაში არ იხმარებოდა 

დღეისთვის კი ეს ტერმინი გვეხმარება გამოხატოთ განსხვავება კულტურებს შორის. 

განსხვავებით ფრანგულისგან, გერმანული „კულტურის“ კონცეფცია ატარებდა 

ენობრივი დიალექტის მრავალფეროვნების დატვირთვას (როგორც გერმანული 

ტერიტორია იყო 18–ე საუკუნისთვის) და არა რაიმე პოლიტიკური ერთიანობის იდეის. 
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„კულტურა“ აღმოცენდა როგორც პირდაპირი რეაქცია ფრანგული გაგების 

„ცივილიზაციაზე”, რომელიც წარმოადგენდა თითოეული საზოგადოებრივი ჯგუფის 

უნიკალურ და ინდივიდუალურ ხასიათს და უპირისპირდებოდა საზოგადოებრივი 

განვითარების უნივერსალურ მოდელს. გარკვეულწილად იგი გამოხატავდა გერმანული 

პოლიტიკის არასტაბილურ ხასიათს, რაც დაკავშირებული იყო ადგილობრივების 

სურვილთან, ყოფილიყვნენ დაშორებული პოლიტიკურ–ტერიტორიულ კონტექსტისგან. 

აქცენტი კულტურაზე გერმანულ მსჯელობებში გამოჩნდა 18–ე საუკუნის პირველ 

ნახევარში და გაგრძელდა მე–19 საუკუნის ბოლომდე. ზოგადი ინტერესის გავრცელება 

მოჰყვა Völkerpsychologie (ხალხის ფსიქოლოგია)–ის გამოსვლას 1850 იან წლებში, 

როდესაც კარლ ლამპრეხტი შეეცადა ახალი ტიპის ფსიქოლოგია დაეყენებინა კუტურის 

ისტორიის ცენტრში. ითვლება რომ კულტურის ფსიქოლოგია სწორედ ამ პერიოდიდან 

იღებს სათავეს როგორც ერების ფსიქოლოგიისა და კულტურის ისტორიის სიმბიოზი 

(ნაზავი). 

ინგლისური ენის კონტექსტში ტერმინი კულტურა დაფუძნდა განსხვავებულ 

მეტაფორაზე როგორიც იყო სიტყვა– კულტივაცია. ამ გაგებით თუ ადამიანს შეეძლო მისი 

მიწის, მცენარეების , ცხოველებისა და ფერმების კულტივაცია, ის შეძლებდა საკუთარი 

გარემოს, შვილების, ცოლისა თუ დამნაშავეების დახვეწას, უკეთესობისკენ შეცვლას. ამის 

მიუხედავად ინგლისური ბაღების კულტივირება დრამატულ წინააღმდეგობაში მოდის 

ამ სიტყვის ტერმინოლოგიურ გაგებასთან, როდესაც ინგლისელი „კულტურული“ 

ლორდები გატაცებით ნადირობენ , ისედაც დაბინძურებულ გარემოში გადარჩენილ 

ცხოველებზე. ინგლისური კულტივირების გაგება გადატანილი იქნა სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში. ინგლისელები უვლიდნენ ბაღებს და ბუნებრივ პირობებს უნარჩუნებდნენ, 

მხოლოდ საკუთარი კონტროლისა და კორექციის პირობებში, რაც ძალიან ჰგავდა მათ 

კოლონიურ პოლიტიკას. 21–საუკუნისთვის კი „სხვების“ კულტივირების პოლიტიკა 

შეაბრუნეს საკუთარი საზოგადოების მიმართ და შიდა სრულყოფილებისკენ სწრაფვას, 
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საკუთარი საზოგადოების დახვეწას მიჰყვეს ხელი. ამ დროისთვის კულტურა უკვე 

ატარებდა გერმანული გაგების ტერმინს – გაჯერებული ინგლისური კონტექსტით. 

კულტურა თუ ცივილიზაცია აღებული თავისი ეთნოგრაფიული გაგებით არის ერთი 

კომპლექსური მთლიანობა, რომელიც მოიცავს ცოდნას, რწმენას, მორალს, ხელოვნებას, 

ჩვეულებებს, კანონებს და სხვა შესაძლებლობებსა თუ ჩვევებს, რომელიც 

დამახასიათებელია ადამიანისთვის, როგორც საზოგადოების წევრისთვის. 

ტეილორი იყენებდა კულტურის ცნებას, როგორც ცივილიზაციის მერყევ ალტერნატივას. 

ევოლუციური აზროვნების მართებულობა კულტურული განვითარების ჭრილში ასევე 

წარმოადგენდა ინგლისურ პრიორიტეტს, ხოლო „საზოგადოების წევრობაზე“ ხაზგასმა, 

როგორც განმსაზღვრელი ნიშანი კულტურისა თავისი არსით უახლოვდება გერმანულ 

კულტურას და წარმოადგენს ნიადაგს ტერმინის მხოლობითში ხმარებისთვის. კულტურა 

ინგლისური გაგებით წარმოადგენდა ერთგვარ „კონტეინერს“ , რაშიც ადამიანი 

იმყოფებოდა და არა პირიქით, რაც ადამიანს აქვს ან ახასიათებს. 

გერმანული „კულტურის“ გაგება იღწვოდა სოციალური ჯგუფების ერთიანობისთვის 

საკუთარი განსხვავებული ენების გამოყენებითა და გაერთიანებით (როგორც ერთიანის 

წევრი მრავალი დიალექტი) , ფრანგული კი ინარჩუნებდა ცენტრალიზებულობას 

„ცივილიზებული ადამიანების“ გამოყოფით. მათ საპირისპიროდ ინგლისური 

კულტურის გაგება ხაზს უსვამდა სწავლის –განათლების რეალურობასა და საჭიროებას 

სოციალური ჯგუფების ფარგლებში. 

„ნიჰონ ბუნკას“ შექმნა 

იაპონიის უნიკალურმა ისტორიამ საუკუნეების განმავლობაში მრავალი სიმბოლური 

სისტემის ასპექტი ისესხა ჩინური და ინდური კულტურისგან, რადგან დიდი ხანი 

მოკლებული იყო სხვა ცივილიზაციებთან კონტაქტს. ხოლო ევროპული და ამერიკული 

იდეები გვიანდელი ისტორიით თარიღდება. ინგლისური გაგების კულტურასთან 

საპირისპიროდ, იაპონური „ბურკა“ ჰარმონიულად არის შერწყმული ბუნებასთან. 
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ტერმინი დატვირთულია რეინკარნაციული კარმის გაგებით, რომელიც ჩინური „ბუნკა“–

სა და „ბუნმეი“–ს მოტივებზეა აგებული. ამ გაგებით ისინი ( ბუნკა, ბუნმეი – კულტურა 

და ცივილიზაცია) ახდენენ საზოგადოებისა და გარემოს გაუმჯობესებას –„ბუნ“ 

-ის ( დაწერილი სიტყვის, დადგენილი წესის) მეშვეობით. სანამ ევროპული კულტურის 

გაგება საკუთარისა და სხვისის გარჩევა–შეფასებაზეა ორიენტირებული, იაპონური 

მესამე კომპონენტის – ბუნების მეშვეობით ქმნის ერთიანობას. გზა საკუთარი თავის 

გაგებამდე გადის ბუნებაზე –ამ იდეას ატარებს იაპონური ბაღების კულტივირების წესიც. 

ჰარმონიის შენარჩუნება ხდება ადამიანური ბუნების შექმნით ბუნებრივი სამყაროს 

მეშვეობით. 

იაპონური ჰარმონიის გაგება აფუძნებს „მე“–ს არსს რომელიც არის მიზანი 

კულტივაციისა –რათა მოხდეს ადამიანების გადარჩენა და განვითარება. „იაპონელობა“ 

არ ნიშნავს საკუთრებას, არამედ ცხოვრების წესს. იგი არის ურთიერთობა სხვა 

ადამიანებთან და ბუნებასთან. ყოველდღიური საკვებისა და ადამიანის ურთიერთობაც 

კი კუტურის ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც უმი პროდუქტის დამუშავებისა და 

მომზადებიდან მისი დადგენილი წესით ჭამას გულისხმობს– სწორედ ეს არის 

პირველადი ეტაპი ადამიანის განვითარებისა. ბრინჯის მოყვანის კულტურაც კი აქ 

საკუთარი მეს–კონსტრუქციის, კულტურის გამომჟღავნების საშუალებაა. 

საკვების გაყოფა: პირველი ნიშანი „მე“–სა და „სხვ“–ის გამორჩევისა. 

საკვების მიღება ჩვეულებრივი, პერმანენტული პროცესია, რომელიც აუცილებელია 

გადარჩენისათვის. ის არის შეთავაზებისა და მოთხოვნის პირველი ობიექტი. იგი 

აფუძნებს პირველ სოციალური კონტაქტს. 

Edward Schieffelin თავის ჩანაწერებში აღწერს ახალ გვინეაში, კალულის მკვიდრის ქცევას, 

როდესაც მას მიუახლოვდა აბორიგენი მამაკაცი და მიაწოდა შავი ფერის, კვერის ფორმის 

საკვები. მისი გემო წააგავდა ცარცისას და შეხედულებაც ასეთივე ჰქონდა, მაგრამ 

აბორიგენის კითხვაზე გემრიელი იყო თუ არა ის მეცნიერმა უპასუხა –„ნაფა“ ანუ 
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გემრიელია. „საგო“–ს მიღების შემდეგ შიფელინი მიღებული იქნა მათი საზოგადოების 

წევრად. 

საკვების გაზიარება საწყისია ურთიერთობის დამყარებისა. საკვების შეთავაზება, 

მიწოდება, გაზიარება თუ უარყოფა კონტაქტის საწინდარია. იგი შესაძლებელია ორ 

ადამიანს შორის ინტიმურობის ჩამოყალიბების საწინდარადაც კი ჩავთვალოთ, რადგან 

საჭმლის გაზიარება ბაზისური მოთხოვნილებაა და ამ გზით ნდობის აღძვრა ადამიანებს 

შორის საბოლოოდ კაცობრიობის გამრავლების სისტემას უკავშირდება. 

კულტურის სახეობები: იდეოლოგიებისა და მნიშვნელობების კვეთა 

Alfred Kroeber დ ა Clyde Kluckhohn _მა 1950–იანი წლებისთვის დაასრულეს კვლევა –

კულტურის განსხვავებულ განსაზღვრებათა შედარებითი ანალიზი. შედეგმა აჩვენა რომ 

კულტურის დაახლოებით 164 დეფინიცია არსებობს. კულტურის დეფინიციათა 

უმეტესობა გამოხატავს განსხვავებულ ასპექტებს ადამიანისა და გარემოს 

ურთიერთქმედებაზე. ხშირ შემთხვევაში იგი დაკავშირებულია მკვლევარის მეტა –

თეორეტიკულ დამოკიდებულებასთან და მოლოდინზე , თუ რა დატვირთვის ფუნქცია 

აქვს მას. გამოსახულება ნათლად გამოხატავს, თუ როგორ ხდება კულტურა სოციალური 

მეცნიერების ნაწილი. გაწეული ძალისხმევა კულტურის დეფინიციის 

კლასიფიკაციისთვის მაინც კონკრეტულ „სკოლებს“ ეკუთვნის და სცდება სფეროს , 

სადაც კულტურა დახასიათებულია როგორც საზოგადოებრივი ცხოვრების გაგება. 

ამ წიგნში წარმოდგენილი კულტურის ფსიქოლოგიის სემიოტიკური გაგებით იგი 

სწორედ აქტიური აზროვნებისა და გარემოს შუალედს წარმოადგენს. ამ 

ურთიერთქმედებაში სხვადასხვა „აზროვნების პროდუქტები“– მნიშვნელობები, 

სიმბოლოები და საშუალებები ააშკარავებს სოციო–კულტურულ ბარიერებსა და 

კულტურული ბარიერების აზრს (მნიშვნელობას). კულტურა პროცესია და არა არსებობა. 

კულტურას არ გააჩნია ქმედითობა , ადამიანებისგან განსხვავებით, რომლებიც 

კულტურის ძალას სწორედ თავიანთ აქტივობებში გამოიხატავენ. ისინი იქცევიან 

საკუთარი კულტურიდან გამომდინარე და თავიანი გარემოს რეორგანიზაციას . საერთო 
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ჯამში ჩვენ, ადამიანები მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან ვქმნით, ვინარჩუნებთ და 

ვანგრევთ კულტურას. 

ფსიქოლოგია და კულტურა: ქცევა კულტივაციის საპირისპიროდ 

20–ე საუკუნის დასაწყისისთვის ფსიქოლოგიამ, როგორც მეცნიერებამ, კულტურასთან 

კავშირისგან იზოლირება მოახდინა. ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის მთავარი მიზანი 

მინიმალური ფსიქოლოგიური ფუნქციების რეალურ მეცნიერებად ქცევა გახდა, რამაც 

დრამატულ შედეგამდე მიგვიყვანა– შემდგომი საუკუნე აღმოჩნდა სერიოზულ, 

კომპლექსურ კვლევებს მოკლებული კულტურაზე. 

მუსიკა – ადრეულ ფსიქოლოგთა საყვარელი საკვლევი თემა, რელიგია– რომელიც თავისი 

გამოხატვის მრავალფეროვნებით წარმოადგენს სოციალური და პერსონალური 

ცხოვრების საინტერესო მაგალითებს –მიტოვებული იქნა ფსიქოლოგი მკვლევარებისა და 

მეცნიერების მიერ. დღემდე ჩვენი ცხოვრება გაჯერებულია სპირიტუალური 

სენტიმენტებით, რასაც სხარტად იჭერენ ახალი რელიგიური ორგანიზაცია–

ინსტიტუტები. ფსიქოლოგიას, კი როგორც მეცნიერებას პასუხი ჯერ კიდევ არ აქვს ამ 

სენტიმენტების მნიშვნელობასა და როლზე ადამიანების ცხოვრებაში. 

ფსიქოლოგიის რიგიდულობა : კულტურის მიმოხილვა 

ფსიქოლოგია სოციალურად ამბიციური დისციპლინა , რომელიც საკუთარი „დონის 

(წოდების)“ დამკვიდრებისთვის იბრძვის. არსებული მეცნიერებებისგან განსხვავებით, 

ის გვაწვდის ახალ ცოდნას საკუთარი კვლევის ობიექტის შესახებ, ვერ დაეყრდნობა 

მხოლოდ გამოცდილ არსებულ კვლევის მეთოდებს, არამედ ახალი, ინოვაციური გზები 

უნდა შეიმუშავოს. 

მეცნიერული აღმოჩენა ახალ ცოდნას გვაძლევს, მაგრამ მისი თანმხლები ახალი ხედვა არ 

წარმოადგენს ცოდნას. იგი უფრო ვარაუდია ჯერ კიდევ ამოუცნობი საგნების შესახებ. 

ჩვენი არსებული ცოდნა ზოგად საკითხებზე არის დამხმარე მომავალი გამოცდილების 

ინტერპრეტაციისთვის. ყოველი სამეცნიერო მეთოდიკის თეორია, რომელიც ცდილობს 
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მეცნიერული აზრის დამტკიცებას და მოკლებულია ფორმალურ, ობიექტურ 

პროცედურებს, განწირულია წარუმატებლობისთვის. 

ცოდნის შექმნა ყოველთვის სენსიტიური და ორაზროვანი პროცესია. ხელოვნების, 

პოეზიისა და მეცნიერების ფარგლები ეფემერულია და თავისდაუნებურად ქმნის 

ერთგვარ კედელს , რომელიც ზღვარს ავლებს რაციონალურ და ირაციონალურ ქცევას 

შორის. 

ფსიქოლოგია ცდილობს შექმნას მტკიცე მეცნიერება სწორი კვლევის მეთოდებით  

რომელშიც დათვლადი და სტანდარტიზებადი საშუალებები იგულისხმება, მაგრამ 

ერთმნიშვნელოვნად სწორი მეთოდი არ არსებობს. მეთოდები ხშირად სწორედ 

ფენომენის თეორიისა და პრაქტიკის შეხვედრის ხარჯზე ჩნდება. ისინი არის ახალი 

ინფორმაციის გაგების საშუალებები და არა „ცოდნის საზომი“. მსგავსი სოციალური 

ინჟინერიის პრაქტიკები კი მხოლოდ წრიულ ეფექტს ქმნის და სამეცნიერო ცოდნას ცოტა 

რამეს თუ მატებს. 

ფსიქოლოგიის შანსი : სად შეიძლება კულტურის (ხელახლა) აღმოჩენა ? 

ფსიქოლოგიის ინტერესის სფერო კომპლექსურია და არა კონკრეტულ შემადგენელ 

ელემენტებზე კონცენტრირებული. ამის მიუხედავად 19–ე საუკუნის ფსიქოლოგიის 

ემპირიული კვლევები უგულვებელყოფდა კვლევის მთლიანობით ხასიათს და დღემდე 

არ არის ჩამოყალიბებული აზრი, თუ რა მიმართულებით უნდა მიდიოდეს კვლევის 

მეთოდოლოგია. 

ასევე პრაქტიკულად განუხორციელებელი დარჩა ლევ ვიგოტსკის ნააზრევიც 

ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგიაზე: „ფსიქოლოგიას სჭირდება კომპლექსური  კვლევა, 

როგორც ნაწილების ერთიანობისა, და მათი გამომჟღავნება. მან უნდა იპოვოს იმ 

ცალკეული ნაწილების მახასიათებლების გამოვლენის გზა, რომელიც ერთ მთლიანობას 

ქმნის“ (ლ. ვიგოტსკი). 
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ვიგოტსკის მიერ შემოთავაზებული პრაქტიკის გამოყენება დიალექტიკურს გახდიდა 20 

–ე საუკუნის ფსიქოლოგიას, რაც ვეღარ მოხდა , რადგან ის უკვე დაყოფილი იყო 19–ე 

საუკუნეში ორ საპირისპირო მიმართულებად (Naturwissenschaften and 

Geisterwissenschaften). ამგვარი წინააღმდეგობის გამო ბევრმა მეცნიერმა დასვა 

ლეგიტიმური შეკითხვა, როგორც აარონ ტუმელამ, რომლის აზრითაც სამეცნიერო 

თვალსაზრისით ფსიქოლოგიამ მცირე ახალი ინფორმაციის მოპოვება–შექმნა შეძლო. 

საზოგადოებრივად მიღებული აზრის შეცვლა : კულტურა პროცესია და არა 

მდგომარეობა 

როგორ აქცია ისტორიულმა მსჯელობებმა კულტურის ცნება მეცნიერებაში გამოყენებად 

ტერმინად ? როგორ შეცვალა ფსიქოლოგიამ ენობრივი ტერმინი – მიწის დამუშავებიდან 

განათლებამდე– აბსტრაქტულ ცნებად? 

ადამიანები ყოველთვის შუამავალ მდგომარეობაში არიან საკუთარი აწმყო 

განვითარებისა და მომავალ მოსალოდნელ მდგომარეობას შორის. თვალსაჩინოებისთვის 

კარგი მაგალითია ჰერბერტ მიდის შიდა ფსიქიკური სქემის გამოყენება: მე (I), როგორც 

თანდაყოლილი სხვებისთვის მიუწვდომელი  პერსონალური მე, და მე (me), როგორც 

სოციალური, სოციუმისთვის ხელმისაწვდომი. კულტურა აქ წარმოადგენს პირობით 

პროცესს, კონსტრუქციას, რომელიც გამოავლენს შიდა და გარე ფსიქოლოგიურ 

სფეროებს. პიროვნება თავად ქმნის აზრობრივ კავშირებს გარემოსთან სუბიექტური 

ინტერესების საფუძველზე. კულტურული ნიშნები აფუძნებს ურთიერთობას ამ 

სფეროთა შორის. დროთა განმავლობაში ეს ურთიერთობის ფორმა დიალექტიკურ 

ხასიათს იძენს, რაც დაკავშირებულია დაძაბულობასთან. ამ ორფაზიანი (შიდა და გარე ) 

სტრუქტურის 

თანაარსებობა იშვიათად თუ იქნება იზომორფული. ამგვარი შემთხვევა კი საეჭვოა 

ხელსაყრელი იყოს განვითარებისთვის. 
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ადამიანის ფსიქიკა დუალისტურია– ორი ურთიერთდაკავშირებული მხარეებით. ამ 

პროცესის ორგვაროვნება არ ნიშნავს ფილოსოფიურ დუალიზმს, არამედ მთლიანი 

ფუნქციის მუშაობის გაგების გასაღებს. 

კულტურული ანთროპოლოგია უფრო მეტად კონცენტრირებული იყო არტეფაქტების 

შეგროვებაზე, ვიდრე თეორიის ჩამოყალიბებაზე, იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს 

კულტურა კონცეპტუალიზებული. ამის მიუხედავად, რუთ ბენედიქტის ნააზრევის 

წყალობით, სტრუქტურულ–დინამიკური შეხედულება კულტურაზე საბოლოოდ მაინც 

იქნა ჩამოყალიბებული. ბენედიქტი მას განიხილავდა როგორც პატერნს, რომელსაც 

ახასიათებს გარკვეული ჩვეულებები. ამ მახასიათებლებს ხალხი საკუთარი 

გამოცდილებებით ავსებს და აძლევს ფორმას. არსებული ნააზრევიდან გამომდინარე, 

კულტურას შუალედური ადგილი უჭირავს ინდივიდსა და საზოგადოებას შორის, ეს კი 

ქმნის კითხვას - სად შეგვიძლია ვიპოვოთ იგი? 

კულტურის „პეიზაჟები“ 

არსებობდა კულტურის ფსიქოლოგიისა და სემიოტიკის გაერთიანების რამდენიმე 

მცდელობა. იური ლოტმანის7 ნააზრევის მიხედვით, სემიოტიკის სივრცე მუდმივ 

ურთიერთქმედებაშია ცალკეული ენების ერთიანობასთან და მის ფარგლებს გარეთ, არც 

კომუნიკაცია არსებობს და არც ენა. 

ჰოლისტური კონტექსტი ადამიანური ცხოვრებისა ჰეტეროგენული ხასიათისაა და 

დაკავშირებულია „ცხად სფეროებთან“ (ენები– ან სემიოტიკური კოდები) და 

ლიმინალურ სფეროებთან. სწორედ მათი ერთიანობა ქმნის სემიოსფეროს. გარდა 

ენობრივი არეალისა სემიოსფერო ასევე სოციალურად რელევანტურ ნიშნებს – 

სოციალურ სტატუსებსა და ურთიერთობებს მოიცავს. ზრდილობა – საუკეთესოდ 

გამოხატავს საშუალო ზონას ახლობლურსა და უცხოს(მტრულს) შორის. იგი ქმნის 

ზოგად ფონს სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანების ურთიერთობაში. 

 
7 გამოჩენილი სემიოტიკოსი, სტრუქტურული სემიოტიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. 
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საზღვრების მნიშვნელობა სემიოსფეროს ფარგლებში 

სემიოსფეროს სტრუქტურა ორგანიზებულია საზღვრებით, რომლებიც რანჟირდება 

ნათლად გამოკვეთილი საზღვრებიდან ლიმინალურ სივრცეებამდე. ის შეიძლება 

დახასიათდეს როგორც პიროვნების გარე ლიმიტების ფორმა. ეს სივრცე ჩვენია, ჩემია, 

კულტურულია, უსაფრთხოა და ა. შ. უპირისპირდება სიტყვებს სხვა, უცხო, საშიშის. 

მსგავსი საზღვრები ასხვავებს ცოცხლებს მკვდრებისგან , მომთაბარეებს 

დამკვიდრებულთაგან, სოფლებს ქალაქებისგან და ა. შ. ზღვარი შეიძლება გამოხატავდეს 

სოციალურ, ნაციონალურ, ტერიტორიულ თუ სხვა დატვირთვებს. 

ზღვარი შეიძლება იყოს მყარი, როგორც კლიტე, ღობე და ა. შ. ან არამყარი, როგორც 

ჰორიზონტი ზღვასა და ცას შორის. სემიოსფეროს ჰეტეროგენულობა გვიჩვენებს 

ერთდროულად მოქმედ ფუნქციონალურ ფარგლებს, რომლის ცენტრშიც პიროვნებაა და 

მისი ლოკაციის მიხედვით ორგანიზდება გარშემო ფარგლები : თუ ადამიანის 

ნორმალური ცხოვრების ცენტრი მისი ბინაა, ზღვარი შიდასა და გარეს შორის გადის 

შემოსასვლელ კარსა და კიბეზე. მარგინალიზებული ჯგუფები ამავე გზით აქცევენ 

„საკუთრად „ – უსახლკაროებს, ნარკომანებსა თუ ახალგაზრდებს. საოცარია თუ როგორ 

შეიძლება მიღებული ნორმები შეიცვალოს და ზვარი , ან ზღვარს მიღმა სფერო აქციოს 

ცენტრად. ეს ცვალებადობა კიდევ ერთი დამადასტურებელი საბუთია სემიოსფეროს 

ჰეტეროგენული ბუნებისა. 

მაგალითისთვის იაპონიაში ტაბუდ და არასწორ საქციელად ითვლება სახლის 

გარკვეული ხაზების გადაკვეთა, როგორიც არის ფუსუმას კარის ზღურბლი, ტატამის 

ნაჭერსა და სოჯზე დაბიჯება და ა. შ. მათთვის ეს ადგილები თუ საგნები 

განსაკუთრებულ დატვირთვას ატარებს (ისინი წარმოადგენს ზღვარს ან მაკავშირებელს 

გარდაცვლილთა სამყაროსთან) და იაპონელების რწმენით მათთან არასწორი შეხება 

უბედურებასა და ავადმყოფობას იწვევს. 

ჩვენი სემიოსფერო სტრუქტურირებულია, ხოლო სტრუქტურული ქვეჯგუფები– 

საზღვრები და ზღურბლები საერთო ჯამში სისტემის ერთიანობას ქმნის. 
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სემიოსფერო არ არის გარემოს მსგავსი, იგი წარმოადგენს დამხმარე სისტემას. ადამიანები 

გარემოს ანიჭებენ გარკვეულ მნიშვნელობას და ახდენენ მის ტრანსფორმაციას, როგორც 

მაგალითად ტყისა და მდინარის გამოყენება ადამიანისთვის მნიშვნელოვან რესურსად 

თუ ტერიტორიად, რომელიც მინიმალური ცვლილებით, ბილიკის გაყვანით იწყება. 

პირველი 

გზის შემქმნელი ადამიანები უმნიშვნელოვანესი კომუნიკაციური მიღწევის წინაშე 

იდგნენ, რადგან მათ პირველი ვიზუალური და პრაქტიკული კავშირი შექმნეს ორ 

ობიექტს შორის. სწორედ ამგვარი ცვლილებები გარემოში დაწყებული გზებიდან 

დამთავრებული ავიახაზებით სხვა კონტინენტამდე, ქმნის და ინახავს სოციალურ 

მეხსიერებას. 

მნიშვნელოვანი ობიექტების გაანალიზება , გზებით დაკავშირებული ადგილების – 

ფასდება სხვადასხვაგვარად, ვიღაცისთვის ტყეში ხეტიალის სიამოვნება შეიძლება 

სხვისთვის შიშის მომგვრელ ჯოჯოხეთს წარმოადგენდეს. სხვა საკითხია ადამიანთა 

მისწრაფება შეცვალონ და გაავსონ გარემო გარკვეული კონსტრუქციებით – მონუმენტები, 

შენობები და ა. შ. 

ადამიანი, რომელიც კონკრეტულ არქიტექტურულ ობიექტთან იღებს ფოტოს, 

აკავშირებს სხვადასხვა სემიოსფეროს, რაც გულისხმობს მისი პირადი კულტურული 

„სამფლობელოს“ და სოციალურად ორგანიზებული გარემოს გაერთიანებულად ერთ 

კონკრეტულ მოგონებად აქცევს. ფოტოს გადაგდებით, შენახვით ან პერიოდული ნახვით 

ხდება ამ კულტურული მეხსიერების შენარჩუნება ან დავიწყება. 

შეჯამებისთვის – სემიოსფეროს გააჩნია მკვეთრი ან მკრთალი საზღვრები, ხოლო 

ადამიანის ქმედებები კვეთს და ცვლის ამ საზღვრებს. როგორც შექსპირი წერს სამყარო 

სცენაა სადაც ადამიანები უკვე დაწერილ როლებს ასრულებენ. ჩვენ შეგვიძლია ამ 

როლების მოდიფიკაცია. სემიოსფეროს მუდმივი რესტრუქტურიზაცია თითოეულია 

დამიანის მიერ საკუთარი როლის შექმნით ხდება. თეატრალური წარმოდგენები 

რეალური ცხოვრების ანარეკლს წარმოადგენს. ოტელო გვაწოდებს რიტორიკულ აზრს – 
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მისაღებია თუ არა ეჭვიანობა, როგორც ნორმალური ქცევა. მსგავსად თეატრისა ფილმები 

თუ ტელე წარმოდგენები ომზე გვაწვდიან რიტორიკულ მზაობას და ინფორმაციას 

ადამიანთა სოციალური როლების შესახებ კონკრეტულ სიტუაციებში. 

დასკვნა : კულტურა შუალედია 

რაიმე დატვირთვის მინიჭება პროცესია, სადაც ადამიანი წარმოადგენს აგენტს. იგი ქმნის 

აზრს : თუ ვიტყვი „ სირინოზები მწვანეები არიან“ გადავაფასებ სფეროს საიდანაც 

სირინოზებს ვუყურებთ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ დავამატებ „ თუ სირინოზები 

არსებობენ“–ისინი არიან მწვანეები“ საუბარი ვარაუდის სფეროში გადადის ( აგებულია 

როგორც იმპლიკაციური ან პოსტულაციური). 

ჯეიმს მარკ ბოლდვინს კარგად ესმოდა ამგვარი მნიშვნელობის მინიჭების 

კონსტრუქციული სიტემა. იმისთვის რომ ვთქვათ X არის Y, უნდა დავუშვათ X– ის 

არსებობის იდეა, იმის მიუხედავადაც კი თუ არ არსებობს ამის რეალური საბუთი. ეს 

კავშირი წარმოადგენს სინთეზს – შექმნილს კოპულას (ტერმინი ლინგვისტიკაში) მიერ. 

შესაბამისად ბალდვინი ამტკიცებდა, რომ კოპულა სინთეზის ნიშანია, როგორც 

გენეტიკური მოძრაობა – სრული აზრის ცვლილება ახალი ელემენტის დამატებით. 

როდესაც „ძაღლი“ ტრანსფორმირდება წინადადება – „ავ ძაღლად“ ჩემი მიზანი არა 

ფაქტის კონსტატაცია, არამედ ინფორმაციის (ძაღლი ავია) მიწოდება ხდება. სწორედ ამას 

წარმოადგენს კოპულა, განვითარებადი მნიშვნელობის ადრეულ და შემდგომ იდეებს 

აერთიანებს. (ბალდვინი 1908). 

კულტურიდან მოქმედებამდე : კულტურის შემქმნელები 

არ არსებობს კულტურა მისი შემოქმედის გარეშე. იგი თავისი ნიშანთა შექმნის 

პროცესული ფორმით და გამოყენებით დაკავშირებულია როგორც თავად ადამიანთან, 

ასევე გარე სამყაროსთან. იგი თითქოს დამოუკიდებელი აგენტია ახალი რასისტული 

ვერსიის ჩამოყალიბებისა „ჩვენ“ და „მათ“ ტერმინების ფარგლებში. 
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როდესაც კულტურათა ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, ლაპარაკია ხალხთა შორის 

კომუნიკაციაზე, რადგან თავად კულტურა არ წამოადგენს აგენტს, ტერმინი მხოლოდ 

კონცეფციას გულისხმობს . ასე რომ როდესაც კულტურებზე ვსაუბრობთ და ვამბობთ, 

რომ შესაძლებელია მათი თანხვედრა, გაყოფა ან შეერთება– ლაპარაკია ადამიანებზე და 

მათ 

მამოძრავებელ ძალაზე. სწორედ საზოგადოება და ინდივიდები ქმნიან კულტურას , მათ 

გააჩნიათ მოქმედების ძალაუფლება და ისინი გარდაქმნიან სამყაროს უკეთესობისა თუ 

უარესობისკენ. პიროვნებები კულტურის სპექტრიდან გამომდინარე მოქმედებენ– 

იყენებენ ცალკეულ ნიშნებს, მეტა–ნიშნებსა და საშუალებებს გარემოს ორგანიზებისთვის. 

საერთო ჯამში კულტურა არის პიროვნებასა და სოციალურ სამყაროს გამაშუალებელი, 

რომელიც საკუთარ კვალს ტოვებს , როგორც გარე სამყაროზე , ასევე თითოეული 

ადამიანის სულზე. 
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მეშვიდე ნაწილი 

 

იან ვალსინერი, გიუსოგ ჰანი 

სად არის კულტურა სელფის შესახებ  

დიალოგური პერსპექტივიდან?  

 

„WHERE IS CULTURE WITHIN THE DIALOGICAL PERSPECTIVES ON THE SELF?“ 
Jaan Valsiner  Clark University, USA  

Gyuseog Han  Chonnam National University, Korea 
International Journal for Dialogical Science  

2008. Vol. 3, No. 1, 1-8 Gyuseog Han 
 

თარგმნა მარიამ გოგოლაურმა 

 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე სპეციალური გამოცემა მოიცავს უახლეს საერთაშორისო ძალისხმევას, მიმართულს იმაზე, 

რომ მოხდეს  დიალოგური სელფის (DS) ზოგადი თეორიული ჩარჩოს შესაბამისობაში  მოყვანა 

კულტურულ კონტექსტთან, სადაც ისტორიულად სხვაობა „სელფსა“ და „სხვა (other)“-ს შორის  ნაკლებად 

მკაფიოდაა გამოხატული, ვიდრე დასავლურ საზოგადოებებში. ეს კოლექტიური ძალისხმევა აჩვენებს, რომ 

თეორიული პერსპექტივა ჯერჯერობით უნივერსალურად ვარგისია მოდიფიკაციების იმგვარ გზაზე, 

რომელზეც მისი ძირითადი ცნებები – ხმა, მე–პოზიცია, ხმების პოლიფონია – შეიქმნა. დინამიკური 

ემოციური კომპლექსები, როგორიცაა შიმჩეონგი (shimcheong) (in Korea—Choi & Han, 2008; Han & Choi, 2008) 

ან უტუში (utushi) (Morioka, 2008a, 2008b) მოითხოვს კონტრასტის ახალ გაგებას, სადაც დაპირისპირებულ 

პოლუსებს შორის განსხვავებები ურთიერთკავშირის გაწყვეტის გარეშე ერთმანეთით საზრდოობენ, რაც 

თავის თავში ჯერ კიდევ ნიშნავს დინამიკურ ბარიერს. დიალოგური სელფი  სოციალური ურთიერთობის 

იერარქიების თანაბრადაა კონტექსტუალიზებული მრავალჯერად კონტექსტში (Chaudhary, 2008; van Meijl, 

2008), რაც ითვალისწინებს დიალოგური სელფის  ფუნქციონალურ ფლუიდურობას/დენადობას 

(იმისთვის, რომ  ურთიერთობებში ცვლილებებს მოერგოს) და ზღუდავს სელფის სხვასთან(other) 

ურთიერთობის დიფერენციაციას.  
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დიალოგური სელფი იზრდება. ზოგიერთი თეორიული მოსაზრება, რომელიც  

თანამედროვე სოციალურ მეცნიერებებში ამ ცნებას იყენებს, წინწასულია. ამჟამად 

მზარდი პოპულარული დიალოგური სელფის თეორიის ჩარჩოს ფარგლებში არსებული 

დიალოგური მიდგომები  (Ferreira, Salgado and Cunha, 2006; Hermans, 1996; 2001, 2002; 

Hermans and Kempen, 1993; Hermans and Dimaggio, 2007; Josephs, 1998; Linell, 2008; Marková, 

2003; Salgado and Gonçalves, 2007; Salgado and Hermans, 2005) – მომდინარეობს 

ყოველდღიური ცხოვრების პრაქტიკის იმ ფსიქოლოგიური ფენომენიდან, რომ 

დაპირისპირებულთა ერთიანობის გათვალისწინებით, დაძაბულობით გამსჭვალული 

მოქმედება გარდაუვალია. ასეთი პროცესებია ფსიქოთერაპია, განათლება, 

გადაწყვეტილების მიღება – მოკლედ, აქტივობის ყველა სფეროში, სადაც ადამიანები 

მიისწრაფვიან გარკვეული სამომავლო მდგომარეობებისკენ, საქმეებისკენ, რომლებშიც 

გაურკვევლობა სჭარბობს. აქ დიალოგური პერსპექტივა ჩნდება პრაქტიკული 

საჭიროებებიდან და დიალოგურობის ხელახალი გააზრებიდან გონებაში, 

ურთიერთქმედებაში; კომუნალობა ახალი მიმზიდველი მიმართულებაა 

ფსიქოლოგიაში.  

 

გლობალურობა და კულტურა 

ჩვენი თანამედროვე კონსტრუქციების უმეტესობის მსგავსად, დიალოგური სელფიც 

გლობალური ხდება. დაიწყო პიროვნების ფსიქოლოგიიდან  (Hermans & Kempen, 1993), 

გაიზარდა კულტურულ ფსიქოლოგიასა (Hermans, 2002) და ფსიქოთერაპიაში (Salgado & 

Hermans, 2005), და ძალზე გავრცელდა მსოფლიოში. ამ სპეციალური გამოცემის აქცენტი 

– კულტურასა და დიალოგურ სელფზე – მიუთითებს მის ინტერდისციპლინურ 

გაფართოვებაზე ანთროპოლოგიისკენ (Rasmussen, 2008; Van Meijl, 2008) ზუსტად ისევე, 

როგორც ჩართავს მონაწილეებს 5 კონტინენტის 14 ქვეყნიდან (აზია: იაპონია, კორეა, 

ფილიპინები, ინდოეთი; ამერიკა: ჩილე და შეერთებული შტატები; აფრიკა; ევროპა: 

ნიდერლანდები, გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი, ესტონეთი, ესპანეთი, 

პორტუგალია, ავსტრია). რეგულარული კონფერენციები დიალოგურ სელფზე სულ 
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უფრო ინტერნაციონალური ხდება, მოყოლებული მათი დასაწყისიდან 2000 წელს, 

ნეიმეგენში. შეიძლება ითქვას, რომ დიალოგური სელფის პერსპექტივა ახალ 

ათასწლეულში ადამიანების გაგების ნამდვილ პარადიგმას/ნიმუშს წარმოადგენს. თუმცა 

ჯერ კიდევ ბევრი კონცეპტუალური/ცნებითი სამუშაოა ჩასატარებელი დიალოგური 

სელფის პერსპექტივის ქმედითუნარიანობისთვის მთელი მსოფლიოს კულტურულად 

ჰეტეროგენულ რეალობებში.  

ეს რეალობები ისტორიულ ცვლილებებს განიცდის. ჩვენი თანამედროვე მსოფლიო 

უფრო   ცვალებადი გახდა, ვიდრე  მყარი საიმისოდ, რომ გამოიყენო დიალოგური 

კონტრასტი/ოპოზიცია. როგორც ზიგმუნდ ბაუმანი (Zygmunt Baumann  - 2007) 

აღნიშნავდა:  

„...თანამედროვე ცვალებად მსოფლიოში, საგნების და ადამიანური კავშირების სიმყარე ისევე 

მიუღებელია, როგორც მუქარა. ესაა დიდი განსხვავება თანამედროვეობის მყარ და ცვალებად 

მხარეებს შორის. რამდენიმე წლის წინ ჯერ კიდევ მყარი, ან ნოსტალგიურად მყარი 

თანამედროვეობის მნიშვნელოვანი ინტერესი იყო: the centre does not hold8. მე ვფიქრობ, რომ 

არამდგრადი თანამედროვეობა შეიცვალა ისე, რომ მისთვის მიუღებელია  ცენტრი, როგორც 

ასეთი. ხმების კაკაფონიაში და ხედების ხმაურში – მუდმივი ცვლილებების კალეიდოსკოპში – არ 

არსებობს ცენტრი, სადაც საგნები მოგროვდება, გამყარდება და დამკვიდრდება (Bauman, 2007, p. 

122). 

გარკვეული აზრით, მოძრაობა პიროვნების თეორიებში (რომლებიც ხაზს უსვამენ 

„თვისებებს“ ან პიროვნების სხვა ურიცხვ განზომილებას, მაგალითად, „დიდი 

ხუთეული“) „მყარი“ სელფიდან  „არამყარისკენ“ აჩვენებს იმას, რომ დიალოგური სელფის 

ყოველგვარი „ხმა“ ჩვენ სოციალურ დროს ეხმიანება და მისდევს. თუმცა დიალოგური 

სელფის თეორიები კვლავაც აგრძელებენ წუხილს „ცენტრის“ თაობაზე – სელფი კვლავაც 

რჩება დინამიკურ „ცენტრად“, რამდენადაც პოპულარული და მოთხოვნადია. მე–

პოზიციის სტრუქტურის გარდამქმნელი „ხმების“ მუდმივად ცვალებადი კონფიგურაცია 

– „უმაღლესი ხარისხის არამდგრადობა/არასიმყარე“ – თავადაა ძალიან „მდგრად/მყარ“ 

 
8 ცენტრს ვერ დაიჭერ 
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მდგომარეობაში. აქედან გამომდინარე, ურთიერთსაპირისპირო რამეები ისევ ისე რჩება 

ან ურთიერთგარდაქმნის პროცესშია. 

 

სად შეიძლება მოვათავსოთ კულტურა დიალოგურ სელფში? 

დიალოგური სელფის პერსპექტივა აერთიანებს სოციალურ მეცნიერებებს –ისევე უყრის 

თავს განვითარების, პიროვნების, კლინიკური და სოციალური ფსიქოლოგიის 

მკვლევართა ველებს,  როგორც ანთროპოლოგიისა და სოციოლოგიისას. ამდენად, 

მიუხედავად თავისი ბუნდოვანებისა, კულტურის ცუდად განსაზღვრული ცნება მაინც 

გვევლინება ინტერდისციპლინური სინთეზის კონცეპტუალურ ორგანიზატორად – 

კროსკულტურულ ფსიქოლოგიაში ურიცხვი ემპირიული შედარებების საფუძველზე 

საზოგადოებებს შორის განსხვავებების წარმოჩინება მხოლოდ ერთ–ერთი პოლუსია 

დაბნეულობა/გაურკვევლობისა. მეორე მხრივ, არსებობს ფილოსოფიური ანალიზი 

იდეალურ „თავდაუზოგაობაზე“ (selflessness) აქცენტით ბევრ არადასავლურ 

საზოგადოებაში, რაც დამტკიცებულია მათი ისტორიით და ზოგიერთი 

ანთროპოლოგიური ანგარიშითაც კი.  

თანამედროვე კულტურულ ფსიქოლოგიასთან კავშირი გვეხმარება იმის გააზრებაში, 

რომ კულტურა არ არის  საზოგადოების წევრების გონებაში მოცემული არსი, მაგრამ, 

იმავდროულად, ნებისმიერ საზოგადოებაში ეს არის თითოეული ადამიანის გონების 

ორგანიზების პრინციპი, აქედან გამომდინარე, ეს პრინციპი ყველგან და ყოველთვის 

მოქმედებაშია, მაგრამ, ჩვეულებრივ, ნაკლებად შესამჩნევია - ჩვენ ვერ ვამჩნევთ 

ცხოვრების ყველაზე ბაზისურ და ჩვეულებრივ ფაქტებს.  

პიროვნებები, ურთიერთობები და ადამიანის არსებობის ამსახველი მასალები 

დადგენილია მათი ღირებულებების მნიშვნელობის შესაბამისად – მნიშვნელობები, 

რომლებიც არ განისაზღვრება ბიოლოგიური ან ფიზიკური თვისებებით....  ადამიანის 

მსგავსი ვერც ერთი მაიმუნი ვერ შეძლებს შეაფასოს განსხვავება წმინდა წყალსა და 

გამოხდილ წყალს შორის..., ან  მსოფლიოს წესრიგი (და უწესრიგობა)  სიმბოლური 
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ტერმინებით;  კულტურა - ეს არის ადამიანთა მოდგმის  თავისებური საცავი (Sahlins, 

2000, p. 158, added emphasis). 

ამგვარად, იმდენად, რამდენადაც დიალოგური სელფი ორგანიზებულია სემიოტიკურად 

გაშუალებული ნიშნებით, კულტურა არსებობს მე–პოზიციის შექმნის ყოველ აქტში, 

უპირისპირდება მათ, განსაზღვრავს იმას, თუ რა სახის დაძაბულობაა კონტრასტებს 

შორის და ძლევს დაძაბულობას. ეჭვგარეშეა, მნიშვნელობათა კრებული – და 

ღირებულებები აბსოლუტურად ცვალებადია ადამიანებისთვის, როგორც ეს ჩანს მაშინ, 

როცა ვუყურებთ მსოფლიოს და ვეჯახებით განსხვავებულ ტრადიციებს სხვადასხვა 

ქვეყანაში. მაგრამ ამ ინტერპერსონალური განსხვავებების უკან, მნიშვნელობების 

შექმნისა და მათი გამოყენების თვითრეგულირების პროცესში, მოჩანს პროცესის 

უნივერსალურობაც.  

 

დიალოგური სელფის კონტექსტუალიზაცია: ურთიერთობათა იერარქიები 

ჩაუდჰარი Chaudhary (2008) ინდოეთში სელფის შესახებ კონცეპციებს განმარტავს 

ნათესაური, ოჯახური, არსებითად, არასრულად განთავსებული ურთიერთობების 

თანავარსკვლავედში.  სოციალური ურთიერთობებისგან მოწყვეტით სელფზე საუბარი 

ინდოეთში ეგოტიზმად განიხილება. მსგავსი მოთხოვნები აყალიბებს აზრს ინდოეთის 

საზოგადოების ბაზისურ თავისებურებებზე – რომ ის არის იერარქიული,  სეკულარული 

და მულტიკულტურული.  ინდოეთში დემოკრატია ეფუძნება სოციალური 

განსხვავებების რთულ სისტემაზე დაფუძნებულ ჯგუფურ იდენტურობას, არსებითად, 

ყველა ერთდროულად მართავს. ამის შედეგად ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში 

ადამიანები ძალზე მგრძნობიარე არიან ნიუანსებისა და პატარა აქტების მიმართ. ასეთი 

მგრძნობიარობა დადასტურებულია კორეაშიც (Choi and Han, 2008) და იაპონიაშიც 

(Morioka, 2008a, 2008b). 

ჩაუდჰარიას აზრით (Chaudhary;2008), მონოლოგურობა არ არის დიალოგური სელფის 

უარყოფა, ის მისი ერთ–ერთი ფორმაა. არაფერია „არსებითად ცუდი“ დიალოგურობის 

არარსებობაში, ზოგჯერ, შესაძლოა, ასეთ შემთხვევებში  მათი პრობლემები უფრო 
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ეფექტურად გადაიჭრას, ვიდრე დიალოგურობის პირობებში. მონოლოგურობისკენ 

სწრაფვა იზრდება სოციალური სტრუქტურების წნეხის გამო, სოციალურობის მკაცრ 

იერარქიულ ფორმებში ის მიღებული არ არის, მაგრამ აქტიურად მხარდაჭერილია 

(„დიალოგური მონოლოგიზაცია“ – Valsiner, 2000). 

დიალოგური მონოლოგიზაცია ასევე ჩანს ინდივიდუალურ დონეზე. მორიოკამ Morioka 

(2008a) განიხილა ორი იაპონელი კლიენტის შემთხვევა, რომლებიც მასთან დადიოდნენ 

კლინიკაში საკონსულტაციოდ. როგორც თერაპევტი, ის  დიალოგური სელფის მოდელს 

იყენებდა შინაგანი დიალოგის ანალიზისას ისეთ შემთხვევებში, როცა მე–პოზიცია 

ესაუბრება სხვა მე–პოზიციას. მისი თქმით, ნავარაუდევი დიალოგი არ შედგა, ამის 

ნაცვლად, ანონიმური სხვების მიერ საზოგადოებრივი შეფასებისას სჭარბობს 

მონოლოგი, რომელსაც დომინანტური ხმის მქონე ინტერნალიზებული სხვა აკეთებს. 

ამგვარი „დიალოგურობის ნაკლებობის“ მდგომარეობა  სელფისგან დაშორებას იწვევს. 

მონოლოგის მდგომარეობის დარღვევაზე მიმართული თერაპევტების მუშაობა  ხშირად 

აწყდება დიალოგური მდგომარეობით თავის მოტყუებას. 

 

დიალოგური სელფის ემოციური არომატი 

მთავარი წვლილი ამ სპეციალურ გამოცემაში აქვს კულტურულ-ემოციური პროცესების 

ძიებას და პოვნას, რაშიც არ უნდა იყოს ისინი.  ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ემოციურ 

გამოცდილებაში უმთავრესი მისი კულტურულ ფენომენად მიღებაა. ემოცია 

კულტურულია, რადგან მისი გამოცდილება საჭიროებს სოციალურ განაჩენს, რომელიც 

აუცილებლად მოიცავს კულტურულ ღირებულებათა სისტემას და მნიშვნელობათა 

შექმნის კულტურულ სქემას. 

სხვადასხვა საზოგადოებაში ემოციის შიდა სტრუქტურების განსხვავებულობა ამგვარი 

მსჯელობის შედეგი უფროა, ვიდრე მიზეზი. მორიოკას (Morioka, 2008a, 2008b) „უტუში“ 

(utushi) – თერაპიული მიმბაძველი მოქმედება კონტექსტში –კლიენტს იმისკენ აქეზებს, 

რომ ხელახლა განმეორებით გამოსცადოს თავისი სიტყვა, და ამგვარად, ის  სელფის 

უწყვეტობის შეგრძნებას განიცდის. მორიოკა აღნიშნავს, რომ მნიშვნელობა არ უნდა იყოს 
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თავსმოხვეული თერაპევტის მიერ, მაგრამ საჭიროებს იყოს აგებული (აშენებული) 

სივრცეში  (დროითი და სივრცული). თერაპიული საუბრის გამოცდილება ახალ 

ვითარებაში დაუსრულებელი უნდა იყოს და ღია, გახსნილი ახალი დიალოგური 

შეხვედრებისთვის. მორიოკას თქმით, თერაპია არის კლიენტის სელფსა და რამდენიმე 

„სხვას“ შორის საუბრის ჩარჩოში ჩასმა, სადაც თერაპევტი ქმნის შუალედურ (ma) 

სივრცეებს. თერაპიის ნამდვილი მიზანი არის შექმნას და შეინარჩუნოს ma განსხვავებულ 

ადამიანებს შორის ადამიანთა თხრობით – და თვითგანკურნვა – ემოციური დინამიკის 

საშუალებით. დიალოგური სელფი მგრძნობიარე სელფია.  

ჩოი და ჰანი  Choi and Han (2008) შემდგომ სირთულეს ითვალისწინებენ დიალოგური 

სელფის ემოციური ბაზისისთვის. ისინი წარმოგვიდგენენ „შიმჩეონგს“ (shimcheong), 

როგორც გასაღებს, კორეულ კონტექსტში, ურთიერთობების გასაგებად. შიმჩეონგის 

პროცესის ანალიზისას, ისინი განმარტავენ სელფის და კოლექტიური მენტალობის 

კორეულ კონცეპციას. გადამწყვეტია გვახსოვდეს, რომ შიმჩეონგი ისევე, როგორც ბევრი 

სხვა „შუალედური“ (გამაშუალებელი) ტერმინი – მუშაობს ორივე შემთხვევაში -  

კოლექტიურის დროსაც და ინდივიდუალურის დროსაც. შიმჩეონგი - ესაა 

ფენომენოლოგიური გამოცდილება მიმდინარე ერთდროულად ინტრაფსიქიკური და 

ინტერ–ფსიქიკურით დიალოგით. 

ვან მეილი Van Meijl (2008) დიალოგური სელფის თეორიას თანამედროვე 

ანთროპოლოგიის კუთხიდან გვაჩვენებს. ის იღებს გლობალიზაციით განპირობებულ 

საკითხს სელფზე დაურწმუნებლობის შესახებ – სელფი არის ერთიანი, მაგრამ არ არის 

უნიტარული. დაურწმუნებლობა არის ერთ–ერთი რეაქცია ურიცხვთაგან კულტურულ 

საკონტაქტო ზონაში. სელფი გათიშულია და დიალოგი  აუცილებელია, რომ 

შენარჩუნდეს ბალანსი მულტიკულტურულ სელფებს შორის. ანთროპოლოგია 

უზრუნველყოფს ადამიანების სელფის „ადგილობრივ“9 დამამტკიცებელ საბუთებს, იმ 

ადამიანებისა, რომლებიც „გლობალისტურად“ არ არიან გაერთიანებული და ცხოვრობენ 

 
9 სხვადასხვა კულტურაში წარმოდგენილ 
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ბევრი იმ პრობლემის გარეშე, რომლებიც აღნიშნულია დიალოგური სელფის თეორიის 

მიერ. რა ხდება მე–პოზიციაში, წარმოადგენს სელფის  ფუნქციონალური ერთიანობის 

საკითხს – სელფის სხვადასხვა ნაწილი „თავისუფალია“  და დროებით კავშირში შედიან 

ერთმანეთთან, რაც ზოგიერთ ამ ურთიერთობაში (მაგრამ არა ყველაში)  იწვევს 

დაძაბულობას, ეს დაძაბულობა  ადაპტაციისთვის ბიძგის მიმცემი ხდება, და ამას 

ადგილი აქვს  სელფის ნაწილების ყველა ახალი, შემთხვევითი შეხვედრისას, რომელიც 

შეიძლება მოიტანოს სოციალურმა რეალობამ – გლობალიზაციამ (Tsuda, 2000). 

დიალოგური ურთიერთქმედება მე–პოზიციებს შორის არის ერთიანობის დაფუძნება. 

მაგრამ სტრუქტურების ერთიანობის („ბირთვული სელფი“) კონცეპციისგან 

განსხვავებით, დიალოგური სელფის ერთიანობის დაფუძნების პროცესი 

განუწყვეტელია.  

დიალოგური სელფის ველს სჭირდება ინოვაცია მეთოდოლოგიაში. დიალოგური 

სელფის თეორია სათავეს იღებს სპეციფიკური, თავისი ბუნებით სიტყვიერი 

მეთოდებიდან. ამის საპირისპიროდ, ადამიანის ემოციური „მნიშვნელობათწარმოებათა“ 

უმრავლესობა არასიტყვიერია, აქედან გამომდინარე, ვერბალურზე დაფუძნებული 

ანალიზის მეთოდოლოგია, შესაძლოა, ამ ფენომენთან დაკავშირებით მხოლოდ 

გარკვეული სფეროებისთვის იყოს გამოსადეგი (Valsiner, 2005).  

 

კულტურა დიალოგურ სელფში: მრავალფეროვნების შეგრძნება 

ცნება კულტურა ჯერ კიდევ ხშირად განიხილება, როგორც ერთგვარი „სელფების 

გეოგრაფია“ – ეს ძალისხმევა მიმართულია იმაზე, რომ განვასხვავოთ  ინდური სელფის, 

იაპონური სელფის, კორეული სელფის და ა. შ. კულტურული მახასიათებლები. ამ 

ტრადიციულ ტიპოლოგიებთან დაბრუნებით დიალოგური სელფი არ ცვლის იმ საწყის 

გამოუვალ მდგომარეობას, რომ ამგვარი „კროსკულტურული განსხვავებები“ 

თვითრეფლექსიის მანიფესტაციაში ან სხვადასხვა სოციალური ტრადიციის მქონე 

ადამიანების ქცევებში გამოყენებადია ახალი თეორიისთვის. ფსიქოლოგია ამ ფენომენს 

შეისწავლის საუკუნენახევარია. ამასთან, უნივერსალურ სელფთან დაკავშირებული  
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სპეციფიკურ-კულტურული მახასიათებლები არ გამოიცდებოდა დასავლური 

კონტექსტის მიღმა. 

აშკარაა კულტურული პროცესების ტრანსსოციალურ ზოგად მოცემულობაზე საუბარი 

დიალოგურ სელფში. შესწავლის ზოგადი მიმართულება არის განვითარების პროცესის 

ანალიზი (Abbey & Diriwächter, 2008). ამ პერსპექტივიდან, დიალოგური სელფის 

თეორიები, თეორიული კონსტრუქციის თვალსაზრისით, აქტუალურ დროს შეესაბამება 

მაშინ, როცა ფსიქოლოგიის სფეროში უმეტესობა აგრძელებს რაოდენობრივი საზომებით 

ფუჭ ანალიზს, რაც აშორებს პირველად ფენომენს. დიალოგური სელფი მიახლოებით 

მაინც აღადგენს ფსიქოლოგიურ რეალობას ველზე, შემდგომი საქმიანობა კი 

დიალოგების ბაზისურ გაგებას ისახავს მიზნად. 
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მერვე ნაწილი 

მაიკლ კოული 

კულტურულ-ისტორიული ფსიქოლოგია 

 
Michael Cole –  

„Cross-Cultural and Historical Perspectives on the Developmental  
Consequences of Education“ 

Human Development 2005;48:195–216 
 

თარგმნა მერი გრიშაშვილმა 

მიუხედავად განსაზღვრებებთან დაკავშირებული სირთულეებისა, ტერმინი „კულტურა“ 

ამჟამად გამოიყენება ადამიანის სოციალური მემკვიდრეობით მიღებული წარსული 

მიღწევების ერთობლიობის აღსანიშნავად, რომლებიც სოციალურ ჯგუფთათვის მათი 

ამჟამინდელი ცხოვრებისთვის საჭირო ძირითად რესურსთა ფუნქციას ასრულებს 

[D’andrade, 1966]. კულტურის ელემენტების არსებობის მტკიცებულებას ადამიანის 

გარდა სხვა სახეობებშიც ვხვდებით, [McGrew, 1998], მაგრამ კულტურაზე, როგორც 

მედიუმზე დამოკიდებულად ყოფნა - მხოლოდ ადამიანისთვისაა დამახასიათებელი.  

კულტურასა და განათლებაზე საუბრისას, საჭიროა მოკლედ მიმოვიხილოთ, თუ როგორ 

განვითარდა “კულტურის” ცნება ლათინური და ფრანგული ენებიდან ინგლისურ ენაში 

შესვლის შემდეგ. თანამედროვე ინგლისურ ენაში, კულტურის კონცეფციები 

მომდინარეობს იმ ტერმინებიდან, რომლებიც უკავშირდება რაიმეს განვითარების 

ხელშეწყობის პროცესს: „ცნება „კულტურა“, მისი გამოყენების ადრეული პერიოდიდანვე, 

პროცესის აღმნიშვნელ არსებით სახელს წარმოადგენდა: მასში იგულისხმებოდა რაიმეს 

მოვლა,  რაც ძირითადად ცხოველებსა და მცენარეებს ეხებოდა“ [Williams 1973, p. 

87].უძველესი დროიდანვე, კულტურის ეს ცნება მოიცავდა ზოგად თეორიას იმის 

შესახებ, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ზრდისა და განვითარების ხელშეწყობა - რაშიც 

იგულისხმებოდა ხელოვნური გარემოს შექმნა, რომელშიც ახალგაზრდა ორგანიზმები 
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უზრუნველყოფილნი იქნებოდნენ მათი განვითარებისთვის საჭირო ოპტიმალური 

პირობებით. ამგვარი მოვლა მოითხოვდა იარაღებს, როგორც მატერიალურს - ასევე 

გონებრივისაც. ამგვარი ინსტრუმენტების გაუმჯობესება ხდებოდა თაობიდან თაობამდე, 

რაც გულისხმობდა მათ სპეციალიზაციას კონკრეტული ამოცანებისთვის. ამ 

თვალსაზრისით, სკოლებიც წარმოადგენს შემდეგი თაობების აღზრდისათვის 

განკუთვნილ ინსტიტუციონალიზებულ კულტურებს.  

ამგვარად, როგორც მისი ადრეული ისტორიიდანვე ჩანს, „კულტურის“ ტერმინი, 

მსგავსად „კულტივაციის“ ტერმინისა, რომელთანაც იგი ახლო კავშირშია, სწორედ 

კულტივაციის მატარებელი იყო, რომელიც „კულტურულობას/ცივილიზებულობას“ 

აღნიშნავდა. 

როდესაც ჩვენ „განათლების“ ტერმინს ვეხებით, რომელიც ინგლისურ ენაში 

ლათინურიდან დაახლოებით იმ დროსვე შემოვიდა, როდესაც „კულტურა“ - ჩვენ აქაც 

მსგავს დუალიზმს ვხვდებით. ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონში შეგვიძლია 

ვნახოთ, რომ განათლების პირველადი მნიშვნელობა არის „ბავშვის, მოზარდის ან 

ცხოველის გამოკვების ან გაზრდის პროცესი“ [ ОED 1971, p.833]. ამგვარად, კულტურისა 

და განათლების ამგვარ ინტერპრეტაციებს შორის მსგავსება ნათელია.  

განათლებას აგრეთვე აქვს სხვა ალტერნატიული მნიშვნელობებიც, რომლებიც პირდაპირ 

მეტყველებს კულტურას და განათლებას შორის არსებული თანამედროვე 

ურთიერთობის პრობლემის გააზრებაზე. პირველ მათგანს წარმოადგენს  „სისტემატური 

ინსტრუქტაჟი, სწავლება ან ტრეინინგი, რომელიც მიეწოდება ახალგაზრდა თაობას 

შემდგომ ცხოვრებაში სამუშაოდ მოსამზადებლად“ [ОED 1971, p.833]. ხოლო მეორე 

მნიშვნელობაა “განვითარება“ ანდა „გამოვლენა“ (to educe), რომლის პირველადი 

მნიშვნელობაც იყო ლატენტური, რუდიმენტული ან მხოლოდ პოტენციური არსებობის 

გამოჩენა, გამოვლენა ან განვითარება [ОED 1971, p.834].  

როგორც უკვე ვნახეთ, კულტურისა და განათლების ცნებები ერთდროულად 

უკავშირდება როგორც პროცესს, ასევე - შედეგს. ამდენად, ეს ცნებები ურთიერთ 
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გადამფარავია, იმ მხრივ რომ ორივე მათგანი ეხება გარკვეული ამოცანისთვის საჭირო 

ინსტრუმენტთა ანდა ინსტიტუციონალიზირებულ პრაქტიკათა გამოყენების საკითხს.  

კროსკულტურული და ისტორიული მონაცემები 

მე-19 საუკუნეში „კულტურის“ ტერმინის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები 

თითქმის არ არსებობდა. ადრეულ ანთროპოლოგთა მიერ, რომლებიც აფრიკის, ამერიკის 

და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის ადგილობრივ მცხოვრებლებს იკვლევდნენ, 

მიჩნეული იყო, რომ კროს-კულტურული შედარებები - იგივე კროს-ისტორიულ 

შედარებებს წარმოადგენდა. ე. წ. „პრიმიტიული საზოგადოებები“ გამოიყენებოდა 

კაცობრიობის განვითარების ადრეულ ეტაპთა ილუსტრირებისთვის. ტეილორი (1874, p. 

69) მიიჩნევდა, რომ ევროპელები უბრალოდ ბევრად უფრო სწრაფად განვითარდნენ, 

ვიდრე ის საზოგადოებები, რომელთა კოლონიზაციაც ინგლისმა მოგვიანებით მოახდინა.  

მიუხედავად სწავლებისა და სოციალურ-ინტელექტუალური განვითარების 

დაკავშირების საკითხში არსებული საყოველთაოდ აღიარებული სირთულეებისა, რაც 

თავის მხრივ სოციალური და ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებასაც მოითხოვს, 

ბოლო ათწლეულებში ვხვდებით მრავალ მეცნიერულ კვლევას, რომელთა მიზანიც არის 

სხვადასხვა ეროვნულ/კულტურულ კონტექსტში არსებულ განსხვავებულ 

საგანმანათლებლო სისტემათა არსებობის შედეგთა გააზრება [Serpell and Hatano, 1997]. 

მიშელ ქოული, საკუთარ სტატიაში განათლების განვითარების კროს-კულტურულ 

ფაქტორთა შესახებ, მოკლედ მიმოიხილავს სწავლების ორგანიზების ისტორიულ 

სხვადასხვაობებს. 

ისტორია, სოციალური დიფერენციაცია და „განათლება“ 

თავის ერთ-ერთ მონოგრაფიაში, რომლის სახელიცაა „არადასავლური 

საგანმანათლებლო ტრადიციები“, ტიმოთი რეიგანი ამტკიცებს, რომ ტერმინი 

„განათლება“ ყოველთვის თანაბრად ეხება ყოველ საზოგადოებას, რამდენადაც 

„ადამიანთა ცივილიზაციის ერთ-ერთ უმთავრეს მახასიათებელს მომავალი თაობების 
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მომზადებაზე ზრუნვა წარმოადგენს“ (რეიგანი, 2000, გვ. 13).მიშელ ქოული 

გარკვეულწილად ეთანხმება რეიგანის კრიტიკას იმ ავტორთა მიმართ, რომლებიც 

ვარაუდობენ, რომ საზოგადოებები, რომელთაც განათლების ფორმალური სისტემა არ 

გააჩნიათ, უმეცრების ციხე-სიმაგრეებს წარმოადგენენ. ამ მხრივ, რეიგანი გვარწმუნებს, 

რომ განათლების უნივერსალური ცნება შესაძლოა პირობითი ხასიათის იყოს, 

რამდენადაც „მომავალი თაობების მომზადება შესაძლოა არაფორმალური განათლების 

ჩარჩოებშიც თავსდებოდეს“.  

მცირე პრიმიტიული საზოგადოებები 

როდესაც ვსაუბრობთ მცირე, პრიმიტიულ საზოგადოებებზე, რომლებშიც 

ლინგვისტური ინტერაქცია ძირითადად ზეპირი ენის შუამავლობით ხდება, ფართოდაა 

გავრცელებული მოსაზრება, რომ ამგვარ საზოგადოებებში განათლება და 

ინკულტურაცია ურთიერთშემცვლელი ცნებებია. მაგალითად, ჯერომ ბრუნერი, 

საკუთარ მონოგრაფიაში კულტურისა და კოგნიტური განვითარების შესახებ, აღნიშნავს, 

რომ სწავლება შესაძლოა იმპლიციტური ხასიათის იყოს, როგორც ეს ფილმების 

ყურებისას ხდება - სწავლების ფორმალური კონტექსტის მიღმა (ბრუნერი, 1966 გვ. 59). 

იმავე ნაშრომში იგი აღნიშნავს, რომ „პროცესი, რომლის მეშვეობითაც ხდება ინდივიდის 

მიერ კულტურის „შეძენა“ ... იმგვარია, რომ მის ვერბალურ ფორმულირებათა 

ცნობიერების ჩამოყალიბება შიდა სირთულეებთანაა დაკავშირებული“ (გვ.58). 

ბრუნერის მსგავსად, მეიერ ფორტრესი საკუთარ ნაშრომში აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ 

„ზრდასრულთა და ბავშვთა სოციალური სფერო ერთმნიშვნელოვანი და განუყოფელია, 

და რომ სოციალური სფერო მხოლოდ შედარებით შესაძლებლობებში განსხვავდება. 

ყველა ერთსა და იმავე კულტურაში თანამონაწილეობს, მაგრამ სხვადასხვა ხარისხით, 

მათი ფიზიკური და გონებრივი განვითარების ეტაპის შესაბამისად“ (ფორტრესი 1938 გვ. 

8).  

რეიგანმა მიმოიხილა სუბ-საჰარული აფრიკის 76 საზოგადოების ეთნოგრაფიული 

კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები, რის შედეგადაც მან დაასკვნა, რომ აფრიკულ 
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გარემოში შეუძლებელია საგანმანათლებლო სისტემისა და მეთოდების განცალკევება 

ყოველდღიური ცხოვრებისაგან (2000, გვ.29). რეიგანის მიდგომის თანახმად, 

ინკულტურაცია ყოველდღიური ცხოვრების ინტეგრალურ ნაწილს წარმოადგენს და 

იმისათვის, რათა ესა თუ ის საგანმანათლებლო პრაქტიკა სწავლებად იქნეს მიჩნეული, არ 

დგას საგანგებო პედაგოგიკის მომცველ პრაქტიკათა გამოყენების აუცილებლობა. 

თუმცა, ასეთ მცირე საზოგადოებებშიც კი არსებობს გარკვეული გამონაკლისები ბავშვთა 

და ზრდასრულთა სოციალური სფეროს სრული შერწყმის კუთხით, მაგალითად 

როგორიცაა „rites de passage“, და ქოული აღნიშნავს, რომ იგი ყოველთვის ეჭვით უყურებს 

იმ კვლევათა მონაცემებს, რომლებიც უკიდურესად ამცირებს კულტურულ ჯგუფებს 

შიგნით არსებულ ჰეტეროგენულობას.  

სწავლების სოციალური აკუმულაცია 

ისტორიულ ჩანაწერებს თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ ტერმინი „სწავლება“, რომელიც 

ინკულტურაციის ფორმას წარმოადგენს, ჩნდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც იზრდება 

საზოგადოების რიცხოვნობა და ვითარდება ისეთი ტექნოლოგიები, რომლებიც აძლევს 

მათ არსებითი მატერიალური სიკეთეების აკუმულაციის საშუალებას. 

ბრინჯაოს ხანიდან რკინის ხანაზე გადასვლისას, ადამიანთა ცხოვრების ორგანიზებამ 

მრავალი ცვლილება განიცადა, რასთანაც უნივერსალურ კავშირში იყო ფორმალური 

სწავლების აღმოცენებაც. 

როგორც ლივაინი და უაითი აღნიშნავენ (1968), დიდ აგრარულ საზოგადოებებში 

არსებული სკოლებიდან სწავლების იმ დომინანტურ ფორმებზე გადასვლა, რასაც 

ინდუსტრიალიზებულ საზოგადოებებში ვხვდებით, შემდეგ საერთო მახასიათებელთა 

კომპლექტს ავლენს:  

1. სკოლა შინაგანად იმგვარადაა ორგანიზებული, რომ მოიცვას ასაკობრივი დაყოფა, 

თანმიმდევრულად ორგანიზებული სასწავლო პროგრამები, რომელიც სირთულის 
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სხვადასხვა დონეს ეფუძნება და შენობები, რომლებიც სპეციალურად სწავლების 

მიზნისთვისაა აგებული. 

2. მეორე მახასიათებელს წარმოადგენს სკოლათა ინკორპორაცია შედარებით დიდ 

ბიუროკრატიულ ინსტიტუციებში, იმგვარად, რომ მასწავლებელი ეფექტურად 

ჩამოქვეითდება „ოსტატის“ დონიდან თანამდებობის უფრო დაბალ დონეზე - 

სწავლების ექსპლიციტურად სტანდარტიზებული ფორმით. 

3. მესამე მახასიათებელს წარმოადგენს სწავლების, როგორც საჯარო პოლიტიკის 

რედეფინიცია და ეკონომიკური აქტივობის სპეციფიკური ფორმების განვითარება - 

„ცოცხალი შრომითი ძალის“ მოსამზადებლად. 

4. მეოთხე მახასიათებელი კი არის სწავლების განვრცობა იმ პოპულაციებზე, რომლებიც 

ადრე გამორიცხულნი იყვნენ ამ პროცესიდან - ძირითადად, ქალები და ღარიბები.  

სწავლების დომინანტური ფორმა, რომელიც ამჟამად მთელს მსოფლიოშია 

გავრცელებული, ეფუძნება სწორედ ამ მოდელს, რომელიც ევროპაში მე-19 საუკუნეში 

განვითარდა. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი გავრცელება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში 

- ევროპული ჯარების მიერ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის დაპყრობის შედეგს 

წარმოადგენდა (იხ. LeVine & White, 1986; LeVine, LeVine, & Schnell, 2001; Serpell & Hatano, 

1997). თუმცა, ინკულტურაციისა და სწავლების ადგილობრივი ტრადიციები სრულად არ 

განადგურებულა და ისინი ზოგჯერ წინ უსწრებს (Wagner, 1993), ზოგჯერ კი 

თანაარსებობს (LeVine and White, 1986) „ფორმალური სწავლების კულტურის“ მეტ-

ნაკლებად უნივერსალურ ფორმასთან ერთად, რასაც თავის მხრივ მხარს უჭერს 

სახელმწიფოც. ხშირად სწავლების ეს ტრადიციული ფორმები აქცენტს აკეთებს 

ადგილობრივ რელიგიურ და ეთნიკურ ღირებულებებზე (სერპელი და ჰატანო, 1997).  

 

სწავლების შედეგები პოსტ-კოლონიალურ საზოგადოებებში  

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა ფორმალური სწავლების კოგნიტური და 

სოციალური ზეგავლენის შეფასების გარკვეული მცდელობები მეორე მსოფლიო ომამდე 

არსებული ინკულტურაციის ინდიგენურ ფორმებთან, ფორმალური სწავლების 
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შედეგების სარგებლიანობა ევროპელ და ამერიკელ კანონმდებელთა მიერ - 

„თავისთავადად“ მიიჩნეოდა. 

ეკონომისტი დენიელ ლერნერი, რომელიც ვარაუდობდა, რომ სწავლება არსებითი 

მნიშვნელობის მქონე იყო მოდერნიზაციის პროცესისთვის, ამტკიცებდა, რომ 

თანამედროვე აზროვნების ძირითად ატრიბუტს სხვა ადამიანის თვალსაზრისის 

გათვალისწინება და მისი შეხედულების მიმართ ემპათიის განვითარება წარმოადგენდა 

(ლერნერი, 1958).  

სხვა ინდივიდის შეხედულების მიღების შეუძლებლობა ცნობილ მკვლევარს, ჟან პიაჟეს 

არაერთხელ აქვს აღწერილი. იგი ამ თვისებას ძირითადში 3-6 წლის ასაკის ბავშვებს 

მიაწერდა და მას ამ ასაკის ბავშვთა ერთ-ერთ ძირითად მახასიათებლად თვლიდა. 

ჰოლპიკმა შეაჯამა ათწლეულების განმავლობაში ჩატარებული ფსიქოლოგიური 

კვლევები, რომლებშიც ხდებოდა სხვადასხვა ასაკის განათლებულ და გაუნათლებელ 

ადამიანთა ინტელექტუალური უნარების შედარება, რაც პიაჟესეული და სხვა მრავალი 

კოგნიტური ამოცანით მოწმდებოდა. ძალიან მცირე გამონაკლისთა გარდა, 

განათლებულმა მონაწილეებმა აჯობეს მათ, ვისაც სკოლა არ ჰქონდა დამთავრებული. ამ 

განსხვავებების საფუძველზე, ჰოლ პიკმა დაასკვნა, რომ საკმაოდ ხშირად, 

„პრიმიტიული“ ადამიანები მართლაც პატარა ბავშვებივით აზროვნებენ (hallpike, 1979).  

ემპირიული მონაცემები 

 სხვადასხვა კულტურაში ჩატარებულ კვლევათა მონაცემების მხრივ, რომლებიც 

სკოლისა და სწავლების ინტელექტუალურ და სოციალურ ეფექტებს ეფუძნება, 

საინტერესოა როჯოფის და უედელის (1982)და აგრეთვე სერპელის და ჰატანოს (1997) 

მიმოხილვები. 

დონალდ სარპი და მისი კოლეგები იკვლევდნენ სწავლების პოტენციურ ზეგავლენას 

მაიას ინდიელებზე - იუკატანის პენესუელაში, მექსიკაში, მათი მენტალური 

ლექსიკონების ორგანიზებაზე (შარპი, ქოული და ლეივი, 1979). როდესაც მოზარდებს, 
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რომლებიც სწავლობდნენ კოლეჯში ერთი ან მეტი წლის განმავლობაში, ეკითხებოდნენ, 

თუ რომელი სიტყვები ასოცირდებოდა მათთვის სიტყვა „იხვთან“, ისინი პასუხობდნენ 

სხვა სიტყვებით იმავე ტაქსონომიურ კატეგორიიდან, როგორიცაა „ბატი“, „წიწილა“, და 

„ინდაური“. მაგრამ როდესაც იმავე კითხვას უსწავლელ მოზარდებს უსვამდნენ, მათ 

პასუხებში დომინირებდა ისეთი სიტყვები, რომლებიც აღწერდა იხვის მოქმედებებს 

(ცურვა, ფრენა)ანდა ის, რაშიც ადამინები იხვებს იყენებენ (მაგ. კვება). ამგვარი 

სიტყვიერი ასოციაციები ხშირად გამოიყენება ინტელექტის ტესტებში სუბ-სკალების 

სახით, სადაც ზემოთ აღნიშნულ პირველ კატეგორიას უფრო მაღალი ქულა ენიჭება, 

ვიდრე მეორეს. ამ კვლევის შედეგები და ასევე - მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში 

მიღებული აღმოჩენები (როგორიცაა ქოულის, გეის, გლიკის და შარპის, 1971), ამტკიცებს, 

რომ სწავლება ბავშვებს სენსიტიურს ხდის სიტყვების აბსტრაქტული, კატეგორიალური 

მნიშვნელობების მიმართ. 

ამერიკაში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ბავშვები უკეთ იმახსოვრებენ საგნების 

განლაგებას მას შემდეგ, რაც ისინი აღწევენ ბავშვობის შუა ფაზას (ჰეგენი, მექემი და 

მესიბოვი, 1970).ვაგნერმა აღმოაჩინა, რომ იმ ბავშვთა უნარები, რომლებიც სკოლაში 

დადიოდნენ, ასაკთან ერთად უმჯობესდებოდა, რაც მანამდე ჰეგენისა და მისი 

კოლეგების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებთანაც შესაბამისობაში მოდის.თუმცა, 

უფროსი ასაკის ბავშვები და ზრდასრულები, რომლებიც სკოლაში არ დადიოდნენ, 

ბავშვებზე უკეთ ვერ იმახსოვრებენ საგანთა განლაგებას აბსტრაქტულ დონეზე, რის 

გამოც ვაგნერი ასკვნის, რომ ამგვარი განსხვავება სწორედ სწავლების შედეგია, რომელიც 

ამ შემთხვევაში ახდენს აბსტრაქტულ-სივრცითი აზროვნების განვითარებას. 

მონაცემების დამატებითმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ისინი ვინც სკოლაში 

დადიოდნენ, საგნების დემონსტრირებულ განლაგებას იმავე თანმიმდევრობით 

იმეორებდნენ, როგორითაც მათ თავდაპირველად წარედგინებოდათ, რაც მათ უნარებს 

კიდევ უფრო აუმჯობესებდა.  

განვითარებულ ქვეყნებში, რომელთა სახელმწიფო ინსტიტუციები მაღალი 

განვითარების მქონეა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზეა დამოკიდებული, სწავლებისა 
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და კულტურის გადაკვეთის ორი ძირითადი საკითხი არსებობს. პირველი მათგანი ეხება 

კროლ-ნაციონალურ შედარებებს. აქ აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეთა აკადემიური 

მოსწრება განსხვავებული და შეუსაბამოა სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, მიუხედავად 

იმისა, რომ ყოველ მათგანში სწავლების ერთი და იგივე კურიკულუმი გამოიყენება. 

მეორე კი, ეხება კულტურულ ვარიაციებს სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის 

თანამედროვე ქვეყნებში. 

კროსნაციონალური შედარებები  

სწავლებისა და სასკოლო კულტურის კროსნაციონალურმა შედარებებმა აქტუალობა 

1980-იან წლებში შეიძინა, რაც ძირითადში იაპონიის ეკონომიკური მიღწევებით იყო 

განპირობებული. საგულისხმოა, რომ იაპონიის ამგვარი წინსვლის ერთ-ერთ 

განმაპირობებელი, სავარაუდოდ, ქვეყანაში არსებული სწავლების ეფექტური სისტემა 

იყო, რაც თავის მხრივ მეცნიერული ტექნოლოგიების განვითარების აუცილებელ 

წინაპირობას წარმოადგენს. თუმცა, სადავოა ის საკითხი, თუ რამდენად შეიძლება 

ეწოდოს იაპონიას, აშშ-სა და სხვა ქვეყნებს შორის არსებულ განსხვავებებს 

ტექნოლოგიათა განვითარებაში -  „კულტურული“. აღსანიშნავია, რომ ამ საკითხის 

კვლევებს გარკვეული პრობლემატიკა ახასიათებს, ვინაიდან აკადემიურ მოსწრებასთან 

დაკავშირებული კულტურული ფაქტორების კვლევათა უმეტესობა -  ძირითადად 

საკლასო ოთახებშია ჩატარებული. ჯეიმს სტიგლერი და ჯეიმს ჰიბერტი (1999), 

რომელთაც ჩაატარეს ეთნოგრაფიული კვლევა, რომელიც მოიცავდა იაპონურ, გერმანულ 

და ამერიკულ კულტურას საკლასო ოთახთან მიმართებაში, მიღებული შედეგების 

საფუძველზე აღნიშნავენ, რომ:  

1. გერმანული სწავლება ფოკუსირებულია მაღალი დონის პროცედურათა (მეთოდთა) 

განვითარებაზე. 

2. იაპონელი მასწავლებლები ორგანიზებას უკეთებენ პრობლემის სტრუქტურირებულ 

გადაჭრას. ისინი მოსწავლეებს სთავაზობენ რთულ ამოცანებს და ახდენენ მათ 

ორგანიზებასა და წახალისებას, რათა ჩაერთონ მოცემული პრობლემის აქტიურ 
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გადაჭრაში. იაპონელ მასწავლებელთა ძირითადი როლი მდგომარეობს გაკვეთილის 

შექმნასა და გაფორმებაში, რაც იმგვარად უნდა მოაწყონ, რომ მოსწავლეებმა, გარდა 

პრობლემის გადაჭრის ახალი მეთოდებისა, გამოიყენონ წინა გაკვეთილებზე ნასწავლი 

მეთოდებიც.  

3. ამერიკელი მასწავლებლები ცდილობენ, რომ საკუთარ მოსწავლეებს ასწავლონ 

ტერმინები და პრაქტიკული მეთოდები. აშშ-ში გაკვეთილების შემცველობა, ზოგადად, 

ნაკლები სირთულისაა და მოსწავლეებსაც მათემატიკური აზროვნება ნაკლებად 

მოეთხოვებათ. როგორც ერთ-ერთმა დამკვირვებელმა აღნიშნა, „საკლასო ოთახში არიან 

როგორც მოსწავლეები, ასევე -  მასწავლებლებიც, მაგრამ იქ მათემატიკის ძნელად თუ 

შევხვდებით”.  

როდესაც ჩვენ ვიწყებთ იმ კულტურულ ფაქტორთა ძიებას, რომელთა მეშვეობითაც 

შესაძლებელი იქნება ამ განსხვავებების ახსნა, შესაძლებელია აღმოვაჩინოთ მრავალი 

ცვლადი, მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მათ არსებობას თავის მხრივ კიდევ 

სხვა, ახალ პრობლემებამდე მივყავართ. ეს პრობლემები ხშირ შემთხვევაში კავშირშია 

სწავლების მეთოდთა ადაპტაციის სირთულეებთან.  

მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთმა ამერიკელმა მასწავლებელმა იაპონური სწავლების 

მეთოდების მაგალითის საფუძველზე სცადა, რომ საკუთარ კლასში დაენერგა იაპონური, 

პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული მიდგომა, მან ეს ვერ შეძლო, რამდენადაც 

სწავლების ამგვარი მეთოდები ამერიკულ კულტურაზე მორგებული არ იყო.  

გარდა საკლასო ოთახებში არსებული კულტურებისა, საჭიროა იმ საზოგადოების როლის 

გათვალისწინებაც, რომლის ნაწილსაც სკოლა წარმოადგენს. ამგვარად, ჩვენ ასევე უნდა 

გავითვალისწინოთ იმ მახასიათებელთა სხვადასხვაობებიც, რომელთაც შესაძლებელია 

„სოციალურ-კულტურული“ ეწოდოს, და რომლებსაც წვლილი შეაქვს იმ ეროვნულ 

განსხვავებათა ფორმირებაში, რომელთა რაოდენობრივი დათვლაც შედარებით 

მარტივია.  
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მაგალითად,  ასეთი ერთ-ერთი აშკარა ფაქტორი შესაძლოა იყოს მათემატიკის 

გაკვეთილების რაოდენობა, და ასევე მასწავლებელთა მომზადების დონე. აკადემიური 

მოსწრება სხვადასხვა ქვეყანაში მჭიდრო კორელაციაშია ამგვარ ფაქტორებთან. 

 რაც შეეხება საკლასო ოთახის გარეთ არსებულ ფაქტორებს, რომლებიც ზეგავლენას 

ახდენს ეროვნულ განსხვავებათა ფორმირებაში, ასეთი შესაძლოა იყოს მშობელთა 

განათლების დონე, საშინაო დავალების კეთებაში გატარებული საათები ანდა 

მასწავლებლის პროფესიის მიმართ არსებული პატივისცემა ამა თუ იმ კულტურაში. 

ამგვარი ფაქტორების კულტურულად მიჩნევა იმიტომ არის შესაძლებელი, რომ ისინი 

მეტყველებს ამა თუ იმ საზოგადოებაში მათემატიკის, სამეცნიერო განათლების ანდა სხვა 

რომელიმე სასწავლო დისციპლინისა თუ მიმართულების ღირებულებაზე.  

აკადემიური მოსწრების კროს-კულტურულ განსხვავებებთან ყველაზე რთულად 

დასაკავშირებელ ფაქტორებს წარმოადგენს ის ფაქტორები, რომლებიც სახელმწიფოს 

დონეზე ვლინდება, როგორიცაა, მაგალითად, აზროვნების „ეროვნული სტილი“, 

რომელიც იმ ადამიანთათვისაა დამახასიათებელი, რომლებიც პოლიტიკურად და 

გეოგრაფიულად გაერთანებულ „კულტურულ ჯგუფებს“ მიეკუთვნებიან. მაგალითად, 

იაპონიაში ადრეული ბავშვობის ინკულტურაცია გულისხმობს იმგვარი პიროვნების 

ჩამოყალიბებას, რომელშიც აქცენტირებულია ერთმანეთზე დამოკიდებულება, ნდობის 

ორმხრივობა და თვითდისციპლინის და პერფექციონიზმის მნიშვნელოვნება ჯგუფში 

საკუთარი როლის შესრულებასთან მიმართებაში (Befu, 1986).ეს აშკარა კონტრასტს ქმნის 

იმ ინდივიდუალისტურ მენტალობასთან, რომელიც დასავლეთისთვისაა 

დამახასიათებელი. ინდივიდუალისტური კულტურისთვის დამახასიათებელია 

ორიენტირებულობა ინდივიდუალურ მიზნებზე, და ამგვარ კულტურებში ჯგუფის 

მიზნებს ნაკლები ღირებულება ენიჭება.  

ეს ფაქტები აშკარად მეტყველებს სწავლების შედეგების შეფასების საჭიროებაზე როგორც 

მთლიანობაში, ასევე მისი კომპონენტების მიხედვით. სწავლება წარმოადგენს მხოლოდ 

ერთ-ერთს იმ ინკულტურაციული ინსტიტუციებიდან, რომელთაც ბავშვები მუდმივად 
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ხვდებიან. ამგვარად, არ არის რთული იმის დანახვა, თუ რატომ ხვდებიან 

მასწავლებლები სირთულეებს, როდესაც ისინი ცდილობენ სხვა კულტურაში არსებული 

სწავლების მეთოდების დანერგვას - უფრო ფართო სოციო-კულტურულ გარემოში რაიმე 

სახის ცვლილებების შეტანის გარეშე. ამგვარად, სისტემის მხოლოდ ერთი ნაწილის 

შეცვლა სხვა კომპონენტთა ცვლილების გარეშე, უკეთეს შემთხვევაში, სარისკო ქმედებას 

წარმოადგენს და იგი ვერ უზუნველყოფს სწავლების მეთოდთა და მიდგომათა ეფექტურ 

ტრანსფორმაციას. 

ერებში არსებული კულტურული ვარიაციები 

განსხვავებული კულტურული თუ ეთნიკური ჯგუფების რაოდენობის ზრდამ წამოჭრა 

ახალი საკვლევი საკითხი -  შექმნილიყო შერეული (Mixed) საგანმანათლებლო გარემო, 

რომელიც მოერგებოდა მოცემულ კულტურულ მრავალფეროვნებას. გარკვეული 

თვალსაზრისით, ქვეყნებს შიგნით არსებული კულტურული და საგანმანათლებლო 

სხვადასხვაობათა საკითხი წარმოადგენს ევროპული სტილის საგანმანათლებლო 

სისტემის გავრცელების განმაპირობებელ ფაქტორთა შედეგს. განათლების 

უნივერსალური სისტემის გავრცელების მცდელობები განპირობებული იყო ევროპის 

ყოფილ კოლონიებზე პირდაპირი პოლიტიკური კონტროლის მოპოვების სურვილით; და 

ჩვენ დღესაც შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ყოფილი კოლონიელები ეთანხმებიან იმ 

მოსაზრებას, რომ ცხოვრების ევროპული სტილი - ანდა სულ მცირე მისი მატერიალური 

ასპექტები - აღემატება მათი ცხოვრების ტრადიციულ წესს.  

ამგვარ სიტუაციაზე არსებულმა რეაქციებმა და უკუ რეაქციებმა, გარდა სწავლებისა, 

გამოიწვია ევროპული საზოგადოების ყველა სხვა ასპექტის გავრცელებაც ევროპის 

ყოფილ კოლონიებში. ამან კი, თავის მხრივ, ხელი შეუწყო სწავლების „უნივერსალური“ 

სისტემის ფორმირებას, რომელმაც მრავალ კულტურაში შექმნა სწავლების ევროპული 

სისტემის ადაპტაციის საჭიროება. 

უხეშად რომ ვთქვათ, კულტურული მრავალფეროვნებისა და სწავლების პრობლემასთან 

გამკლავების ოთხი მიდგომა არსებობს.  
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1. პირველი მათგანი არის განცალკევებულობისა და თანასწორობის დოქტრინა, 

რომელიც ამერიკის სამოქალაქო ომის დასრულების შემდეგ ამოქმედდა. ამ პერიოდამდე, 

აფრო-ამერიკელთა უმეტესობა მონობაში ცხოვრობდა და მათ განათლების მიღება 

კანონით ეკრძალებოდათ. ხოლო „განცალკევებულობისა და თანასწორობის“ 

დოქტრინის შემოღების შემდეგ, მოხდა აფრო-ამერიკელ და მექსიკელ ბავშვთა 

სეგრეგაცია მათივე ქვეყნების სკოლებში და მათ საშუალება მიეცათ მიეღოთ განათლება, 

რომელიც ბაძავდა განათლების ევროპულ მოდელს.  

2. მეორე მიდგომას წარმოადგენს სტანდარტული კურიკულუმის მოდიფიკაციის 

მცდელობა იმგვარად, რომ იგი შეესაბამებოდეს არაევროპულ კულტურებს. ეს 

მცდელობა ეყრდნობა ადგილობრივი ინკულტურაციის პრაქტიკებს, როგორც სასკოლო 

სწავლების დანამატს, ანდა როგორც სტანდარტულ სწავლებაზე გარდამავალ „ხიდს“.  

3. მესამე მიდგომას წარმოადგენს სკოლისა და საზოგადოების განცალკევებულობის 

მოშლადა იმ ლეგიტიმური ცოდნის ინკორპორაცია, რომელსაც არაევროპელი და 

არაამერიკელი ბავშვები ფლობენ.  

4. მეოთხე მიდგომა წარმოადგენს სწავლებაში არსებული კულტურული ვარიაციების 

ყოველგვარი რელევანტურობის უარყოფას და ემიგრანტ ბავშვთა სრული შერწყმის 

ადვოკატირებას ევრო-ამერიკულ საგანმანათლებლო სისტემასა და კულტურულ 

ფორმებში, სკოლებში მათი მშობლიური ენისა და კულტურულ პრაქტიკათა გამოყენების 

გამორიცხვით.ეს მიდგომა სხვადასხვა კულტურიდან მომავალ ბავშვთა ენასა და 

კულტურას განიხილავს, როგორც პრობლემას, რომელიც უნდა აღმოიფხვრას.  

 

როგორც ვხედავთ, ზემოთ ჩამოთვლილ მიდგომათაგან თითოეული ეხება სხვადასხვა 

სახის წინააღმდეგობების გადაწყვეტას, და საკმაოდ დიდი დაბნეულობა არსებობს 

იმასთან დაკავშირებით, თუ განათლების შედეგთა უთანასწორობის რომელი ნაწილია 

დაკავშირებული კულტურულ განსხვავებებთან.  
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მეცხრე ნაწილი 

რა არის კულტურული ფსიქოლოგია? 

 

მოამზადა ლალი სურმანიძემ 
      http://studopedia.org/4-118510.html 

 

კულტურული ფსიქოლოგია - ეს არის სამეცნიერო ქვედისციპლინა, რომელიც 

კულტურას განიხილავს, როგორც ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ 

შემდგენელს. ამიტომ ფსიქოლოგიის ქვედისციპლინად უნდა მივიჩნიოთ. მაგრამ 

საქმე ასე მარტივად არ არის. აქ დაზუსტებაა საჭირო. 

კულტურული ფსიქოლოგია წარმოადგენს ბევრი მიდგომის ერთიანობას, 

ამასთან, ვერც ერთი მათგანი მას მთლიანობაში ვერ ასახავს. ამ სახით, 

ურთიერთდაკავშირებული ამოსავალი იდეებით, მაგრამ განსხვავებული 

მიდგომებით, კულტურული ფსიქოლოგია შეიძლება წარმოდგენილ იქნას 

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის ქვედისციპლინად. სწორედ ამიტომ, ორი 

წამყვანი კულტურფსიქოლოგის - მაიკლ კოულის და რიჩარდ შვედერის იდეები 

ამ მიდგომის ფუნდამენტია. ამ მეცნიერთა თვითიდენტიფიკაციის მიუხედავად, 

მათი თვალსაზრისები ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიისგან ძნელად 

გამოსაყოფია. ჩვენ განვიხილავთ იდეებს, რომლებიც დაკავშირებულია 

ფსიქოლოგიაში ახალი მიმართულების ფორმირებასთან. ასევე შევეხებით ამ 

მიმართულებით მომუშავე სხვა ავტორთა მოსაზრებებსაც.  

ეს მიმართულება, თუმცა კი მას სოლიდური ისტორია აქვს ფსიქოლოგიაში, 

რეალურად იშვა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის წიაღში. არსებითად, დღეს 

ის გვევლინება ძლიერი წნეხის ფაქტორად თანამედროვე ფსიქოლოგიურ 

მეცნიერებაზე, იმ ფაქტორად, რომლის არარსებობაზე დანანებით საუბრობს 

ბევრი ფსიქოანთროპოლოგი, თუმცა კი „იმას ვერ ამჩნევენ, რაც მათ თვალწინ 

ხდება“. ეს „შეჩვეული აღქმის“ ეფექტია, როცა ვერ ვამჩნევთ ცვლილებას 

http://studopedia.org/4-118510.html
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პეიზაჟში, რომელსაც ყოველდღე ვხედავთ, როცა ჩვენს წინაშე რეალური სურათი 

კი არაა, არამედ ამ სურათზე ძალზე ხანიერი ჩვენეული წარმოდგენა.  

ამჯერად განვიხილავთ იდეების თითქმის ისეთსავე კომპლექსს, რაც 

ფსიქოანთროპოლოგიაში არსებობს, მაგრამ მათ შევხედავთ არა როგორც 

ფსიქოანთროპოლოგიურ, არამედ როგორც ფსიქოლოგიურ მიდგომებს. 

უპირველეს ყოვლისა, გამოვყოფთ ძირითადი თეორიული დებულებების რიგს, 

რომლებიც მთლიანობაში ახასიათებს კულტურულ ფსიქოლოგიას: 

1. ყურადღება ინდივიდუალური სუბიექტურობის მიმართ; 

2. არარედუქციონისტური შეხედულება კულტურას, ფსიქოლოგიასა და 

გამოცდილებას შორის კავშირზე; 

3. წარმოდგენა კულტურისა და ფსიქიკის უმჭიდროეს (განუწყვეტელ) 

კავშირზე; 

4. ფსიქოლოგიის კულტურული მრავალფეროვნების აღიარების 

აუცილებლობა 

5. ყურადღება კომუნიკაციისა და ინტერაქციის პრობლემების მიმართ. 

კულტურულ ფიქოლოგიაში ივარაუდება, რომ ობიექტური სამყარო, 

ინდივიდუალური სუბიექტურობა და კულტურული მნიშვნელობები 

ერთმანეთზე არ დაიყვანება. ეს მიდგომა უარყოფს კულტურულ ან 

ფსიქოლოგიურ დეტერმინიზმთან დაკავშირებულ რედუქციონიზმს. ზოგად 

ფსიქოლოგიაში არსებობს ტენდენცია, რომ გამოცდილების საინტერპრეტაციოდ 

გამოყენებად კატეგორიებს უყურონ, როგორც თავისთავად ცხადს. ამის 

საპირისპიროდ, კულტურული ფსიქოლოგია ამტკიცებს, რომ გამოცდილება არ 

არის დეტერმინირებული იმით, თუ როგორ არის ის კონცეპტუალიზებული. 

კულტურული ფსიქოლოგია უარყოფს, რომ არსებობს მოვლენათა ამა თუ იმ 

მოდელის შესახებ მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტი წარმოდგენა, რომ გამოცდილების 
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ინტერპრეტაცია თავის თავში ყოველთვის ჩართავს ინფორმაციის თავისუფალ 

შეპირისპირებას. ჩვენ ვერ უარვყოფთ ადამიანური ფსიქიკის საფუძველმდებარე 

(ფუნდამენტურ), ობიექტური სამყაროს აღქმასთან  დაკავშირებულ 

კანონზომიერებებს; მაგრამ ამასთანავე, ცხადია ისიც, რომ  რეალობა ვერასოდეს 

შეიმეცნება თავისთავად, იმ პერსპექტივისგან დამოუკიდებლად, საიდანაც მას 

შემმეცნებელი სუბიექტი ხედავს. 

ამ პერსპექტივას კი სუბიექტს მნიშვნელოვნად კარნახობს თავისი კულტურა. 

თანამედროვე კულტურულ ფსიქოლოგიაში სუბიექტურობა და ქცევა 

განიხილება, როგორც კულტურული რწმენებითა და მოლოდინებით 

დეტერმინირებული. ინდივიდი განიხილება არა მხოლოდ აქტიურად 

ჩართულად გამოცდილების მნიშვნელობის ინტერპრეტირებაში, არამედ, 

აგრეთვე, მიზნობრივად „კონსტრუირებული“  სამყაროს კოლექტიურ 

შემქმნელადაც. კულტურული ფსიქოლოგები აღიარებენ, რომ ინდივიდები 

ქმნიან სუბიექტისგან დამოუკიდებელ არა ერთ რეალობას, არამედ მრავალგვარ 

რეალობებს, რომელთაგან თითოეულს საკუთარი სოციალურ-ისტორიული 

საფუძველი აქვს. ამაზე დაყრდნობით, კულტურული ფსიქოლოგები უფრო მეტ  

მნიშვნელობას ადამიანის მოღვაწეობას ანიჭებენ, ვიდრე ტრადიციულ 

კოგნიტურ მიდგომებს და ფსიქოლოგიურ განვითარებასთან დაკავშირებულ 

მიდგომებს.    

კულტურული ფსიქოლოგია რამდენიმე განსხვავებული წესით შეიძლება იქნას 

განმარტებული, მაგრამ არც ერთი მათგანი ამომწურავი  არ არის. შეიძლება ის 

გაგებულ იქნას, როგორც დისციპლინათშორისო სფერო, რომელსაც ისტორიული 

ფესვები აქვს ფსიქოანთროპოლოგიაში, ფსიქოლოგიასა და ლინგვისტიკაში.  

ტელეოლოგიური (შედეგის, მიზნობრივი) პერსპექტივით, შეიძლება გაგებულ 

იქნას, როგორც მიმართულება მომავალი თეორიისთვის და კვლევებისთვის. 

შინაგანი სტრუქტურის თვალსაზრისით, კულტურული ფსიქოლოგია შეიძლება 

გაგებულ იქნას, როგორც გარკვეულ ზოგად  დებულებათა გამზიარებელ, მაგრამ, 
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იმავდროულად, საკმაოდ განსხვავებულ მიდგომათა კომპლექსი; მეტიც, ბევრ  

შემთხვევაში ისინი  არათავსებადი კონცეპტუალური წანამძღვრებიდან ამოდიან. 

კულტურულ ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებული ბევრი საყრდენი იდეა სხვა 

სამეცნიერო მიმართულებებში ჩამოყალიბდა. მაგრამ უკანასკნელი 10-15 წლის 

მანძილზე გამოცემულ მთელ რიგ სამეცნიერო შრომებში კულტურულ 

ფსიქოლოგია დახასიათებულია, როგორც ცალკე სამეცნიერო მიმართულება, 

რომელიც შესაძლოა განიხილებოდეს ინტერდისციპლინურ მიდგომად, მაგრამ 

რომელიც იმავდროულად, პრინციპულად განსხვავდება მომიჯნავე  სამეცნიერო 

მიმართულებებისგან. მაგალითად, რ.შვედერი ხსნის მის განსხვავებას ზოგადი 

ფსიქოლოგიისგან, კროსკულტურული ფსიქოლოგიისგან, 

ეთნოფსიქოლოგიისგან და ფსიქოანთროპოლოგიისგან. თუმცა არც თუ 

იშვიათად ეს შეპირისპირება საკმაოდ საკამათო ჩანს. 

როგორც აღინიშნა, ფსიქონთროპოლოგია თავად არ წარმოადგენს 

გამთლიანებულ სამეცნიერო სკოლას და ერთიან კვლევით მიდგომას, შვედერი 

კი უარყოფს ძალზე უმნიშვნელოდ, მხოლოდ რამდენიმე 

ფსიქოანთროპოლოგიურ მიდგომაში რეპრეზენტირებულ ზოგიერთ 

კონცეპტუალურ მოდელს, თანაც ისე, რომ მისივე საკუთარი  თეორია 

თავისუფლად შეიძლება განვიხილოთ ფსიქოანთროპოლოგიის ნაწილად. მისი 

კონცეპცია ასევე შეიზლება კროსკულტურული ფსიქოლოგიის ნაწილად 

წარმოვადგინოთ, რომელიც, თავის მხრივ, ამჟამად ასევე წარმოადგენს 

სხვადასხვა მიდგომის კომპლექსს, რომლებსაც ერთი მიზანი - კულტურათა 

შედარება - აერთიანებს. 

კულტურული ფსიქოლოგია არ წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ სოციალურ 

ჯგუფთა ფსიქოლოგიას, ის მოიცავს ინდივიდუალურ ფსიქოლოგიასაც, 

შესაძლოა, პირველ რიგშიც. მაგრამ ინდივიდუალური ფსიქოლოგია განიხილება, 

როგორც კულტურულად კონსტიტუირებული და პოტენციურად, 

კულტურულად ცვალებადი. ზოგიერთი კულტურული ფსიქოლოგი მიიჩნევს, 
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რომ კულტურული ფსიქოლოგიის ფესვები სოციოისტორიულ მიდგომაშია, 

რომლის ცენტრალური პუნქტია დებულება, რომ ფსიქოლოგიური პროცესები 

კულტურულად გაშუალებული, ისტორიულად განვითარებადი და  

კონტექსტურად სპეციფიკურია, ისინი ადამიანის პრაქტიკულ მოღვაწეობაში 

აღმოცენდება და ფესვგადმულია მასში. სხვა ფორმულირებით, კულტურულ 

ფსიქოლოგიას ინდივიდი ესმის, როგორც კულტურულად კონსტრუირებულ 

სამყაროში მცხოვრები, რაც ფუნდამენტური ფაქტორია მისი უნარების 

განვითარებისთვის. ასეთი მიდგომა ახასიათებს შვედერს, აგრეთვე ბრუნერს და 

მილერს. ჯოან მილერი წერს: „კულტურული ფსიქოლოგიის ჩარჩოებში 

კულტურული და ფსიქოლოგიური ფენომენები გაიგება, როგორც 

ურთიერთდამოკიდებული, მეტიც - ურთიერთკონსტიტუირებადი. 

კულტურული ფსიქოლოგია არ უარყოფს ქცევაში ინდივიდუალური 

განსხვავებების შესაძლებლობას. ივარაუდება, რომ ინდივიდი კულტურის 

მატარებელია და მისი სუბიექტურობა ფორმირდება კულტურული 

მნიშვნელობებისა და პრაქტიკების ზემოქმედებით. სწორედ ამიტომ ვერ 

იარსებებს მკვეთრი დიქოტომია ფსიქოლოგიასა და კულტურას შორის. ასევე 

ფართოდაა აღიარებული აზრი, რომ ინდივიდუალური სუბიექტურობა 

გათვალისწინებული უნდა იყოს კულტურული მნიშვნელობების გაგებაში. (თუ 

გაგებისას). კულტურული მნიშვნელობების, სიმბოლოებისა თუ პრაქტიკების 

გაგება შესაძლებელია მხოლოდ ინდივიდის თვალსაზრისიდან, რომლისთვისაც 

არსებობს ისინი და რომლისთვისაც მათ მოტივაციური ძალა აქვთ. 

ზოგად ფსიქოლოგიაში კულტურის როლის ანალიზისას შვედერი ამტკიცებს, 

რომ ფსიქოლოგები მაშინაც კი, როცა კულტურის მნიშვნელოვან გავლენას 

აღიარებენ, მიიჩნევენ, რომ ეს გავლენა უნივერსალური მექანიზმებით ხდება, 

რომლებიც ფსიქოლოგიის ინტერესის საგანია. ზოგადი ფსიქოლოგიის უმთავრეს 

ძალას წარმოადგენს იდეა ცენტრალურ მოქმედ დანადგარზე - პროცესორზე. 

ვარაუდობენ, რომ ეს პროცესორი იმაზე მაღლა ან მის გარეთ დგას, რითაც 
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ოპერირებს. ის თავის შინაარსში ჩართავს (მოიცავს) კულტურასაც, კონტექსტსაც 

და სასტიმულო მასალასაც.  

წინა ათასწლეულის დასაწყისში ჰუგო მიუნსტერბერგი ცდილობდა ამერიკელი 

ფსიქოლოგების დარწმუნებას, რომ განსხვავების შენარჩუნება ვუნდტისეულ 

ფიზიოლოგიურ ფსიქოლოგიასა და  Volkerpsychologie-ს შორის აუცილებელია. 

მიუნსტერბერგი ვუნდტისეულ ექსპერიმენტულ ფსიქოლოგიას მოიხსენიებდა 

კაუზალურ ფსიქოლოგიად, რომელიც ეძიებს ფსიქიკურ მდგომარეობათა 

შინაარსების ახსნას, და მას უპირისპირებდა განზრახვების ფსიქოლოგიას, 

რომლის მიზანია საზრისების და თავისთავადობის ინტერპრეტაცია. ყოველ 

მიმართულებას საკუთარი მეთოდები, ცნებები და პრინციპები ჰქონდა, მაგრამ 

აუცილებელია გვესმოდეს მათი გათიშულობა და პრინციპები, რომლითაც ისინი 

ხელმძღვანელობენ.    

კულტურული ფსიქოლოგია მიიჩნევს, რომ მრავალგვარი კულტურული 

განსხვავებების აღიარება აუცილებელია ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური 

განვითარების ასახსნელად. ეს პოზიცია იმ ფაქტის აღიარებიდან 

გამომდინარეობს, რომ ფსიქოლოგიური პროცესებები კულტურულად 

კონსტრუირებულია და ვარირებენ კულტურულ მნიშვნელობებსა და 

პრაქტიკებში არსებული განსხვავებების შესაბამისად. კულტურული 

ფსიქოლოგია არ უარყოფს უნივერსალური ფსიქოლოგიური პროცესების 

შესაძლებლობას, მაგრამ მიიჩნევს, რომ მათ ადგილი აქვთ  კულტურული 

მნიშვნელობებისა და პრაქტიკების გარკვეული მსგავსების გამო. ასევე, არ არის 

უკუგდებული ბიოლოგიურ პროცესთა მნიშვნელობა, თუმცა ისინი კულტურაზე 

დამოკიდებულად მიიჩნევა. 

კულტურული ფსიქოლოგიის უმთავრესი წვლილი საერთო მეცნიერულ 

ცოდნაში  არის იმგვარ კონცეპციათა დამუშავება, რომლებსაც განვითარების 

ახლებური გაგებისა და კულტურის კონცეპციის ხელახალი გააზრებიკენ 

მივყავართ. ბავშვის განვითარება ამჟამად გაგებულია ორიენტირებულად უფრო 
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ლოკალურ, ვიდრე გლობალურ მიზნებზე, როგორც პრაქტიკულ, სოციალურად 

კონსტრუირებულ სფეროებში გამოცდილების შეძენა. კულტურული დასწავლა 

გაგებულია პროცესად, რომელიც მოდელირდება ერთდროულად აქტიური 

სუბიექტითა და აქტიური კულტურით. დღის წესრიგშია საკითხები 

ინდივიდუალური სუბიექტურობის გავლენა კულტურული ჩვევების 

ათვისებაზე და მისი გავლენა ქცევაზე, კულტურული ტრანსმისიის 

ექსპლიციტური პროცესებისა და კულტურული ჩვევების იმპლიციტური 

ათვისების ურთიერთმიმართება, კულტურისა და ფსიქოლოგიის განსხვავების 

აცილებლობა და შესაძლებლობა. თუმცა კი მას მარგინალური პოზიცია უჭირავს 

ანთროპოლოგიაში, ფსიქოლოგიაში, ლინგვისტიკაში, თანდათან დიდ 

მნიშვნელობას იძენს თავისი იდეების სიახლითა (სიცინცხალით) და 

სამყაროსთან შესაბამისობით, მისი განზრახვით, გაითვალისწინოს 

არადასავლური და ტომობრივი კულტურები. 

 

კულტურული ფსიქოლოგია და მომიჯნავე დისციპლინები 

 
J.W. Berry; Y.H. Poortinga; M.H. Segall; P.R. Dasen,  

Cross-Cultural Psychology, second edition, Chapter 12, “ 
Theoretical Issues in Cross-Culturul Psychology” 

თარგმნა   თეონა ნუცუბიძემ 

 

კულტურული ფსიქოლოგია მოიცავს სხვადასხვა მიდგომას (Miller, 1997). ძირითადი 

თეორიული პრინციპი ისაა, რომ კულტურა და ქცევა, ძირითადად, ერთმანეთისაგან 

განუყრელია და, ამდენად, შეუძლებელია, ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად, მათი 

შესწავლა. „კულტურული ფსიქოლოგია, ეს არის ყველაფერი იმის შესწავლა, რასაც 

სხვადასხვა საზოგადოების წევრები ფიქრობენ ( იციან, სურთ, გრძნობენ, აფასებენ) 

და აკეთებენ, ისეთ არსებებად ყოფნის წყალობით, როგორებიცაა კონკრეტული 

კულტურის ბენეფიციარები, მეურვეები ან/ და აქტიური დამნაშავეები“  [Shweder et 

al., 1998, p/867]. კულტურულ ფსიქოლოგიაში, კულტურის, როგორც გარეგანი 
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კონტექსტის შესახებ ხედვიდან გადანაცვლებამ „კულტურა ხალხის გონებაში“ – 

ხედვაზე, შექმნა მნიშვნელოვანი მოლოდინი. როგორც დაკვირვების შედეგად და 

ექსპერტების შეფასებითაა ცნობილი, კვლევის ფოკუსი უფრო მეტად კეთდება 

სუბიექტურ ფაქტორებზე, მაგალითად, იმ მნიშვნელობაზე, რაც ქცევას აქვს 

უშუალოდ ქცევის განმახორციელებლისათვის, ვიდრე ქცევის უფრო ობიექტურ 

ასპექტებზე. კულტურულ მიდგომებს სამი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი აქვს, 

რომელთა შორისაა: ინტენციონალურობა ( ანუ, მიზანმიმართული მოქმედება); 

ქცევის ისტორიულობა და განვითარებაზე ორიენტირებული ცვლილება; 

კულტურაში, ქცევის რეპერტუარის სისტემური მახასიათებელი. „კულტურული 

ფსიქოლოგია ინტენციურ სამყაროთა შესწავლაა. ეს არის, კონკრეტულ 

წინასწარგანსაზღვრულ სამყაროში, პიროვნული ფუნქციონირების შესწავლა“ 

(Shweder, 1990, p.3). შვედერი ხაზს უსვამს რეალობის სუბიექტურობას. „ადამიანური 

გაგებისა და მოქმედებებისგან განცალკავებულად, არაფერ ინტენციურს არ აქვს 

„ბუნებრივი“ რეალობა ან თვითმყოფადობა“ ( 1990, p.2). 

 ისტორიულობა აისახება პრინციპში, რომელიც გულისხმობს, რომ ქცევა 

ძირითადად კონტექსტზეა დამოკიდებული. ფოკუსირება ხდება, კონკრეტული 

დროის პერიოდში, ქცევაში მიმდინარე ცვლილებასა და მის თანმიმდევრულობაზე, 

ჩვეულებრივ, ცალკეული საზოგადოების ფარგლებში. ქცევა გარშემორტყმულია 

სოციალური ინტერაქციებითა და კომუნიკაციით– განსაკუთრებით, ლინგვისტური 

კომუნიკაციით. სამყარო გაგებულია, როგორც სოციალური არტეფაქტები, როგორც 

შედეგი ადამიანთა შორისი ურთიერთობებისა, რომელთაც კონკრეტულ ისტორიულ 

პერიოდში ჰქონდათ ადგილი. 

    კულტურული ფსიქოლოგია აღნიშნავს კულტურული შეთანხმებულობის 

მნიშვნელობას, რაც მას– კულტურულ ფსიქოლოგიას საერთო აქვს კულტურულ 

ანთროპოლოგ იასთან, რომელიც კულტურას, როგორც სისტემას ისე განიხილავს. 

ანთროპოლოგი კრობერი (Kroeber) კულტურას სუპერორგანულ ერთიანობად 

მიიჩნევს. მას აქვს არსებობის საკუთარი უფლება, რადგან კულტურა 
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გარშემორტყმულია საკუთარი წესებით და, არსებობის გაგრძელებისათვის, იგი არ 

არის დამოკიდებული კონკრეტულ ინდივიდებზე. კულტურულ ფსიქოლოგიაში, 

კულტურული სისტემა ადამიანების გონებაშია. ის არის არა იმდენად 

ტექნოლოგიასთან, ჩვეულებებსა ან ქცევებთან კავშირში („ექსპლიციტური 

კულტურა“), არამედ უფრო განისაზღვრება აზრებისა და მნიშვნელობების 

ტერმინებში („იმპლიციტური კულტურა“). ამ მიდგომის ფარგლებში, რთული 

სტრუქტურიდან აღებული, ცალკეული ფსიქოლოგიური ცვლადების შესწავლა, 

მეტად საეჭვო პრაქტიკადაა მიჩნეული. 

 

სოციოკულტურული სკოლა 

ქცევის ისტორიული და კონტექსტუალური ხასიათის მნიშვნელობას, 

ფსიქოლოგიაში, ვიგოტსკიმ (Vygotsky, 1978) გაუსვა ხაზი. ვიგოტსკი  განიხილავდა 

განვითარებას, როგორც ისტორიულ პროცესს. განვითარებას ის უწოდებდა 

უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციების შეთვისებას. ეს ფუნქციები, რომელთა შორის 

ყველაზე დიდი ყურადღება აბსტრაქტულ აზროვნებას დაეთმო, პირველად 

სოციალურ დონეზე გამოჩნდა, როგორც საზოგადოების წევრების მიერ 

გაზიარებული ინტერფსიქოლოგიური კატეგორიები. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ეს 

ფუნქციები თავს იჩენს სოციუმში, შესაძლებელია, მათი გადატანა ინდივიდზე, მისი 

ონტოგენეზური განვითარების მიმდინარეობაში. ფსიქოლოგიურ ფუნქციონირებაში, 

კულტურული მედიატორობის აღნიშნული პრინციპი, დადებითად იქნა მიღებული 

სწავლულთა მიერ, რომელთაც, მოცემული ხედვის გათვალისწინებით, დიდი 

გავლენა მოახდინეს ბავშვების გონებრივი შესაძლებლობების განვითარებაზე. 

ქცევა–კულტურა ურთიერთობების აღმნიშვნელ კონცეფციებზე, ცვლილების 

შეტანის თვალსაზრისით, დიდი გავლენა მოახდინა ქოულმა (Cola, 1992a, 1992b, 

1996). მისი შეხედულებით, კულტურულ მედიაციას/ შუამავლობას არ აქვს ადგილი 

გლობალური მენტალური ფუნქციონირების დონეზე. ამის ნაცვლად, ის გვთავაზობს 
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აზრს, რომ კულტურა შუამავლობს სპეციფიკური უნარებისა და მეტაკოგნიციების 

დონეზე. 

სხვა ავტორებისაგან განსხვავებით, ქოული კულტურას არ განიხილავს, როგორც 

მოცემულობას. ავტორი ორიენტირდება მის წარმომავლობაზე; განიხილავს 

ადამიანის განვითარების სხვადასხვა დროის პერიოდს– ფსიქოგენეტიკურ 

განვითარებასა და კულტურულ ისტორიულ დროს; ასევე, ინტერაქციებს, რომელთაც 

შეიძლება ადგილი ჰქონდეს სხვადასხვა დონეებს შორის, რომლებიც, თავის მხრივ, 

დროის განსხვავებულ პერიოდებშია განსაზღვრული.  

გარდა ამისა, ონტოგენეზური განვითარება არ არის ერთჯერადი პროცესი. ქოული 

ეთანხმება მოდულირების ცნებას, რომელიც გულისხმობს, რომ ფსიქოლოგიური 

პროცესები სპეციფიკურია და ბიოლოგიურად შეზღუდული. ის აღნიშნავს იმასაც, 

რომ კულტურული კონტექსტი არჩევითად მისდევს სხვადასხვა მოდულებს და, 

სოციალიზაციის პროცესის მიმდინარეობისას, კოგნიტური პროცესები უფრო და 

უფრო ხდებიან, კულტურულად ორგანიზებული აქტივობების შემადგენელი 

ნაწილი. 

 

შედარებითი კულტურული კვლევა 

 კულტურულ კონტექსტსა და ქცევის შედეგებს შორის, წინაპირობა–შედეგი 

ურთიერთობების კვლევა, მოცემული მიდგომის ძირითადი მახასიათებელი უნდა 

იყოს. 

ყველაზე პირდაპირი არის ის მიდგომა, სადაც კულტურა განხილულია, როგორც 

პირობების ნაკრები. გარკვეული ეკოკულტურული და სოციოპოლიტიკური გარემო 

ჩათვლილია, პირობებისა ან რეჟიმის უზარმაზარ კომპლექსად. კულტურის წევრების 

უმრავლესობა, დაბადებიდანვე, ისეთნაირად არიან მიკუთვნებულნი საკუთარ 

კულტურაზე, როგორც, ლაბორატორიულ ექსპერიმენტში, კვლევის სუბიექტები  

არიან განაწილებულნი ერთ კონკრეტულ პირობაში. თუმცა, სიგოლის მიხედვით 
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(Segall, 1983, 1984), კულტურა უმაღლეს დონეზე მოწესრიგებული ფაქტორია, 

ამდენად არ შეიძლება მას ჰქონდეს დამოუკიდებელი ცვლადის სტატუსი. იგი 

საკმარისზე მეტად ვრცელია იმისთვის, რომ გაზომვადი იყოს. კულტურას უხდება 

ცალკეულ კონტექსტურ ფაქტორებად დაყოფა, რომელთა შორისაა: სოციალური 

ინსტიტუტები– სკოლები, ენა, წესები– ინტერპერსონალური ურთიერთობების 

დასარეგულირებლად და ფიზიკური გარემოს მახასიათებლები. 

კულტურულ–შედარებითი კვლევები, ხშირ შემთხვევაში, იწყება ზოგიერთ 

მნიშვნელოვან ქცევებს შორის არსებულ განსხვავებებზე დაკვირვებით და შემდეგ კი 

მცდელობით, დადგინდეს  ის წინაპირობები/ წინმსწრები ცვლადები, რომლითაც 

შეიძლება აიხსნას ეს განსხვავებები. კულტურის სიგოლისეული ცნება გააფართოვეს 

სხვა ავტორებმა (Poortinga, Van de Vijver, Joe & Van de Koppel, 1987). მათ 

შემოგვთავაზეს, რომ კულტურული ცვლადების ანალიზის წარმოდგენა 

შესაძლებელია მეტაფორით „ხახვის გაფრცქვნა“– შეგვიძლია მოვაცილოთ ყოველი 

შემდგომი ფენა, ვიდრე არაფერი დარჩებოდეს ხახვისგან. ამ გაგებით, აღნიშნული 

ავტორები ამტკიცებენ, რომ კროს–კულტურული კვლევა მხოლოდ მაშინ არის 

სრულიად წარმატებული, როცა კულტურებს შორის,  ყველა ქცევითი ცვლილება 

ახსნილია, გაზომვადი ცვლადების ტერმინებში. 

კულტურულ–შედარებითი მიმართულების მიმოხილვაში, სხვა ავტორები 

განასხვავებენ სამ მიდგომას (Lonner & Adamopoulos, 1997). კულტურა, სხვა 

თვალსაზრითა შორის, ასევე, შეიძლება განხილული იყოს, როგორც კონტექსტი. თუ 

კულტურის, როგორც დამოუკიდებელი ცვლადების ერთობლიობისა ან კონტექსტის 

შესახებ, ხედვა პოსტულატად იღებს  კულტურულ წინაპირობებსა და ქცევის 

შედეგებს შორის უშუალო/ პირდაპირ ურთიერთობებს, დანარჩენი ორი 

კონცეფციისათვის დამახასიათებელია, ქცევითი შედეგების ახსნაში, კულტურულ 

ცვლადებზე არაპირდაპირი გავლენის ხაზგასმა. ამ ორი კონცეფციიდან ერთ–ერთში, 

კულტურა მედიატორი–ცვლადის სტატუსით სარგებლობს. მაგალითად, 

სამუშაოსთან დაკავშირებული ღირებულებების ანალიზში (Hofstede, 1980) ისეთ 
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ცვლადებზე, როგორებიცაა დამსახურება სამუშაო ადგილზე და მითითებების 

შესრულება, შეიძლება ითქვას, რომ გავლენას ახდენდა ინდივიდუალიზმისკენ (ან 

კოლექტივიზმისკენ) საზოგადოების მიდრეკილება. ასეთი სახის ანალიზში, შიდა–

პიროვნულ დეტერმინანტს აქვს პირდაპირი ანუ პროქსიმალური  როლი მაშინ, როცა 

კულტურას  მეორადი როლი ენიჭება.  

კულტურა, როგორც მოდერატორი ცვლადი, კიდევ ერთი როლია, რომელსაც მას 

მიაწერენ (Lonner & Adamopoulos). მოდერატორია ის ცვლადი, რომელიც გავლენას 

ახდენს სხვა ორ ცვლადს შორის არსებულ ურთიერთობაზე. ავტორებს მოჰყავთ 

მარკუსისა და კიტაიამას (1991; see ch.4) მაგალითი, რომელთათვისაც კულტურა 

გავლენას ახდენს გარკვეული თვით–სისტემის (დამოუკიდებლობისა ან 

დამოკიდებულობის) საზოგადოებაში გამოვლენასა და, ამ გზით, ფსიქოლოგიური 

პროცესების, პოტენციურად, შეცვლაზე.  

    კულტურულ–შედარებითი მიდგომების უმრავლესობაში, რეკომენდაცია 

ცვლადების მიმართ უფრო კეთდება, ვიდრე სისტემების მიმართ (Jahoda, 1984). 

პირველი შეხედვით, შეიძლება ჩანდეს, რომ იგი გვთავაზობს ნაკლებ კოჰერენსობას/ 

შეთანხმებულობას, ვიდრე ეს კულტურულ მიდგომებშია მოცემული, მაგრამ ეს 

შთაბეჭდილება, შესაძლებელია, რომ მცდარი იყოს. მაგალითად, გვთავაზობენ 

შეთანხმებულობას ანუ პატერნების განზოგადებულობის აღნიშვნას კულტურული 

ცნებით „სინდრომები“, რომელიც მიუთითებს  საერთო დამოკიდებულებებს, 

რწმენებს, ნორმებს, როლებს, თვით–განსაზღვრებებსა და თითოეული კულტურის 

წევრების ღირებულებებს, რომლებიც მათ ირგვლივაა თავმოყრილი. გარდა ამისა, 

მკვლევართა შორის არსებობს ტენდენცია, ვრცელი ამხსნელი ცვლადების 

პოსტულირებისა, რომლებიც მოიცავს მოვლენების ფართო სპექტრს (მაღალი დონის 

დასკვნები), მაგალითად, ასეთებია ინდივიდუალიზმი–კოლექტივიზმი, კოგნიტური 

შესაძლებლობები და სხვ. 

    რა თქმა უნდა, ადამიანური ქცევები ურთიერთმხარდაჭერია, თუნდაც მხოლოდ იმ 

ფაქტის გამო, რომ ინდივიდები, როგორც მოქმედი პირები, ფიზიკურად 
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შეთანხმებული ორგანიზმები არიან. მაგრამ აღნიშნული აუცილებლად არ 

გულისხმობს იმას, რომ, ფსიქოლოგიურ ფუნქციონირებაში, კულტურულ 

პოპულაციებს შორის განსხვავებებიც ორგანიზებულია კოჰერენტული/ 

შეთანხმებული სტილით. ქცევებს შორის არსებულ განსხვავებებზე მეტის გაგება, 

შესაძლებელია, ეკოლოგიური გარემოსადმი განხორციელებულ პირდაპირ 

რეაქციებზე დაკვირვებით. თუმცა, ბევრი ფსიქოლოგი ხაზს უსვამს, წინმსწრებ 

პირობებსა და ქცევის შედეგებს შორის, კულტურის არაპირდაპირ როლს; კულტურა 

ინტერნალიზირებული ხდება ღირებულებების, თვით–კონცეფციების და ა. შ. 

ფორმაში და ასეთი სახის ინტერპრეტაციები კი მეტყველებს  საშუალო–დონისა და 

ხშირად უმაღლესი– დონის დასკვნებზეც კი. 

 კულტურა და ქცევა წარმოდგენილია, როგორც კონტექსტთან ფუნქციურად 

ადაპტირებული. აქამდე ეს ხედვა ხშირად მოიაზრებდა კულტურისა და ქცევითი 

განსხვავებების ინტერპრეტაციას, დასკვნის შედარებით მაღალ დონეზე. მეორე 

საშუალება იმ განსხვავებების განსახილველად, რომლებიც მხოლოდ დაბალი–

დონის დასკვნების გაკეთებას მოითხოვს, ვლინდება, ჩვენ მიერ, ქცევითი 

რეპერტუარის, როგორც ჩვეულებების, კულტურული პრაქტიკისა ან კულტურული 

წესების, განხილვაში. ჩვეულებები არ არის ტრივიალური. მათ შეუძლიათ 

კონკრეტული სიტუაციის გაძლიერება ( Mischel, 1973), ამდენად კულტურის 

თითქმის ყველა წევრი ერთნაირად ირეაგირებს მაშინ, როცა სხვა რომელიმე 

კულტურაში, სხვა რეაქციები იქნა მსგავსად გავრცელებული. მაგრამ, გარეშე პირის 

ხედვით, ისინი შეიცავენ თვითნებობის ელემენტს. წესები ან ჩვეულებები 

შეზღუდული არ არის ღია მოქმედებებით, ისინი მოიცავენ პრობლემების განხილვის 

გზებსა ( მაგ.; ქვის სახლების აშენება და არა– ხის სახლებისა), და კულტურაში 

მიღებული წესების შესახებ ახსნა–განმარტებებს (საუბრისას, ადამიანისათვის 

ყურება, გამოხატავს გახსნილობასა და პირდაპირობას; ხოლო, შეუხედველობა, 

შესაძლოა, გამოხატავდეს ადამიანისადმი პატივისცემას. Girndt, 2000; Girndt & 

Poortinga, 1997). 
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 ჩვეულებები, მათი სიმრავლის გამო, შეგვიძლია, შევადაროთ ლექსიკონში მოცემულ 

სიტყვებს. ეს ანალოგია სხვა თვალსაზრისითაც გამართლებულია. მაგალითად, როცა 

ლექსიკონზე დაყრდნობით, ვთარგმნით სიტყვებს, შეიძლება არასწორად გავიგოთ 

მისი მნიშვნელობა. მსგავსად ამისა, შესაძლებელია, შეუსაბამობებს ჰქონდეს ადგილი 

სხვადასხვა კულტურულ რეპერტუარებს შორის, მაგალითად, კულტურათაშორის 

კომუნიკაციაში ან კითხვარების თარგმნაში. მაშინაც კი, თუ ძირეულად ვიცნობთ 

სხვა საზოგადოების გრკვეულ წესებს, მაინც არის შეცდომის დაშვების საფრთხე, 

ჩვენი მხრიდან, მათთვის ჩვეული განაცხადის გაკეთებისას. ისევე, როგორც ჩვენ 

ყველაზე უფრო კომფორტულად და მოხერხებულად ვგრძნობ თავს ჩვენი 

მშობლიური ენის გამოყენებისას, ასევე, ყველაზე თავდაჯერებულნი ვართ საკუთარ 

კულტურულ რეპერტუართან მიმართებაში და, ამ შემთხვევაში, შეცდომის დაშვების 

ყველაზე ნაკლები ალბათობა გვაქვს.  

ჩვეულებებსა ან/ და წესებს შეუძლიათ ძლიერი გავლენა მოახდინონ მთლიანი ქცევის 

რეპერტუარზე, რამდენადაც მათზე ძალიან დიდი წილი მოდის. მათ, ასევე, 

შეუძლიათ, განაპირობონ კონსისტენტური განსხვავებანი კულტურებს შორის. 

საზოგადოებას სჭირდება წეს–ჩვეულებები, რათა იცოდნენ, თუ როგორ მოიქცნენ 

კონკრეტულ სიტუაციებში; ესმოდეთ, თუ რომელია შესაფერისი ქცევა. წესების 

გარეშე, სოციალური ინტერაქციები სრულიად ქაოსური იქნებოდა. ამავე დროს, 

ხშირად, არ არსებობს არანაირი ფსიქოლოგიური მიზეზი იმისთვის, თუ რატომ უნდა 

იყოს კონკრეტული და არა სხვა რომელიმე ჩვეულება გავრცელებული ამა თუ იმ 

საზოგადოებაში. რამდენადაც ჩვეულებებს აქვთ თვითნებობის ელემენტი, ეს 

მახასიათებელი ზღუდავს კროს–კულტურული განსხვავებების ინტერპრეტაციას, 

ფსიქოლოგიურად მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი ცვლადებისა ან კულტურის 

სისტემური მახასიათებლების ტერმინებში. 
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თარგმნა თეკლე ქაროსანიძემ 

 

მოკლე მიმოხილვა 

მოყოლა, განმეორებით მოყოლა და მოსმენა ამბის თხრობისთვის დამახასიათებელი 

ზოგადი თვისებებია. ყოველ შემთხვევაში, კულტურული და ენობრივი ხელწერა 

ამჟღავნებს როგორც შინაგან, ემიკურ ასევე გარეგან, ეტიკურ ხედვას. ორივე 

შეხედულება, რომელიც მოყოლის და მოსმენის პროცესისთვისაა დამახასიათებელი 

აუცილებელია. ამ სტატიაში ავტორი იძიებს და ეხება ბიბლიური თხრობის 

მიდგომის ორ თვალსაზრისს.  

შესავალი 

ვიკიპედია და ონლაინ ენციკლოპედიები გვეუბნებიან, რომ ტერმინები ემიკური და 

ეტიკური გამოიყენება სოციალური მეცნიერების მიერ და ეხება ადამიანის ქცევის 

შესახებ ორ კონტრასტულ და განსხვავებულ ინფორმაციას. ემიკური განმარტება 

მნიშვნელოვანია (ცნობიერად თუ არაცნობიერად) აქტორისთვის და ჩვეულებრივ, 

შინაგან ხედვად იწოდება. მეორეს მხრივ,  ეტიკური განიმარტება, როგორც, 

დამკვირვებლისთვის ნაცნობი, გარეგანი ხედვა. ქცევის ადგილობრივი 

კონსტრუქტების მნიშვნელობა და ლოკალური წესები განიმარტება, როგორც 
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ემიკური, ხოლო შედარებითი, კომპარატივისტული კვლევის ნედლი, 

დაუმუშავებელი მონაცემები ეტიკურ განმარტებას ეყრდნობა.  

მარვინ ჰარისი ეტიკური და ემიკური ტერმინების გამოყენების ისტორიას იძლევა. ის 

აღნიშნავს, რომ პაიკის მიზანი იყო: „ენასთან და ქცევასთან მიმართებით 

გამოეყენებინა ერთი, ყოვლისმომცველი კვლევის სტრატეგია, რომელიც 

დაეყრდნობოდა სტრუქტურული ლინგვისტიკის ანალოგიებს და კონცეპტებს.  

პაიკი მისი თეორიის ფარგლებში, რომელიც 1950 წელს განავითარა, ინტენსიურად 

იყენებს ემიკურის და ეტიკურის ტერმინებს. მისი გვიანდელი წიგნის 

„საუბარი/განხილვა, ფიქრი და საგანი“(1993)  ქვესათაური „ემიკური სტრატეგია 

ცნობიერი ცოდნის გზაზე“, მიუთითებს, რომ მისი ინტერესი ყოველთვის ქცევის 

ემიკურობა იყო. პაიკისთვის „ადამიანი, როგორც დამკვირვებელი ემიკურად 

დაკავშირებულია საგნებთან და ცნებებთან განსხვავებების, იდენტურობის და 

მართებულობის საშუალებით“.  

სტერეოსკოპიური თვალსაზრისი 

ეტიკური და ემიკური არის ორი გზა დაინახო ერთიდაიგივე საგანი, მოვლენა, 

შესაბამისად მისი აღწერის ორი საშუალება., როგორც პაიკი ამბობს „მსოფლიოს 

სტერეოსკოპიური ფანჯარა“. დამკვირვებელს სხვა ხედვა აქვს, მონაწილეს სხვა, 

მაგრამ ორივე საჭიროა. გარე დამკვირვებელი ცდილობს გაიგოს შინაგანი არსი, 

შესაბამისად ის უკან იხევს ობიექტური ეტიკური კატეგორიებიდან, რომელსაც ის 

იყენებდა ამ კატეგორიების სუბიექტური გაგებისთვის, მათი ემიკური ბუნების 

გასაგებად/აღსაწერად.  

ეტიკური ხედვა არის უცხო, კროს-კულტურული, წინასწარ მომზადებული, 

ნაწილობრივ აბსოლუტური, ხშირად გაზომვადი, რომელიც ანალიტიკოსის მიერაა 

შექმნილი, მაშინ როდესაც ემიკური ხედვა მონო-კულტურულია, საშინაო, 

სტრუქტურულად მიღებული, რელატიური/შეფარდებითი და კონტრასტული 

სისტემასთან მიმართებით და აღმოჩენილი ანალიტიკოსის მიერ. კიდევ ერთი გზა 
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ვიფიქროთ განსხვავებებზე არის ის, რომ ანალიტიკოსს შეუძლია გამოიყენოს 

სხვადასხვა პროცედურები, კულტურული ერთობის ეტიკური სტრატეგიების 

გამოსაკვეთად, მაგრამ მან უნდა დაწეროს ეთნოგრაფია ან გრამატიკა, რომ მათი 

ემიკური გაგება უზრუნველყოს.  

ეტიკური, ბგერების მსგავსად, სხვადასხვა კულტურებში ერთნაირია, ემიკური კი 

ფონემების მსგავსად, ენის ნაწილია. ჩვენ ვაკისრებთ ეტიკურ ბადეებს ენას ან 

კულტურას, როგორც ჩვენი ამოსავალი წერტილი საიდანაც ჩვენ ვაკეთებთ 

დასკვნებს. შემდეგ კი ჩვენს დასკვნებს განსაზღვრული თეორიის ინტერპრეტაციაზე 

ვაფუძნებთ, რომელიც თავის მხრივ ეტიკურ ბადეს ეფუძნება. ეს დასკვნები შემდეგში 

ემიკური განსხვავებების შეცნობის საგანია, რომელსაც კულტურული ინსაიდერები 

განიხილავენ და ადასტურებენ.  

ამ კრიტერიუმის მიმართებით ისტორიებთან, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ისტორიები 

ერთდროულად უნდა დავინახოთ ემიკური და ეტიკური თვალსაზრისებიდან. ჩვენ 

შეგვიძლია დავინახოთ ისტორიები/ამბები როგორც კონტრასტული ერთეული, 

მაგალითად, იგავ-არაკებს განსხვავებული ფორმები და დამახასიათებელი 

თვისებები აქვთ, ვიდრე ლექსებს. თითოეულს განსხვავებული სპექტრი აქვს და 

გვიყვებიან ან გვიკითხავენ გარკვეული კონტექსტიდან. საერთო ფონი და კონტექსტი 

ამბის მთხრობელისა და მსმენელისა აცნობიერებს მნიშვნელობებს, რომელიც 

გაგებულია საერთო თვალსაზრისებიდან.  

ამბის/ისტორიის ჟანრი შეიძლება იყოს ეტიკური ან ემიკური, რომელიც იმაზეა 

დამოკიდებული თუ როგორ განიხილება. ემიკური ისტორიების კომპლექტი 

აზიარებს საკმარის თვისებებს, რომელსაც კულტურული ინსაიდერი გაიგებს და 

გააცნობიერებს ზუსტად იგივე გზით.  

ბიბლიური ისტორიები: მათი ემიკური და ეტიკური ბუნება 

როდესაც ქრისტე მოგვითხრობს ისტორიას/ამბავს ის არის ემიკური, კულტურული 

ინსაიდერისთვის გაცხადებული, რომელიც უზრუნველყოფს ილუსტრაციებსა და 
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ანალოგიებს მისი კულტურული გამოცდილების და წარმოსახვის საფუძველზე. ის 

მოელოდა, რომ მის მოციქულებს, მოწაფეებს ექნებოდათ საკმარისი ემიკური გაგება 

და მას არ მოუხდებოდა პალესტინური კულტურის დეტალებზე საუბარი. 

მიუხედავად ამისა, ის ხშირად არასწორად იყო გაგებული. მაგალითად, როდესაც მან 

თქვა, რომ უფლის საუფლო, მიწაზე თესლის მთესველი კაცის გარჯის მსგავსია, 

ბილიკის, გზის, ქვის, ჩიტების, ნოყიერი ნიადაგის ანალოგიებით, ამბის მნიშვნელობა 

იმთავითვე არ იყო ცხადი, თავად მისი მოციქულებისთვისაც. იესო მოყვა საუფლო 

ამბებს ემიკური კულტურული მაგალითების გამოყენებით, თუმცა 

მოციქულებისთვის უნდა აეხსნა მხოლოდ უმნიშვნელოვანესი. ხელახლა, 

განმეორებით მოყოლილი ამბები, როგორც მათი გვიან დაწერილი ვარიაციები 

მიღებულია ორიგინალური ემიკური ისტორიებიდან. რა თქმა უნდა, ქრისტეს არ 

უთქვამს ყველაფერი ერთ დროს, ერთიდაიმავე სიტყვების და ჟესტების გამოყენებით 

და ეს განსხვავებები უნდა იყოს ემიკური (წინასწარგანზრახული) ან ეტიკური 

(შემთხვევითი ან იდიოსინკრატულია) ვარიაციები.  

ერთ-ერთი ცხადი ამოსავალი წერტილია გამოვყოთ მოთხრობის/ამბის/ისტორიის 

უმთავრესი ნაწილი, ჩვენ შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ შეჯამება რთულია თუკი 

ამბის კონკრეტული ნაწილები არ გვესმის და ვერ ვაანალიზებთ. მაგალითად, იობის 

ამბავში საკმაოდ რთულია ზოგიერთი არგუმენტის გაგება,  თუმცა ლიტერატურული 

თვალსაზრისით შეიძლება გამოვყოთ, მოვხაზოთ ამბავი და დავყოთ ეპიზოდებად 

ზოგადი ეტიკური წესით. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ლიტერატურული 

ტერმინები, როგორიცაა პროლოგი, მთავარი ნაწილი და ეპილოგი. შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ იობის ამბავი არის ურთიერთობა კარგ ადამიანებს შორის და 

ტანჯვა, რომლიც საბოლოო ჯამში ღვთიური სამართალია. ამბის შესავალი (პირველი 

ხუთი ლექსი) აყალიბებს პროლოგს, რომელშიც ავტორი წარმოგვიდგენს ღმერთსა და 

სატანას შორის მცირე დიალოგს. რჩევებს იობი მეგობრებისგან იღებს, რომელიც 

ამბის მნიშვნელოვან და საკმაოდ გრძელ ეპიზოდებს მოიცავს, მათი კომენტარები 

წარმოადგენს მათ პირად შეხედულებებს, რომელსაც იობი ეკამათება. მოგვიანებით 
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უფალი ემიკურ, მეტაფორულ და პოეტურ  შენიშვნებს გვაძლევს ამბის 

მნიშვნელობაზე. ეპილოგში ღმერთი პირდაპირ არ პასუხობს კითხვებს, რომელსაც 

იობი უპირისპირდება. ეს არის ამბის პირველი და უკანასკნელი ნაწილი, რომელიც 

აუცილებელია ტანჯვის ემიკური თვალსაზრისის და ინტერპრეტაციის გასაგებად.  

იობის ამბის სტილი ძალიან იდუმალია და ებრაელი მეცნიერები აანალიზებენ 

ეტიკური ლიტერატურული კლასიფიკაციების მიხედვით, რომელიც მოიცავს 

მაგალითებს პოეტურ პარალელებზე, ელეგიებზე, ანდაზებზე, გამონათქვამებზე, 

ორაკულებზე, წინასწარმეტყველებაზე. თუმცა, კულტურული ინსაიდერის 

თვალსაზრისით, ეს იყო ემიკური (ორიგინალური) დიალოგის ამბავი, იობის, მისი 

მეგობრების, ღმერთის და ავტორის გრძნობების, აზრების მოყოლით.  

ემიკური და ეტიკური ისტორიების წვლილი 

ჩვენ გვჯერა, რომ ეტიკური და ემიკური ტერმინები სასარგებლო, საჭირო ცნებებია 

ისტორიების განხილვისას და კლასიფიცირებისას, იქნება ეს ზეპირი თუ 

წერილობითი ისტორიები. წიგნების კლასიფიცირების, დახარისხების დროს, 

ბიბლიოთეკარები, არქივის თანამშრომლები და სხვა მეცნიერები იყენებენ ეტიკურ 

თვალსაზრისს. ისინი თავიანთ ლიტერატურულ ჟანრებს აფუძნებენ ეტიკურ 

კრიტერიუმებზე. მაგალითად, კონგრესის ბიბლიოთეკაში წიგნების კოლექციებს 

შემდეგნაირი კლასიფიკაციით ალაგებენ: A. ზოგადი შრომები; B. ფილოსოფია, 

ფსიქოლოგია, რელიგია; C. ისტორიის დამხმარე მეცნიერებები; D. ისტორია: 

მსოფლიოს (ამერიკელების გამოკლებით); E. ისტორია: წინარე-კოლუმბიური 

ამერიკის (ამერიკის შეერთებული შტატები), F. ისტორია: რეგიონული (ამერიკის) და 

ასე შემდეგ Z-მდე. ეს ეტიკური კლასიფიკაცია განსხვავდება სხვებისგან, მაგალითად 

დიუსის ათობითი სისტემისგან (Dewey Decimal System). ემიკური სისტემის 

კონკურენტ პრაქტიკოსებს აქვთ თავიანთი კონკრეტული ვარიაციები. 

კლასიფიკაციის თითოეული სისტემა მნიშვნელოვანია პრაქტიკოსებისთვის რადგან 

კონკურენტი კატალოგის სისტემა არის (პაიკის ტერმინოლოგიით) „ემიკური გზა 

ცნობიერი ცოდნისკენ“ ვარიაცია. თუმცა, დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ 
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კლასიფიკაციას მნიშვნელოვანი ემიკური სისტემა უდევს საფუძვლად, 

კლასიფიკაციის ორი სისტემა კი ეტიკური ქსელია, რომელიც კატეგორიების და 

სისტემის გარკვევაში გვეხმარება.  

ეს კლასიფიკაცია საჯარო მოხსენებისთვისაა, მარკეტინგისთვის, პერსონალური 

ბიბლიოთეკისთვის თუ სხვა მიზნითაა შექმნილი? განზრახვა და მიზანი  ყოველთვის 

ემიკურია (ამ შემთხვევაში დავეხმაროთ მკითხველებს იპოვონ წიგნები და იცოდნენ 

თუ რა შინაარს მოიცავს ისინი), მაგრამ თავად კლასიფიკაცია შიგნით ემიკურია 

პრაქტიკოსისთვის. რა თქმა უნდა, გვჯერა, რომ მათი ცოდნის სისტემა არის 

კლასიფიკაციის ემიკური სისტემა.  

ამბავი შეიძლება იყოს მოკლე და ესე შეიძლება იყოს პროზაული, ან ლექსი შეიძლება 

იყოს  უფრო გრძელი ვიდრე ამბავი. ეს ე.წ „სიგრძე: ამბისა არის ეტიკური 

მახასიათებელი. ამბის ნაწილობრივ გადამფარავი დეფინიციები (ლექსიკონებში და 

ხალხურ განსაზღვრებებში) პრობლემა შეიძლება გადავჭრათ დამკვირვებლის ორივე 

ეტიკური და ემიკური თვალსაზრისებით.  

როდესაც საქმე ეხება ისტორიებს /ამბებს (ესეებს) ჩნდება ბევრი ეტიკური ვარიაცია. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მწერლები ხშირად იყენებენ „ისტორია/ამბავს“ და 

„ნოველას“ ურთიერთ ჩანაცვლებით, რომ განსხვავებული ტიპის მისტერიები, 

კომედიები, ვესტერნები, დეტექტივები, სამეცნიერო ფანტასტიკა და სხვა 

წარმოგვიდგინონ. ნოველები, ზოგადად გამოგონილია, შეთხზული, და როგორც 

უმაღლესი დონის კატეგორია განსხვავდება დოკუმენტური ჟანრისგან. კიდევ 

ერთხელ, კლასიფიკაცია არის ეტიკური რადგანაც ზოგიერთი ნოველა არის 

„ისტორიული“, რომელიც ფაქტებს ეფუძნება , მაგრამ დამატებული აქვს ავტორის 

ინტერპრეტაციები მონაცემებზე და ზოგიერთი ცნობა/ამბავი/ისტორია არის 

დოკუმენტური. ნოველებს, არამხოლოდ მათი საკუთარი ვარიაციები აქვთ, არამედ 

ზოგადად, ნარატიული სტილი (პროზაული ჟანრი) და განსხვავდება სხვა 

სალიტერატურო სილისგან (პოეტური ჟანრები).  
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როგორც ვხედავთ ცნობების/ამბების/ისტორიების კლასიფიკაცია არის ცვალებადი 

არამდგრადი და მკვლევრებისთვის, როგორიცაა ჰარისი, მსგავსი სქემები არ არის 

ეტიკური, რადგანაც ისინი „არ არის მეცნიერული’ იმ გაგებით, რომ ისინი 

განსხვავდებიან დამკვირვებლის თვალსაზრისები და განზრახვის, მიზნის 

მიხედვით. თუმცა, რადგანაც, ემიკური (ისევე, როგორც ეტიკური) უზრუნველყოფს 

ცნობიერი, შეგნებული ცოდნისკენ გზას, ჩვენი ინტერესია გამოვიკვლიოთ როგორ 

არის გაგებული კონკრეტული ამბები/ისტორიები/ცნობები ორივე თვალსაზრისით 

და არა უბრალოდ ის თუ როგორ კლასიფიცირდებიან ისინი.  

ეტიკური ამბები და ბიბლია 

მოყოლილი და გაგონილი ამბების ვარიაციები ხშირად ორიგინალური ტექსტიდან 

გამომდინარეობს. ინსაიდერის კულტურული ადაპტაციები მსგავსი ამბებისადმი 

ააშკარავებს რას თვლიან ისინი ემიკურად ან მნიშვნელოვნად. მაგალითი იქნება, 

როდესაც აპალაჩების ე.წ „ჯეკის ზღაპრების“ მთხრობელი წარმოგვიდგენს, გვაცნობს 

მისი საკუთარი კულტურის ასპექტებს, რომელიც „ორიგინალური“ ხალხური 

ზღაპრების ნაწილი ხდება. მოყოლილი ამბების ინტერპრეტაციული ვარიაციები 

გამომდინარეობს ემიკური საწყისიდან, მაგრამ მათ ორიგინალურ ფორმებში ისინი 

იქნებოდა მხოლოდ ეტიკური, ხალხური ზღაპრები აპალაჩების მეზღაპრისთვის. 

კულტურული ადაპტაციების და შიდა კულტურული ინტერპრეტაციების გარეშე 

ისინი დარჩებიან ეტიკურ ამბებად. აპალაჩების ამბის ვერსია შეიძლება მოყოლილი 

იყოს იმ გზით, რომ მან ხაზი გაუსვას აუტსაიდერის სტერეოტიპს ინსაიდერზე. 

განვიხილოთ დაბადებაში ჩაწერილი ბიბლიური წყალდიდობა, რომელიც 40 დრე-

რამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ეს არის ლიტერატურული ახსნა, შეფასება, 

რომელსაც ქრისტიანების უმრავლესობა ემიკურად მიიჩნევს. თუმცა, კულტურაში 

რიცხვი 40 და დროის ხანგრძლივობა არ შეიძლება იმთავითვე ემიკური იყოს 

ინსაიდერისთვის. ხშირ შემთხვევაში, მთარგმნელი ცდილობს ემიკური გაგება 

მიიღოს სხვა ენიდან რიცხვის დასესხებით. მოსაზრება, რომ იგი შეესაბამება 

ლიტერატურულ 40 დღეს უზრუნველყოფილია ბიბლიის ტექსტთა 
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ღვთისმეტყველებითი განმარტებით, თარგმანით(Exegesis). თუმცა, ზოგიერთი 

ინსტრუქციის და რიცხვების შესწავლა კულტურის გარედან აუცილებელია.  

ხშირ შემთხვევებში ბიბლიური ამბის მთხრობელი ( ან მთარგმნელი) აფუძნებს მის 

ინტერპრეტაციას ეტიკური ფორმის ამბავზე, რომელიც დღევანდელ კულტურაშია. 

ლექსიკური პრობლემები ჩნდება თარგმნისას: ლეღვის ხე, ცხვარი, სინაგოგა, ტაძარი, 

მღვდელი და მწიგნობარი, მსგავსი ფორმები ან ფუნქციები არ არსებობდა 

კულტურაში ან ენაში. საწყისი, გარე ეტიკური ტერმინი მოითხოვს ინტერპრეტაციის 

ჩარჩოს ან ქსელს სასწავლებლად, რადგანაც ინსაიდერი იოლად ვერ იგებს 

ლიტერატურულ ფორმებში მოყოლილ ამბებს. გარდა ამისა, აუტსაიდერი ეტიკურ 

ტერმინს პირადი ინტერპრეტაციის თვალსაზრისში ათავსებს, მსმენელისთვის ახალი 

განზომილებების ფორმირებისთვის. ანალოგიურად, აუტსაიდერები (გარე 

დამკვირვებელი) ხშირად ირჩევენ ბიბლიურ ნარატივებს, რადგანაც თვლიან, რომ 

ისინი უფრო რელევანტურია და საჭირო ვიდრე სხვები. ეს არის ხშირად ეტიკური 

(თეოლოგიური) გადაწყვეტილება.  

დასავლეთელებს აქვთ ისტორიის სწორხაზოვანი ტერმინი, ასე რომ მათი 

ამბები/ცნობები/ისტორიები მოიცავენ თემებს, რომლებიც თარიღდება დასავლური 

დათარიღების ორიენტაციით. თუმცა, როდესაც ამბავი სხვა კულტურაში ხელახლაა 

მოყოლილი, ვინც ყვება შესაძლოა არ ბაძავს ორიგინალური მთხრობელის 

სწორხაზოვან თვალსაზრისს. ამ „პრობლემის“ დასაძლევად დასავლელი 

მისიონერები განიხილავენ ამბის მნიშვნელობებს განსაზღვრული 

თვალსაზრისიდან, რომელსაც თავის მხრივ კულტურულ ინსაიდერებს ასწავლიან.  

აუტსაიდერი (გარე დამკვირვებელი) იწყებს ბიბლიური მოთხრობებით იმისთვის, 

რომ ინსაიდერს ასწავლოს „ფაქტები“, რომელიც მათ კულტურული ანალოგიების 

თვალსაზრისით უნდა გაანალიზონ. ეს რა თქმა უნდა შორს წაგვიყვანს: ბიბლიურ 

ტექსტებში მიუღებელია იესო იერუსალიმში ხარით შევიდეს ან კაკალი მოკრიფოს 

ლეღვის ხიდან. ამავე დროს, კულტურული ინსაიდერები უნდა მოყვნენ ამბავს იმ 

კულტურებშიც სადაც არც ვირი არსებობს და არც ლეღვის ხე. გარე დამკვირვებელი, 



 

 

150 

 

როგორც ამბის მთხრობელი ეტიკურ ისტორიას გვიყვება, მაგრამ ისე უნდა 

მოახერხოს, რომ კულტურულ ემიკური წარმოშობა და მნიშვნელობა ჰქონდეს ამ 

ამბავს.  

მისიონერები, თავდაპირველად ბიბლიურ ისტორიებს ისე ყვებოდნენ, როგორც 

მსოფლიო კულტურები განსაზღვრავდნენ, რომელიც ინსაიდერისთვის იყო 

ეტიკური ტერმინი. ისტორიები, გარე დამკვირვებლების მიერ  სხვადასხვა 

კატეგორიების და ლინგვისტური ფორმების სახით იყო მოყვანილი. მაგალითად, 

წყალდიდობის ამბები მთელი მსოფლიოდან არის ეტიკური კოლექცია, ნათქვამია იმ 

მხარეში, სადაც უდაბნოა ან დატბორილი პრერია. თავდაპირველად, ასეთ ამბები 

ინსაიდერისთვის ეტიკურია. ბიბლიური ამბების ეტიკური კლასიფიკაცია შესაძლოა 

არ იყოს ცხადი, რადგანაც მსმენელისგან მოველით, რომ საბოლოოდ გაიგებს ამბავს 

და მიიღებს, აღიქვამს მას, როგორც ეტიკურს (ჭეშმარიტს).  

მაგრამ, მსმენელი არ იყო იმ დროს, როდესაც ტექსტი იქმნებოდა , დიდი 

ალბათობით, არც იმ ისტორიების/ამბების მწერალი იყო, როგორიცაა წყალდიდობის 

ისტორია დაბადებაში 6-8. მონათხრობი ამბავი არის ეტიკური , ნოეს და მისი ოჯახის 

გამოკლებით, ასევე იმათ გარდა, ვინც წყალდიდობის დროს დაიხრჩო. 

ანალოგიურად, მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში მომხდარი წყალდიდობის 

ისტორია იქნება  ეტიკური კოლექციის ნაწილი, გარე დამკვირვებლის მიერ შეკრული 

და მოთხრობილი ინსაიდერის მიერ, რომელიც იქ საერთოდ არ ყოფილა. თუმცა, 

კიდევ ერთხელ ინსაიდერი დაბადებაში წყალდიდობას იგებს, იმ ფორმით და 

თვალსაზრისით, რომელიც მისი კულტურიდან მომდინარეობს, მისი პირადი 

ინტერპრეტაციების და თვალსაზრისი საფუძველზე, ის ხდება ემიკური ამბავი. რა 

თქმა უნდა, ურწმუნოთათვის ის რჩება ეტიკური წყალდიდობის ისტორიების ერთ-

ერთ ნაკადად, კომპლექტად.  

აქედან გამომდინარე, ეტიკური და ემიკური განხილვა კულტურული 

ინტერპრეტაციების ჩარჩოებს მოითხოვს და მის თანმხლებ სცენარს: რა არის 

ემიკური ჩემთვის, როგორც გარე დამკვირვებლისთვის, უცხოსთვის, რომელმაც არც 
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იცის და არც მონაწილეობს კულტურულ სცენარში, ეს შესაძლოა შენთვის, როგორც 

ინსაიდერისთვის იყოს ემიკური. სცენარის თითოეული კომპონენტი მოიცავს ფართო 

სპექტრის ვარიაციებს. წყალდიდობის ყველა ტრადიციული ისტორიას არა აქვს 

მსგავსი სცენარი: არის განსხვავებები როდის მოხდა წყალდიდობა, სად მოხდა და 

რამდენ ხანს გაგრძელდა. თითოეული ტერმინის მსგავსი თვისებები იწვევს ეტიკური 

თვისებების კომპოზიციას. ეს კი ანალიტიკოსებს საშუალებას აძლევს წყალდიდობა 

განიხილონ როგორც „უნივერსალური“. ზოგიერთი თვალსაზრისის თანახმად, 

წყალდიდობის უნივერსალურობის ეტიკური ფაქტი, გამომდინარეობს იქიდან, რომ 

წყალდიდობის ისტორიები არსებობს სხვადასხვა კულტურებში მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით. ასევე შესაძლებელია, ეს ტერმინები გავიგოთ, როგორც პირველი 

ბიბლიური წყალდიდობის ეტიკური ვარიაცია.  

განსხვავებულ და იდიოსინკრეტულ დონეზე, ეტიკური ვარიაციები იმიტომ 

არსებობს, რომ წყალდიდობის ისტორიებს ყველა ერთნაირი გრამატიკული წესებით, 

ხატოვანი გამონათქვამების გამოყენებით არ ყვება. ზოგიერთმა ამბის მთხრობელმა 

შეიძლება ფართო გეოგრაფიული არეალი მოგვცეს, სხვებმა დროის სიზუსტე, ან 

შესაძლოა სულაც არ იყოს თანხმობა რა მოხდა საბოლოო ჯამში. შეიძლება 

დრამატიზებული იყოს, ლექსად იყოს დაწერილი და ამბის თითოეულ შემთხვევას 

განსხვავებული ლინგვისტური ფორმები და ხატი ჰქონდეს.  

ესენი ეტიკური ვარიაციებია, რომლებიც ემიკური ან ინსაიდერის თვალსაზრისს 

წარმოგვიდგენს. ეტიკური ვარიაციების კიდევ ერთი მაგალითია ახალი აღთქმის 

ამბები 5000 ადამიანის დაპურებაზე, რომელიც 4 სხვადასხვა ავტორის მიერაა 

მოყოლილი, გადმოცემული. არცერთი ავტორი არ ამბობს, რომ 4 999 ადამიანმა 

მიირთვა პური და თევზი, არცერთი მათგანი არ ამბობს, რომ ეს იყო ცხვრის ხორცი 

და კვერი. ყველა მათგანი ამბობს, რომ ეს იყო თევზი და პური და ნარჩენი. ის რასაც 

ცვლიან გადმოცემულ ისტორიებში არის პერიფერიული და ეტიკური დეტალები: 

რამდენი ადამიანი იყო ჯგუფში,  საიდან გაჩნდა პურის კვერი და თევზი. ამბავი 

მოწაფეთა ემიკური თვალსაზისიდანაა მოთხრობილი, როლებიც იმ შემთხვევაში იქ 
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იყვნენ, მაგრამ აქ არის ეტიკური ვარიაციები თავად ამბის ფარგლებში, შიგნით. ეს კი 

გვიჩვენებს, რამდენად აუცილებელია და მნიშვნელოვანი მთხრობელის 

თვალსაზრისი მოვლენის ინტერპრეტაციის დროს.  

ზოგადი ემიკური ისტორიები/ამბები 

ემიკური ისტორიების კულტურული ტრანსფორმაციის შედეგად გადმოცემა ხშირად 

დამახინჯებულ თვალსაზრისს ან ინტერპრეტაციას იწვევს. მაგალითად, როდესაც 

იოანე ნათლისმცემელმა განაცხადა, რომ ის უღირსი იყო ქრისტესთვის სანდლები 

გაეხადა, მისი განცხადება, ხშირად, ინტერპრეტაციის პრობლემებს იწვევს სხვა 

კულტურებში. საჭიროა, რომ ადამიანებმა იცოდნენ სანდლის კლასიფიკაციის 

ეტიკური ხასიათი ამბის გასაგებად? იოანე ნათლისმცემლის განცხადება ნათელი 

ხდება, შემდეგში, როდესაც ის აცხადებს, რომ იესო უნდა გამხდარიყო ყველასთვის 

უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ გახდა ნაკლებად მნიშვნელოვანი. სანდლის გახდა იყო 

მსახურის/მორჩილის ქმედება.  

ემიკური ამბავი იყენებს ლინგვისტურ სტილს (ვერბალურს ან არავერბალურს), 

რომელიც კულტურულია. ამიტომაც სამართლიანად შეიძლება დაიწყოს ისეთი 

ეკვივალენტით, როგორიცაა „ერთხელ“, „ერთ დროს“ და არ მივიჩნიოთ ცრუ ამბად ან 

ზღაპრად. ამბები ხშირად იწყება ფრაზით, როგორიცაა: „იყო კაცი სახელად იოლო“, 

შეიძლება ეს კაცი არსებობდა ან სულაც არ არსებობდა. მაგრამ ინსაიდერის 

თვალსაზრისიდან, ესე იგი ემიკური თვალსაზრისიდან, იოლო არსებობს 

ტექსტისთვის, ამბისთვის. ემიკურის ცნება ჭეშმარიტების ეკვივალენტური არ არის.  

ემიკური ისტორიები წარმოიქმნება და ფასდება კულტურული თვალსაზრისებიდან, 

სადაც ინსაიდერს აუტსაიდერისთვის (გარე დამკვირვებლისთვის) მნიშვნელობების 

ახსნა უხდება. ემიკური ქცევები ამბების გარეთაც ხდება, რეალურ სივრცეში: 

მაგალითად, როდესაც ახლად მოქცეული მორწმუნეები ისმენენ ნათლობის 

ღირებულებებს და სასწაულმოქმედ თვისებებს. ისინი ამის შემდეგ სხვადასხვა 

ნივთებს აპკურებენ წყალს, რადგან სჯერათ, რომ ნათლობის პროცესი და წყალი 
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სასწაულმოქმედი თვისებებით გამოირჩევა და დაიცავს მათ მტრებისგან, 

არაკეთილმოსურნეებისგან. მაგრამ ეს ყველაფერი უცნობია, უცხოა 

აუტსაიდერისთვის, სანამ ინსაიდერი არ განუმარტავს ბაპტიზმის შესახებ  - ანუ მისი 

ემიკური თვალსაზრისია აუცილებელი. 

თუ ამბის მთავრი ნაწილი ემიკურია, ადამიანებს შეუძლიათ ხელახლა გაიმეორონ, 

მოყვნენ თავიანთი კულტურის ფარგლებში. ამბავი თავისთავად აგრძელებს 

სიცოცხლეს და რა თქმა უნდა ეს იქნება ემიკური ამბის ვარიაცია. მაგალითად, 

ნათლობის ამბავი ემიკურია მორწმუნისთვის, თუმცა სხვადასხვა აღმსარებლობით 

გადმოიცემა. ეს ადამიანები თავისებურად განმარტავენ ტექსტების პასაჟებს და 

სიუჟეტებს. (ბიბლიური ახსნა-განმარტებით). კულტურული ინსაიდერისთვის, 

გაბატონებული აღმსარებლობის სწავლება გახდება დომინანტი ემიკური ხედვა. 

როგორც ლეტი გვახსენებს, მშობლიური კულტურის წევრები ემიკური განმარტების 

ვალიდურობის ერთადერთი მსაჯულები არიან, ისევე როგორც მშობლიურ ენაზე 

მოლაპარაკენი არიან შეუცვლელი მსაჯულები ფონეტიკური იდენტიფიკაციის 

აკურატულობის.  

რა თქმა უნდა, კონკურენტი აღმსარებლობები იკამათებენ და დაიწყებენ მტკიცებას, 

რომ ბაპტიზმის ფორმა და მნიშვნელობა შეცვლილია და დაცილებული 

ორიგინალურს, მათი აღმსარებლობის შემთხვევის გარდა. ყოველი აღმსარებლობა 

აცხადებს, რომ ბაპტიზმი მათი ემიკური და ჭეშმარიტი ბიბლიური თვალთახედვაა. 

მთხრობელს შეუძლია გააძლიეროს ემიკური ისტორია კულტურულად შესაბამისი 

გზით. იესო მოგვითხრობს უფლის საუფლოზე თესლის და სარეველას მეტაფორით. 

მათე 13.24, მთესავი თესავს თესლსა კეთილსა და ვიღაც იმავე მდელოში სარეველას 

თესავს, ისინი ერთად იზრდებიან, სანამ მოსავალი არ დადგება და ერთმანეთისგან 

არ განცალკევდებიან. მარკოზი, 4.26 თესლი მიმოფანტულია და ფერმერისგან 

დამოუკიდებლად იზრდება. ლუკა 13.18, იესო უფლის საუფლოს ადარებს მდოგვის 

მარცვალს, ან საფუარს, კულტურულ ანალოგიებს. მას სურდა, რომ ობიექტი, 

რომელიც მცირედით იწყება თანდათან გაზრდილიყო დიდი ზომის. იოანე 3.3, 
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ავტორი იყენებს თესლის ხატს, რომ ტავის მკითხველებს შეახსენოს - ახალი 

სიცოცხლის დაბადების გარეშე (რომელიც თესლივით იზრდება) ვერავინ იხილავს 

ზეციურ საუფლოს. თესლის, საფუარის, ზრდის, მათი კულტურული ცოდნის 

მიუხედავად, მოწაფეები, მიმდევრები ხშირად ვერ იგებენ ამბების მნიშვნელობას. 

მოციქულები ახალი სწავლების ინტერპრეტაციას ახდენენ, რომელსაც იესოს 

ადრინდელ მოძღვრებებზე, სწავლებებზე აფუძნებენ.  

შერეული/არეული ამბები:  

ჩვენ ზოგჯერ ვერ ვალაგებთ ზეპირ ისტორიებს „წმინდა“ ეტიკურ ან ემიკურ ამბად 

მათი ვარიაციების გამო, თუმცა საწყის ეტაპზე სასარგებლო იქნება თუ მათ 

განვიხილავთ როგორც ან ერთს ან მეორეს, ანუ ან ეტიკურად ან ემიკურად. ამბის 

მთხრობელები და მსმენელები ხშირად აერთიანებენ ხატებს სხვადასხვა 

თვალსაზრისებიდან, რომლებიც ჯგუფის კულტურის ნაწილია (შესაბამისად 

ემიკური) ან აუტსაიდერის თვალსაზრისის გავლენის ქვეშაა (და შესაბამისად 

ეტიკურია).  

თავად ბიბლიაში, ამბები შეიძლება დროის და სივრცის შერწყმით იყოს 

გადმოცემული. მაგალითად, იესომ ფერი იცვალა“ პეტრეს, იაკობის და იოანეს 

თვალწინ, როდესაც მოსე და ელია მასთან მოსაუბრედ დაინახეს. ეს ურთიერთისგან 

მკაფიოდ გამოყოფილი ინდივიდები, ბიბლიურ ისტორიაში თავიანთი ამბების 

თვალსაზრისიდან, მოულოდნელად და განმარტების გარეშე ერთიანდებიან 

ფერიცვალების ისტორიაში. არის თუ არა ამბავი ემიკური ქრონოლოგიური 

თვალსაზრისით თუ აბსოლუტური დრო უმნიშვნელოა ამ ამბავში? თუ ბიბლიური 

ისტორიები მკვეთრად არ გამოხატავენ თეოლოგიურ ჩარჩოებს ან თვალსაზრისებს, 

აუტსაიდერს შეუძლია თავად შექმნას ის.  

ზოგ კულტურაში, ადამიანები ელიან, რომ სულიწმინდას იპოვნიან განსაზღვრულ, 

გეოგრაფიულ ადგილას. 
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გამოცხადების წიგნში არ არის მკაცრად სწორხაზოვანი აზრი - როდის რა მოხდება (ან 

რა როდის მოხდა), თუმცა ხშირად, კონკრეტული თარიღების დასახელებით იხსნება 

და ისწავლება. ისტორიის და წინასწარმეტყველების არევა გვაძლევს მრავალფეროვან 

ინტერპრეტაციებს. არის ახალ იერუსალიმში ქუცები წმინდა ოქროსგან ნაშენები? 

შეიძლება ეს იოანეს წარმოსახვის სიმბოლური აღრევა იყოს მომავალ, წარმოსახვით 

სამოთხეზე? 

ერთი რამ ცხადია: არეული ისტორიები აბნევს აუტსაიდერს, (კერძოდ) მათ ვინც 

ისმენს ისტორიას. ჩვენ ყოველთვის გამოგვრჩება უმთავრესი ამოსავალი, რადგან 

წარსულის ინფორმაციის ნაკლებობაა, კულტურული ნიუანსები დაკარგულია, 

ადგილის სახელები და პერსონაჟები უცნობია.  

არეული ისტორიების ტექსტუალური კონტექსტის სიზუსტის შემოწმება საკმაოდ 

რთულია და პრობლემას ქმნის, რადგანაც ზოგადად ზეპირი ისტორიაა და არა, 

მიღებული წერილობითი ტექსტი. ჩვენ შეგვიძლია ტექსტს ჩამოვაცილოთ 

კონკრეტული, კულტურული დედნისეული ვერსიები, როგორც არასწორი, მაგრამ ამ 

შემთხვევაში უნდა გავარკვიოთ კულტურული ეგზეგეზა (ბიბლიური განმარტებანი) 

რომელიც თან ახლავს ამბავს.  წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ დავკარგავთ ემიკურ 

ინტერპრეტაციას.  

დასკვნა  

მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კითხვები, რომლებიც თემის ცენტრალურ ნაწილში 

დავსვით ეხებოდა იმას, თუ როგორ უნდა განვსაზღვროთ ეტიკური 

თვალსაზრისიდანაა ამბავი მოყოლილი თუ ემიკურიდან (ბიბლიური 

ამბების/ისტორიების ჩათვლით). ორივე თვალსაზრისი აუცილებელი მიდგომაა და 

არის მცდელობა, რომ ეს უკანასკნელი წარმოადგინონ, როგორც ინსაიდერის 

კულტურული თვალსაზრისი. თუმცა, პირველი ხშირად უნდა დაიწყოს გარე 

დამკვირვებლის ეტიკური თვალსაზრისის ასახვით.  
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➢ აქ არის მოყვანილი ორივე თვალსაზრისის, მიდგომის ზოგიერთი ხერხი, რომლითაც 

მთხრობელი ბიბლიურ ტექსტებს შეისწავლის, შეამოწმებს 

ამბის თხრობისას ემიკური მიდგომა აუცილებელია და მნიშვნელოვანი, მაგრამ 

როგორ უნდა იყოს ამბის მთხრობელი დარწმუნებული, რომ ეს ამბავი ნამდვილად 

მოხდა? ემიკურია, როდესაც პირველად ითქმის და იწერება ბიბლიისთვის, 

თავისთავად, ეს ამბები/ცნობები/ისტორიები ათასობით მრავალფეროვანი, 

ტექსტუალურ ვარიაციის სახით ინახება (რომლებიც ემიკური ან ეტიკური 

მიდგომითაა მიღებული). მეცნიერებმა შეისწავლეს და შეთანხმდნენ შეექმნათ 

თარგმანის საბოლოო ინგლისური ვარიანტი მყარი არგუმენტებით, თუმცა, 

საბოლოოდ მთელ რიგ საკითხებზე ერთობლივად ვერ შეჯერდნენ. ადრეული 

ბერძნული და ებრაული წყაროების შესწავლისას მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ეს 

ტექსტები ადრეული საეკლესიო წარმომადგენლების მიერ იყო შეცვლილი, 

სასურველი წესების და ცნებების ჩართვით.  

პრობლემის გასამკლავებლად საუკეთესო გზაა ბიბლიური ამბის თხრობისას 

გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის ამბის შემცველი ტექსტის წყაროს ზუსტი 

თარგმანი. ასევე, დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ არ ვაცალკევებთ ამბავს ზოგადი 

ტექსტისგან. მაგალითად, „დაბადების“, კონკრეტულად პირველი ოთხი თავის 

შექმნის რამდენიმე ვარიაცია არსებობს. ლიჩის თანახმად (1969), თითოეული ამბავი 

შეიცავს საპირისპირო ცნობებს სამყაროს 7 დღეში შექმნასთან დაკავშირებით, ედემის 

ბაღზე, კაენისა და აბელის ისტორიაზე. ტექსტის შინაარსობრივი ინტერპრეტაცია 

არის ეტიკური ანალიზი და ინსაიდერს ემიკურ თვალსაზრისს არ წარმოგვიდგენს. 

სხვა მხრივ, არ არსებობს ისეთი ვინმე, ვინც ზუსტად გვეტყოდა თუ რა და როგორ 

მოხდა დაბადებაში (ან სხვა ბიბლიურ ისტორიებში), ასე რომ, საუკეთესო 

გამოსავალი იქნება თუკი იმედს დავიტოვებთ, რომ ეს ცნობები მიახლოებით მაინც 

არის ემიკური.  

ეტიკური და ემიკური თვალსაზრისების გაერთიანებით, ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ 

მოდელი და გავამარტივოთ ბიბლიური ისტორიების მოყოლა და გადაცემა. ეტიკური 
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მიდგომა გვარწმუნებს, რომ მეცნიერული ინტერპრეტაციები და ემიკური 

თვალსაზრისი ააშკარავებს კულტურულ პერსპექტივას, თვალსაზრისს.  

დანართი A: შენიშვნები ზოგიერთ ისტორიაზე (Kewa)  

სასარგებლო იქნება თუკი პაპუა ახალი გვინეის ხალხების ისტორიებს ბიბლიურ 

მონათხრობთან დავაკავშირებთ. პაპუა ახალი გვინეის სამხრეთ მთიანეთის მკვიდრო 

მოსახლეობის ისტორიები მოგროვილი და შესწავლილი იქნა ლე როის(1985) მაკ 

დონალდის (1991) და ფრანკლინის მიერ (1972). ეს მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ 

საწყისი, ემიკური ტრადიციული წინადადებები პაპუა ახალი გვინეის 

მკვიდრთათვის ბიბლიური ამბის კონსტრუქციების რელევანტურია.  

მოცემული ამბები ამერიკის 14 სოფლიდანაა შეკრებილი 1968 წელს. თუმცა, კარლ 

ფრანკლინი 14 ამბის მხოლოდ საწყის წინადადებებს გვთავაზობს.  

პაპუა გვინეის მაცხოვრებელთა ისტორიები იწყება შემდეგი წინადადებებით: 

1. იყო დიდი სახლი, რომელშიც ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობდა 

2. იყო ორი ძმა, რომლებიც ცხოვრობდნენ სახლში 

3. იყო ორი პატარა კაცი 

4. იყვნენ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ქალები, რომლებიც მუშაობდნენ ბაღებში და 

რჩებოდნენ ამ მიდამოებში 

5. იყო ორი კაცი სახელად იოპე და კაპასი, რომლებიც ცხოვრობდნენ მთის წვერზე 

6. იყო ორი ძმა, სახელად აგადარაი და მიურაი 

7. იყვნენ ქალები, რომლებიც ერთად ცხოვრობდნენ 

8. იყო დალი და აიამუ, რომლებიც ცხოვრობდნენ ბაღჩაში 

9. იყო კაცი, რომელიც მდინარე კაგუას გასწვრივ სამკლავურს აკეთებდა 

10. იყო ორი კაცი, ერთი პატარა, მეორე კი მაღალი 

11. იყო გამორჩეულად ლამაზი ქალი სახელად აბუნუვაპალამე 
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12. იყო ორი ძმა, სახელად აჯემა და იალუ 

13. იყო მოხუცი და ახალგაზრდა ყმაწვილი 

14. იყვნენ ქალები, რომლებიც დიდ სახლში ერთად ცხოვრობდნენ 

 

თუ დავაკვირდებით, შევნიშნავთ, რომ თითოეული ამბავი იწყება სტატიკური 

წინადადებით. შეგვიძლია ბიბლიური ამბების თხრობა დავიწყოთ ისე, როგორც 

ზემოთხსენებული ტრადიციული ტექსტები იწყება. მაგალითად, ამბის მთხრობელს 

შეუძლია დაიწყოს მარკოზის სახარების 16-ე თავის მოყოლა პაპუა ახალი გვინეის 

მკვიდრთათვის დამახასიათებელი ამბის სტრუქტურით.   

თითოეულ თავის ამბის დასაწყისი მარკოზთან 

1. იყო ისაია წინასწარმეტყველი, რომელიც იესოს შესახებ საინტერესო ამბებს ყვებოდა 

2. იყო ადგილი, სახელად კაპერნაუმი, სადაც იესომ დამბლადაცემული მამაკაცი 

განკურნა 

3. სინაგოგაში იყო კაცი, რომელსაც დამბლისგან ხელები ჰქონდა წართმეული  

4. ხალხი გალილეის ტბასთან იყო შეკრებილი 

5. იყო ადგილი, სახელად გერასა, სადავ ადამიანს ბოროტი სული ჩაუსახლდა 

6. იესოს მშობლიურ მხარეში იყო მისი ბევრი მიმდევარი, რომელიც გულმოდგინედ 

ისმენდა უფლის ქადაგებებს 

7. იყო ბევრი ფარისეველი და ცრუ მასწავლებელი, რომელიც იერუსალიმიდან იყო 

ჩამოსული 

8. იყო უამრავი ადამიანი საკვების გარეშე 

9. იყო მაღალი მთა, სადაც პეტრე, იაკობი და იოანე აიყვანა იესომ 

10. იორდანიის მდინარის მახლობლად, იყო ქალაქი, სადაც იესო წავიდა 
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11. იყო ქალაქი სახელად ბეთლემი, იერუსალიმის მახლობლად 

12. იყო კაცი, რომელმაც ვენახი გააშენა 

13. იყო ტაძარი, რომელიც გასაოცარი ქვებისგან და მასალისგან იყო აგებული 

14. იყო პასექი და უფუარობის დღესასწაული 

15. იყო დილაადრიან, მღვდლების, მწიგნობრების შეხვედრა 

16. იყო ქალი სახელად მარია მაგდალინელი, იაკობისა და სალომეს დედა 

 

ეს მარტივი მაგალითები გვაჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მთხრობელმა პაპუა ახალი 

გვინეის მკვიდრთათვის დამახასიათებელი წინადადებების წყობით ჩაანაცვლოს (ან 

თარგმნოს) ბიბლიური ამბები.  

ფენომენოლოგიური და ჰერმენევტიკული მიდგომა 

თვისებრივ ფსიქოლოგიურ კვლევებში 

 

Busygina N.P. Phenomenological and Hermeneutic Approaches 
 in Qualitative Psychological Research,  

Cultural-Historical Psychology 2009. no. 1, 57–65 
ISSN: 1816-5435 / 2224-8935 (online) 

თარგმნა ანა მენაღარიშვილმა 

ფსიქოლოგიაში  უკანასკნელი 20-30 წლის განმავლობაში  „ბუნებრივი გონის“ 

(„საბუნებისმეტყველო გონი“) შესახებ კრიტიკის ფონზე, ნელ-ნელა სულ უფრო მეტ 

პოპულარობას იძენდა თვისებრივი  კვლევები, რომლებიც მისი მიმდევრების 

მხრიდან წარმოდგენილი იყო, როგორც რეფორმატორული მოძრაობა და 

ალტერნატივა ტრადიციული პოზიტივისტური მიდგომებისა. 

 ჩვეულებრივად, თვისებრივ კვლევებს განსაზღვრავენ  რაოდენობრივ კვლევებთან 

დაპირისპირების გზით. ამასთანავე,თვისებრივ-რაოდენობრივ დიქოტომიას 

შეიძლება ჰქონდეს როგორც მეთოდური (კვლევებში გამოყენებული მეთოდების 

http://psyjournals.ru/en/authors/a14732.shtml
http://psyjournals.ru/en/kip/2009/n1/index.shtml
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შესაბამისად), ასევე მეთოდოლოგიური აზრი. ამ უკანასკნელ შემთხევაში 

თვისებრივი და  რაოდენობრივი კვლევა გაიგება, როგორც თავისებური კვლევითი 

ტრადიციები, „მსოფლმხედველობა“ ან „კულტურები“, რომლებიც დაფუძნებულია 

კვლევის ობიექტის ბუნების სხვადასხვა დაშვებებზე, ურთიერთობაზე მკვლევარს და 

საკვლევ ობიექტს შორის და კვლევების ხასიათზე და ზუსტად ამ დაშვებების 

სპეციფიკა განსაზღვრავს იმ ფაქტს, რომ თვისებრივ კვლევებში უპირატესობა 

ენიჭება თვისებრივ, ხოლო რაოდენობრივ კვლევებში რაოდენობრივ მეთოდებს.  

თუმცა, შესაძლებელია მათი შერწყმის ვარიანტებიც. 

„ბუნების შემეცნებაზე“ („საბუნებისმეტყველო შემეცნებაზე“) ორიენტირებულისაგან 

განსხვავებით და რაოდენობრივი კვლევების „ერთიანი მეცნიერების“ იდეისგან 

განსხვავებით, თვისებრივი კვლევები ეყრდნობა ფილოსოფიურ ტრადიციებს 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სპეციფიკის საფუძვლებზე (1;2). თუ პოზიტივისტური 

რაოდენობრივი მეთოდოლოგია იღებს ემპირიული რეალიზმის პოზიციებს, ე. ი. 

უშვებს უშუალო ურთიერთობის შესაძლებლობას მსოფლიოსა და შემეცნებას შორის, 

მაშინ თვისობრივი კვლევები ინტერპრეტატიულები არიან (თუ ინტერპრეტაციას 

გავიგებთ ფართო აზრით, რაზეც უფრო მოგვიანებით იქნება საუბარი), სხვა 

სიტყვებით მათში უარყოფილი ხდება ობიექტების, მოვლენებისა და მოქმედებების 

რეპრეზენტაციის გაგება რეპრეზენტაციული პრაქტიკის გარეშე. შეიძლება ითქვას 

რომ ამ პუნქტს იღებენ, როგორც თვისებრივ მიდგომებს. ჩვენი აზრით, ყველაზე 

მეტად ფუნდამენტალური კლასიკური ფენომენოლოგიური კვლევა რიგ საკითხებში 

ოპონირებას უწევს საკუთრივ ინტერპრეტატიულ ჰერმენევტიკულ დისკურსიულ 

(სოციოკონსტრუქციონისტულ) მიდგომებს. დღესდღეობით შეუძლებელია 

აზროვნება რეფლექსიის განცდის და მისი აღწერილობის ენობრივი შუამავლობის 

გარეშე. 

 ემპირიული სამუშაოს შეფასების ტრადიციული კრიტერიუმები მიღებული 

რაოდენობრივ კვლევებში - ვალიდურობა, ინვალიდურობა, სანდოობა და 

რეპრეზანტაციულობა-აღმოჩნდება არც თუ ისე მისაღები თვისებრივი კვლევების 
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„ხარისხის“ შესაფასებლად. ყოველი შემთხვევისათვის ისინი საჭიროებენ 

გადაფასებას. თვისებრივი კვლევები პრეტენზიას არ გამოთქვამენ რომ ახდენენ 

ობიექტებსა და მათ რეპრეზენტაციებს შორის გაჩენილი სხვაობის ნიველირებას, ამის 

ნაცვლად, თვისებრივი კვლევების მეთოდოლოგია მუშაობს ამ სხვაობით და მის 

შიგნით. თუმცაღა, ასეთი მუშაობის,  ასევე მისი ხარისხის კონტროლის ხერხები, 

კონცეპტუალური მიდგომის შესაბამისად მნიშვნელოვნად განსხვავდება, რაზედაც 

ორიენტირებულია კვლევა და რის ჩვენებასაც ვეცდებით შემდგომში 

ფენომენოლოგიური და ჰერმენევტიკული მიდგომების მაგალითზე. ეს თვისებრივი 

მიდგომები-მთლიანობაში ჰუმანიტარული და კრიტიკული კვლევითი პრაქტიკა, 

რომელთა მიმდევრები კულტივაციას ეწევიან განსაკუთრებული  „ეთოსის“. თუ 

რაოდენობრივი კვლევები ეფუძნება განმეორებითობის და წინასწარ განსაზღვრის 

ობიექტური პროცესებზე კონტროლის იდეებს, ე. ი.. ინსტრუმენტალიზმის და 

მანიპულაციის ეთოსს, ხოლო თვისებრივი კვლევებისათვის უმთავრესია თავად 

შემეცნების პრაქტიკა, რომელიც დაფუძნებულია თანამოზიარობის, დიალოგისა და 

თანავტორობის იდეებზე. გარდა ამისა, ფსიქოლოგიაში თვისებრივი კვლევების 

განვითარების ისტორია დაკავშირებულია ემანსიპატორულ ინტერესთან. 

თვისებრივი კვლევები ზოგჯერ მიმართულია სოციალური ცვლილებების 

მხარდაჭერისკენ. 

   და ბოლოს, თვისებრივი კვლევები გამოირჩევა კვლევითი პროცესის 

თვითმყოფადობით. რაოდენობრივ   (ჰიპოთეტურ - დედუქციური) კვლევებთან 

შედარებით თვისებრივი კვლევებისათვის დამახასიათებელია გაცილებით უფრო 

ღია ხასიათი და კვლევების ინდუქციური ლოგიკა, რაც გამოიხატება სამუშაო 

ცნებების  განსაკუთრებულობების განსაზღვრაში, არჩევანის ფორმირების 

სტრატეგიაში და ხასიათში  (როგორც წესი მიზნობრივი და არა შემთხვევითი), 

ჰიპოთეზის ფორმულირებაში (თვისობრივ კვლევებში ისინი ხშირად ატარებენ 

ძალიან ზოგადი მიმართულების კვლევების ხასიათს  ან საერთოდ არ 

ფორმულირდებიან) და ა. შ. თვისობრივ კვლევებში არ არის  კვლევის ეტაპების 
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ისეთი მკვეთრი განცალკევება, როგორც რაოდენობრივ კვლევებშია ეს მიღებული, 

პირიქით მათთვის დამახასიათებელია კვლევის ეტაპების ურთიერთკავშირი და 

ანალიზის ციკლური ხასიათი, როცა მკვლევარი ერთდროულად აგროვებს 

მონაცემებს და აანალიზებს მათ, რომ ხელახლა მიუბრუნდეს მონაცემებს და ა. შ. 

სანამ არ დადგება ე. წ. „ზღვრული წერტილი“- ფარდობითი სიმთელე და 

ამოწურვადობა ინდუქციური აღწერების და თეორიების. 

   ვაძლევთ რა თვისებრივ კვლევებს ზოგად დახასიათებას როგორც გარკვეული 

„ერთიანობა მრავალფეროვნებაში „ ჩვენ ამით ვუერთდებით თვისებრივი კვლევების 

მეთოდოლოგიის ტრადიციის დამახასიათებელ მეთოდოლოგიას განიხილოს 

კვლევების პრაქტიკის მოცემული ტიპი - გარკვეული „ოჯახური მსგავსების“ 

თვალსაზრისით, ე. ი.. საერთო ნიშნები, რომლებიც თავის თავში ატარებენ 

სხვადასხვა თვისებრივ მიდგომებს. მთლიანობაში განზოგადებული ხედვა 

თვისებრივ კვლევებზე მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ისინი გვაძლევენ საშუალებას 

განსაკუთრებულად თვალსაჩინოდ განვსაზღვროთ მეთოდოლოგიური პერსპექტივა, 

ტრადიციულის ალტერნატიული პოზიტივიზმის ემპირიული ფსიქოლოგიისათვის.  

გარდა ამისა, განზოგადებული მიდგომა თვისობრივ კვლევაზე, როგორც ერთიანზე 

საშუალებას გვაძლევს ხაზი გავუსვათ მათში გამოყენებული ტექნიკური 

პროცედურების მოქნილობას (მაგალითად, მიღებული ტექსტური მონაცემების 

ანალიზსა და ინტერპრეტაციის მეთოდებს), რითაც ხელს ვუწყობთ ფსიქოლოგიაში  

საკმაოდ მყარად ფესვგადგმული  მეთოდური რედუქციონიზმმის („მეთოდი 

მეთოდისათვის“ პოზიციის)  გადალახვას . 

   ამასთან ერთად განზოგადებული მიდგომა თვისებრივ კვლევასთან ზოგჯერ ხდება 

„მეთოდური გაურკვევლობის“ მიზეზი, რისთვისაც მათ მიმდევრებს ზოგჯერ 

აკრიტიკებენ. შეუძლებელია უარყოფა, რომ ნებისმიერი კვლევის ხარისხი ხშირად 

დამოკიდებულია რამდენად სისტემატიურად და თანამიმდევრობით რეალიზდება 

არჩეული მეთოდოლოგიური მიდგომა. თვისებრივი კვლევები შესაძლებელია 

შესრულდეს ერთმანეთისაგან საკმაოდ განსხვავებული კონცეპტუალურ 
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მიდგომებზე დაყრდნობით იმის გასაგებად თუ როგორი უნდა იყოს კვლევა. ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება მიდგომებს შორის გამოისახება 

ინტერპრეტაციასთან მიმართებით. ჩვენ თავს მივეცით უფლება გავაკეთოთ აქცენტი 

თვისობრივი კვლევების ინტერპრეტაციულ ბუნებაზე, თუმცა ეს მტკიცებულება 

მოითხოვს სერიოზულ განმარტებებს რადგანაც არსებობს ისეთი მიდგომები 

თვისებრივ კვლევებში ( პირველ რიგში საქმე ეხება ფენომენოლოგიურ მიდგომებს), 

რომლებიც მათი მიმდევრების მხრიდან პოზიციონირდება, როგორც 

აღწერილობითი და ამით უპირისპირდება მიდგომებს დაფუძნებულებს საკუთრივ 

ინტერპრეტაციაზე.  წინამდებარე სტატიაში ჩვენ ვცდილობთ შედარება მოვახდინოთ  

ფენომენოლოგიური ინტერპრეტაციული მიდგომების ძირითადად 

ჰერმენევტიკული მიდგომების მიმართ (ან სხვანაირად ჰერმენევტიკული 

ფენომენოლოგიის მიდგომით). ჩვენ გვსურს ვაჩვენოთ რომ ზემოთ ნაჩვენები  

მოცემული მიდგომების მსგავსების მიუხედავად მათ ახასიათებთ ერთმანეთისაგან 

განსხვავებული ფილოსოფიური საფუძვლები, რამდენადმე სხვანაირად პასუხობენ 

კითხვებს შესასწავლი ობიექტის და მისი შეცნობის ფორმების შესახებ, რითაც 

განპირობებულია საბოლოო ჯამში განსხვავებები გამოყენებული  მიდგომების 

მონაცემების საზღვრებში, ანალიზის ტექნიკაში და კვლევის ხარისხის კონტროლის 

ხერხებში. ჩვენ ვთვლით, რომ ნამდვილად აქვს აზრი  რომ გავაცალკევოთ აღწერა და 

საკუთრივ ინტერპრეტაცია, თუმცა ამ განცალკევებას აქვს მხოლოდ პროცედურულ-

მეთოდური ხასიათი. აუცილებელია განვასხვაოთ ინტერპრეტაცია ვიწრო გაგებით 

(როგორც კონკრეტული მეთოდი, განსხვავებული აღწერის მეთოდისაგან) და 

ინტერპრეტაცია ფართოო გაგებით (როგორც შემეცნების საერთო ფილოსოფიურ 

მეთოდოლოგიური პრინციპი). 

   უნდა აღინიშნოს, რომ თვისებრივი კვლევების მეთოდოლოგიის შიგნით 

მიდგომების განცალკევებაზე მუშაობისას ჩვენ სულაც არ ვართ სოლიდარულები 

მეთოდური რედუქციონიზმის პოზიციისა. შეიძლება დავეთანხმოთ ავტორებს ი. 

ჰოლოვეი და ლ. ტოდრესს, რომ აუცილებელია პოზიცია რომელიც უთმობს საკმაო 
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ყურადღებას როგორც თვისობრივი კვლევებისათვის მახასიათებელ მეთოდიკურ 

მოქნილობას, ასევე თანამიმდევრობას და ურთიერთკავშირს მეთოდოლოგიური 

მიდგომის რომლის დროსაც მეთოდური პროცესები კოჰერენტულია მიდგომის 

ფილოსოფიურ საფუძვლებთან. ამიტომ, აღვწერთ რა განსხვავებებს 

ფენომენოლოგიურს და ჰერმენევტიკული მიდგომის სტილებს შორის, ჩვენ 

ვცდილობთ ვაჩვენოთ ასევე  ის მომენტები კვლევის პროცედურებში, რომლებიც 

საკმაო მოქნილად შეიძლება ურთიერთს შეერწყას, სხვადასხვა მოდუსის გაგების 

მაგალითზე (როგორც ასევე ვაჩვენებთ მიდგომების იმ განსაკუთრებულობების, 

რომელთა შერწყმაც ჩვენი აზრით შეუძლებელია). 

ფენომენოლოგიური მიდგომა-თვისებრივ კვლევებში ფენომენოლოგიური მიდგომა 

ეყრდნობა ე. ჰუსერლის ფილოსოფიურ იდეებს. შეგახსენებთ რომ ჰუსერლმა 

შემოიტანა, ფსიქიკურის საკუთარ კოორდინატებში დამაჯერებელი შეცნობის 

მეთოდი-მეცნიერება „სუფთა ფსიქიკური, როგორც ასეთი“.  ეს ინტერესი „სუფთა 

ფსიქიკურისადმი“ დამაჯერებლობის შეცნობის მეთოდოლოგიურ ორიენტირებთან 

ერთად გახდა საწყისი პუნქტი ჰუსერლის  ჩანაფიქრის ფენომენოლოგიური 

მიდგომის დამუშავების სიბრტყეში, როგორც თვისობრივი კვლევების 

მეთოდოლოგიური სტრატეგიის. თვისობრივი კვლევების სფეროში 

ფენომენოლოგიის ქვეშ მოიაზრება შემეცნების სტრუქტურის (და მისი ვარიაციების) 

შესწავლა, რომელშიც ვლინდება ნებისმიერი საგანი , მოვლენა ან ადამიანი. 

ფენომენოლოგია კონცენტრირდება მიღებული გამოცდილების აღწერაზე, ისეთი 

ფენომენების აღწერაზე, როგორი  გამოცდილებაცაა  „ჭადრაკის თამაშის შესწავლა“, 

„დედად გახდომის გამოცდილება“, გრძნობა რომ „შენ გიგებენ“ და ა. შ. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ფენომენოლოგიური მიდგომის მომხრეებისათვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია გამოვლინდეს განცდებისა და გამოცდილების აზრობრივი 

სტრუქტურა, ე. ი.. იმ ინვარიანტული თემების არტიკულირება, რომლებიც ჩნდებიან 

სიტუაციიდან სიტუაციაში განცდებში და ერთი პიროვნებიდან მეორეში. 
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ფსიქიკურის საკუთარ არსში კვლევისათვის ჰუსერლმა შემოგვთავაზა 

ფენომენოლოგიური მეთოდი- გამოცდილების თავისებური ტიპი, რომლის ბირთვს 

შეადგენს ე. წ. ფენომენოლოგიური რედუქცია, ე. ი.. მცდელობები „ფრჩხილებს გარეთ 

გაიყვანოს“ (სხვა გამოყენებული მეტაფორა-„ფრჩხილებში ჩასმა“) ყველაფერი, რასაც 

თავის თავში ატარებს ბუნებრივი განწყობა - ნებისმიერი ჩვეულებრივი და 

მეცნიერული ცოდნა ფენომენზე, იმისათვის რომ წარმატებით შეხვიდე კონტაქტში 

არსთან. მკვლევარი, რომელიც ეწევა ფენომენოლოგიური რედუქციის პრაქტიკას 

დროებით უარყოფს ნებისმიერ მსჯელობებს გამოცდილებასთან მიმართებაში 

(ჰუსერლმა გამოიყენა ბერძნული სიტყვა „ეპოხე“, რომელიც აღნიშნავს აღძრული 

აზრებისაგან თავშეკავებას), „ფრჩხილებს გარეთ გაყვანა“, თავისი წინასწარი 

წარმოდგენები ფენომენებზე, რომ მიაღწიოს მათ ნათელ/ზუსტ ხედვას.  

ჰუსერლის ფილოსოფიური კვლევებისგან განსხვავებით, რომლებიც 

დაფუძნებულია რეფლექსიური გამოცდილების მონაცემებზე, თვისებრივ 

ფენომენოლოგიურ კვლევებში ძირითადად გამოიყენება მონაცემები მიღებული სხვა 

ადამიანებისაგან (როგორც წესი, ინტერვიუს პროცესში). შესაბამისად, 

ფენომენოლოგიური ტიპის თვისებრივ კვლევებში ლაპარაკია „ფრჩხილებიდან 

გამოტანის“ ორ სახეზე. უპირველესად, მკვლევარს „ფრჩხილებიდან გააქვს“ თავისი 

წინასწარი მსჯელობები, რათა მისმა პირადი აზრებმა, ინტერპრეტაციებმა და 

თეორიულმა კონცეპტებმა არ შეაღწიოს რესპოდენტის უნიკალურ სამყაროში. და 

მეორე, თავად კვლევის მონაწილეებს სთხოვენ გაგვიზიარონ თავიანთი განცდები 

ყველაზე მეტად უშუალო სახით, მიღებული ცოდნისა და სქემების გვერდზე 

გადადებით ( „ფრჩხილებს გარეთ გატანა“), თავისი ცოცხალი გამოცდილება 

გამოსახოს ენით რომელიც იქნება რამდენად შესაძლებელია თავისუფალი 

ინტელექტუალური კონსტრუქტებისაგან.  

   როდესაც ფენომენოლოგიური მიდგომის მომხრეები ამტკიცებენ მათი კვლევების 

აღწერილობით ხასიათს, მათ მხედველობაში აქვთ, რომ მკვლევარი ფენომენოლოგი 

მუშაობს მხოლოდ აშკარა აზრების დონეზე, გამოკვლეულების საკუთარი გაგების 
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დონეზე და ტექსტიდან კითხულობენ მხოლოდ იმას , რაც ნათქვამია პირდაპირ. 

როგორც ვხედავთ, ფენომენოლოგიური კვლევების აღწერილობითი ხასიათი 

უშუალოდ გამომდინარეობს ფენომენოლოგიის ეპისტემოლოგიური 

წარმოდგენებისაგან შედარებით „სუფთა“ შემეცნების მიღწევის შესაძლებლობა და 

აუცილებლობა. პროცედურულად ეს მიიღწევა არამხოლოდ მკვლევარის 

რეფლექსიური მოქმედებების ხარჯზე არამედ მონაცემების ანალიზის 

განსაკუთრებული  გამოყენების საშუალებით.  

განსაკუთრებით ხშირად ფენომენოლოგიურ კვლევებში გამოიყენება აზრის 

კონდენსაციის თანამიმდევრული ტექნიკა, რომლის განსახორციელებლად ზოგჯერ 

ერთვებიან ექსპერტები. კონდენსირებული აზრის აღწერაში მკვლევარი რთავს 

არამხოლოდ ექსპერტების მხოლოდ იმ მსჯელობებს, რომლებმაც მიიღეს  

ინტერსუბიექტური თანხმობა.  ვალიდიზაციის მიზნით თვითონ აღწერა შეიძლება 

რესპოდენტებს შევთავაზოთ, რომლებიც ამტკიცებენ მის ჭეშმარიტებას ანდა შეაქვთ 

მასში შენიშვნები. ყოველი მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების აზრის კონდენსაციის 

შემდეგ ეს აზრები იკრიბება უფრო მსხვილ თემატურ კლასტერებში და აქ ასევე 

შესაძლებელია ექსპერტების ჩართვა. შეკრებილი კლასტერები ისევ მიეცემა 

ცალკეულ რესპოდენტებს ვალიდიზაციისათვის და ა. შ. საბოლოო ჯამში ჩვენ 

ვიღებთ ჩვენთვის საინტერესო განცდის სტრუქტურას. როგორც შეიძლება 

დავინახოთ მონაცემების ანალიზის ფენომენოლოგიური მეთოდოლოგია 

წარმოადგენს აზრის მოძრაობას სტრუქტურული პროცესის გავლით, რომელიც 

გულისხმობს მონაცემებზე მუდმივ დაყრდნობას. ანალიზის მიზანია- განცდის 

ინტეგრირებული აღწერა, რომელიც არ არის დამოკიდებული მკვლევარის 

თეორიულ, პოლიტიკურ ან სხვა რაიმე პოზიციაზე. 

თუმცა, უნდა ვთქვათ რომ დღეს პრაქტიკაში გვხვდება ფენომენოლოგიური 

კვლევების ორი ტიპი - 1.კლასიკური, ან ინტუიტიური ფენომენოლოგია და 2. ახალი, 

ან ემპათიური ფენომენოლოგია. აქამდე მსჯელობა მიდიოდა ძირითადად პირველ 

ტიპზე - კლასიკურ ფენომენოლოგიაზე; რომლის მიზანია- ამა თუ იმ განცდის 



 

 

167 

 

ინვარიანტული სტრუქტურის გახსნა, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ უპასუხოს 

კითხვას რას ნიშნავს ესა თუ ის ფენომენი („გრძნობა რომ შენ გიგებენ“, ესთეტიური 

განცდები, ზეწოლის გამოცდილება ან რაიმე სხვა). ახალი ემპათიური 

ფენომენოლოგია ცდილობს უპასუხოს სხვა კითხვას, კერძოდ: როგორ განიცდიან 

გარკვეულ გამოცდილებას ესა თუ ის ადამიანები ( გაგება,  მშვენიერების, ზეწოლის 

და ა. შ. აღქმა). თუ კლასიკური ფენომენოლოგია სუბიექტური გამოცდილების 

გათვალისწინებით ცდილობს მისი გავლით მონახოს გზა რას წარმოადგენს ესა თუ 

ის ფენომენი გაგებისაკენ, როგორია მისი არსი, ემპათიური ფენომენოლოგია ღიად და 

რეფლექსურად მიმართავს სუბიექტურ აზრებს და ცოდნას რომლებსაც რთავენ 

თავიანთ განცდებში ისინი ვინც განიცდიან: რას ნიშნავს მომაკვდავების მოვლა 

საავადმყოფოს სამედიცინო დებისათვის? რას ნიშნავს იცხოვრო ავადმყოფი გულით 

თვითონ ავადმყოფებისათვის და ა. შ. შესაბამის კვლევებს  სოციალური ასპექტში 

აქვთ დიდი მნიშვნელობა, რადგანაც ისინი უკეთებენ დემონსტრირებას ადამიანების 

ცხოვრებისეული სამყაროს მრავალფეროვნებას და საშუალებას გვაძლევენ 

„დავიჭიროთ“ იმათი გამოცდილება რომელთა შეხედულებები, ამათუ იმ 

სოციალური მიზეზების გამო განსხვავდება მოცემული სფეროს ჯგუფების 

დომინირებული წარმომადგენლების შეხედულებებისაგან. ემპათიური 

ფენომენოლოგია როგორც შეიძლება დავინახოთ გამომდინარეობს ადამიანური 

შემეცნების სოციალური არაერთგვაროვანი იდეისაგან და თვითონ შეაქვს თვისი 

წვლილი შესაბამისი წარმოდგენების განვითარებაში, რითაც ემპათიური 

ფენომენოლოგია მჭიდროდ უკავშირდება თვისებრივი კვლევების კრიტიკულ 

მოდუსს, თუმცა ამ დროს არ იყენებს თვითონ კრიტიკული კვლევებისთვის 

დამახასიათებელ „გამხსნელ“ ინტერპრეტაციულ ტექნიკას. თუმცა, საბოლოოდ უნდა 

ითქვას რომ ჰუსერლის ფილოსოფიურ იდეებზე დაფუძნებული ინტუიტიური 

ფენომენოლოგიისაგან განსხვავებით ემპათიური ფენომენოლოგია ბევრს იღებს 

ჰერმენევტიკული ტრადიციებისაგან შესაბამისად სკალაზე, რომელთა პოლუსებს 

წარმოადგენს ერთი მხრივ, აღწერა და მეორე მხრივ, ინტერპრეტაცია ის აღმოჩნდება 
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აღწერის პოლუსზეც თუმცა იქნება უფრო მიახლოებული ინტერპრეტაციის 

მხარესაკენ. 

ინტერპრეტაციული მიდგომები: ტრადიციული და „სიღრმისეული“ ჰერმენევტიკა.  

 ეს მიმართულება დაფუძნებულია ხარისხიან კვლევებზე ფილოსოფიური 

ჰერმენევტიკის იდეებზე დაყრდნობით. ისევე როგორც ფენომენოლოგია 

ჰერმენევტიკა დაინტერესებულია აზრების გახსნაში. თუმცა, „აზრების დაჭერა“ 

ჰერმანევტიკაში ატარებს სხვა ხასიათს. აზრის გაგება არ არის პირდაპირი 

მნიშვნელობით, რასაც თვითონ ამ სიტყვის მნიშვნელობა აღნიშნავს, იგი ყოველთვის 

ვლინდება გამონათქვამებში.  

 ფილოსოფიური ჰერმენევტიკის   ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იდეა არის 

ჰერმენევტიკული წრის იდეა, როგორც განუყოფელი ნაწილი გააზრების. მ. 

ჰაიდეგერის და ხ. გ. გადამერის სამუშაო კონტექსტი ჰერმენევტიკული წრე უნდა 

განიხილებოდეს არა მხოლოდ მეთოდოლოგიური კუთხით არამედ, როგორც  

ონტოლოგიური  აზრითაც. როგორც ჰაიდეგერი აღნიშნავს, „ყველანაირი განხილვა , 

რომელიც ნათელს მოფენს აზრს მას უკვე უნდა ჰქონდეს ჩამოყალიბებული 

განსაზღვრა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ აზრის განსაზღვრა ყოველთვის 

გადმოცემულია ცხოვრებისეულ ინტერპრეტაციასთან და დაახლოებულია იმასთან 

რასაც გვაცნობენ ტექსტში. და ასეთ ჰერმენევტიკული წინასწარ განსაზღვრებას 

ეწოდება წინასწარი განსაზღვრა , იმიტომ რომ ის არ მიიღწევა გაგების პროცესში, 

მაგრამ მოცემულია როგორც წინასწარი მოცემულობა. ჩვენ შევდივართ  კვლევებში 

საკუთარ წინასწარ აზრებთან და საკუთარ მსჯელობებთან. და მკვლევარის 

თვითგანადგურება ( მისი შემეცნებითი მსჯელობის  მთლიანი გასუფთავების აზრით  

წინასწარი მსჯელობის ყოველგვარი ფორმისაგან) არა მხოლოდ მიუღწეველია 

არამედ შეიძლება მიგვიყვანოს თვით გაგების აცილების შესაძლებლობამდე. სხვა 

საქმეა რომ გაგების პროცესში მკვლევარი ყოველთვის უნდა იყოს მზად საკუთარი 

წინასწარი მსჯელობების კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმისათვის, მიიღოს მხედველობაში 

ის თუ რას ლაპარაკობს სხვა ადამიანი ( ან ტექსტი). 
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 ასეთ ფილოსოფიურ პლათფორმაზე დაყრდნობით ჰერმენევტიკული მიდგომა, 

როგორც თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგია მისი მიმდევრებით პირდაპირ 

პოზიციონირდება , როგორც ინტერპრეტული ჩანაფიქრი. აზრები ყოველთვის 

იბადება მკითხველსა და ტექსტის ურთიერთქმედების პროცესში და როგორც არ 

უნდა იყოს მკვლევარი ტექსტთან ახლოს მიმართული გაგების პროცესი ყოველთვის 

მოგვაგონებს ერთი ენიდან მეორეზე თარგმანს, რაც აუცილებლად თავის თავში 

შეიცავს აზრის გადამუშავებას, ინტერპრეტატორის შემეცნებას ტექსტიდან თავს 

განცალკევებაზე   და კომპრომისის ძებნაზე. 

ისევე როგორც ფენომენოლოგიის შემთხვევაში ჰერმენევტიკული მიდგომის 

მომხრეები უდიდეს ყურადღებას ანიჭებენ მკვლევარის რეფლექსიას. თუმცა, 

საერთო ჰერმენევტიკული პოზიციის შესაბამისად მკვლევარის წინასწარი 

მსჯელობები არ გადაიდება გვერდზე, მაგრამ იგულისხმება ინტერპრეტაციული 

პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად, ამიტომაც „შემოდიან თამაშში“ და „ენიჭება 

მნიშვნელობა“- ისე რომ მათი შეცვლა ყოველთვის არის შესაძლებელი 

გამოცდილების მონაცემების გათვალისწინებით. მკვლევარი ყოველთვის ცდილობს 

შესაძლებლობის ფარგლებში თავისი პოზიციის ექსპლიცირებას და გამოიძიებს თუ 

როგორ არის ეს დაკავშირებული შესასწავლ პრობლემასთან. ამიტომ, 

ინტერპრეტაციულ გამოკვლევებში საბოლოო ანგარიში , როგორც წესი თავის თავში 

შეიცავს მკვლევარის პირადი პოზიციისა და ფილოსოფიურ თეორიული 

საფუძვლების აღწერას იმ ფარგლებში რაშიდაც ტარდებოდა კვლევები. 

მონაცემების ანალიზის ჰერმენევტიკული მეთოდოლოგია გაცილებით უფრო 

გაურკვეველია ვიდრე ფენომენოლოგიური კვლევების შემთხვევაში. ტ. კოხი 

მაგალითად, წერს რომ „ჰერმენევტიკა იწვევს მონაწილეებს მუდმივ უკვე მომხდარ 

საუბრებში, მაგრამ არ გავძლევს საბოლოო მეთოდოლოგიას. გაგება მიიღწევა 

ჰორიზონტების შერწყმის გამოისობით, რაც არის სხვა არაფერი თუ არა 

დიალექტიკური მოძრაობა  კვლევითი პროცესის წინასწარ გაგებასა, 

ინტერპრეტაციული კარკასსა და ინფორმაციის წყაროებს შორის. დ. ალენი ასევე ხაზს 
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უსვამს, რომ შეუძლებელია იყოს  ინტერპრეტაციული პროცესის 

მასტრუქტურირებელი პროცედურების  სასრული კრებული, რადგანაც 

ინტერპრეტაცია ჩნდება ტექსტის მთლიანი და ცალკეული ნაწილების  წინასწარ 

გაგებისაგან და დიალექტიკური მოძრაობისაგან. ინტერპრეტაციული პროცესი 

გრძელდება მანამდე სანამ არ იქნება მიღწეული  ინტერპრეტირებულის, რომელიც 

პასუხობს კვლევის კითხვას,  ხელშესახები აზრი,  რომელიც ეთანხმება მკვლევარის 

თეორიულ და ღირებულებით პოზიციას და უპირობოდ დამტკიცებულია 

მონაცემებით. ამრიგად, წარმოიშვა ზუსტად ეს ინტერპრეტაცია- ძირეული საკითხი 

პასუხი რომელზედაც ინტერპრეტატორმა უნდა წარუდგინოს მკითხველს, რომ ამ 

უკანასკნელმა შეაფასოს ინტერპრეტაციის ღირსებები და ნაკლოვანებები. 

კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამთ, რომ აღწერითი ფენომენოლოგიური კვლევებისგან 

განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირდება მონათხრობის ან დაწერილის თვალსაჩინო 

აზრებზე ინტერპრეტირებულ ჰერმენევტიკულ კვლევებში ტექსტი თავსდება უფრო 

ფართო კონტექსტში (მათ შორის თეორიული), რომლის ძალითაც შუქდება მისი 

ისეთი მნიშვნელობები რომელიც არ არის მოცემული ტექსტში თვალსაჩინოდ. და თუ 

ფენომენოლოგიური კვლევები მიილტვიან აღწერის ერთმნიშვნელოვნებისკენ, 

ჰერმენევტიკული მიდგომა გულისხმობს ინტერპრეტაციის გაცილებით მაღალ 

თავისუფლებას.  ამის შემდეგ ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ის რომ როგორც არ უნდა 

ვეცადოთ ფენომენოლოგიური აზრის კონდენსაცია მუშაობს ხილული ენობრივი 

გამონათქვამების დონეზე, მიღებული აზროვნების ერთეულში რომელიც არის 

ინტერპრეტაციის შედეგი ანუ ამაში იგულისხმება ნათქვამი და თარგმანი ერთი 

ენიდან მეორეზე. საერთოდ, ზღვარის გავლება აღწერილობას და ინტერპრეტაციას 

შორის შეუძლებელია : ფილოსოფიური აზროვნების კუთხით, ნებისმიერი 

გამონათქვამის გამეორება- უკვე არის ინტერპრეტაცია, რომლის დროსაც 

გამონათქვამი იძენს ახალ კონტექსტს, ახალ ხმას, რომელიც დამახასიათებელია  

ინტონაციური  შეფერილობისთვის (ამ გაგებით, სრულიად გამართლებულია ყველა 

თვისობრივი კვლევა რომლიც შეიცავს აღწერილობით ფენომენოლოგიურ 
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ინტერპრეტაციას, როგორც ჩვენ ამას ვაკეთებდით სტატიის დასაწყისში) ამასთან 

ერთად, მიუხედავად ფილოსოფიური საზღვრების გაურკვევლობისა პირდაპირ 

ნათქვამ ტექსტსა და საკუთარ ინტერპრეტაციას შორის, პრაქტიკაში ჩვენ შეგვიძლია 

მაინც გავარჩიოთ ერთი-მეორესგან: ერთ შემთხვევაში ჩვენ გამოვყოფთ ტექსტში 

სტრუქტურასა და დამოკიდებულებას რომლის დანახვაც მაშინვეა შესაძლებელი, 

როგორც იტყვიან „ერთი შეხედვით“, ხოლო მეორე შემთხვევაში თითქოს ჩვენ 

ვაკეთებთ დისტანცირებას ტექსტიდან და ვიკავებთ გარკვეულ თეორიულ პოზიციას 

(მაგალითად,  პოზიციას, მოცემულს ერთ-ერთ სიღრმისეულ ჰერმენევტიკიდან - 

ვაკეთებთ  ფსიქოანალიზს, ანალოგიურ ფსიქოლოგიას, ეგზისტენციალურ ფსიქო 

ანალიზს), აღვადგენთ კონცეპტუალურ კონცეპტს გადმოცემულიდან.  

ეს განსხვავება აღწერილ და ჰერმენევტიკული (ინტერპრეტაციულ) 

ფენომენოლოგიის შეიძლება ილუსტრირება გავუკეთოთ ორი კონკრეტული 

კვლევიდან შესრულებული ერთი შეხედვით თითქმის ერთნაირი 

მეთოდოლოგიური მანერით. აქედან ერთ-ერთი,  ჩ. ა. ვინტერის სამუშაო მიეძღვნა 

ცხოვრებისეული სამყაროს თავისებურებებს პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ 

ქრონიკული გულის დაავადებები, მეორე სამუშაო ჰ. შოფერის ეძღვნება ქალების 

რომანტიკული სიყვარულის კვლევას. ორივე კვლევა დაფუძნებულია ინტერვიუდან 

მიღებული შედეგების თეორიულ აღწერაზე.  თუმცა პირველ შემთხვევაში- 

უშუალოდ ფენომენოლოგიურ კვლევაში ავტორი აღწერს მნიშვნელოვან თემას (ეს 

არის გაურკვევლობის განცდა, ცვლილებები და ა. შ.), ისე როგორც ეს ესმით თავად 

რესპოდენტებს, ეს პირდაპირ გადმოსცემს მათ აზრებს. მეორე შემთხვევაში კვლევის 

განსახილველი თემა (ცენტრალური ტენდენცია) და მათი ვარიაციები (მაგალითად, 

ამბივალენტური სიყვარულის თემები) გაჯერებულია ხედვის პერსპექტივის 

საკმაოდ დაწვრილებითი განსაზღვრებით , რომელსაც ემხრობა თავად მკვლევარი და 

ამ თემების განხილვით გარკვეულ თეორიულ და ღირებულებითი ( ამ შემთხვევაში 

ფემინური) კონტექსტში, როგორც ინტერპრეტაციული აგებულება ტექსტს  

გ.შიოფერი ხსნის რომანტიული სიყვარულის ქალური განცდის ისეთ არსს, რომელიც 
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უშუალოდ შეუძლებელია გამოვლინდეს რესპოდენტის სიტყვებში, მაგრამ 

რომლებსაც შეიძლება დაეთანხმო თუ მიიღებ ავტორის მიერ შემოთავაზებულ 

პოზიციას.  

ინტერპრეტაციული მიდგომების დახასიათება დაგვრჩება არასრული თუ ჩვენ არ 

შევეხებით სიღრმული ჰერმენევტიკის იდეას და არ ვაჩვენებთ მის განსხვავებას 

კლასიკური ჰერმენევტიკისაგან. როგორც შეიძლება ჩვენი წინა გადმოცემიდან 

დავინახოთ, კლასიკური ჰერმენევტიკა, რომელიც ხსნის გაგების გარემოებებს 

გამოდის იმ დაშვებებიდან, რომ რაღაცა (ტექსტი) იხსნება ჩვენთვის თავისი 

ჭეშმარიტებით. ჰერმანევტიკაში ტექსტის გაგება - ნიშნავს გავაძლიეროთ მათი 

ნათქვამი მათში გამოთქმული აზრებზე ფოკუსირებით. ჰერმენევტიკა გულისხმობს 

ტექსტში  აზრობრივი სიცარიელის არსებობას, რომლებიც მას უნდა რომ გაიგოს 

მთლიანის არსზე  რეკონსტრუქციული ჰიპოთეზის საშუალებით. როგორც უკვე 

ნათქვამი იყო ჰერმენევტიკული ინტერპრეტაცია ენათესავება ერთი ენიდან მეორეზე 

თარგმნას, როდესაც მთარგმნელს სჭირდება ძალისხმევა  ტექსტის თავის ენაზე 

გამოსათქმელად. ინტერპრეტატორი, როგორც მთარგმნელი აღმოჩნდება ნათქვამის 

აზრის მონაწილე, ერთი და იგივე გამონათქვამები კონტექსტთან 

დამოკიდებულებით იღებენ სხვადასხვა მნიშვნელობებს, და ინტერპრეტატორი ამ 

გამონათქვამებიდან კრეფს კრებით სიმბოლური მთლიანს. ტრადიციული 

ჰერმენევტიკა, თუ შეიძლება ასე გამოითქვას მუშაობს „ჰორიზონტალურად“: ის 

ცდილობს მიღებული მონაცემების კრებითობის რეკონსტრუირებას, რომელიც არ 

გულისხმობს „ვერტიკალში’ გასვლას- არაცნობიერის დისკურსს.  

თუმცა, ფსიქოლოგიაში რეკომენდირებულია ინტერპრეტაციის სხვა ტრადიცია 

ინიცირებული ფსიქო ანალიზით. ეს ტრადიცია დაფუძნებულია იდეაზე, რომ 

ტექსტში ყოველთვის არის ისეთი აზრობრივი წყვეტები რომლებიც მიუღწეველია 

ენობრივი წინასწარი გაგებისთვის (დაფუძნებული ტრადიციული ჰერმენევტიკული 

წაკითხვისათვის): აზრობრივი წყვეტები განპირობებულია გაშიფვრის არაცნობიერი 

მუშაობით. ასე რომ ნათქვამის აზრი აღმოჩნდება არა მარტო იმისთვის ვინც ისმენს, 
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არამედ იმისთვისაც ვინც საუბრობს. შეიძლება სხვადასხვანაირად გავიგოთ 

არაცნობიერის ბუნება. მაგალითად, შეიძლება, კრიტიკულ გაგებაზე ორიენტაციისა 

საღი აზრის პოზიციიდან ჩავთვალოთ რომ აზრობრივი გადახრები განპირობებულია 

თვითმოტყუების არაცნობიერი სტრატეგიებით და შესაბამისად ცნობების წაკითხვა 

ტექსტებში საკმარისია ადამიანური ფსიქოლოგიის ფართო ყოველდღიური ცოდნის 

კონტექსტში. შეიძლება ორიენტაცია გავაკეთოთ ფსიქოლოგიის გარკვეულ 

თეორიულ ტრადიციებზე- ფსიქოანალიზი, ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია, 

კოგნიტური თეორიები და ა. შ.- და აზრობრივ წყვეტებს ინტერპრეტირება 

გავუკეთოთ ამა თუ იმ თეორიული წარმოდგენების ფონზე  არაცნობიერის ბუნებასა 

და შინაარსზე. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ჩავთვლით, რომ ცნობებში არის 

რაღაც ისეთი, რომელიც „იმალება“, ჩვეულებრივი სიმბოლური მნიშვნელობების 

უკან, ამავდროულად იხსნება მათში. აი ამ „რაღაცის“ დანახვა და უკვე მისი 

გათვალისწინებით გადმოცემული  სიმბოლური აზრის რეკონსტრუქცია-

ინტერპრეტატორის ამოცანაა. ფილოსოფიური აზრით, ასეთი მოპყრობა 

„ვერტიკალზე“, არაცნობიერის გათვალისწინებით და უკვე მომხდარის 

გაცნობიერება იქედან რაც დამალულია ხშირად აკუთვნებენ „სიღრმულ“ 

ჰერმენევტიკას. შეიძლება ითქვას, რომ სახელდობრ „სიღრმული ჰერმენევტიკის 

მეთოდის“ იდეა  ფსიქოლოგიური ინტერპრეტაციის ერთ-ერთ ძირითად 

ფილოსოფიურ საფუძველს წარმოადგენს.  

შემეცნების ინტერპრეტაციული და ფენომენოლოგიური მოდუსები  

თავის ერთ-ერთ ნაშრომში ს. კვალე საუბრობს მოდუსის 2 შემეცნებაზე- 

ფენომენოლოგიურზე და ჰერმენევტიკულზე-არა როგორც მთლიან 

მეთოდოლოგიურ მიდგომებზე, როგორც ამას ჩვენ აქამდე ვაკეთებდით, არამედ 

მკვლევარის ლოკალურ მოცემულობის აზრით, რომლებიც ამ უკანასკნელს შეუძლია 

შეართოს ერთი კვლევის ფარგლებში. შემეცნების ფენომენოლოგიური მოდუსი 

ნიშნავს რომ მკვლევარი ცდილობს ჩაეჭიდოს აზრებს საკვლევი ობიექტის 

თვითშემეცნების დონეზე. ჰერმენევტიკულ მოდუსში მკვლევარი არ ჩერდება იმაზე 
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თუ რესპოდენტი როგორ იგებს თავისი გამონათქვამების აზრს, მაგრამ უშვებს რომ 

გამონათქვამი ამბობს უფრო მეტს ვიდრე გულისხმობს მოსაუბრე. ჰერმენევტიკულ 

მოდუსში გამონათქვამის შემეცნება მდიდრდება აზრებით, რომლებიც შეაქვს მასში 

ინტერპრეტატორს. საბოლოოდ, ვიღებთ რა კვალეს იდეას შემეცნების 2 მოდუსის 

შესახებ, როგორც მკვლევარის ლოკალურ მოცემულობას ჩვენ შევთავაზებდით 

ფენომენოლოგიური და ინტერპრეტაციულ მოდუსებზე ლაპარაკს ეს უკანსაკნელი 

თავის მხრივ იყოფა ჰერმენევტიკულ და „სიღრმულ“ ჰერმენევტიკულ ვარიანტებად. 

ს. კვალე კვლევით ინტერვიუზე  თავის წარმოდგენებში ძირითადად მიყვება 

ფენომენოლოგიურ კვლევით ტრადიციებს ( თუმცა ამ დროს ის არ გამოყოფ 

წაკითხვის ისეთ ტიპს როგორიცაა სიმპტომატური ინტერპრეტაცია, რომელიც 

ახლოსაა სიღრმული ჰერმენევტიკის იდეებთან). კვალესთან შინაარსთან მუშაობა 

როგორც წესი არ გულისხმობს არაცნობიერის „ვერტიკალს“: ტექსტი, როგორც ეს 

მიღებულია ემპათიურ და ჰერმენევტიკულ ფენომენოლოგიაში მომართულია 

ჩვენსკენ თავის ჭეშმარიტებაში, რომლის გაგონებაც არის ინტერპრეტატორის 

მოწოდება შემეცნების ფენომენოლოგიური და ჰერმენევტიკული მოდუსების 

საშუალებით ( ჩვენ ამ შემთხვევაში განზრახ ვუვლით გვერდს ს. კვალეს სოციო-

კონსტრუქციონისტულ თვალსაზრისს , რადგანაც მათი გახსნა არააქტუალურია 

თემის დაზუსტებისათვის, რომელიც გამოყოფილია სტატიის ამ ნაწილის 

სათაურში). ჩვენი წინადადება ვილაპარაკოთ შემეცნების ინტერპრეტაციულ 

მოდუსზე ჰერმენევტიკულის ნაცვლად დაკავშირებულია მცდელობასთან , რომ 

გავითვალისწინოთ „სიღრმული’ ჰერმენევტიკული ტრადიცია, დაფუძნებული 

არაცნობიერის იდეაზე, რომელიც არის რა ასევე ინტერპრეტაციული, ამის 

მიუხედავად მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტრადიციული ჰერმენევტიკისაგან.  

 ჩვენი აზრით, შემეცნების 2 მოდუსის გამოყოფა აქტუალურია  ზუსტად 

ინტერპრეტაციული კვლევებისათვის. ასეთი რიგის კვლევებში საჭიროა ანალიზის 

დაწყება ტექნიკით, რომელიც ტრადიციულად გამოიყენება ფენომენოლოგიურ 

მიდგომებში (აზრის კონდენსაცია და თემების გამოყოფა): ანალიზის პირველ ეტაპზე 
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მოცემული მკვლევარი შეკუმშულად გადმოგვცემს განსაკუთრებულად 

თვალნათლივი აზრებს, რომელიც ორიენტირებულია მთხრობელის 

თვითშემეცნებაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუდგება ტექსტის კონცეპტუალურ 

ინტერპრეტაციას. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ანალიზის ასეთი ტიპი ხელს შეუწყობს 

ინტერპრეტაციის უფრო მეტად ემპირიულ დასაბუთებას და თავისუფალი 

ინტერპრეტაციული კონსტრუქციების კონტროლს.  

ინტერპრეტაციული ანალიზის სქემა შესაძლოა დაახლოებით შემდეგნაირად 

გამოიყურებოდეს: 

აზრობრივი ერთეულები

 კონ

დენსირებული აზრი 

 თემე

ბი 

 მკვ

ლევარის ინტერპრეტაცია (საკვლევი კითხვებისა და თეორიული პერსპექტივის 

განსაზღვრის საფუძველზე) 

აღწერებისა და ინტერპრეტაციის ხარისხი 

   ხარისხის კონტროლი- ნებისმიერი კვლევის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. 

რაოდენობრივი კვლევების მეთოდოლოგიაში ხარისხის კრიტერიუმები და მისი 

კონტროლის პროცედურები მოცემულია საკმაოდ დაწვრილებით, თუმცა, იმის გამო 

რომ თვისებრივი კვლევები მნიშვნელოვნად განსხვავდება რაოდენობრივი 

კვლევებისაგან თავის ფილოსოფიურ და მეთოდოლოგიურ საფუძვლებში მათი 

მიმდევრები თვლიან, რომ „კარგი მეცნიერების კანონები“ ხარისხობრივ მიდგომებში 

გადააზრებული უნდა იქნას იმდაგვარად, რომ შეესაბამებოდეს თვისებრივ 

კვლევების რეალობებს და მათი დახმარებით მიღწეული ფენომენების სიძნელეებს. 
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   არსებითად, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ თვისებრივი კვლევების „ხარისხის“ 

კონცეფციის დამუშავების ორ პერსპექტივაზე. ერთერთი მათ შორის 

გამომდინარეობს დაშვებიდან, რომ კვლევის პროცესში ჩართული უნდა იყოს 

მკვლევარის მიერ შემოთავაზებული  პროპოზიციების შემოწმების გარეთა 

პროცედურები. ასეთი პროცედურების რანგში შეიძლება ჩაითვალოს 

ფენომენოლოგიურ კვლევებზე მიძღვნილ ნაწილზე აღწერილი შემოწმებების 

ტექნიკა რომელსაც ახორციელებენ-თვითონ რესპოდენტები, კვლევების 

მონაწილეები, ასევე ტრიანგულაციის ტექნიკები ( სხვადასხვა წყაროების და 

მონაცემების შეკრების მეთოდების გამოყენება), კოლეგიალური შემოწმებები ( 

შედეგების შეფასება სხვა მკვლევარების მიერ), პარტნიორული დებრიფინგი 

(მკვლევარის წინასწარი მოცემულობების თავისებური ანალიზი კვლევის მიმართ, 

რომელსაც ატარებს კვლევებიდან ჩამოშორებული კოლეგა) და ზოგიერთი სხვა. 

ყველა ჩამოთვლილი ტექნიკების გამოყენება დაკავშირებულია გარკვეულ 

პრობლემებთან, მაგალითად, რესპოდენტების თანხმობა ან უარი კვლევების 

შედეგებთან ყოველთვის არ ასახავს მკვლევარის მიერ ჩატარებული ანალიზის 

ხარისხს რადგანაც აღწერა მოყვანილი მკვლევარის მიერ აბსტრაქციის უფრო მაღალი 

დონეა იმასთან შედარებით, რაზედაც უშუალოდ ლაპარაკობდნენ რესპოდენტები და 

ამიტომაც შესაძლებელია ამ უკანასკნელთათვის აღმოჩნდეს გაუგებარი. ზუსტად 

ასევე სულ ტყუილად შეიძლება ველოდოთ შედეგებთან  ერთმნიშვნელოვან 

თანხმობას კოლეგებისაგან, რადგანაც მათი ხედვები განპირობებულია წინასწარი 

მოცემულობის სხვა სისტემით, სხვა სოციალური და პიროვნული პოზიციებით და ა. 

შ. ზემოთ აღწერილი ხარისხის კონტროლი გარეთა შემოწმების პროცედურების 

საშუალებით კარგად ეთანხმება კლასიკური ფენომენოლოგიის ეპისტემოლოგიურ 

დაშვებებს, ამიტომაც ხშირად იხმარება ზუსტად ასეთი სახის კვლევებში. 

   კვლევების ხარისხის შეფასების სხვა პერსპექტივა უმეტესწილად 

ორიენტირებულია თვისებრივი კვლევების ინტერპრეტაციული მოდუსის 

რეფლექსიაზე. ამ თვალსაზრისის მომხრეების თანახმად ხარისხის კონტროლი- 
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„მოლაპარაკებების“ პროცესია მკვლევარებისა მკითხველებთან რომლებშიც 

პირველები იღებენ თავის თავზე პასუხისმგებლობა მისცენ მეორეებს რაც შეიძლება 

მეტი ინფორმაცია, რომელიც ეხება მონაცემებს, კვლევების პროცესს და მკვლევარის 

პერსპექტივებს, იმიტომ რომ მკითხველებმა თვითონვე შეაფასონ თუ რამდენად 

ხარისხიანადაა ჩატარებული ინტერპრეტაცია. როგორც ჩვენ ჰერმენევტიკული 

მიდგომის პოზიციიდან დავინახეთ ცოდნა ყოველთვის არის ურთიერთქმედების 

შედეგი შემმეცნებელსა და შესამეცნებელს შორის, ინტერპრეტაციას აქვს 

ჰერმენევტიკული წრის ხასიათი- მკვლევარის პერსპექტივა და წინასწარ შემეცნება 

საწყისშივე მიმართავენ ფენომენის ინტერპრეტაციას, რომელიც ყოველთვის ღიაა 

ცვლილებებისათვის იმის მიხედვით თუ როგორ იცვლება ფენომენთან 

ურთიერთქმედების პროცესში მკვლევარის საწყისი წინასწარ შემეცნება. როგორც 

სამართლიანად აღნიშნავს ს. ფიში ინტერპრეტატორი კითხულობს რა ტექსტს არ 

ამოიკითხავს ტექსტის რაიმე ჭეშმარიტ აზრს მაგრამ განსჯის ამ აზრს ეყრდნობა რა 

გამოკითხვის ხელოვნებას , თუმცა წარმოდგენა იმის, რომ არ არის „უკვე მზა“ აზრი 

სულაც არ ნიშნავს რომ ჩვენ უეჭველი მივალთ თავისუფლების კულტივირებასთან 

და სუბიექტივიზმთან, რადგანაც თვითონ აზრის შექმნის გზები შეზღუდულია იმ 

ინსტიტუტებით და საზოგადოებით რომლის ნაწილსაც წარმოადგენს თვითონ 

ინტერპრეტატორი. როგორც წერს ს. ფიში არსი არც ობიექტურია და არც 

სუბიექტური ყოველ შემთხვევაში იმ მნიშვნელობით რომელსაც ანიჭებენ ამ 

ტერმინებს წარმოდგენების ტრადიციული სისტემის მიმდევრები, ისინი არ 

შეიძლება იყოს ობიექტურები რადგანაც ისინი არია ამა თუ იმ თვალსაზრისის 

პროდუქტი... და ისინი არ შეიძლება იყვნენ სუბიექტურები რადგანაც თვალსაზრისს 

ყოველთვის აქვს სოციალური და ინსტიტუციური ბუნება. თუ ტექსტის არსი 

ნამდვილად არის ინტერპრეტაციული საზოგადოების ფუნქცია, ინტერპრეტაციული 

თანხმობის მიღწევა ამ საზოგადოების შიგნით შეიძლება გახდეს ინტერპრეტატორის 

საბოლოო მიზანი: მკვლევარი რომელიც აწარმოებს იმ ინტერპრეტაციულ კვლევას 

დაწვრილებით ექპლიცირებს კვლევის პროცედურას და თავის პოზიციას 
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მონაცემებთან მიმართ და თუ ინტერპრეტაციული საზოგადოების წევრები იღებენ რა 

მკვლევარის პერსპექტივას შეძლებენ დაეთანხმონ მის ინტერპრეტაციას მაშინ ისინი 

მიიღებენ „ვალიდურის“ ან „ჭეშმარიტის“ სტატუსს- ყოველ შემთხვევაში იქამდე 

სანამ არ იქნება შემოთავაზებული ამ საზოგადოების თვალსაზრისით უკეთესი 

ინტერპრეტაცია.  

რა თქმა უნდა, აღწერილი კვლევის ხარისხის კონტროლის ფორმა რომლის დროსაც 

საქმე არ გვაქვს  რაიმე აბსოლუტური ცოდნის მიღწევასთან, არამედ მკვლევარის 

სიმამაცესთან „გახსნას ყველა კარტი“ და წარადგინოს საზოგადოების სამსჯავროზე 

თავისი „შემოქმედება „ საკმაოდ პოზიტიური, რადგანაც მასში ხაზი ესმება ცოდნის  

უწყვეტი წარმოშობის დიალოგურ ხასიათს ადამიანებს  შორის ურთიერთქმედებისა 

და თანხმობის მიღწევის პროცესში.  ჩვენი ხედვით, თუმცა, კვლევის ხარისხის 

შეფასების ამდაგვარი პერსპექტივა ასევე თავისებურად პრობლემატურია. 

ნამდვილად სწორი არ იქნება ვიფიქროთ რომ თვისობრივი მონაცემები გვაძლევენ 

დიდ საშუალებას მათი თავისუფალი მოპყრობის საშუალებას. ენა შეიცავს რა თავის 

თავში ინტერპრეტაციის და შემეცნების თავისუფლების  გარკვეულ წილს 

(წინააღმდეგ შემთხვევაში ჰუმანიტარული მეცნიერებები ყოველგვარ აზრს 

დაკარგავდნენ), მაინც შემოხაზავს საკმაოდ მკაცრ ჩარჩოებს სად და როგორ შეიძლება 

იმოძრაოს ინტერპრეტატორმა. ამას გარდა, მკვლევარს ყოველთვის აქვს დაშვება 

აზრობრივ კონტექსტებთან, რომელთა შუალედში ის იგებს და აღწერს მიღებულ 

მონაცემებს. ინტერსუბიექტივიზმი ჩადებულია თვითონ ყოველდღიური ენის 

სტრუქტურაში და დაკავშირებულია ცხოვრებისეული სამყაროს 

საზოგადოებრიობით, რომელსაც ჩვენ ვიყოფთ ერთმანეთთან.  ამასთან ერთად 

სიმართლედ რჩება ისიც რომ რაც უფრო მივდივართ წინ ანალიზის 

ინტერპრეტაციული მოდუსისკენ მით უფრო  ნაკლებად მიღწევადი ხდება 

ინტერსუბიექტურ უნივერსალური გამონათქვამები. ჩვენი შემეცნების სიზუსტე 

სინამდვილეში დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად ახლოსაა რესპოდენტი, 

რომელსაც ვუგებთ, იმ ტიპთან რომელსაც ჩვენ თვითონ მივეკუთვნები. არსებობს 
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მრავალი დისკუსიური კონტექსტები (არამარტო თეორიული, არამედ სოციალური 

პოლიტიკური და ღირებულებითი) რომელთანაც  მკვლევარმა შეიძლება შეაფარდოს 

(ზოგჯერ გაუცნობიერებლად) თავისი პოზიცია. ინტერპრეტაციული საზოგადოება 

არასოდეს არ არის ერთგვაროვანი, ამიტომ ორიენტაცია აბსოლუტური კონსესუსის 

მიღწევაზე შეიძლება ითქვას რამდენადმე უტოპიურად ჩანს. გარდა ამისა, 

საზოგადოება საკმაოდ ხშირად არის კონსერვატიული და ყოველთვის თავს იცავს 

სიახლეებისგან... 

 ჩვენი შეხედულებით, იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს  ვილაპარაკოთ ხარისხის 

კონტროლის გარეთა პროცედურების ვალიდურ კვლევებზე, როგორც ასევე 

საზოგადოებასთან თანხმობის ორიენტაციაზე, საკმარისი არ არის. აუცილებელია 

დამუშავდეს თვითკორექციის შიდა მექანიზმები ჩაშენებული კვლევით პროცესში, 

რომლებზე პასუხისმგებლობა მთლიანად აწვება მკვლევარს. გარკვეულ 

ორიენტაციას ასეთი მექანიზმების შემეცნებისათვის გვაძლევენ ს. კვალეს და პ. 

რიკერი. წერენ რომ ვალიდიზირება ნიშნავს კითხვების დასმას, თეორიზირებას და 

შემოწმებას. პ.რიკერი კი გამოთქვამს იდეას ინტერპრეტაციის პოლემიკურ-

არგუმენტატულ ხასიათზე: ჩვენება, რომ ინტერპრეტაცია უფრო შესაძლებელია იმ 

აზრით, რომ რაც ჩვენ ვიცით არ არის ჭეშმარიტი. ამ თვალსაზრისით ვალიდიზაცია 

არ არის ვერიფიკაცია. ვალიდიზაცია ეს არის არგუმენტირებული დისციპლინა, 

რომელიც შეესიტყვება  „სასამართლო ინტერპრეტაციის“ იურიდიულ 

პროცედურებს. და შემდეგ „ ვალიდიზაციის პროცესებს აქვს პოლემიკური ხასიათი... 

ლიტერატურული კრიტიკისა და სოციალური მეცნიერებების სფეროში ყველა 

ინტერპრეტაცია შეიძლება იყოს კამათის საგანი და საკითხი რას შეუძლია 

დაამსხვრიოს მტკიცებულება“- საერთოა ყველა არგუმენტატული სიტუაციისათვის.  

მივაქციოთ ყურადღება იმას რომ ინტერპრეტაციული კონსტრუქციების  „ 

სიმტკიცეზე გამოცდა“ , რომელზედაც ლაპარაკობს პ. რიკერი ძალიან ახლოსაა კ. 

პოპერის კრიტიკული რაციონალიზმის პოზიციასთან. 
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საბოლოოდ, აღვნიშნავთ რომ ინტერპრეტაცია თავისი ძალიან სიახლოვით 

ემპირიულ მატერიალთან, რა თქმა უნდა, უნდა ფლობდეს „კონცეპტუალურ გემოს“. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში მკვლევარის მიერ აღწერილი სურათი ან დარჩება 

ტრივიალური ან რისკავს გახდეს  ცალკეული ემპირიული დეტალების შემთხვევითი 

ჩანახატების მსგავსი. თუმცა, ინტერპრეტატორისათვის კიდევ სხვა საფრთხე- 

ჰიპერინტერპრეტაციის პრობლემა: არც თ ისე იშვიათად კვლევების 

ინტერპრეტაციული ტიპების მომხრეები შეპყრობილი არიან მისცენ იქ სადაც ამ 

დონის ინტერპრეტაციები საერთოდ არ არის საჭირო. ჰიპერინტერპრეტაციის 

პრობლემა მახვილგონივრულად არის მოცემული უმბერტო ეკოს რომანში „ფუკოს 

ქანქარა”, რომლის გმირი  წარმოგვიდგენს „ საიდუმლო ნიშნების“ ჩახლართულ 

ინტერპრეტაციულ კონსტრუქციებს , რომელსაც უჭირავს რა ხელში ჩვეულებრივი 

სასაქონლო ქვითარი. წარმოადგენენ რა  ასეთი სახის „იმპრესიონისტული 

ინტერპრეტაციულ“  კონსტრუქციებს მკვლევარები არიან უფრო მეტად 

შეპყრობილნი ემოციონალურად საკუთარი თეორიული მოცემულობებით, ვიდრე ეს 

განპირობებულია ემპირიული მასალით, რომელსაც ისინი ნახსენები რომანის 

მსგავსად გარდაქმნიან ისეთი სახით, რომ ის ადვილად ეწერება მათ მიერ შექმნილ 

ინტერპრეტაციულ სქემებში. როგორც გვეუბნება უ. ეკო ამბობს „არაფერი კალათში“  

არც თუ ისე იშვიათდ ნიშნავს უბრალოდ „არაფერს კალათში“. რთული და 

ჩახლართული ინტელექტუალური წყობები კარგია მაშინ, როცა ჩვენ გვაქვს საქმე 

ასეთივე რთულ და ჩახლართულ მასალასთან. სხვა შემთხვევებში და 

ფენომენოლოგიური ანალიზის მდევრები ამ შემთხვევაში მართლები არიან 

უკეთესია სინამდვილეს მივემხროთ. უ. ეკო  ინტერპრეტაციის ადეკვატურობა 

განისაზღვრება ტექსტით მისი პროგრამირების ხარისხით. ჩვენ გვეჩვენება რომ 

აუცილებელია შემოვიტანოთ ინტერპრეტაციის მასშტაბის ცნება როგორც 

მკვლევარის კონცეპტუალიზაციის დონის შესაბამისობა ფაქტიური მასალის 

ხასიათთან და შინაარსთან. 
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მეთერთმეტე ნაწილი 

 

პლურალიზმისა და რელატივიზმის შესახებ  

რობერტ ეჯერტონი 

ტრადიციული რწმენები და პრაქტიკები, არის კი ვინმე ვინმეზე 

უკეთესი? 

“Traditional Beliefs and practices, are some better than others?” Robert B. Edgerton,  

In “Culture Matters: How Values Shape Human Progress”,  

Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington 

Basic Books (April 5, 2001) 

 

როდესაც ვიგებთ ახალ ამბებს, რომლებიც გვატყობინებენ ქუჩის მკვლელობებზე, 

ეკონომიკურ კრიზისზე, ძალადობაზე ბავშვებზე, პოლიტიკურ შეხედულებებზე, 

ალბათ, არ გაგიკვირდებათ, თუ ვიტყვით, რომ ამ ქმედებათა ჩამდენნი ვნებენ არა 

მხოლოდ თავიანთ თავს, არამედ ახლობლებსაც და გარშემომყოფთაც. ამ ზიანის 

ხარისხი ფიქსირდება გამოკითხვებში, ცხოვრების სხვადასხვა დონის მქონე  

ამერიკელებთან სხვადასხვა ქალაქში, ასევე, ფიქსირდება მეზობელ 

სახელმწიფოებშიც. 

ამ დროს მიღებულია პოლიტიკური სისტემების შედარება. როგორც ჩანს, ბევრი 

შეშფოთებულია იმის მტკიცებით, რომ ირანის პოლიტიკური სისტემა, ჰიტლერის 

გერმანია ანდა „წითელი ფერის“ კამპუჩია ისეთივე ჩვეულებრივია ამ 

საზოგადოებისთვის, როგორც, მაგალითად, დემოკრატია ნორვეგიის, კანადის ან 

შვეიცარიის მოქალაქეებისთვის. ზოგი შეიძლება ასევე უკმაყოფილოდ შეხვდეს 

თანამედროვე ანთროპოლოგების თეზისს, რომლის თანახმადაც არ არსებობს 
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არანაირი მეცნიერული მიდგომა საერთოდ სოციალური პრაქტიკის შესაფასებლად 

საზოგადოებაში. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ამაში მოიაზრებენ ასევე  ადამიანთა 

მსხვერპლშეწირვას, გენოციდს და ა. შ.  

მსგავსი შეხედულებები გამომდინარეობს იმ მოსაზრებიდან, რომ თანამედროვე 

საზოგადოებებთან სეარებით, „პრიმიტიული“ საზოგადოებები უფრო ჰარმონიულ 

თანაცხოვრებას აყალიბებდა. სიღარიბე, შიში, მარტოსულობა, დაავადებები და, რაც 

მთავარია, სიკვდილი კარგადაა ცნობილი ქალაქურ გეტოებში და უსახლკაროებთან 

მათთვის, ვინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, ასევე სამხრეთ აფრიკის 

ბნელ გარეუბნებში, სუდანის სოფლებში, სადაც შიმშილი მძვინვარებს, ბალკანეთში, 

სადაც „ეთნიკური წმენდა“ განხორციელდა. მიღებულია, რომ ასეთ ადგილებში 

მცხოვრები მოსახლეობა შემთხვევითი მსხვერპლია ისეთი „დიდი ტალღებისა“, 

როგორიცაა სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური, ამას დამატებული 

პოლიტიკური, ეთნიკური, რელიგიური კონფლიქტები, რასიზმი, კორუფცია, ასევე, 

ეკონომიკური ექსპლუატაცია. 

ბევრ გამოჩენილ ანთროპოლოგს, ასევე, მომიჯნავე დისციპლინების 

წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ადამიანთა არსებობისთვის ასეთი პირობები 

არაბუნებრივია. მათი აზრით, ჰომოგენური და პატარა ხალხები ისტორიულ 

პერსპექტივაში ცხოვრობდნენ უფრო ჰარმონიულად და ბედნიერად. არა მხოლოდ 

მასობრივ კულტურებში, სამეცნიერო წრეებშიც ადვილად დაიმკვიდრა ადგილი იმ 

აზრმა, რომ პრიმიტიული საზოგადოებები უფრო უკეთესია, ვიდრე თანამედროვე, 

რომ „ველურები“ სინამდვილეში „კეთილშობილი“ იყვნენ, და რომ ადრე ცხოვრება 

გვაგონებდა იდილიას, და რომ ხალხისთვის წმინდა იყო „საძმო“, ახლა კი ეს 

ყველაფერი დაკარგულია. 

ბედნიერი ველური 

ასეთი თვალთახედვით, ადამიანთა განსაცდელი არის შედეგი იმ სოციალური, 

ეთნიკური ან რელიგიური განხეთქილებისა, კლასობრივი კონფლიქტისა, რომელიც 
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გამოწვეულია ინტერესთა სხვადასხვაობით, პირველ რიგში, სახელმწიფო–ნაციასა და 

დიდ საზოგადოებებს შორის. მეორე მხრივ კი ის კულტურები, რომლებიც 

შედარებით მცირენი არიან და მარტივ საზოგადოებას ქმნიან, ხასიათდება 

სტაბილური გავლენით. ამიტომ მათი ცხოვრების წესი უზრუნველყოფდა უფრო 

ჰარმონიულ და ბედნიერ სამოქალაქო სისტემას. ანთროპოლოგი რობერტ ფოქსი, 

საკმაოდ მრავალფეროვნად აღწერს მონადირეთა პალეოლოგიურ საზოგადოებას: 

„მას განასხვავებდა იდეალური ბალანსირება ყველა ჩვენ სახეობათა ხასიათებში, 

დაწყებული აზროვნებით, წარმოსახვით, შეგრძნებით; მაშინ იყო ჰარმონია, დღეს კი 

დაკარგულია“.  როდესაც ნახულობდნენ პატარა საზოგადოებებს, ამ ჰარმონიის 

არცოდნის გამო სოციოლოგები ამაში ხშირად ხედავდნენ კულტურული 

კონტაქტების არასწორ შედეგებს, გამოწვეულს ეკონომიკური ტრანსფორმაციით და 

ურბანიზაციით. როგორც კულტურული რელატივიზმი, ეს იდეაც დასავლეთისთვის 

იმთავითვე იყო  ცნობილი. 

1947 წელს რობერტ რედფილდმა გამოაქვეყნა სოფლების და ქალაქების კულტურის 

ტიპოლოგია, რომელმაც ანთროპოლოგიურ წრეებში ავტორიტეტი მოიპოვა. 

მოსაზრება, რომ ქალაქი – როგორც დანაშაულების თავშესაფარი, პრობლემები და 

ადამიანური ტანჯვები, ხოლო სოფელის საზოგადოება – ჰარმონიის ბინა, ჯერ კიდევ 

არისტოფანესთან ჩნდება, ტაციტუსითან და ძველ აღთქმაში. XIX საუკუნეში მან 

მოიპოვა ისეთი მეცნიერების მხარდაჭერა როგორებიც იყვნენ, ფერდინანდ ტიონისი, 

ემილ დიუკჰეიმი, მაქს ვებერი და სხვები. სხვა მკვლევარებმაც მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეიტანეს ამ იდეის განვრცობაში და კერძოდ იმაში, რომ მატერიალურ 

ემოციური მდგომარეობა, პირადი ჩართულობა, სოციალური ინტეგრაცია და დროის 

უწყვეტობა (ერთიანი ხაზი), ახასიათებს სოფლის საზოგადოებებს, და ვერ შეძლეს 

გადასვა ქალაქურ ცხოვრებაზე, სადაც სოციალური დეზორგანიზაცია და 

პიროვნების პათოლოგიები მძვინვარებს. 

XX საუკუნეში სასოფლო თემისა და ქალაქის საზოგადოების დაპირისპირება გახდა 

დასავლეთის ფუნდამენტური იდეა. მან პოპულარობა მოიპოვა არა მხოლოდ 
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ფილოსოფოსებთან, პოლიტოლოგებთან, სოციოლოგებთან, ფსიქოლოგებთან, 

თეოლოგებთან, პოეტებთან, არამედ მთელ განათებულ საზოგადოებაში. აქ ურიგო არ 

იქნება ვახსენოთ კირკპატრიკა სეილის სახელი, რომელიც კრიტიკოსების 

მოზღვავებულ შემოტევას უმკლავდებოდა, თავისი ახალი წიგნის „მხარის 

დაპყრობა“ გამო (ეხებოდა ამერიკის აბორიგენი მოსახლეობის დაპყრობას 

ევროპელების მიერ), ის თამამად ამტკიცებდა რომ, კულტურული ევროპისგან 

განსხვავებით, „პრიმიტიული საზოგადოებები“ თავიდანვე იყვნენ უფრო 

„ჰარმონიულები, კაცთმოყვარენი, რბილები და კმაყოფილები საკუთარი თავით“ 

(შალე, 1991). 

მართლაც, სოფლის თემების ნაწილი ნამდვილად წარმოადგენს ჰარმონიულ 

თანაცხოვრებას, მაგრამ არ შეგვიძლია იგივეს თქმა ყველა მათგანზე. ზოგ 

ანთროპოლოგებს შორის არის გავრცელებული მოსაზრება, რომ იმ ხალხებს 

რომლებსაც აქვთ ტრადიციული რწმენები და პრაქტიკები, მათი კულტურა და 

სოციალური ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა თამაშობდეს დადებით (პოზიტიურ) 

როლს მათ ცხოვრებაში სხვაგვარად ისინი ვერ იარსებებდნენ. აქედან გამომდინარე, 

ხშირად ამტკიცებენ რომ, ისეთი მოვლენები, როგორიცაა, კანიბალიზმი, წამება, 

სისხლიანი შურისძიება, ჯადოქრობა, ინიციაცია, ცერემონიალური სექსუალური 

კავშირების დამყარება და სხვა შეიძლება მნიშვნელოვან როლს ასრულებდეს ამ 

საზოგადოებაში. ისეთი გონივრული ბიოლოგიური ევოლუციის თეორიის ქვეშ, 

როდესაც მხედველობაში ვიღებთ ისეთ საოცარ ადაპტირებულ მექანიზმებს, 

როგორებიცაა შეფერილობა, ან ბეწვი, მეცნიერებმა შემოგვთავაზეს შემდეგი 

მიდგომა, რომ კულტურული ევოლუციაც მიმართავს თავისებურ მექანიზმებს 

კულტურული გადარჩევის დროს, რაც უნარჩუნებს ხალხს საჭირო ტრადიციულ 

რწმენებს და პრაქტიკებს. აქედან გამომდინარე, მას შედეგ რაც აღმოჩენილ იქნა 

თემები (საზოგადოებები), რომელთაც არ ქონდათ პოზიტიური დარწმუნების 

სისტემა ან ინსტიტუტები, მეცნიერები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ეს დანაკლისი 
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დაკავშირებულია სხვა ხალხებთან – კოლონიურ ხელისუფლებასთან, მეომრებთან, 

მისიონერებთან ან ვაჭრებთან, რომლებიც იქ აღმოჩნდნენ ანთროპოლოგებზე ადრე. 

სამწუხაროდ სიხშირე ამ ადაპტაციის პრაქტიკისა უცნობია, ვინაიდან 

ეთნოგრაფიული გამოკვლევები იშვიათად ეხება მსგავს თემას. თუ ვინმეს მოუნდება 

თავისი სურვილისამებრ გადახედოს იმ უამრავ ეთნოგრაფიულ მონოგრაფიას, ის 

ჩემსავით აღმოაჩენს რომ მხოლოდ მცირე ნაწილი აანალიზებს გამანადგურებელ 

შედეგს ამ რწმენებისა და პრაქტიკისა. ამის სანაცვლოდ კი იშვიათ შემთხვევაში, 

როდესაც უცნაურ, ირაციონალურ, არაეფექტურ ან კიდევ საშიშ პრაქტიკებს უთმობენ 

ყურადღებას, მათ თვლიან როგორც საჭირო მიზნისთვის გამოყენებად ელემენტს. 

გარდა ამისა, მაშინაც კი როდესაც უკიდურეს ფორმებზეა საუბარი, მაგალითად: ასოს 

დასახიჩრება, და სხვა, როგორც წესი ეთნოგრაფები არ თვლიან ამას 

ირაციონალურად, მიუღებლად. პირიქით, ისინი ამაში ეძებენ პოზიტიურ 

სოციალური, კულტურულ ან ფსიქოლოგიურ კავშირებს. 

ადაპტაციის გაანალიზება (რაციონალიზაცია) 

ეთნოგრაფების მთელი თაობა იზრდებოდა იმ აზრით, რომ ტრადიციული რწმენები 

ანდა საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული პრაქტიკები აუცილებლად იხსნება 

სოციალური ან კულტურული საფუძვლით. თუ მსგავსი რამ არსებობს, ეს იმას 

ნიშნავს რომ საჭიროა; ასეთ დამოკიდებულებას იზიარებდა ღიად თუ ფარულად 

უმეტესობა მეცნიერებისა, რომლებიც იკვლევდნენ პატარა ტრადიციულ 

საზოგადოებებს. თუმცა, მსგავსი შეხედულებები ყველასთვის ახლობელი არ იყო. 

ზოგიერთი ეთნოგრაფი მეცნიერი, დაინტერესებული ეკოლოგიით, 

დაუპირისპირდნენ სასარგებლო არქაულ ინსტიტუტებს და რწმენებს მკაცრი და 

ყოვლისმომცველი შეფასებებით. ამის კარგი მაგალითია სებეის ტომი, უგანდიდან, 

რომელსაც უოლტერ გოლდშმიტი შეისწავლიდა. როდესაც განიხილეს შემთხვევა 

დაკავშირებული პოზიტიური სოციალური და კულტურული ადაპტაციასთან, 

რომელსაც ამ ტომში აკვირდებოდა უოლტერი რამდენიმე ათწლეული, ავტორი 

აღწერს შეგუებადობის მწყობრიდან გამოსვლას, ყურადღებას ამახვილებს „ამ ხალხის 
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უუნარობას საფუძველი ჩაუყარონ სოციალური წესრიგის მდგრადობას“ 

(Gოლდსცჰმიდტ, 1976, გვ. 353). მოგვიანებით ის იკვლევდა სოციალურ და 

ეკონომიკურ მიზეზებს. კიდევ ერთი მეცნიერი კლაუს–ფრიდრიხ კოხი, რომელიც 

იკვლევდა ჯალეს ტომს, სანამ 1960-იან წლებში უხეშად ჩაერეოდნენ მათი ცხოვრების 

წესში, ისინი ცხოვრობდნენ ირიანის მთებში. ის მივიდა იქამდე რომ დაადგინა 

მიზეზი კონფლიქტებისა და მკვლელობებისა ამ ხალხში.  

როდესაც კლაიდ კლაკხოხნი და დოროთეა ლეირონი ამზადებდნენ თავიანთ 

კლასიკურ მონოგრაფიას ინდიელ ნავახოზე, მივიდენენ დასკვნამდე, რომ მათი 

რწმენა ჯადოქრების შესახებ (ведьмах) მათ იმხელა შიშს უნერგავდა, რომ ისინი 

მიყავდა ძალადობამდე, და იყო შემთხვევები როდესაც უდანაშაულო ხალხი 

იტანჯებოდა. მიუხედავად ამისა, აღნიშნული ავტორები აცხადებდნენ, რომ 

ჯადოქრობის რწმენა „ინარჩუნებდა საზოგადოებრივ წყობილებას“, და საშუალებას 

აძლევდა ნავახოს წევრებს აგრესიის გამოვლენისა მეგობრებსა და ახლობლების 

ჯადოქრების ხარჯზე. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, ასეთი რწმენები ხელს 

უშლიდნენ მდიდრებს და ძლევამოსილებს მეტი და მეტი სიმდიდრის მოხვეჭაში, 

მთლიანად კი საზოგადოებრივი საშიში საქმის აღმოფხვრას განაპირობებდა.  

კლაკჰონი და ლეიტონი უყურადღებოდ ტოვებდნენ საკითხს, თუ რატომ იყო საჭირო 

ასეთი კარგი საქმის გამო ტანჯვა, როდესაც, სხვა საზოგადოებებში უფრო რბილ 

ფორმებს ვაწყდებით იგივე, მსგავსი კონფლიქტების მოგვარებისას. 

ეთნოგრაფთა ნაწილი ეთანხმება ფსიქოლოგ დონალდ კემპბელს, რომელიც წერდა და 

აყენებდა თეზისს შემდეგნაირად, რომ ტრადიციულ რწმენასა და ქცევას 

პრაქტიკული დანიშნულება აქვს და რომ როგორი უცნაურიც არ უნდა გვეჩვენოს, 

მასში ყოველთვის შეიძლება „ადაპტირებული იდეის“ დანახვა. სხვები ემხრობოდნენ 

მარვინ ჰარისის აზრს, რომ არაა საჭირო ვაღიაროთ იმ რწმენა პრაქტიკის 

შეგუებადობა (ადაპტაცია), ვინაიდან არაერთხელ დამტკიცდა რომ 

სოციოკულტურულ სისტემებს, ზოგადად, თანდაყოლილი მახასიათებლები 

სასარგებლო ხასიათის მატარებელია. და მოსაზრება რომ კულტურა ყოველთვის 
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უნდა იყოს ადაპტირებული და მდებარეობა, რომლის მიხედვით, კულტურას აქვს 

პრაქტიკული აზრი ჩადებული თანდაყოლილ ატრიბუტებში არ საჭიროებს 

დამტკიცებას, ის ისედაც არაერთი ფაქტით უარყოფა.  

აღნიშნული საკითხი მარტო ანთროპოლოგებისთვის არ არის საინტერესო. 

ეთნოგრაფიული მასალები მნიშვნელოვანია ყველასთვის, ვისაც სურს გაიგოს, რატომ 

არ ფუნქციონირებენ საზოგადოებები, ჩვენის ჩათვლით, საკმარისად ეფექტურად. არ 

უნდა უარვყოთ, რომ რამდენიმე პატრიარქალური საზოგადოება იყო და დღესაც 

რჩება ჰარმონიულ ურთიერთქმედებაში, მაგრამ მცირე და პრიმიტიულ 

კოლექტივების ცხოვრებაში კიდევ ვხვდებით იმედგაცრუებასა და ტანჯვას. 

მართალია, ამ სტატიის შესაძლებლობები არ მაძლევს იმის საშუალება რომ 

დავამტკიცო ეს დებულება, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება: ერთნი, არც ისე დიდი 

ხალხები აღმოჩნდნენ უუნარონი გამკლავებოდნენ  გარემო ცვლილებებს, ხოლო 

მეორენი ყოველდღიურად კონფლიქტებისა და შიშს განიცდიდნენ. მესამენი კი 

უღრმავდებოდნენ ამ შინაგან წინააღმდეგობებს, რომელიც ანადგურებდა. ამის 

თანახმად, მცირე საზოგადოებრივი სისტემები უკეთ ადაპტირდებოდნენ 

გარემოსთან ვიდრე ჩვენი სოციუმი. შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ეს ასე იყო მაგრამ 

განზოგადებად არ ღირს. 

განსხვავებულ საზოგადოებებშიც კი, როგორც ქალაქად ისე, სოფლად, ადამიანებს 

შეუძლიათ თანაუგრძნონ, იყვნენ კეთილნი, უყვარდეთ, რისი საშუალებითაც მათ 

შეუძლიათ ერთად გაუმკლავდნენ ბუნების კატაკლიზმებსაც კი. მაგრამ ასევე, მათ 

შეუძლიათ დაბადონ ისეთი ღირებულებები, სოციალური ინსტიტუტები, 

რომლიდანაც შეიძლება აღმოცენდეს სისასტიკე, უსარგებლო ტკივილი და 

ფუნდამენტური სისულელე, იმ გარემოსთან, საზოგადოებასთან მიმართებაში 

რომელშიც ცხოვრობენ ან  მეზობლობენ. ადამიანები ყოველთვის გონიერები არ 

არიან, ხოლო მათ მიერ შექმნილი გაერთიანებები და კულტურები ყოველთვის ვერ 

ხასიათდებიან კარგი შეგუების მექანიზმით ადამიანური მოთხოვნილებების 

მიუხედავად. ბევრი მეცნიერის საწინააღმდეგოდ, დიდი შეცდომა იქნებოდა იმის 
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მტკიცება, რომ მოსახლეობა რომელიც რამდენიმე წლის მანძილებზე მისდევდა ერთი 

ტრადიციულ რწმენას, ან ტრადიციას, მაშინ მათ მოაქვთ სარგებელი. ტრადიციები 

შეიძება იყოს სასარგებლო, მათ შეუძლიათ შეასრულონ მნიშვნელოვანი 

შემგუებლობის მექანიზმის ფუნქცია, მაგრამ ასევე ხშირად ხდება რომ ის 

არაეფექტური, მავნე და გამანადგურებელიც შეიძლება აღმოჩნდეს. 

კულტურული რელატივიზმის ძლიერი და სუსტი მხარეები 

კულტურული რელატივიზმის პრინციპს აქვს ერთგვარი ისტორიული ღირებულება. 

თავის დროზე უპირისპირდებოდა ეთნოცენტრიზმსა და რასიზმს. გარდა ამისა, მისი 

დახმარებით იხვეწებოდა ერთხაზოვანი ევოლუციის სწავლება, იქიდან გამომდინარე 

რომ ყველა საზოგადოება ადრე თუ გვიან ვითარდება (პროგრესირდება) და აღწევს 

განვითარების იმ მწვერვალს რომლებსაც დასავლეთ ევროპამ მიაღწია. მოთხოვნა 

სხვა ხალხების ღირებულებების აღიარებისა რათა დაეცვათ რელატივიზმი, უფრო 

მეტი ავნო. დაუჯერებელი განცხადებები ე. წ. ეპისტემოლოგიური 

რელატივისტებისა სასარგებლოდ იყო. ნებისმიერი სოციოკულტურული სისტემა 

თავის თავში მოიცავს ერთიან ქსელ აზრებისა, აღებული გარკვეულ კონტექსტში, და 

თუ როგორც იღებენ ამ კულტურის მატარებლები (შპირო, 1990). როგორც ჩანს ამ 

იდეის მიმდევრები მართლები არიან იმაში რომ გარკვეული აზრები და ემოციები 

კონკრეტულ კულტურაში უნიკალურია, ხოლო მნიშვნელობები და ფუნქციები ამ 

პრაქტიკის გასაგებად მიუწვდომელია უცხო თვალისათვის. ამასთან ერთად, 

ეპისტემოლოგიური რელატივისტები თავს არ იზღუდავდნენ იმის აღიარებით, რომ 

ეს სამყარო უნიკალურია; მათი მტკიცებით, ამ სამყაროს შემადგენელი მოსახლეობა 

დაჯილდოებულია სხვადასხვა კოგნიტური უნარებით. თანამედროვე 

რელატივისტები თვლიან რომ განსხვავებულია კულტურებს შორის კოგნიტური 

პროცესები, დაწყებული ლოგიკური აზროვნებით, მიზეზების გაგებით, 

ინფორმაციის გადამუშავების მეთოდებით.  

კულტურული რელატივიზმის ისტორია საინტერესოა კიდევ იმიტომ რომ ბევრი 

საქვეყნოდ ცნობილი ანთროპოლოგი, ამ იდეის გამზიარებელები, დროთა 
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განმავლობაში მათ მიერ გამოქვეყნებულ ნაშრომებში ჩანს თუ როგორ არ იზიარებენ 

პრიმიტიული საზოგადოებების რელატივისტურ შეფასებას. მაგალითად, 1948 წელს, 

ალფრედ კრებერმა, იმ დროის ამერიკული ანთროპოლოგიის მამამ, არა მხოლოდ 

უარყო რელატივიზმი, არამედ განაცხადა კიდევაც რომ გარდა იმისა, რომ 

საზოგადოებები „პროგრესირებენ“ მარტივიდან რთულისაკენ, ისინი ხდებიან 

„ჰუმანურები“. ეს მეცნიერი ამტკიცებდა, რომ „თანამედროვე კულტურებს შორის 

ისინი რომლებიც მიიჩნევიან ჩამორჩენილებად თავისუფლად შეეძლოთ წამატებით 

გამოეყენებინათ არქაული კულტურების გავლენები“. ამას გარდა, მისი თქმით, 

კულტურული ევოლუციის საზღვრებში „პროგრესი“ გულისხმობდა არა მხოლოდ 

განვითარებას მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში, ასევე ისეთი ტრადიციების 

უარყოფა როგორიც რიტუალური პროსტიტუციაა, წამებები, ადამიანური 

მსხვერპლშეწირვები ანდა მაგიის რწმენა. ორი წლის შემდეგ, კიდევ ერთი 

კულტურის მეცნიერი რალფ ლინტონმა, წამოაყენა თეზისი უნივერსალურ ეთიკურ 

სტანდარტებზე.  

1965 წელს ჯორჯ პიტერ მერდოკი, წამყვანი სპეციალისტი კულტურათა შედარებით 

კვლევებში, წერდა, რომ რელატივისტური იდეა რუთ ბენედიქტისა, რომლის 

თანახმადაც ნებისმიერი ტრადიციას ან რწმენას აქვს აზრი მხოლოდ იმ კულტურის 

კონტექსტში, არის „სრული ნონსენსი“, ხოლო გერშკოვიჩის მტკიცებით საჭირო იყო 

ყველა კულტურის თანაბარმნიშვნელოვანი. ზემოთქმულს მან დაამატა, რომ 

იქნებოდა „აბსურდი“ ლაპარაკი იმაზე, რომ კანიბალიზმი, მონობა, მაგიური 

თერაპიები და მოხუცების თვითმკვლელობები შეიძლებოდა გათანაბრებოდა ისეთ 

საკითხებს როგორიცაა სოციალური დაცვის სისტემა, ან თანამედროვე მედიცინა. 

ყველა ხალხი უპირატესობას ანიჭებს დასავლურ ტექნოლოგიებს და სურთ შვილები 

და მოხუცები გამოკვებონ, და არა მოკლან. მცირე გამონაკლისის გარდა, 

ანთროპოლოგები არ იზიარებენ მსგავს შეხედულებას და ამტკიცებენ რომ 

კულტურამ უნდა შეასრულოს ადაპტაციის როლი.  
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ადაპტაციასთან შეუგუებლობა 

არსებობს ბევრი ახსნა იმისა თუ რატომ ხდება ზოგი ხალხის ტრადიციული რწმენა 

და პრაქტიკა დაბრკოლებად სოციალური პროგრესისა. ერთ-ერთი მიზეზი არის 

გარემოს სწრაფი ცვლა. სამხრეთ აფრიკის ერთ ერთი სახელმწიფოთაგანი 

განადგურებულ იქნა, როდესაც აქ მოხსენიებულმა პიროვნებებმა მათ უთხრეს 

დაევიწყებინათ თავიანთი პირუტყვები და არ დაეთესათ არაფერი. ისინი ოქროს 

საუკუნეს ელოდნენ, მაგრამ ამის სანაცვლოდ მათ შიმშილი მიიღეს. 

თავდაპირველად, მოსახლეობა, განსაკუთრებით სასოფლოს, არასდროს არ ქონდა 

მთლიანი ცოდნა (მეზობლებზე, საკუთარ სოციალურ სისტემებზე), იმისათვის რომ 

მიეღო გონიერი გადაწყვეტილება. შემდეგ, ზოგან ცოდნა გადაწყვეტილებების 

მიღებაზე, მიღებული როგორც პრაქტიკული გამოცდილებიდან, ასევე ბუნებრივ 

გარემოში, გვაჩვენებს, რომ გადაწყევტილების მიღებისას, არცთუ იშვიათად 

ინდივიდები ცდებიან. ეს იმ შემთხვევებზეა საუბარი როდესაც ისინი ეხებიან ახალ 

პრობლემას. ამასთან, სოციალური ადაპტაციის უნარი ზუსტად ასეთ დროს 

ვლინდება. სოციუმის შეზღუდულ უნარს ინფორმაციის მიღება, შენახვა და 

წარმოებისას, დასავლეთის ეკონომისტები იყენებენ  „რაციონალური კავშირის“ 

გაგებას.  

ადამიანები ხშირად ირაციონალურად მოქმედებენ; ამას ყურადღებას დენ სპერბერი 

უთმობდა, რომლის თანახმადაც „კულტურის ადგილი აღსანიშნია: ისინი გვეჩვენება 

არალოგიკური არა იმიტომ, რომ არ შეესაბამება საღ აზრს, არამედ პირიქით, ყველაზე 

ხშირად ისინი წარმოადგენენ პირდაპირ ასახვას საერთო რაციონალიზმისა“ 

(შპერბერ, 1985, გვ.85). როგორც იგი, და სხვა ავტორები აღნიშნავდნენ, პრიმიტიულ 

საზოგადოებებში მიღებულია, რომ ადამიანებს ანდაც ცხოველებს შეუძლიათ 

სხვადასხვა ადგილას ყოფა ერთსა და იგივე დროს, გააჩნიათ უნარი გადაიქცნენ 

სხვად ან გახდნენ უჩინრები, ასევე გარდაქმნან ფიზიკური სამყარო სურვილისამებრ. 

დროთა განმავლობაში ისინი მაგიურად ფიქრობენ; და არ იქნება გასაკვირი თუ 

ვიტყვით რომ ასეთი მომხიბვლელი მაგიის პრინციპები გავრცელებულია ხალხში, 
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ვინაიდან ადამიანის გონება მიმართულია იქით რომ აღიქვას მსგავსი კავშირები 

(ღოსინ ანდ Nემეროფფ, 1990). უფრო მეტიც, თუ დავუჯერებთ ჩვენ ხელთ არსებულ 

დამადასტურებელ მასალებს, ადამიანები, განსაკუთრებით ისინი რომელებიც 

პირველყოფილ საზოგადოებებში ცხოვრობენ, გადაწყვეტილებებს იღებენ ისეთი 

ევრისტიკული მეთოდებით, რომლებიც მათ აიძულებს მისდიონ იმ ტრადიციულ 

სტერეოტიპებს, მიუხედავად იმისა თუ ეს სტერეოტიპები ეყრდნობა არაადეკვატურ 

ან მცდარ ვარაუდებს. ეს ის ლოგიკაა, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას 

წინააღმდეგობა გავუწიოთ იმ შემთხვევების დროს, როცა ისინი უარყოფილია 

ფაქტებით. 

რაციონალობა და ირაციონალურობა 

ყოველივე ზემოთქმული საკმაოდ საოცარია, მაგრამ თვით დიდი მოაზროვნე 

არისტოტელეც კი დარწმუნებული იყო იმაში რომ ბიჭის ჩასახვა უფრო ადვილი იყო 

როდესაც ჩრდილოეთის ქარი უბერავდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკელების 

არაერთი თაობა სეკულარულ განათლებას იღებდა, ამერიკის შეერთებული 

შტატების მოსახლეობა დღემდე ძალიან არარაციონალები არიან. სოციოლოგიური 

გამოკითხვების შედეგად, დაახლოებით 80% ფიქრობს, რომ სასწაული ღმერთის 

დამსახურებაა, 50% ეჭვიც არ ეპარება ანგელოზების არსებობაში, ხოლო 30% სჯერა 

ეშმაკის (Gალლუპ ანდ ჩასტელლი, 1989; ჭილლს, 1990). მერი დუგლასისა და აარონ 

ვილდავსკის აღნიშვნით, ადამიანები კონცენტრაციას აკეთებენ მხოლოდ რამდენიმე 

საფრთხეზე, დანარჩენებს კი იგნორირებას უკეთებენ.  

ტომას გილოვიჩმა აღწერა ის აშკარა პროცესები, რომლებიც განათლებულ 

ამერიკელებსაც კი აიძულებს მცდარ რწმენებს ჩაებღაუჭონ. სტუდენტების 58% 

ამერიკულ კოლეჯში სჯერათ ასტროლოგიური პროგნოზის, 50% სჯერა ეგვიპტის 

პირამიდების არაამქვეყნიური წარმომავლობის, გილოვიჩი კი ხსნიდა, რომ 

ამერიკელებისთვის ნიშანდობლივია რეალობის დამახინჯებული ხედვა და მათი 

მიდრეკილება თვითნებურად მიაწეროს გარემოს რაღაც აზრი.  
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მაგრამ როგორ განვსაზღვროთ ვინ არის უფრო რაციონალური და ვინ არა. სასოფლო 

თემი იღებს უფრო რაციონალურ გადაწყვეტილებას თუ არა? 

ჰოლპაიკი, სხვებთან ერთად მიდიოდა იმ დასკვნამდე, რომ მცირე საზოგადოებებში 

მცხოვრები ადამიანთა ფიქრები, აზრები, არ ჩაწვდებიან მიზეზების არსს, დროის, 

სივრცის, აბსტრაქციის ისევე, როგორც ამას დასავლური მეცნიერება ხვდება 

(Hალლპიკე, 1972). საკითხი იმის შესახებ, რომ „პირველყოფილი აზროვნება“ არის 

თუ არა აბსტრაქტული ან უფრო მაგიური, დღემდე ღიად განხილვის საგანია, მაგრამ 

მისი შედეგი არ ეყრდნობა თეზისს, რომელსაც აქ მხარი დავუჭირეთ.  

E 

რიჩარდ შევედერი 

მორალური რუქები, პირველი მსოფლიო და ევანგელისტები 

“Moral maps, first world conceits and the new evangelists” 

In “Culture Matters: How Values Shape Human Progress”,  

Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington 

Basic Books (April 5, 2001) 

 

რითაა განპირობებული კანიბალიზმი? გამოკვების მოთხოვნილებით, თუ 

კულინარიული გადახრებით? ეს თემატიკა ხშირად ხდება სამეცნიერო დავის საგანი 

და არა მარტო დავის, არამედ ანთროპოლოგთა იუმორის დემონსტრირების 

ასპარეზიც. მე, როგორც ანთროპოლოგმა, ჩემი სტატია ავაგე ძველი ანეგდოტის 

მოტივზე. 

მოქმედება ხდება ახალ გვინეაში - პაპუაში. ახალგაზრდა მამაკაცი ,,პირველი 

სამყაროდან’’ შედის დელიკატესების მაღაზიაში. იგი მიემართება ხორცის სექციაში, 

სადაც განთავსებულია აბრა წარწერით: ,,თეთრი ადამიანის ასორტიმენტი’’. 
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შემოთავაზება ორგვარია, პირველი- ევანგელისტური მისიონერები (როგორც 

რელიგიური, ასევე მაღალი საზოგადოების), რომლებიც თვლიან, რომ მათი 

ცხოვრებისეული ამოცანაა მორალური გმირობების საშუალებით ჩვენი სამყარო 

გახადონ უკეთესი. მეორე კატეგორია მოიცავს რომანტიკულ რელატივისტებს, 

რომლებიც თვლიან, რომ ყველაფერი ისედაც კარგადაა და არაფრის შეცვლა არაა 

საჭირო.   

აუცილებლად თვალში მოგხვდებათ მრავალფეროვანი კერძები, რომელიც 

საგულდაგულოდაა დალაგებული ლანგრებზე. პირველ ლანგართან, იქვე, 

დაინახავთ წარწერას, რომელიც  იუწყება შემდეგ ინფორმაციას პროდუქტის შესახებ: 

,,ეკონომისტთა ტვინი მსოფლიო ბანკებიდან, ერთი ფუნტი სულ რაღაც 2 დოლარად 

და 39 ცენტად!’’.  იქვე პატარა ასოებითაა მიწერილი : ,, ამ ხალხს აქვთ სურვილი 

გვასესხონ ფული მეტად მიმზიდველ პროცენტში (რომელსაც, რა, თქმა, უნდა ჩვენ 

ვერ გადავიხდით), თუ ჩვენ დავიწყებთ საქმის კეთებას ისე, როგორც  ისინი აკეთებენ 

დასავლეთში. მათ უნდათ, რომ ჩვენ სწორად გავაფორმოთ ხელშეკრულებები, 

შევქმნათ დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა და ,,ვისწავლოთ’’  უპირატესობის 

მინიჭება საკუთარი ეთნიკური ჯგუფის წევრისათვის სამუშაოზე მიღებისას.’’ აქვეა 

კიდევ ერთი პატარა წარწერა ,,რეკომენდირებულია მიირთვათ მსუბუქი საუზმის 

სახით.’’ 

 მეორე ლანგარზე სხვა წარწერას ვხვდებით: ,,პროტესტანტული ეთიკის 

მატარებელთა ტვინები- ერთი ფუტი 2 დოლარი და 42 ცენტი’’. ეტიკეტზე შემდეგი 

ტექსტია : ,, ამ ხალხს უნდა, რომ შევცვალოთ ჩვენი დამოკიდებულება შრომაზე, ასევე 

ჩვენი წარმოდგენა კარგ ცხოვრებაზე. მათ არ მოსწონთ, რომ ჩვენ დროს ვკარგავთ 

უაზრო რიტუალებზე, რომელიც ეძღვნება დიდი ხნის წინათ გარდაცვლილ ჩვენს 

წინაპრებს. მათ  სურთ  ვიაზროვნოთ ისე, როგორც დასავლეთში, უფრო მეტიც, ისე, 

როგორც ევროპის ჩრდილოეთ ნაწილში. ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ 

ყველაფერი კეთილსინდისიერი შრომის გარდა სიმდაბლეა და მხოლოდ მდიდრები 

გადარჩებიან. ისინი გვასწავლიან ისეთ ჯადოსნურ სიტყვებს როგორიცაა ,,მდგრადი 
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ზრდა’’ და ირწმუნებიან, რომ ღვთის წყალობა არ შეესაბამება მატერიალურ 

კეთილდღეობას. მათ ჩვენი გადარჩენა უნდათ და ისინი გვევლინებიან მხსნელებად.’’ 

 დროა გადავინაცვლოთ მესამე ლანგართან, სადაც შეამჩნევთ წარწერას:  

,,მონოკულტურული ფემინისტების ტვინები- 2 დოლარი და 49 ცენტი’’. ეტიკეტი 

გვაუწყებს: ,, ამ ხალხს უნდათ შევცვალოთ ჩვენი ოჯახური ცხოვრება, გენდერული 

ურთიერთობები და რეპროდუქციული პრაქტიკა. მათ  უნდათ შევიცვალოთ 

დამოკიდებულება ქალის როლზე და დავინახოთ მათი დამოუკიდებლობა, 

თანასწორობა, ჰედონისტური მოთხოვნილებები და თუ ჩვენ მხარს არ დავუჭერთ 

ქალების ნაციონალურ ორგანიზაციას და ქალი ამომრჩევლების ლიგას, ისინი 

გვპირდებიან, რომ გამოგვიგზავნიან ნატოს ჯარებს სპეციალური ,,ჰუმანიტარული’’ 

მისიით. 

 ბოლო ლანგართან შემდეგი წარწერაა: ,,ანთროპოლოგების ტვინები - ერთი ფუნტი 

15 დოლარად!  ეს ხალხი რატომღაც თვლის, რომ ჩვენ გვინდა უბრალოდ ავიღოთ 

ფული მათგან და გავიქცეთ!’’.  

 განცვიფრებული და აღელვებული მამაკაცი მიდის დახლთან და გამყიდველს 

ეუბნება: ,, რა უბედურებაა! ნუთუ თქვენ არ გაგიგიათ, რომ დასავლეთი თქვენზე 

მეტადაა განვითარებული? ჩვენ, ,, პირველი სამყაროს’’ მცხოვრებნი ბევრად 

უკეთესები ვართ თქვენზე, ,,მესამე სამყაროს’’ წარმომადგენლებზე. ჩვენ ვართ 

ჰუმანურები,  ვაფასებთ გაეროს ადამიანთა უფლებების საყოველთაო დეკლარაციას.  

ნუთუ არ გითხრეს რომ ადამიანის ტვინი არ განსხვავდება აგებულებით? ჩვენ შორის 

განსხვავებულობა მხოლოდ და მხოლოდ კულტურის ბრალია, თქვენმა 

კულტურებმა ამოწურა საკუთარი თავი და ამიტომ ვეღარ უწყობთ ფეხს 

გლობალიზაციის ეპოქას, ამიტომაც ხართ კორუმპირებულები, 

არადისციპლინირებულები და ღარიბები. ნუ, შეიძლება მცირეოდენი განსხვავება 

იყოს ფასებში ეკონომისტების, ევანგელისტებისა და ფემინისტების ტვინებზე, მაგრამ 

15 დოლარი ანთროპოლოგის ტვინი?! ეს უსამართლობაა!’’ 
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 ასევე საკმაოდ აღშფოთებული გამყიდველი ახალგაზრდა მამაკაცს პასუხობს: ,,თქვენ 

იცით, რამდენი ანთროპოლოგის მოკვლა გვჭირდება ერთი ფუნტი ტვინის 

შესაგროვებლად?’’. 

 ალბათ, მეც არ მყოფნის ტვინი, რომ დავთანხმდი მუშაობას ამ კრებულზე ასეთი 

ცნობილი მეცნიერებისა და ,,ევანგელისტების’’ გვერდით. ლოურენს ჰარისონმა 

წამაქეზა ამ წამოწყებაზე სამუშაოდ. მან განაცხადა, რომ ჩემგან ელის სკეპტიკურ და 

კრიტიკულ პუბლიკაციებს, რამეთუ, მისი აზრით, მე მჯერა ,,კულტურის’’ და არა- 

,,პროგრესის’’. 

 ,,კულტურული პროგრესიზმის’’ მიხედვით არსებობს ჩამორჩენილი, ანუ ღარიბი 

კულტურები და არის მოწინავე, მდიდარი კულტურები. არსებობს ცხოვრებისეული 

კეთილდღეობა, რომელიც საერთოა ყველასათვის, მაგრამ მას ყველა ვერ აღწევს 

თავისივე ნაკლული კულტურის გამო.  

 ასე მსჯელობენ ,, კულტურული პროგრესიზმის’’ წარმომადგენლები. თქვენც ხომ არ 

მოგწონთ სამყაროს ,,მორალურ ზონებად’’ დაყოფა და მისი შესწავლა ეთნიკური 

მიკროსკოპის საშუალებით? იქნებ თქვენც იყენებთ ,,ცხოვრების ხარისხის’’ 

ინდიკატორს ,,ცუდი’’ და ,,კარგი’’ კულტურების, ცივილიზაციებისა თუ რელიგიების 

დასადგენად? რა, თქმა უნდა, თქვენ გენდომებათ ,,გაანათლოთ’’ იმ კონტინენტების 

ბინადრები, რომელნიც ,,სიბნელეში’’ იმყოფებიან. დარწმუნებული ვარ, 

დაუზარებლად ეცდებით გაათავისუფლოთ ისინი უზრდელობისგან, ცუდი 

ჩვევებისგან, ამორალობისა და უღმერთობისაგან. ალბათ, შეეცდებით ისინი აქციოთ 

უფრო პროგრესულ, რაციონალურ, დემოკრატიულ მოქალაქეებად, რომლებიც უფრო 

მეტად დაგემსგავსებათ. 

 მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ სწორედ ევროპელები არიან პროგრესის პიონერები. 

საფუძვლიანი ეჭვი შემაქვს იმ მოსაზრებაში, რომ კოგნიტური, სულიერი, ეთიკური 

და სოციალური პროგრესი აუცილებლად მატერიალური პროგრესის პარალელურად 

ვითარდება. მდიდარი საზოგადოება  შეიძლება ჩამორჩებოდეს სხვა კულტურას 
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სულიერი განვითარების თვალსაზრისით. ასევე, ბევრ ინტელექტუალსა და ბრძენს 

უცხოვრია ბინძურ ქოხში პრიმიტიული ტექნოლოგიების მქონე კულტურის ფონზე. 

აღიარება პირველი: მე ანთროპოლოგი ვარ! 

 უპირველეს ყოვლისა, უნდა ვაღიარო, რომ მე უდავოდ, ანთროპოლოგი ვარ. არც ისე 

ინფორმატიულია ჩემი სიტყვები, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს დროში 

ანთროპოლოგთა არასახარბიელო მდგომარეობას. ჩემი ანთროპოლოგობის ამბავი 

არანაირ ინფორმაციას არ მოგცემთ იმის შესახებ, თუ როგორ მესმის კულტურა, 

მისკენ ვარ, თუ მისი წინააღმდეგი ვარ, დავცინი თუ დავტირი მას. 

 მეცნიერებას ახსოვს დრო, როცა ისეთი ტერმინები, როგორიცაა ,,პრიმიტიული’’, 

,,ბარბაროსული’’, ,,ველური’’, და ,,განუვითარებელი’’ საერთოდ არ გამოიყენებოდა, 

ან მხოლოდ ბრჭყალებში მოიხსენიებოდა. მაგრამ ყველაფერი იცვლება, 

მონოკულტურულმა ფემინიზმმა ბოლო მოუღო ანთროპოლოგიაში არსებულ 

ყოველგვარ რელატივიზმს.  კულტურული ანთროპოლოგია  თითქოს ამაყობს 

თავისი ეთნოცენტრისტული აზროვნებით. ამის მიუხედავად, დღეს ბევრი 

ანთროპოლოგია, რომელსაც უნდა საერთოდ განუდგეს კულტურის ცნებას. მათი 

აზრით, დღეს ამ სიტყვას ბოროტი ზრახვებით იყენებენ, ავტორიტარული 

საზოგადოების მოწყობის და დესპოტიზმიც არსებობის გასამართლებლად. ჩემს 

მეგობრებს შორისაც არიან ისეთები, ვისაც აღარ სურს მეტად იხელმძღვანელოს ამ  

ცნებით. მე არ მივეკუთვნები მათ რიცხვს, ყურადღებას არ ვაქცევ იმ საპირისპირო 

ემოციას, რასაც ის იწვევს. ეს ცნება ძველებურად მომწონს და არ შემიძლია მასთან 

განშორება.  

როგორ მესმის ,,კულტურა’’? ეს საზოგადოებების განმასხვავებელი მონაცემებია, 

რომელიც გვჭირდება  მხოლოდ იმისათვის, რომ წარმოდგენა შეგვექმნას, რა არის 

ჭეშმარიტება, სიკეთე, სილამაზე, სრულყოფილება მოცემული კულტურის 

მიხედვით. სწორედ მოცემულ კულტურაში არსებული პრაქტიკა უნდა იყოს 

ცენტრალური ელემენტი კულტურის კვლევისას.   
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აღიარება მეორე: მე პლურალისტი ვარ! 

 ჩემი მეორე აღიარება მდგომარეობს იმაში, რომ მე პლურალისტი ვარ. ჩემი აზრით, 

კულტურული პლურალიზმის არსში დევს უნივერსალური ჭეშმარიტება, რომელსაც 

მე ვუწოდე ,,შერევის პრინციპი’’.  იმის მიხედვით, თუ რა კუთხით ვუყურებთ 

სამყაროს, შეიძლება ის განვიხილოთ, როგორც არასრული, უწესრიგო, ან ცარიელიც 

კი. მართალია, სჯობს, რომ საერთოდაც არ ვფოკუსირდეთ რომელიმე მათგანზე, 

მაგრამ თუ არჩევა მოგვიწევს, მე უპირატესობას არასრულს მივანიჭებ, რადგან 

მსგავსი კუთხით ყურება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დროდადრო მიდგომები 

და შეფასების კრიტერიუმები ვცვალოთ.  

კულტურული პლურალიზმის მოცემული ვერსია არ ეწინააღმდეგება 

უნივერსალიზმს. ჩემთვის მიუღებელია კულტურის თეორეტიკოსების ორ ჯგუფად 

დაყოფა. ერთი, რომელიც თვლის, რომ ვითარდება აბსოლუტურად ყველაფერი 

(რადიკალური რელატივიზმი), ხოლო მეორე მიიჩნევს, რომ ვითარდება მხოლოდ 

ერთი (ერთსახოვანი უნივერსალისტები). მე მჯერა ,,უნივერსალიზმის’’, მაგრამ 

ისეთი უნივერსალიზმის, რომელშიც არ არის ერთსახოვნება. ზუსტად ეს 

მაფიქრებინებს, რომ მივიჩნიო საკუთარი თავი პლურალისტად. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვა, არსებობს უნივერსალური ფასეულობები, მაგრამ ისინი საკმაოდ ბევრია. 

ცხოვრებისეული იდეალები მრავალნაირია. ნამდვილი ფასეულობის ჩამოყალიბებას 

ყოველთვის უსწრებს წინ ,,ვაჭრობა’’ მისი ასპექტების ფორმულირებისათვის. 

სწორედ ამიტომ არსებობს ჩვენს მსოფლიოში სხვადასხვა ფასეულობების სისტემები, 

ან კულტურები, შესაბამისად, არც ერთ კულტურას არ ძალუძს, ერთდროულად 

ადიდოს ყველა ცხოვრებისეული სიკეთე, ანუ მოცემული კულტურა მისი 

საჭიროებისამებრ გახდის რაღაცას ფასეულად და რაღაცას-არა.  

პროგრესი და პლურალიზმი: 

შესაძლებელია თუ არა თანაარსებობა?  
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პლურალიზმი არ უარყოფს პროგრესისა და რეგრესის ცნებას. პროგრესი ნიშნავს იმის 

შეგროვებას, რაც წარმოადგენს ,,სასურველს’’, ეს შეიძლება იყოს საყოველთაოდ 

აღიარებული სასიკეთო ან სასარგებლო რამ. რეგრესში კი იგულისხმება მისი, ანუ 

,,სასურველის’’ დაკარგვა. თუ განვსაზღვრავთ, რა არის კულტურისთვის სასურველი, 

მაშინ შეგვეძლება ამ ნიშნით შევადაროთ იგი სხვა კულტურას და ვნახოთ, თუ 

როგორაა იგი გამოხატული სხვა კულტურაში. მაგალითად, თუ საზოგადოების 

მიღწევად მივიჩნევთ სიკვდილიანობის შემცირებას დაბადებიდან პირველი ცხრა 

თვის განმავლობაში, მაშინ აშშ-ს მაჩვენებელი უკეთესი იქნება ვიდრე აფრიკისა, ან 

ინდოეთისა.  ხოლო, თუ ფასეულობად მივიღებთ ბავშვის სიცოცხლის უნარიანობას 

ჩასახვიდან დაბადებამდე, მაშინ აფრიკა და ინდოეთი, აბორტების ნაკლები რიცხვის 

გამო, ობიექტურად შეგვიძლია მივიჩნიოთ უფრო განვითარებულად ვიდრე აშშ, 

სადაც აბორტის წლიური მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. 

 კულტურა თავისუფალია იმის არჩევაში თუ რას უწოდებს იგი ,,სასურველს’’, ასევე 

იმაშიც თუ როგორ სტრუქტურირებას გაუკეთებს მის გარშემო არსებულ სამყაროს. 

მაგალითად, ევროპაში ,,სასურველად’’ ანუ ფასეულად ითვლება ცხოვრების 

ხანგრძლივობა. აქ უგულვებელყოფილია ის ფაქტი, რომ ცხოვრების 

ხანგრძლივობასთან ერთად მას თან სდევს ფუნქციონალურ-ფიზიოლოგიური 

დარღვევები. შესაბამისად, ხანგრძლივი და ბედნიერი ცხოვრება ყოველთვის არ 

ემთხვევა ერთმანეთს. თუ ჩემთვის, როგორც კულტურისათვის უფრო ფასეულია 

ბედნიერი და ჯანსაღი ცხოვრება, მაშინ ჩემი განვითარების მაჩვენებელი ჩემივე 

კრიტერიუმი უნდა იყოს და არა ევროპის. ან თუ ვუშვებთ იმას, რომ შეგვიძლია 

ავიღოთ ასე ცალსახად  სიცოცხლის ხანგრძლივობა განვითარების მაჩვენებლად, 

მაშინ რატომ არ შეგვიძლია ბედნიერი ცხოვრება ან საერთოდაც, მოსახლეობის 

რაოდენობა გამოვიყენოთ განვითარების  კრიტერიუმად?.. ან გამოვიყენოთ მცირე 

აბორტიანობის კრიტერიუმი კულტურის განვითარების დონის შესაფასებლად? ამ 

შემთხვევაში, ხომ სრულიად რადიკალურ სურათს მივიღებთ და მოგვიწევს  უფრო 

განვითარებულად მიგვეჩნიოთ ინდოეთი,  ტუნისი და სხვა მისი მსგავსი 
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,,განვითარებადი “ ქვეყნები, რომელთა აბორტის მაჩვენებელი 2-10 პროცენტში 

ვარირებს და მკვეთრად ნაკლებია ,,განვითარებული’’ ქვეყნების მონაცემებთან 

შედარებით. აქ საქმე, რა თქმა უნდა, არ ეხება აბორტის მორალურ მხარეს, მთავარი 

არის ის თუ რას ავირჩევთ იდეალური ცხოვრების კრიტერიუმად, რა იქნება ჩვენი 

ათვლის წერტილი? იქნებ ჩასახვა მივიჩნიოთ უპირატესად და არა დაბადება, ან 

პირიქით?.. ჩვენ, ჩვენივე დასახელებული კრიტერიუმის მიხედვით ვაფასებთ 

პროგრეს და რეგრესს. სწორედ ამ პრინციპით ხელმძღვანელობენ პროგრესისტები, 

რომლებიც ცდილობენ დაგვანახონ ერთი კულტურა სხვაზე მაღლა მდგომად, ან 

უფრო განვითარებულად. კონკრეტული საგანი ან ფაქტი შეიძლება მოგვეჩვენოს 

კარგად, ან სულელურად იმის მიხედვით, თუ რომელი კულტურის ფასეულობებით 

ვუყურებთ მას. პლურალისტების მიხედვით, შეფასების დროს ჩვენ 

ხელმძღვანელობთ იმით, თუ ვინ არის ჩვენთვის ,,კარგი’’ და ,,ცუდი’’, იმის 

შესაბამისად, თუ რა შეხედულებებისა და იდეოლოგიის მატარებელნი ვართ.  

 პროგრესიზმის მიხედვით, რაც კი კეთდება ყველაფერი უკეთესობისკენაა 

მიმართული. შესაბამისად აწმყოს უპირატესობა აქვს წარსულზე.  ისინი მიიჩნევენ, 

რომ მსოფლიომ სულ ახლახანს, სამასი წლის წინათ ,,გამოიღვიძა’’ და გამოვიდა 

სიბნელიდან და ეს მოხდა ჩრდილოეთ ევროპაში. მთელი კაცობრიობის ისტორიის 

მანძილზე მდიდარი და ტექნოლოგიურად განვითარებული ხალხები თვლიდნენ 

თავიანთ ცხოვრების წესს საუკეთესოდ, ყველაზე ბუნებრივად, რომლითაც 

შეუძლიათ გადარჩენა. ჯერ კიდევ პორტუგალიერი მისიონერები, რომლებიც 

მეთექვსმეტე საუკუნეში ჩავიდნენ ჩინეთში, დარწმუნებულები იყვნენ იმაში, რომ 

მათი საამაყო გამოგონება-საათი იყო სარწმუნო მაჩვენებელი იმისა, რომ 

კათოლიკური ეკლესია უპირატესია სხვებზე(Iandes, 1998, pp 336-337) . ასეთივე 

წარმატებით შეეძლოთ გამოეყენებინათ მათი მექანიკური გამოგონება არგუმენტად 

აბსოლუტური მონარქიისა. დღეს, ამდენი ხნის შემდგომ იგივენაირად ვიქცევით 

ჩვენც. განსაკუთრებით ინტერნეტ-ტექნოლოგიების განვითარების შემდგომ 

გადავივსეთ უსაზღვრო კმაყოფილებით. ჩვენ ჩვენივე გამოგონებები, ,,სათამაშოები’’ 
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გვაბრმავებს. ტელევიზია, ჯინსები, ჩასახვის საწინააღმდეგო აბები, საკრედიტო 

ბარათები და მრავალი ის პროდუქტი, რომელიც თანამედროვე სამყაროს მიეწერება, 

გვაცხოვრებს ჩვენ იგივე ილუზიაში და იმავენაირად გვატყუებინებს თავს, როგორც 

პორტუგალიელ მისიონერებს. 

დამდეგი ათასწლეულის წინასწარმეტყველება: 

,,ახალი მსოფლიოს წესრიგის’’ სამი სახე 

  ჩვენ არც თუ ისე იოლ დროში ვცხოვრობთ; ამაში ყველა დამეთახმება, ვინც ეცდება 

წარმოიდგინოს ,,ახალი მსოფლიო წესრიგის’’ კონტურები, რომელიც წინანდელ 

სქემებს ცვლის ,,სამ სამყაროზე’’ (კაპიტალიზმი, კომუნიზმი, განვითარებადი 

ქვეყნები). 

 ოცდაათი წლის წინ ბევრი სპეციალისტი თვლიდა, რომ თანამედროვე მსოფლიოში 

რელიგიის ადგილს მეცნიერება დაიკავებდა. ისინი ასევე ამტკიცებდნენ, რომ 

საზოგადოებაში პირველ ადგილზე ინდივიდი დადგებოდა , მაგრამ ასე არ მოხდა, 

მათი პროგნოზი არ გამართლდა არც გლობალურად  და არც ლოკალური მასშტაბით. 

ასე, რომ კულტურული მრავალფეროვნება ჩვენი ცხოვრების საჭირო ფაქტორია.  

ყოფილი ,,მეორე სამყარო’’, რომელიც ოდესღაც წარმოადგენდა იმპერიას, დღეს უკვე 

დაშლილი და გაფანტულია პატარ-პატარა სახელმწიფოებად. არ არის 

გამორიცხული, რომ მსოფლიოს პოლიტიკური გადაწყობა სასარგებლო გამოდგეს 

კულტურულ-ეთნიკური უმცირესობებისათვის, რამეთუ დღეს, უკვე შეიძლება 

ითქვას, რომ აზრი აქვს მათ ბრძოლას, რადგან ისინი სამხედრო დახმარებასაც კი 

იღებენ სხვადასხვა ცენტრალური ქვეყნებისგან და ასევე გაეროსგანაც კი. 

დღესდღეობით ერი-სახელმწიფოების შექმნის ფონზე და ასევე მიგრაციის ზრდის 

გამო, შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რომ ასეთ სახელმწიფოებში ცხოვრება შედარებით 

რთული უნდა იყოს ემიგრანტებისათვის, სხვადასხვა უმცირესობისა და კულტურის 

წარმომადგენლისათვის. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება კულტურის 

პლურალისტური გაგება, რამეთუ კულტურის სწორად აღქმას შეუძლია შეამციროს 
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რისკები, რომელიც უკავშირდება კულტურულ კონფლიქტებსა და სეპარაციის 

მოთხოვნილებას. 

 კულტურებსა და ცივილიზაციებზე საუბრისას უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, 

რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით ზუსტი კაუზალური მიზეზები იმისა, თუ რატომ 

წარიმართა რაღაც ასე და არა სხვანაირად. ჩვენ იმაზეც კი არ შეგვიძლია 

დაზუსტებით საუბარი, რატომ არის ზოგიერთი ქვეყანა მდიდარი და ზოგიც ძალიან 

ღარიბი. პოლიტოლოგებსა და სოციოლოგებს შეუძლიათ გვესაუბრონ ქვეყნის 

აღმავლობისა და დაცემის ისტორიებზე,  მაგრამ დღესაც კი შეუძლებელია 

დაზუსტებით გვითხრან მიზეზი ეკონომიკური ზრდისა რომელიც  დღევანდელ 

მსოფლიოს ახასიათებს. ერთი წუთით შევეცადოთ ჩამოვთვალოთ ყველა ის 

ფაქტორი, რომელიც მოიხსენია დევიდ ლანდესომ მონუმენტალურ ეკონომიკურ 

ისტორიაში (Landes, 1998). შემდგომ ვკითხოთ ჩვენივე თავს, შეუძლია თუ არა 

რომელიმე ფაქტორს, დამოუკიდებლად აღებულს, გამოიწვიოს მსგავსი 

ეკონომიკური განვითარება? უარყოფითი პასუხი მარტივი და ნათელია. სხვადასხვა 

შემთხვევაში განსხვავებული რამ იყო იმ ეკონომიკური წინსვლის მაჩვენებელი, რაც 

გვქონდა სახეზე. ერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს ყველაფერი ზარბაზანს მივაწეროთ, 

მეორე შემთხვევაში-ებრაელებს, სადღაც წამყვანი როლი ითამაშა ემიგრანტულმა 

პოლიტიკამ. ხოლო სადღაც ამ ყველაფრის მიზეზი ქინაქინის ფლობა აღმოჩნდა. 

ზოგი ქვეყნისათვის გადამწყვეტი აღმოჩნდა მონების გათავისუფლება, ზოგისთვის-

სასარგებლო წიაღისეულის ქონა. ზოგ შემთხვევაში წარმატებას მიაღწიეს კლიმატის 

წყალობით, ზოგან კი მეზობლებთან ვაჭრობით. ყველა შემთხვევაში არ უნდა 

გამოვრიცხოთ იღბლის ხვედრითი წილიც მიღწეულ წარმატებაში. სინგაპური არ 

მიეკუთვნება ლიბერალ-დემოკრატიულ სახელმწიფოს, მაგრამ ის მდიდარია, ასევე, 

ინდოეთი ყველაზე ჭარბმოსახლეობიანი დემოკრატიული სახელმწიფოა, მაგრამ ის 

ღარიბია. რელიგიური ორთოდოქსები, რომელთაც არ სჯერათ გენდერული 

თანასწორობისა, შეუძლიათ განვითარებული და მდიდარი ქვეყანა შექმნან, 

მაგალითად ებრაელები. ხოლო, მთლიანად სეკულარული ეგალიტარული 
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საზოგადოება (ყოფილი კომუნისტური სახელმწიფოები აღმოსავლეთ ევროპაში) 

პირიქით, ეკონომიკური თვალსაზრისით არც ისე წარმატებული აღმოჩნდა. იაპონიის 

მაგალითი ძალზე საინტერესოა, რადგან იგი ორმოცდაათიან წლებში კონფუციანურ 

ღირებულებებს ეყრდნობოდა, რაც არც ისე დასავლურად გამოიყურებოდა, 

ამავდროულად იგი ბევრად ჩამორჩებოდა ბრაზილიას ეკონომიკური 

თვალსაზრისით. იაპონიის ფასეულობები იგივე დარჩა, მაგრამ გაიზარდა მისი 

ეკონომიკური ზრდის კოეფიციენტი და ოთხმოცდაათიანი წლებისათვის ის უკვე 

ბევრად დაწინაურებული იყო ბრაზილიაზეც კი. ცინიკოსი რომ ვიყო, ვიტყოდი, რომ 

ჩვენს საუკეთესო ეკონომიკის ისტორიკოსებს სინამდვილეში მხოლოდ 

მეორეხარისხოვანი ფაქტორების დადგენა შეუძლიათ, რომელიც ხელს უწყობს 

სიმდიდრის შექმნას მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში. ასე, რომ გაგვიჭირდება 

ვისაუბროთ იმაზეც კი, თუ რა კავშირია ასეთ სერიოზულ ეკონომიკურ წინსვლასა და 

ისეთ პროცესებს შორის, როგორიცაა ,,გლობალიზაცია’’  და ,,ვესტერნიზაცია’’. ჩვენს 

დროში  უკვე ისმის ახალი პროგნოზები ახალი მსოფლიო წესრიგის შესახებ. სტატიის 

დასასრულს მე ვისაუბრებ სამ მათგანზე. 

პირველი პროგნოზი 

დასავლეთი ყველაზე კარგია და ის გლობალური მასშტაბებით გაიმარჯვებს 

(უკიდურეს შემთხვევაში ეცდება მაინც ამის გაკეთებას) 

 მოცემული პროგნოზის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ დასავლური იდეალების 

გავრცელება ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას. ასეთი იდეალების სიაში შედის 

ლიბერალური დემოკრატია, ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია, თავისუფალი 

მეწარმეობა, კერძო საკუთრება, თავისუფლება, გენდერული თანასწორობა და 

შეიძლება ამ სიას დავამატოთ დასავლეთში წარმოებული პროდუქციის სიყვარული. 

ფაქტობრივად ეს არის პროგნოზი დასავლეთის ,,განმანათლებელი მისიის’’ შესახებ. 

მეორე პროგნოზი 
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 ყველას შეეძლება შექმნას და მოაწყოს სასურველი ცხოვრება თავისივე კულტურის 

შენარჩუნებით. 1970 წლების დასაწყისში მე მყავდა სტუდენტი სუდანიდან, 

რომელიც წერდა ნაშრომს აფრიკელი მოსწავლეების დამოკიდებულებას 

მოდერნიზაციისადმი. მოსწავლეების რწმენებისა და ფასეულობებიდან 

გამომდინარე მან შექმნა სპეციალური კითხვარი. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 

მატერიალისტური ფასეულობების ქონა სრულიად არ გამორიცხავდა საკუთარი 

ტომის მიმართ ერთგულებას. საუდის არაბეთს იმდენად მოეწონა ეს აღმოჩენა, რომ 

მათ მიიწვიეს  ჩემი სტუდენტი თავიანთ უნივერსიტეტებში ლექციის წასაკითხად. 

ასე რომ, იქნებ სიმართლეს შეესაბამება ჰანტინგტომის (Huntingtom, 1996) მოსაზრება 

იმის შესახებ, რომ დასავლეთი არ არის უნიკალური და ერთადერთი, სხვა 

ცივილიზაციებს კი სულაც არ სჭირდებათ, რომ მას დაემსგავსონ ეკონომიკური და 

ტექნიკური წინსვლის მოსაპოვებლად. ეს პროგნოზი გვაუწყებს, რომ გლობალიზაცია 

და ეკონომიკური ზრდა სრულიად შესაძლებელია დასავლეთის მხრიდან 

კულტურული აგრესიის გარეშეც. ყველას ექნება საკუთარი ნამცხვრის ნაჭერი და 

ამასთანავე კულტურები შეინარჩუნებენ თავიანთ მრავალფეროვნებას. 

მესამე პროგნოზი 

 ოსმანური ტიპის ლიბერალური იმპერია ორმაგი ,,კასტებით’’: ლიბერალ-

კოსმოპოლიტები და არალიბერალ-პატრიოტები. 

 წარმოიდგინეთ მსოფლიო წესრიგი ლიბერალიზმის კლასიკურ ჩარჩოში. ერთი 

წუთით წარმოიდგინეთ, რომ კულტურის საკამათო საკითხებთან დაკავშირებით 

მსოფლიო პოლიტიკური ლიდერები განწყობილი არიან ნეიტრალურად. ისინი 

ეხმარებიან ეკონომიკურად სუსტ ქვეყნებს, მაგრამ არ ერევიან მათ 

დამოუკიდებლობაში. არ მიუთითებენ ხელისუფლების ფორმებსა და გენდერულ 

როლებზე, არ ასწავლიან როგორ აიწყონ პირადი ცხოვრება, არ შთააგონებენ, რომ მათ 

უნდა გაიზიარონ ერთნაირი იდეები და რელიგიური რწმენები, არ მოელიან, რომ 

ექნებათ მსგავსი ემოციები და ქცევები. ამ ახალ სამყაროში მოქმედებს 

ცივილიზებული მექანიზმები; მაგალითად, გამოსასვლელი ვიზები არ არსებობს, 
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ხოლო სახელმწიფოს ტერიტორიული საზღვრები ხელშეუხებელია. მსგავსი 

სამყაროს მოწყობა  ხელს უწყობს დეცენტრალიზებული კულტურის განვითარებას 

და ამით ახალისებს ადგილზე კულტურულ აღმავლობას. ეს სტრუქტურა 

იფუნქციონირებს ორ გლობალურ და ლოკალურ დონეზე. მათში შემავალი ხალხი 

დაიყოფა ორ ,,კასტად’’. პირველში შევლენ ლიბერალ-კოსმოპოლიტები, გაზრდილი 

კულტურული მრავალფეროვნების მომთმენი სულისკვეთებით. სწორედ მათ ხელში  

იქნება გლობალური ინსტიტუტების მართვა. ხოლო მეორე კასტაში მოექცევიან 

ადგილობრივი არალიბერალ-პატრიოტები, რომლებიც ერთგულები არიან 

ნაციონალური იდეებისა და განწყობილნი არიან ,,ჩვენის’’ და ,,სხვისის’’ გასარჩევად. 

მათი ძალისხმევითა და ლიბერალ-დემოკრატების მმართველობით მსოფლიოში 

მრავალი კულტურა შენარჩუნდება. უნივერსალურ და გლობალურ კულტურებში 

ნაკლებად საინტერესო იქნება თქვენი წარმოშობა და კანის ფერი, უფრო 

მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები გახდება განათლება და მზადყოფნა ერთი 

ადგილიდან მეორეზე გადასასვლელად. იმისათვის, რომ დავიცვათ ,,მესამე სამყარო’’ 

და ჩავწვდეთ მათ ინტერესებს, სრულიადაც არ არის აუცილებელი, რომ 

დაბადებული იყო ,,განვითარებად’’ სახელმწიფოში, ეს უკვე ცხადია ჩვენს 

პოსტმოდერნისტულ სამყაროშიც კი. და ბოლოს, ჩემს ხედვაში ახალი მსოფლიოს 

შესახებ, იგულისხმება, ის რომ ადამიანს შეეძლება თავისუფლად გადავიდეს ერთი 

,,კასტიდან’’ მეორეში. მოვლენების ასეთი ვერსიით განვითარების შემთხვევაში 

,,გლობალიზაცია’’, ,,ვესტერნიზაცია’’ და ეკონომიკური ზრდა ხელს არ შეუშლის 

კულტურულ მრავალფეროვნებას. თუ განვითარება იმ სახით გაგრძელდება, 

როგორიც ის დღეს გვაქვს წარმოდგენილი, განვითარებადი ქვეყნები ფაქტობრივად 

იძულებულნი იქნებიან ეკონომიკური დახმარებისა და კეთილდღეობის სანაცვლოდ  

აითვისონ დასავლეთის კულტურის უფრო ღრმა შრეები, როგორებიცაა 

ინდივიდუალიზმი, ფემინიზმი, ეგალიტარიზმი, ადამიანთა უფლებები, ამის გამო კი 

გაჭირდება კულტურის კონვერგენცია და შეიძლება ითქვას შეუძლებელი გახდება, 
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რადგან სავარაუდოა, რომ მატერიალური კეთილდღეობისკენ ლტოლვა დაძლევს 

კულტურული იდენტობის გრძნობას. 
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მოამზადა თეონა ნუცუბიძემ 

 

ინკულტურაცია და სოციალიზაცია 

ინკულტურაციის ცნება კულტურული ანთროპოლოგიის ფარგლებში განვითარდა 

და მისი პირველი განმარტება ჰერკოვიჩს  ეკუთვნის (1948). ამ ცნების თანახმად, 

ინდივიდი კულტურითაა გარშემორტყმული. ინდივიდი სწავლობს იმას, რასაც 

კულტურა მიიჩნევს სავალდებულოდ.  დასწავლა ამ შემთხვევაში ექსპლიციტურ 

სწავლების ტექნიკებს კი არ გულისხმობს, არამედ იმპლიციტურ დასწავლას, 

რომლის საბოლოო შედეგი პიროვნების მიერ კულტურაში გათვიცნობიერებულობაა. 

კულტურა, რომელიც მოიცავს ენას, რიტუალებს, ღირებულებებს და ა. შ. 

სოციალიზაციის ცნება სოციოლოგიისა და სოციალური ფსიქოლოგიის ფარგლებში 

აღმოცენდა ინდივიდების მიზანმიმართული/ექსპლიციტური  სწავლების 

აღსანიშნად. ანალოგიური მნიშვნელობით გამოიყენება ის კროსკულტურულ 

ფსიქოლოგიაშიც:როცა კონკრეტული ჯგუფის შიგნით კულტურის ტრანსმისია 

მიზანმიმართულ/ექსპლიციტურ სწავლების პროცესს გულისხმობს, ჩვენ მას 

სოციალიზაციას ვუწოდებთ, ხოლო რესოციალიზაციას აქვს ადგილი, როცა ასეთი 

მიზანმიმართული ზეგავლენა ინდივიდის არასაკუთარი, არამედ სხვა 

კულტურისგან მომდინარეობს.  ინკულტურაციისა და სოციალიზაციის შედეგია 
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ერთი კულტურის წევრების ქცევაში მსგავსების, ხოლო სხვადასხვა კულტურის 

წევრების ქცევაში სხვაობების არსებობა. ამრიგად, ეს ორი პროცესი წარმოადგენს იმ 

მთავარ კულტურულ მექანიზმს, რომელიც  პასუხისმგებელია მსგავსებებსა და 

განსხვავებებზე. 

ინკულტურაციისა და სოციალიზაციის პროცესები ეკოლოგიურ და კულტურულ 

კონტექსტში მიმდინარეობს:  ტრანსმისიის ფორმები (ან სტილი)და შინაარსი 

ეკოკულტურულ გარემოებებთან ადაპტირებული და ფუნქციურია იმდენად, 

რამდენადაც  უზრუნველყოფს განვითარებადი ინდივიდის მიერ  ქცევათა  იმ 

რეპერტუარის  დასწავლას, რომელიც აუცილებელია მოცემულ გარემოებებში 

წარმატებული ცხოვრებისთვის. 

კვლევებს  კულტურის ტრანსმისიის შესახებ, რომლებიც ეთნოგრაფიულ არქივებს 

ეყდრნობა, „ჰოლოკულტურულს“ უწოდებენ. ის  მრავალი კულტურის შესახებ 

მასალის შესწავლას გულისხმობს. ერთ-ერთი ასეთი კვლევა ვაიტინგას და ჩაილდს 

(1953) ეკუთვნის. ისინი ეცადნენ ეპოვათ კავშირი  ზრდასრულის პიროვნებასა და 

ბავშვის აღზრდის პრაქტიკებს შორის.  მათ ეთნოგრაფიული არქივებიდან 75 

კულტურის მონაცემი ამოკრიბეს  და მათ საფუძველზე ქცევათა ხუთი სისტემა 

გააანალიზეს: ორალური, ანალური, სექსუალური, დამოკიდებულების 

გამომხატველი და აგრესიული. პირველი სამი ფროიდის (1938) ფსიქოსექსუალური 

განვითარების თეორიიდანაა ამოღებული, რომლის თანახმადაც, განვითარების 

კვალდაკვალ სექსუალური სიამოვნება/კმაყოფილება  სხვადასხვა ეროგენულ ზონას 

უკავშირდება  (პირველი ასეთი ზონაა პირი). ფროიდის თეორიაში ზრდასრულის 

პიროვნება განვითარების ამ საფეხურების მიხედვითაა აღწერილი. ვაიტინგამ და 

ჩაილდმა ქცევათა ეს სისტემები გამოიყენეს არა მარტო მათი ფსიქოანალიტიკურ 

თეორიაში მნიშვნელოვანი როლის გამო, არამედ იმის გამოც, რომ ისინი სამ 

პირველად მოთხოვნილებასთანაა დაკავშირებული (შიმშილი, გამოყოფა და სექსი). 

ეს უკანასკნელნი დანარჩენ ორ ქცევით სისტემასთან ერთად (დამოკიდებულების 

გამოხატვა და აგრესიული ქცევა) სოციალიზაციის გავლენის ქვეშ ექცევა ყველა 
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კულტურაში. აღნიშნული ხუთი სფერო შემდეგი  სამი განზომილების მიხედვით 

გააანალიზეს: თავდაპირველი სიამოვნება/კმაყოფილება ან ბავშვის განებივრება, 

სოციალიზაციის ასაკი და სოციალიზაციის სიმკაცრე. მკვლევრებმა  კვლევის 

მონაცემებიდან  შემდეგი ორი ძირითადი დასკვნა გამოიტანეს. პირველი: „ბავშვის 

აღზრდის პრაქტიკები მთელ მსოფლიოში გარკვეული ხარისხით იდენტურია... 

იმდენად, რამდენადაც ის უნივერსალურ ქცევით პრობლემებთან გამკლავებას  

ითვალისწინებს“ (Whiting & Child, 1953,p. 63). მეორე: „ამავდროულად, ბავშვის 

აღზრდის პრაქტიკები საზოგადოებებს შორის  ვარირებს“ (p. 64). ეს ორი 

მოსაზრებაყველაზე გავრცელებული და ხშირი დასკვნაა, რომელიც 

კროსკულტურულ კვლევებში მიღებული მონაცემებით დასტურდება. ის შემდეგ 

„უნივერსალისტურ“ მიდგომას ეხმიანება: არსებობს რამდენიმე განზომილება, 

რომელიც საერთოა მთელი კაცობრიობისთვის, თუმცა ინდივიდები და ჯგუფები 

ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ამ განზომილებებში მათი ტიპური ადგილის 

მიხედვით. 

კიდევ ერთ კლასიკურ კვლევაში ბერიმ და მისმა კოლეგებმა (Barry, Bacon, & Child, 

1957;Barry, Child, & Bacon, 1959) მოახერხეს:  1) ბავშვის აღზრდის საერთო 

პრაქტიკების გამოვლენა; 2) ამ განზომილებებში საზოგადოებების სხვადასხვა 

პოზიციაზე განთავსება; 3) აღზრდის პრაქტიკებში გენდერული სხვაობების 

გამოვლენა; 4) ყველა ამ მახასიათებლის ეკოლოგიურ და კულტურულ ცვლადებთან 

დაკავშირება (როგორიცაა ეკონომიკა და სოციალური სტრუქტურა), ანუ 

სოციალიზაციის უფრო ფართო კონტექსტში განხილვა.  ქვემოთ ამ კვლევის 

რამდენიმე ანგარიშს უფრო დეტალურად გავეცნობით. 

1950-იანი წლების შუაში მკვლევრები, რომლებიც ეთნოგრაფიულ არქივებს 

იყენებდნენ, ყველა საზოგადოებისთვის საერთო ბავშვის აღზრდის ექვსს 

ცენტრალურ განზომილებას გამოყოფდნენ. ბერის (1957, 1959)  ნაშრომის თანახმად, 

ეს განზომილებებია: 
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1. მორჩილების დასწავლა:თუ რამდენად ასწავლიან ბავშვებს მოზრდილებზე 

მორჩილებას. 

2. პასუხისმგებლობის დასწავლა:თუ რამდენად ასწავლიან ბავშვებს თავის მოვლისა 

თუ სხვა საშინაო საქმეების შესრულებისას საკუთარ თავზე  პასუხისმგებლობის 

აღებას. 

3. მზრუნველობის დასწავლა:თუ რამდენად ასწავლიან ბავშვებს იზრუნონ ან 

დაეხმარონ პატარა და-ძმას ან სხვებს. 

4. მიღწევის/წარმატებულობის დასწავლა:თუ რამდენად ასწავლიან  ბავშვებს  

ისწრაფონ წარმატებისკენ, მიაღწიონ მაღალ შედეგებს. 

5. ავტონომიურობის დასწავლა: თუ რამდენად ასწავლიან ბავშვებს თავად იზრუნონ 

საკუთარ თავზე და  საკუთარი მოთხოვნილებები დამოუკიდებლად  

დაიკმაყოფილონ. 

6. ზოგადი დამოუკიდებლობის დასწავლა: თუ რამდენად ასწავლიან ბავშვებს  (იმის 

გარდა, რაზეც ავტონომიურობის განზომილებაში  ვისაუბრეთ) განთავისუფლდნენ 

კონტროლისგან, მბრძანებლებისგან და  ხელმძღვანელებისგან. 

ბერი და მისი კოლეგები ეცადნენ გაერკვიათ, ეს ექვსი განზომილება 

დამოუკიდებელი იყო ერთმანეთისგან,  თუ კულტურებს შორის რაიმე სისტემური 

გზით დაკავშირებული. მათმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ ექვსიდან ხუთი 

განზომილება ორ კლასტერში ერთიანდებოდა.  პირველ კლასტერში 

(სახელწოდებით „დამთმობლობაზე ხაზგასმა“) მოთავსდა მორჩილებისა და 

პასუხისმგებლობის დასწავლა. მზრუნველობის დასწავლა კი ამ კლასტერის  

მხოლოდ საზღვრისპირა ნაწილი აღმოჩნდა. მეორე კლასტერი (სახელწოდებით 

„ასერტიულობაზე ხაზგასმა“) აერთიანებდა მიღწევის, ავტონომიურობისა და 

დამოუკიდებლობის დასწავლას.  ამ ორ კლასტერს შორის უარყოფითი კორელაცია 

გამოვლინდა. ამრიგად,  ექვსი განზომილების ერთ განზომილებაზე დაყვანა გახდა 

შესაძლებელი. ამ განზომილების ერთ ბოლოში მოთავსდა დამთმობლობის, ხოლო 
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მეორე ბოლოში ასერტიულობის დასწავლა.  ამ ერთ განზომილებაზე ყველა 

საზოგადოების განლაგება გახდა შესაძლებელი. 

კულტურულ ტრანსმისიაში  აღნიშნული სხვაობების აღსაწერად  მეორენაირად 

შემდეგ ტერმინებს იყენებენ:  „ვიწრო“ სოციალიზაცია vs  „ფართო“ სოციალიზაცია. 

ვიწრო სოციალიზაცია (დამთმობლობა) ხასიათდება მორჩილებითა და 

კონფორმულობით.  ის ინდივიდულური სხვაობების სპექტრს ზღუდავს, მაშინ, როცა 

ფართო სოციალიზაცია (ასერტიულობა) ხასიათდება დამოუკიდებლობითა და 

თვითგამოხატვით და ინდივიდუალური სხვაობების ფართო სპექტრს განაპირობებს. 

ეს  ახალი განზომილება თანხმობაში მოდის ადრეული კვლევების მონაცემებთანაც, 

თუმცა ჯერ კიდევ არ არსებობს ემპირიული დასტური იმისა, რომ ინდივიდუალური 

ვარიაციის სპექტრი სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებულია. 

გენდერული სხვაობების გამოსავლენად ბერიმ და მისმა კოლეგებმა (1957)  ამ ექვსი 

განზომილებიდან ხუთი განზომილება (ზოგადი დამოუკიდებლობის განზომილება 

ამოიღეს)  ცალ-ცალკე გააანალიზეს ბიჭებისთვის და გოგონებისთვის. მონაცემების 

თანახმად, ხუთიდან ოთხ განზომილებაში გენდერული სხვაობა აშკარაა (იხ. ცხრილი 

5.1). მორჩილების განზომილების გარდა, სხვა ყველა განზომილების თანახმად, 

გოგონების სოციალიზაცია მიმართულია „დამთმობლობის“ განვითარებაზე (იხ.  5.1 

ცხრილში პასუხისმგებლობისა და მზრუნველობის განზომილებები).  ამის 

საპირისპიროდ, ბიჭების სოციალიზაცია ორიენტირებულია „ასერტიულობის“ 

განვითარებაზე (იხ. 5.1 ცხრილში მიღწევის და ავტონომიურობის განზომილებები). 

 

ცხრილი5.1 გენდერული სხვაობები ბავშვის აღზრდის პრაქტიკებში 

 იმ კულტურათა პროცენტული 

მაჩვენებლები, რომლებშიც 
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გენდერული სხვაობები 

გამოვლინდა 

ბავშვის აღზრდის 

განზომილებები 

კულტურების 

რაოდენობა 

გოგონები ბიჭები არც 

ერთი 

მორჩილება 69 35 3 62 

პასუხისმგებლობა 84 61 11 28 

მზრუნველობა 33 82 0 18 

მიღწევა/წარმატებულობა 31 3 87 10 

ავტონომიურობა 82 0 85 15 

Barry et al., 1957 

მომდევნო ანალიზისას ბერიმ და მისმა კოლეგებმა (1957) აღმოაჩინეს, რომ 

სოციალიზაციაში  გენდერული სხვაობები კორელაციაშია საზოგადოების სხვა 

მახასიათებლებთან. პირველი, სოციალიზაციაში გენდერული სხვაობები  

დაკავშირებულია „ეკონომიკასთან, რომელიც პრიორიტეტს ანიჭებს ძალას, კარგად 

განვითარებულ მოტორულ უნარებს, რომლებიც მამრობითი სქესისთვისაა 

დამახასიათებელი“ და მეორე, ის „კორელაციაში დიდ ოჯახებად ცხოვრების 

ტრადიციასთან, რომლებიც კოოპერაციის  მაღალი ხარისხით ხასიათდებიან“ (p. 330).  

ამ  სხვაობების საინტერპრეტაციოდ  მნიშვნელოვანია ბერის ბოლო ანალიზის 

განხილვა (1959), რომელშიც ის სოციალიზაციის უფრო ფართო, ეკოლოგიური და 

კულტურული კონტექსტის შესწავლას ცდილობს. 

 

ეკოკულტურული ფაქტორები 
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ბერისა და მისი კოლეგების ანალიზის მესამე ეტაპი  შემდეგი შეკითხვით იყო 

განპირობებული: რატომ ირჩევს კონკრეტული საზოგადოება ბავშვის აღზრდის იმ 

პრაქტიკებს, რომლებიც კონკრეტული „ტიპური პიროვნების“ ჩამოყალიბებას 

უზრუნველყოფს?  იმიტომ ხომ არა, რომ ასეთი  პიროვნება მეტად ფუნქციურია 

საზოგადოებაში ზრდასრულობის ასაკში და შესაბამისად, სწავლების მეთოდები, 

რომლებიც ასეთ  პიროვნების აღზრდაზეა ორიენტირებული, ასევე ფუნქციურად 

ითვლება?  (Barry et al., 1959, p. 51). 

ბერი და მისი კოლეგები ტერმინს „ტიპური პიროვნება“  იყენებენ ინდივიდის 

ბაზისური დისპოზიციების აღსანიშნად. ჩვენ წინა თავებში კითხვის ნიშნის ქვეშ 

დავაყენეთ მიდგომა, რომლის თანახმადაც, კონკრეტული საზოგადოებისთვის 

კონკრეტული პიროვნების ტიპია დამახასიათებელი.  მართალია, ჩვენ ვიზიარებთ იმ 

აზრს, რომ არსებობს კულტურისთვის ტიპური ქცევითი პატერნები, რომლებიც 

ინკულტურაციის პროცესში დაისწავლება, თუმცა ჩვენ ეჭვის თვალით ვუყურებთ 

იმას, რომ ეს აუცილებლად  მოითხოვს ინტერნალურ დისპოზიციებში 

კროსკულტურული სხვაობების პოსტულირებას. ამ საკითხს აქ დეტალურად არ 

განვიხილავთ, მხოლოდ იმას აღვნიშნავთ, რომ ბერის ტერმინი - „ტიპური 

პიროვნება“  - შეგვიძლია   გამოვიყენოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მასში შემდეგ 

შინაარსს მოვიაზრებთ - „ზრდასრულთა ტიპური ქცევის პატერნები“. 

აღნიშნულ კითხვებზე  პასუხის გასაცემად ბერიმ და მისმა კოლეგებმა 

საზოგადოების ისეთი უმთავრესი ფუნქციის შესწავლა დაიწყეს, როგორიცაა 

მოსახლეობასა და ეკოსისტემას შორის ეკონომიკური კავშირი. თითოეული 

საზოგადოების ეკონომიკური წარმოების ფორმა შემდეგი განზომილებების 

მიხედვით გააანალიზეს:  შემგროვებლობა, მონადირეობა, მეთევზეობა, 

მესაქონლეობა და სოფლის მეურნეობა. მესაქონლეობასთან დაკავშირებით ბერი 

აღნიშნავს (1959, p. 52): „საკვები მარაგის უზრუნველყოფის საუკეთესო გზად იმ 

რუტინაზე ზედმიწევნით მიყოლა მიიჩნევა, რომელიც ცხოველთა ჯოგის 

ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზეა ორიენტირებული“.   სრულიად საწინააღმდეგო 
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ვითარებაა მონადირეობისა და შემგროვებლობის შემთხვევაში: „ყოველი დღის 

საკვები იმ დღის წარმატებაზეა დამოკიდებული,  სხვადასხვა რაოდენობის  ენერგიის 

დახარჯვა  და სხვადასხვა უნარის გამოყენება ან ჯილდოთი, ან სასჯელით 

სრულდება... თუ ცვლილება წარმატებული აღმოჩნდა, მას მოულოდნელი ჯილდო 

მოჰყვება“ (p. 52).  ხოლო საზოგადოებები, რომლებშიც სოფლის მეურნეობასა და 

მეთევზეობას მისდევენ, ზემოთ აღწერილ ორ უკიდერესობას შორის შუალედურ 

ადგილს იკავებს. 

ამ დაკვირვებების საფუძველზე  ბერი და მისი კოლეგები ამტკიცებენ, რომ 

საზოგადოებებში, რომლებშიც მესაქონლეობა და სოფლის მეურნეობაა 

გავრცელებული (მეტად არიან ორიენტირებულნი  საკვების დაგროვებაზე) 

ადამიანები  უფრო „კეთილსინდისიერები, დამთმობები/მიმყოლები და 

კონსერვატიულები“ არიან, მაშინ, როცა მონადირე და შემგროვებელი 

საზოგადოებები (ნაკლებად არიან ორიენტირებულნი საკვების დაგროვებაზე) უფრო 

„ინდივიდუალისტები, ასერტიულები და რისკის მოყვარულები“ არიან (p. 53). იმის 

გათვალისწინებით რომ საზოგადოებები ბავშვებისთვის შესაბამისი ქცევების 

დასწავლას ეცდებიან, ბერიმ და მისმა კოლეგებმა (1959) ეკონომიკური წარმოების 

ფორმასა და ბავშვის აღზრდის პრაქტიკებს შორის კავშირი იწინასწარმეტყველეს. 

შერჩევაში, რომელშიც 46 საზოგადოება შედიოდა, პოზიტიური კორელაცია 

დადასტურდა საკვების დაგროვებასა და სოციალიზაციის პრაქტიკებს შორის 

პასუხისმგებლობისა და მორჩილების დასწავლის შემთხვევაში, ხოლო უარყოფითი - 

მიღწევის, ავტონომიურობისა და დამოუკიდებლობის დასწავლის პრაქტიკების 

შემთხვევაში. როცა სოციალიზაციის უფრო გლობალური საზომი გამოიყენეს 

(„დამთმობლობაზე ხაზგასმა“vs „ასერტიულობაზე ხაზგასმა“) აღნიშნული კავშირი 

უფრო ნათელი გახდა. შესაბამისად, ბერის და მისი კოლეგების კვლევამ 

სოციალიზაციის პრაქტიკებსა და ეკოლოგიურ და კულტურულ კონტექსტს შორის 

ძლიერი კავშირი დაადასტურა. 



 

 

214 

 

ბერის და მისი კოლეგების კვლევის მიმართ კრიტიკული ხედვა ეკუთვნის 

ჰენდრიქსს (1985), რომელმაც ეთნოგრაფიული არქივები ხელმეორედ  გააანალიზა. 

მან  ფაქტორული ანალიზის გამოყენებით102 საზოგადოების  სოციალიზაციის 

პრაქტიკების 24 ცვლადი  დაამუშავა.  შედეგად „ასერტიულობის“ ცვლადმა შექმნა 

განზომილება, რომელიც დამოუკიდებელი აღმოჩნდა „დამთმობლობის“ 

განზომილებისგან (და არა როგორც ბერიმ წარმოადგინა ისინი  ერთი განზომილების 

ორპოლუსად). ჰენდრიქსის კვლევაში არც გენდერული სხვაობები  გამოვლინდა 

რომელიმე განზომილების მიხედვით.   ჰენდრიქსი კრიტიკულადაა განწყობილი 

სოციალიზაციის პრაქტიკებსა და ეკონომიკურ წარმოებას შორის კავშირის შესახებ 

მოსაზრების მიმართაც.  მისი აზრით, ბერისა და მისი კოლეგების ზოგადი დასკვნა ამ 

საკითხთან დაკავშირებით ზედმეტად გამარტივებულია, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, 

რომ ის სრულიად უნდა უგულებელვყოთ (p. 260). 

მშობლების ეთნოთეორიები 

ეთნომეცნიერების მრავალი მიმართულება არსებობს, როგორიცაა ეთნობოტანიკა, 

ეთნოგეოლოგია და ეთნოფსიქოლოგიაც კი.  ამ მეცნიერების  სახელწოდების ქვეშ  

კონკრეტული ცხოვრებისეული სფეროს შესახებ კონკრეტული კულტურული 

ჯგუფის ცოდნა და რწმენები მოიაზრება. ერთ-ერთი ასეთი სფეროა მშობლობა ანუ 

კულტურულ ჯგუფებს აქვთ კონკრეტული ცოდნა მშობლობის შესახებ და მას 

მშობლების რწმენათა სისტემას  ან მშობლების ეთნოთეორიებს უწოდებენ (Harkness 

& Super, 1995; Sigel,McGillicuddy-DeLisi, & Goodnow, 1992).  ეს არის მშობლებისა და 

სხვა აღმზრდელების  რწმენები, ღირებულებები და პრაქტიკები იმის შესახებ, თუ 

როგორ უნდა აღზარდო ბავშვი. ის მოიცავს ისეთ პრაქტიკებს როგორიცაა  სითბოს 

გაცემა, საკვების მიღებისა და  ტუალეტის  განრიგი და ზოგადად განვითარების 

ციკლის შესახებ ინფორმაცია  (როდის უნდა გაიაროს ბავშვმა, როდის უნდა დაიწყოს 

მეტყველება, გაატაროს ველოსიპედი, შეიძინოს მეგობრები და ა. შ.). აღნიშნული 

რწმენები და პრაქტიკები უდევს საფუძვლად ინკულტურაციისა და სოციალიზაციის 

პროცესებს.  ამ ახალი ტერმინის - მშობლების ეთნოთეორია - უპირატესობა „ბავშვის 
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აღზრდის“ პრაქტიკების შესახებ ადრეული ლიტერატურის იმ ეკოლოგიურ და 

კულტურულ კონტექსთან დაკავშირების შესაძლებლობაა, რომლებშიც ეს 

პრაქტიკები აღმოცენდა. 

სოციალიზაციის იდეებს შორის სხვაობების შესახებ ერთ-ერთი კვლევა ეკუთვნის 

ტობინს, ვუს და დევიდსონს (1989). ამ კვლევაში ამერიკელ და იაპონელ 

მასწავლებლებს აჩვენებდნენ ვიდეო ჩანაწერებს სკოლამდელი ასაკის იაპონელი და 

ამერიკელი ბავშვების შესახებ. ამერიკელი მასწავლებლები პირველ რიგში 

აღნიშანვდნენ იმას, რომ საბავშვო ბაღის ჯგუფები, რომლებზეც პასუხისმგებლები 

იყვნენ იაპონელი მასწავლებლები, ძალიან დიდი იყო, მაშინ, როცა იაპონელმა 

მასწავლებლებმა, პირიქით, დაიწუნეს ამერიკელ მასწავლებელთა მცირე ჯგუფები. 

მათი აზრით,  იმისათვის, რომ ბავშვებმა კარგად დაისწავლონ ინტერაქციის 

პატერნები, ასეთი მცირე ჯგუფები არახელსაყრელია. მასწავლებლებმა თავისი 

კულტურული წინასწარი ხედვების საფუძველზე საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს 

ბავშვების არასწორი ქცევის შესახებაც.  იაპონელი მასწავლებლების სპეკულაციების 

თანახმად, ბავშვი ცუდად იქცეოდა იმიტომ, რომ  მას და მის მშობელს შორის 

დამოკიდებულებით ურთიერთობებში რაღაც კარგად ვერ წარიმართა, მაშინ, როცა 

ამერიკელი მასწავლებლები ცუდი ქცევის მიზეზებს ბავშვის ინდივიდუალურ 

ხასიათში ეძებდნენ. 

ჰარკნესმა, სუპერმა  და მისმა კოლეგებმა (1996) მცირეწლოვანი ბავშვების ძილის 

პატერნებში კროსკულტურული სხვაობები შეისწავლეს. მშობლების ეთნოთეორიები 

განსაზღვრავს იმასაც კი მშობლები ჭამის დროს მარტო ტოვებენ თუ არა  ბავშვებს 

(როგორც ეს ნიდერლანდებშია [Rebelsky, 1967]), ან წუხილის შემთხვევაში ამოიყვანენ 

თუ არა ჩვილს აკვნიდან (როგორც ეს აშშ-შია). ჰარკნესმა და სუპერმა კოლეგებთან 

ერთადინტერვიუებისა და უშუალო დაკვირვების საშუალებით ნიდერლანდებსა და 

აშშ-ში  შეისწავლეს მცრირეწლოვანი ბავშვები (ექვსი თვიდან და 4 წლამდე და ექვს 

თვემდე) და მისი მშობლები. ჰოლანდიელი მშობლების აზრით, რეგულარული 

ძილის პატერნები ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის. მათი რწმენით, თუ 
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ბავშვებს ძილი არ ჰყოფნით, ისინი მშფოთვარე ხასიათის იქნებიან. უფრო მეტიც, 

მათი აზრით,მცირეწლოვანებისთვის ძილი აუცილებელია მათი ზრდისა და 

განვითარებისთვის. ეს იდეები ჰოლანდიურ სამედიცინო სისტემაშიცმკაფიოდაა 

ხაზგასმული. აშშ-ში რეგულარულ ძილს  კი გაცილებით ნაკლები მნიშვნელობა 

ენიჭება. მშობლების დღიურების ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ 

ჰოლანდიელ მცირეწლოვანებს უფრო მეტი სძინავთ, ვიდრე ამერიკელებს. ასევე 

კვლევამ აჩვენა, რომ ამერიკელი მშობლები უფრო ხშირად ესაუბრებიან და ეხებიან 

საკუთარ შვილებს. ჰოლანდიური მშობლების ეთნოთეორიის თანახმად, 

მცირეწლოვანების მარტო დატოვება აუცილებელია. მათ თავად უნდა მოახდინონ 

საკუთარი ქცევის ორგანიზება და  გამონახონ თავიანთთვის რაიმე აქტივობა. ეს 

ყველაფერი იმ კულტურული მოლოდინის შედეგს წარმოადგენს, რომლის 

თანახმადაც, ბავშვები „დამოუკიდებელ“ პიროვნებებად უნდა ჩამოყალიბდნენ. 

ზემოთ აღწერილი კვლევები გვიჩვენებს, თუ რამდენად ირეკლება მშობლებში იმ 

კულტურული გარემოს სტანდარტები და მოლოდინები, რომლებშიც ისინი 

ცხოვრობენ, არა მარტო ბავშვის მიმართ მათ ქცევებში, არამედ მათ პერცეპციებშიც.  

კვლევებმა დაადასტურა, რომ მშობლებსა და სხვა აღმზრდელებს შეუძლიათ გავლენა 

მოახდინონ ბავშვის განვითარებაზე იმ სოციალიზაციის პრაქტიკების საშუალებით, 

რომლებიც მათ რწმენებს ეყრდნობა. ასეთი კვლევების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

მიგნებაა ის, რომ მშობლები ისე წარმართავენ ბავშვების ცხოვრებას კონკრეტული 

მიმართულებით, რომ ამას ვერც კი აცნობიერებენ. დასწავლის შესახებ ბოლო 

კვლევების თანახმად კი, კულტურული ტრანსმისია ინტერაქციულ ფორმატში 

მიმდინარეობს, რომელშიც მშობლების გარდა აქტიურად  ბავშვებიც მონაწილეობენ 

(Lave & Wenger, 1991). 

განვითარების ცნება 

აღსანიშნავია, რომ  განვითარების  თეორიები კულტურულ ფაქტორებს ნაკლებ 

ყურადღებას უთმობს. მაგალითად, მომწიფების თეორიებში  განვითარება 

განიხილება როგორც მეტ-ნაკლებად ფიქსირებული ბიოლოგიური პროგრამის 
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რეალიზაცია. დასწავლის თეორიებში კი მართალია, გარემოს მნიშვნელოვანი როლი 

ენიჭება, თუმცა ეს მხოლოდ მექანიკურ ხასიათს ატარებს:  ზრდასრული ადამიანი 

განიხილება დასწავლილი გამოცდილებების მექანიკურ ჯამად.  ქვემოთ 

განვიხილავთ განვითარების ისეთ ცნებას, რომელიც კულტურის როლს უფრო 

მკაფიოდ გამოკვეთს.   

 

არის ბავშვობა კულტურული იდეა? 

ბავშვობისა და განვითარების შესახებ იდეებს ვხვდებით ყველგან და როგორც 

მშობლების ეთნოთეორიების ქვეთავში ვნახეთ, ის კულტურებს შორის 

განსხვავებულია.  დასავლურ საზოგადოებებშიც კი დროთა განმავლობაში 

იცვლებოდა მოსაზრებები, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ბავშვი და როგორ უნდა 

მოქცეულიყო ის. კესენი (1979) ამერიკელ ბავშვს უწოდებს „კულტურულ ქმნილებას“ 

და მოჰყავს ის ციტატები, რომლებშიც ხაზგასმულია, რომ ამერიკელმა ბავშვებმა 

უნდა გამოავლინონ მორჩილება, ხოლო მშობლებისთვის არ არის 

რეკომენდირებული ბავშვებთან თამაში. კესენი იმდენად შორსაც კი მიდის, რომ 

საერთოდ ეჭქვეშ აყენებს ბავშვის „ფუნდამენტური ბუნების“ არსებობას. არისს (1960) 

კი ეჭვი ეპარება იმაში, რომ შუა საუკუნეების ევროპაში  ოჯახებში ისეთივე ემოციური 

კავშირები იყო, როგორც ეს დღეს არის დამახასიათებელი ოჯახებისთვის. 

საგულისხმოა, რომ ამ პერიოდში დაქორწინება  გარიგებით ხდებოდა და არა 

რომანტიული სიყვარულის საფუძველზე. ისტორიულ ანგარიშებზე დაფუძნებით 

არისი ამტკიცებს, რომ ბავშვების მიმართ ნაკლებ სითბოს გამოხატავდნენ, მაშინ, 

როცა სხვა ავტორებს საპირისპირო მტკიცებულებები მოჰყავთ,  უთითებენ მრავალ 

წყაროს, რომელიც  მშობლებსა და ბავშვებს შორის ემოციური კავშირის არსებობას 

ადასტურებს (მაგ., Peeters, 1988). ეს უკანასკნელი კი მიგვითითებს იმ მოსაზრების 

მნიშვნელოვნებაზე, რომლის თანახმადაც, ბავშვები ფუნდამენტურ ასპექტებში 

(უნივერსალური ასპექტები) ერთმანეთის მსგავსები არიან სხვადასხვა კულტურის 
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წევრობის მიუხედავად. ასევე მსგავსება შეინიშნება მათ მშობლებთან და პირიქით, 

მშობლების მათთან ურთიერთობის პატერნებში. 

კულტურა როგორც განვითარების კონტექსტი 

ბავშვის გარემო ერთგვაროვანი არ არის.  ბრონფენბრენერის (1979) ეკოლოგიური 

მიდგომის თანახმად, გამოიყოფა გარემოს სხვადასხვა შრე, რომელიც ძალიან მცირე 

ან პირიქით,  შორი მანძილითაა დაშორებული ბავშვის უშუალო გამოცდილებიდან. 

ეს შრეები შეიძლება გამოვსახოთ როგორც კონცენტრირებული წრეები, რომელიც 

გარს არტყავს ბავშვს.  ყველაზე ახლო წრეს ბრონფენბრენერი უწოდებს 

მიკროსისტემას. ის მოიცავს იმ გარემოებებს, რომელთანაც უშუალო შეხება აქვს 

ბავშვს, მაგალითად,  ოჯახი, სკოლა,  დღის ცენტრი და ა. შ. ამ წრის შემდეგ 

ეგზოსისტემის წრეა, რომელიც გავლენას ახდენს ბავშვზე, თუმცა მისი უშუალო 

გამოცდილების ნაწილს არ წარმოადგენს (მაგალითად, მშობლების სამსახური). 

ბოლო წრე კი არის მაკროსისტემა, რომელიც უფრო ზოგად კულტურულ 

გარემოებებს მოიცავს, მაგალითად, ჯანდაცვის და განათლების სისტემა.  აღნიშნულ 

შრეთა ურთიერთქმედებით განისაზღვრება ის კონტექსტი, რომელშიც ბავშვი 

ვითარდება. 

განვითარების ფართო კონტექსტის მნიშვნელობას  განსაკუთრებით ხაზს უსვამენ ის 

ავტორები, რომლებიც არ არიან ევროამერიკული ზონიდან.  ნსამენანგი  (Nsamenang, 

1992) წერს იმ ფაქტორების შესახებ, რომლებმაც განსაზღვრეს აფრიკის დიდი 

ნაწილის სოციალური ისტორია. ის განიხილავს, თუ რამდენად შელახა 

კოლონიალიზმა აფრიკული ტრადიციები და რელიგიური პრაქტიკები, თუმცა 

ამავდროულად ხელი შეუწყო იმ  რწმენებისა და ჩვეულებების შენარჩუნებას, 

რომლებიც განსაზღვრავს ბავშვის მოვლის პრაქტიკებსა და ბავშვების 

ვალდებულებებს. ნსამენანგის აზრით, განვითარების საფეხურები მოიცავს არა 

მხოლოდ ინდივიდის ცხოვრების გზას, არამედ მისი წინაპრების სულიერ, 

ფსიქოლოგიურ რეალობასაც, რომელიც მსოფლიოს სხვა ნაწილშიცაა ცნობილი, 

მაგალითად, ინდუიზმი (Saraswathi, 1999). 
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მრავალი ბავშვი მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში იზრდება სიღარიბეში და რთულ 

პირობებში, მათ შორის საომარ  მდგომარეობაში (Aptekar & Stöcklin,1997). ისეთი 

ავტორები, როგორიცაა ნსამენანგი (1992), ზიმბა (in press), და სინჰა (1997)იშველიებენ  

ფსიქოლოგიურ მონაცემებს, რომლებიც ყოველდღიურ რეალობაში მოცემულ 

განვითარების კონტექსტს და ბავშვებზე მის გავლენებს ასახავს. გავლენა სახეზეა არა 

მხოლოდ სოციალურ სფეროში, არამედ ის ვლინდება ისეთი მწვავე შედეგების 

სახითაც, როგორიცაა ბავშვის ზრდის შეჩერება და კოგნიტური ჩამორჩენილობა. 

კულტურული ტრანსმისია კონტექსტსა (მოიცავს ეკოლოგიასა და კულტურას)  და 

ადამიანის ქცევას შორის შუამავალ საკვანძო ცნებას წარმოდგენს. როგორც 

წინამდებარე თავში ვაჩვენეთ კულტურის ტრანსმისიის პროცესი დაკავშირებულია 

ეკონომიკურ წარმოებასა და სხვა იმ აქტივობებთან, რომლებიც 

საზოგადოებისთვისაა დამახასიათებელი. ამრიგად, ბუნებრივია, რომ ეკოლოგიურ 

სფეროში გავრცელებულმა მოსაზრებებმა გავლენა იქონიეს ინდივიდუალური 

განვითარების თეორიულ კონცეფტებზე. კერძოდ, განვითარების ნიშის ცნება (Super 

& Harkness, 1986) ხაზს უსვამს იმას, რომ განვითარება  კულტურულ კონტექსტში 

მიმდინარეობს, რომელიც ფართოდ ცნობილი ეკოლოგიური ნიშის (კონკრეტული 

სახეობის საცხოვრებელი ადგილი)ცნების პარალელურად გამოიყენება. 

როგორც სუპერი და ჰარკნესი (1997) განმარტავენ განვითარების ნიშის ცნება ბავშვის 

განვითარებას კულტურული გარემოს სამ მახასიათებელთან  აკავშირებს: 1) 

ფიზიკური და სოციალური გარემოებები (მაგ., გარშემომყოფები, სოციალური 

ინტერაქციები, ყოველდღიური ცხოვრების საფრთხეები და შესაძლებლობები); 2) 

ბავშვის მოვლის გავრცელებული ჩვეულებები (მაგ., კულტურული ნორმები, 

პრაქტიკები და ინსტიტუტები); 3) აღმზრდელების ფსიქოლოგია (მაგ., მშობლების 

რწმენები, ღირებულებები, აფექტური ორიენტაციები და პრაქტიკები. იხ. 

„მშობლების ეთნოთეორიის“ ქვეთავი). ეს სამი სისტემა გარს არტყავს ბავშვს და 

განსაზღვრავს მის განვითარებას (ხელს უწყობს ან პირიქით აფერხებს მას). 

ჩვეულებრივ, ეს სამი სისტემა ერთობლივად ზემოქმედებს, ქმნიან კოჰერენტულ 
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ნიშას, თუმცა ზოგჯერ მათი გავლენა ბავშვზე ინკოსისტენტურია. უფრო მეტიც, 

ბავშვსა და თითოეულ სუბსისტემას შორის ორმხრივი ინტერაქციაა: ბავშვები 

გავლენას ახდენენ ამ სუბსისტემებზე და პირიქით, ამ სუბსისტემების მხრიდანაც 

განიცდიან ზეგავლენას. 

კულტურულად გაშუალებული ფსიქიკური პროცესები 

არც ერთ განვითარების თეორიაში ისე აშკარა და გამოკვეთილი არაა კულტურის 

როლი, როგორც ვიგოტსკის თეორიაში  (1978; Wertsch & Tulviste,1992; Segall et al., 

1999).  ის განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ქცევის ტიპურად ადამიანურ 

ასპექტებს, რომლებიც ისტორიულად სოციალურ დონეზე, ხოლო ონტოგენეტურად 

ინდივიდუალურ დონეზე განვითარდნენ.  მისი აზრით, ინტრა-ინდივიდუალური 

პროცესები თავდაპირველად ინტერ-ინდივიდუალური პროცესების სახით 

არსებობდა. 

თითოეული [ფსიქიკური] ფუნქცია ბავშვის კულტურული განვითარების 

ფარგლებში ორ ეტაპად აღმოცენდება: პირველად, სოციალურ დონეზე და 

მოგვიანებით, ინდივიდუალურ დონეზე. პირველად, ადამიანებს შორის 

(ინტერფსიქოლოგიური) და შემდეგ ბავშვის შინაგან სამყაროში 

(ინტრაფსიქოლოგიური)...  ყველა მაღალი ფსიქიკური ფუნქცია ინდივიდებს შორის 

ცოცხალი ურთიერთობის პროდუქტს წარმოადგენს (Vygotsky, 1978,p. 57;) 

ამ ციტატის თანახმად, ინდივიდის მენტალური ფუნქციონირების საწყისი 

სოციალურია. ინდივიდს შეუძლია შეიძინოს ის მაღალი მენტალური ფუნქციები, 

რომელიც უკვე არსებობს მის სოციოკულტურულ კონტექსტში. ამრიგად, ადამიანის 

ქცევა შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც „კულტურულად გაშუალებული“. 

კულტურული გაშუალებულობის პროცესის მასშტაბი საკმაოდ ფართოა. 

მაგალითად, ლურია (1971, 1976) სწავლობდა სილოგისტურ აზროვნებას უზბეკურ 

ჯგუფებში, რომელთაგან ზოგიერთმა არ იცოდა წერა-კითხვა, ზოგიერთს კი მცირე 

ფორმალური განათლება ჰქონდა მიღებული. კვლევის მონაწილეების  ცუდი 
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შედეგების საფუძველზე  მკვლევრებმა დაასკვნეს, რომ წერა-კითხვის უცოდინრებს 

არ ჰქონდათ აბსტრაქტული აზროვნების უნარი, ხოლო მცირე ფორმალური 

განათლების მქონეებმა აშკარად მოახერხეს ამ  უნარის შეძენა. მოგვიანებით (მაგ. Cole, 

1996) სხვა კვლევებმა აჩვენა, რომ წერა-კითხვის მცოდნეებსა და არა მცოდნეებს 

შორის სხვაობა არ იყო ისეთი დრამატული, როგორც ეს ლურიას ეგონა. სხვაობაზე 

პასუხისმგებელი აღმოჩნდა ისეთი ფაქტორი, როგორიცაა, იყენებდნენ  თუ არა 

კვლევის მონაწილეები სილოგიზმების ამოხსნისას მხოლოდ მკვლევრის მიერ 

მიწოდებულ ინფორმაციას (ინფორმაცია, რომელიც სილოგიზმის წანამძღვრად იყო 

მოცემული) თუ საკუთარ ემპირიულ ცოდნასაც. მარტივი სილოგიზმების 

შემთხვევაში უზბეკი რესპოდენტების  ხშირი პასუხი - „არ ვიცი“  განპირობებული 

იყო იმით, რომ მათ უშუალო გამოცდილებაში არ ჰქონიათ  შინაარსები, რომელსაც 

ლურიას მიერ მიწოდებული სილოგიზმის ამოცანები შეიცავდა  (Cole,1992a, 1996; 

Tulviste, 1991; see also Segall et al., 1999). 

მიუხედავად იმისა, რომ კოული (1992, 1996) ბევრ ასპექტში აკრიტიკებს  მის 

წინამორბედ ავტორებს,  ისიც  კულტურული გაშუალებულობის პოზიციაზე დგას. 

მისი აზრით, ბიოლოგიური ორგანიზმი და გარემო უშუალოდ არ ურთიერთქმედებს 

(როგორც ამას ამტკიცებდა პიაჟე), არამედ მათი ურთიერთქმედება გაშუალებულია 

მესამე  ფაქტორით. ეს ფაქტორი არის კულტურა. კოული  ერთმანეთისგან მიჯნავს 

არა მარტო ორგანიზმს და გარემოს, არამედ ბუნებრივ გარემოს და კულტურას. 

კოულის თანახმად, განვითარება რამდენიმე შრისგან თუ სკალისგან შედგება: 

ფიზიკური სკალა, ფილოგენეტიკური სკალა, კულტურულ-ისტორიული სკალა 

(ტრადიციები აღმოცენდება და უქმდება), ონტოგენეტიკური სკალა, რასაც ის 

მიკროგენეტიკურ სკალას უწოდებს. ეს უკანასკნელი ადამიანის აქ-და-ამჟამინდელ 

გამოცდილებას მოიცავს. აღნიშნულ შრეთა შორის ურთიერთქმედება 

მნიშვნელოვანია ონტოგენეტიკური განვითარების გასაგებად. კოულის თანახმად, 

ონტოგენეტიკური განვითარების საფეხურები მოცემულია არა მხოლოდ 

ინდივიდუალურ ბავშვში, არამედ ის დროთა განმავლობაში  სხვადასხვა შრეს შორის 
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კომპლექსური ურთიერთქმედების შედეგს წარმოადგენს. ამის მაგალითია კოულის 

(1996) ემპირიული კვლევა, რომელშიც ის შეისწავლიდა, თუ როგორ დაეუფლნენ 

ბავშვები კოგნიტურ უნარებს კომპიუტერის გამოყენებით სიტუაციაში, რომელიც 

წერითი და ზეპირი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით  უხვად იყო აღჭურვილი. 

პიროვნების განვითარება და აღზრდის მოდელები 

,,ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები’’- თავი მე-5 - აღზრდის მოდელები 

ინდივიდუალისტურ და კოლექტივისტურ საზოგადოებებში - გვ.168  - 176; 

ლალი სურმანიძე 

 

პიროვნების განვითარება შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბიოლოგიური და გარემო 

ფაქტორების ზეგავლენის ურთიერთქმედებად. არსებობს თეორიები, რომელიც 

პიროვნების განვითარების პროცესში უპირატესობას ანიჭებენ მხოლოდ 

ბიოლოგიურ, ან გარემო ფაქტორებს, და ასევე არსებობს თეორიები, რომელიც 

ინდივიდის ეთნოგენეტიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევენ იმ 

კულტურული გარემოს როლს, რომელშიც იზრდება ინდივიდი და ყალიბდება 

პიროვნებად. ნორმებსა და ღირებულებებს ვსწავლობთ კულტურული ტრანსმისიის 

სხვადასხვა გზებით.  

კულტურული ტრანსმისია ეს არის პროცესი, რომლის მეშვეობით კულტურა 

გადადის მომდევნო თაობებზე ინფორმაციის გადაცემის არაგენეტიკური 

(სწავლების) გზით. კულტურული ტრანსმისიის შედეგია კულტურული 

მემკვიდრეობა, მისი დროში უწყვეტობა. ცვლილებები კულტურის განვითარების 

ციკლებისა ერთი ერის, ხალხის ან ქვეყნის ფარგლებში უნდა მიმდინარეობდეს 

კულტურის საბაზისო ელემენტების შენარჩუნებით. კულტურული მემკვიდრეობა 

გადაიცემა კულტურის მატარებელი ორი ცოცხალი სუბიექტის (მასწავლებლისა და 

მოსწავლის, გამცემისა და მიმღების) უშუალო კონტაქტის შედეგად. სწორედ ამ გზით 

ხალხის, ერის, ფენების, ჯგუფების არსებობით და თაობათაშორისი ელემენტარული 
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ურთიერთობებით არის შესაძლებელი, ისტორიული კატაკლიზმების 

(რევოლუციები, ომები, კონფლიქტები) მიუხედავად, კულტურის 

სიცოცლხლისუნარიანობის შენარჩუნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება 

“კულტურული ჯაჭვის” გაწყვეტა, რომლის დროსაც მოულოდნელად იცვლება 

ხალხის ცხოვრების წესი. კულტურული ტრანსმისიის მეშვეობით ყოველი ახალი 

თაობა მემკვიდრეობით იღებს ძველ, დაგროვილ გამოცდილებასა და მიღწევებს და 

აგრძელებს კულტურის განვითარებას იმ წერტილიდან, რომელზეც მისი 

წინამორბედი თაობა შეჩერდა. 

ბერი კულტურული ტრანსმისიის ორ მეთოდს გამოყოფს: ინკულტურაციას და 

სოციალიზაციას. ტერმინი ინკულტურაცია ჩამოყალიბდა კულტურული 

ანთროპოლოგიის დისციპლინის ფარგლებში.  ინკულტურაცია აღნიშნავს 

კულტურაში ინდივიდის ჩართვის პროცესს, მოცემული კულტურისათვის 

დამახასიათებელი ქცევის ნორმებისა და ნიმუშების ათვისებას. ტერმინი შემოტანილ 

იქნა მ. ჰერშკოვიჩის მიერ 1948 წელს გამოქვეყნებულ მის ერთ-ერთ ნაშრომში. 

თითქმის იმავდროულად, კ. კლაკჰონმა შემოიტანა აზრობრივად ანალოგიური 

ტერმინი „კულტურალიზაცია“. იმ დროისათვის არსებული ტერმინი 

„სოციალიზაცია“ ნაკლებად მოიცავდა კულტურის კოგნიტური ასპექტების 

(განათლება, რწმენა, ფასეულობები) შეთვისების პროცესს. ინგლისური სოციალური 

ანთროპოლოგიისაგან განსხვავებით, ამერიკული კულტურული ანთროპოლოგია 

კვლევის ცენტრში კულტურას აყენებდა და არა „საზოგადოებას“, შესაბამისად, 

ტერმინი „ინკულტურაცია“ მისთვის უფრო ორგანული იყო. ინკულტურაცია 

აღნიშნავდა როგორც კულტურაში ჩართვის პროცესს, აგრეთვე ამ პროცესის შედეგს. 

ინკულტურაცია, ვიწრო გაგებით, ნიშნავს ბავშვის მიერ კულტურის ნორმებისა და 

ღირებულებების შეთვისებას; ფართო გაგებით კი განიმარტება როგორც პროცესი, 

რომელიც მიმდინარეობს შეუზღუდავი პერიოდის განმავლობაში, ადრეულიდან 

ზრდასრული ასაკით დამთავრებული. ამ ტერმინს ჰქონდა იგივე აზრი, რაც ცნებას 

„სოციალიზაცია“; მათი მკაფიო და ზუსტი გაყოფა ვერ ხერხდებოდა.  
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სოციალიზაციის გაგება განვითარდა სოციოლოგიიასა და სოციალურ 

ფსიქოლოგიაში. სოციალიზაცია – ესაა პროცესი, რომლის მსვლელობისას ჩვენ 

ვიშინაგნებთ ქცევის მანერებსა და წესებს, რომლებიც განპირობებულია მოცემული 

ქვეყნის კულტურით. კულტურა განსაზღვრავს ყველაზე მყარ, მტკიცე და 

გავრცელებულ ღირებულებებს. ინკულტურაციის ადგილი და მნიშვნელობა 

სოციალიზაციის დინამიკის პროცესში იცვლება საზოგადოების ტიპის მიხედვით. ეს 

პროცესი იწყება ადრეული ბავშვობიდან - როცა ინდივიდი პირველად ამყარებს 

ურთიერთობას გარემოსთან. სოციალიზაციის პროცესი ძალიან ხანგრძლივია და 

მოიცავს სოციალური და კულტურული ნორმების, დამოკიდებულებებისა და 

რწმენების შემეცნებას და ათვისებას. 

ინდივიდის დაბადებიდან მის ირგვლივ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ სოციალიზაციის პროცესის ბუნებრივ მსვლელობას. 

სოციალიზაციის პირველი აგენტები ძირითად შემთხვევებში არიან მშობლები, ასევე 

ოჯახის სხვა წევრები, სოციალური ინსტიტუტები (სასწავლო დაწესებულებები, 

სამსახური) და ა. შ. 

კულტურები განსხვავდება ნორმებითა და ღირებულებებით, ასევე   განსხვავებულია 

ადამიანის განვითარებისა და სოციალიზაციის პროცესები სხვადასხვა კულტურაში. 

ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები აღზრდის 

განსხვავებულ მოდელებს გვთავაზობენ, რაც კვლევებით დასტურდება.  

ნებისმიერ საზოგადოებაში, ბავშვობა – ესაა ადამიანის განუწყვეტელი 

ცვალებადობის პერიოდი, როცა ის, სხვა პერიოდებზე მეტად, ექვემდებარება 

კულტურული გარემოს გავლენას. ყველა კულტურისათვის უნივერსალურია, რომ 

ბავშვს სურს გახდეს წარმატებული და ბედნიერი ადამიანი. თუმცა, წარმატება და 

ბედნიერება სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვანაირად ესმით. 

მიუხედავად იმისა, რომ განვითარების საბოლოო მიზანი საერთოა, კულტურები 

აჩვენებენ დიდ განსხვავებულობას წარმოდგენებში მისი შინაარსის შესახებ. ყოველ 
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კულტურაში არსებობს წარმოდგენა ზრდასრულისათვის აუცილებელ 

მახასიათებელ თვისებებზე, მაგრამ ისინი განსხვავებულია სხვადასხვა კულტურასა 

და გარემო პირობებში. მაგალითად, კულტურაში, სადაც წარმატების მიღწევას აქვს 

დიდი მნიშვნელობა, ამ ჭეშმარიტებას უნერგავენ ადრეული ბავშვობიდან. ბავშვობის 

ასაკშივე უკვე აძლევენ წიგნებს და მეთვალყურეობენ კიდეც მათ. სხვა კულტურაში, 

ზრდასრულობის აუცილებელი შემადგენელი კომპონენტი შეიძლება იყოს ქსოვის ან 

კერვის ცოდნა. ასეთ ქვეყანაში, ბავშვები ამ საქმის შესწავლას მიჰყოფენ ხელს 

ადრეული ბავშვობიდან. ყოველი ჩვენგანი ბავშვობიდანაა ინტეგრირებული 

საკუთარ საზოგადოებასა და კულტურაში. იმ დროისათვის, როცა ვხდებით 

ზრდასრულები, ჩვენ უკვე ვიცით მრავალი წეს–ჩვეულება და იმდენად ხშირად 

ვიყენებთ მათ, რომ ისინი ხდება ჩვენი მეორე ბუნება. მრავალი რამ ჩვენში 

განპირობებულია ამ წესებით და ჩვენ მივყვებით მათ ავტომატურად და 

გაუცნობიერებლად, და არ ვფიქრდებით, თუ როგორ ვიქცევით.  

აღზრდის მოდელები ინდივიდუალისტურ და კოლექტივისტურ საზოგადოებებში 

სოციოლოგია იმ ვარაუდს ეყრდნობა, რომ ნორმალურ სიტუაციაში ნორმალური 

ადამიანი რეაგირებს ისე, რა სახის ნორმალურ რეაგირებასაც არის მიჩვეული, 

სწორედ ამიტომ მისთვის საინტერესოა აღზრდის სოციალური ასპექტები. 

კულტურათა მკვლევარები ყოველთვის დიდ ყურადღებას უთმობენ აღზრდის 

მოდელების განსხვავებას სხვადასხვა კულტურაში. 

მარგარეტ მიდის დაკვირვებით, არაპეშები ბავშვებს არ უნერგავენ საკუთარი თავის 

რწმენას, სამაგიეროდ უნერგავენ იმის რწმენას, რომ ახლობელი ადამიანები 

ყოველთვის დაეხმარებიან. რუთ ბენედიქტის აღწერით, პუებლოს ტომში ადამიანთა 

ძირითადი განწყობაა უკიდურესობებისაგან თავის არიდება. ეს ხალხი აფასებს 

ზომიერებას, უარს ამბობენ ძლიერ ემოციებზე, გაურბიან ძალადობას და 

ინდივიდუალურ ,,მიწოლას’’, რომელიც აზიანებს ინტერპერსონალურ 

ურთიერთობებს. ბავშვებს ასწავლიან პასუხისმგებლობას და 
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ურთერთთანამშრომლობისაკენ სწრაფვას და არა დამოუკიდებლობას და 

თვითგანმტკიცებას. ეს აპოლონური კულტურაა. 

ვიკიუტლის ხალხი, პირიქით- არ გაურბის უკიდურესობებს. აფასებენ ნებისმიერ 

საშუალებას, რომელიც ყოველდღიური რუტინული ცხოვრებისაგან 

ათავისუფლებთ. მაღალი სოციალური სტატუსი აქვს იმას, ვინც უშიშარი და 

სასტიკია, თავშეუკავებელია სიხარულსა და მწუხარებაში. ეს არის დიონისური 

კულტურა. 

დობი - პარანოიული კულტურაა. ამ კულტურაში ბავშვებს კონკურენტული 

სულისკვეთებით ზრდიან და ადრიდანვე ასწავლიან, რომ ერთის მოგება ვიღაცის 

წაგებას ნიშნავს. 

ერიკ ერიქსონი აღწერს აღზრდის მოდელის ძირითად ორიენტაციას თანამედროვე 

დაკოტას ტომში: ამ ტომში ბავშვებს აჩვევენ ხელგაშლილობას, მათ ხშირად ჩუქნიან 

ძვირფას საჩუქრებს. აღზრდის ძირითადი საშუალებაა გაფრთხილება და შერცხვენა; 

ბავშვს უფლებას აძლევენ სიმწრისა და სიბრაზისაგან იტიროს და თვლიან, რომ ეს 

ბავშვს უფრო აძლიერებს. მათი აზრით, შერცხვენა ქმედითი მეთოდია.უფროსები 

ყველაზე უფრო ცუდ საქციელად თვლიან ეგოიზმს და ქიშპობას, სხვისი 

უბედურების ხარჯზე გაბედნიერებას და ა. შ. 

ქრისტიანობამდელ კულტურებში აღზრდის მეთოდების თავისებურების 

მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი ფაქტორია საოჯახო მეურნეობის სისტემა. 

მონადირეთა და შემგროვებელთა საზოგადოებაში, სადაც საკვების მცირე მარაგი 

აქვთ, ბავშვებში ავითარებენ თვითგადარჩენისა და თვითგამტკიცებისკენ სწრაფვას 

და ამიტომაც კონფორმულობაც ნაკლებად იჩენს თავს. სამიწათმოქმედო 

კულტურებში კი, სადაც საკვების დიდი მარაგია, სოციალიზაცია მიმართულია 

იმისკენ, რომ აღზარდონ დამთმობი, გამგონე ბავშვი და შესაბამისად, კონფორმიზმიც 

უფრო ფუნქციონალურია. 
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აღზრდაზე გავლენას ახდენს საზოგადოების სისტემის სირთულე. აღზრდის 

მოდელებზე ამ ზეგავლენას რუსი მეცნიერი ვლადიმერ დრუჟინინი აღწერს 

ოჯახური ურთიერთობების სამი განზომილებით, ესენია: დომინირება, 

პასუხისმგებლობა და სიახლოვე. მისი აღნიშვნით, რთულ კულტურებში აღზრდილ 

ბავშვებს უფრო მაღალი მაჩვენებელი აქვთ მიჯაჭვულობა-დომინანტურობის 

სკალაზე და ნაკლები - მზრუნველობა -პასუხისმგებლობის სკალაზე, ვიდრე მარტივ 

კულტურებში აღზრდილ ბავშვებს. 

მონადირეთა და თევზისჭერით დაკავებულ საზოგადოებებში ბავშვები უფრო მეტად 

არიან ორიენტირებული დამოუკიდებლობაზე, ხოლო მიწათმოქმედთა და 

მესაქონლეთა საზოგადოებები - უპასუხისმგებლობასა და გამგონობაზე. რთულ და 

განვითარებულ კულტურებში სიმძიმის ცენტრი მიჯაჭვულობა-დომინანტურობის 

ვექტორზე გადაიტანება. 

გარდა ამისა, მარტივ ქრისტიანობამდელ კულტურებში სჭარბობს 

პასუხისმგებლობის ვექტორი. მას ოჯახის მრავალრიცხოვნობის ეფექტიც ემატება: 

კონის მიხედვით, რაც უფრო მრავალრიცხოვანია ოჯახი, მით უფრო 

ავტორიტარულად აგრესიული და ნაკლებად კეთილგანწყობილი არიან ბავშვები. 

მიჯაჭვულობა 

ადამიანის განვითარების პროცესში, ბავშვობისას, მნიშვნელოვანი საკითხია 

მიჯაჭვულობა. მიჯაჭვულობას უწოდებენ განსაკუთრებულ კავშირებს ბავშვსა და 

მის პირველად აღმზრდელს შორის. მრავალი ფსიქოლოგი მიიჩნევს, რომ პირველადი 

მიჯაჭვულობა შემდგომ ცხოვრებაში განსაზღვრავს ურთიერთდამოკიდებულებას 

იმათთან, ვინც ჩვენ გვიყვარს. მიჯაჭვულობა ბავშვს აძლევს უსაფრთხოების განცდას. 

ბავშვები, რომელთაც დაბადებიდანვე დედის მიმართ ძლიერი მიჯაჭვულობა აქვთ, 

განიცდიან დიდ სტრესს მასთან განშორებისას. ჰარლოუს მიერ რეზუსის მაკაკებზე 

ჩატარებული კვლევით დადგინდა, რომ მიჯაჭვულობის განვითარებაში დიდ როლს 

თამაშობს ფიზიკური კონტაქტი და კომფორტი. ბოულბი მივიდა დასკვნამდე, რომ 



 

 

228 

 

ბავშვებს გენეტიკურად აქვთ განსაზღვრული, რომ თავიანთ პირველად 

აღმზრდელთან მიჯაჭვულობა უნდა ჩამოუყალიბდეს.  

მიჯაჭვულობის გაგება საფუძვლად უდევს ნდობის კონცეფციას. ერიკ ერიკსონმა 

აღწერა ნდობის ფორმირება, როგორც პირველი და ერთ-ერთი უმთავრესი ნაბიჯი 

ფსიქოლოგიური განვითარების პროცესში, რომელიც მიმდინარეობს მთელი 

სიცოცხლის მანძილზე. არასაკმარისი მიჯაჭვულობა იწვევს უნდობლობას და 

ბავშვურ დაუკმაყოფილებლობას. მიიჩნევა, რომ მშობლებისადმი ნდობა გავლენას 

ახდენს მომავალ ურთიერთობებზე ადამიანებთან. ერიქსონმა ბავშვობის შემდგომი 

სტადიები აღწერა, როგორც ავტონომიურობის, ინიციატივისა და კომპეტენციის 

შეძენა. პიროვნების განვითარების ყველა ამ სტადიაზე გავლენას ახდენს დედისა და 

ბავშვის ურთიერთქმედება ადრეულ ბავშვობაში. 

აშშ–ში ბავშვის მყარი მიჯაჭვულობა დედაზე ითვლება იდეალურად. ეს 

თვალსაზრისი ასახულია თავად ტერმინში, რომელიც ამოირჩიეს ეინდსვორტმა და 

მისმა კოლეგებმა. თუმცა, სხვადასხვა კულტურაში მიჯაჭვულობისადმი 

დამოკიდებულება განსხვავებულია. მაგალითად, გერმანელი დედები დიდად 

აფასებენ ბავშვის ადრეულ დამოუკიდებლობას, იდეალურად თვლიან ჩაკეტილ 

მიჯაჭვულობას, ანუ ბავშვისა და დედის კონტაქტის არიდებას. გერმანელი 

მშობლები მჭიდრო მიჯაჭვულობის მქონე ბავშვს აღიქვამენ გაფუჭებულად. 

კიბუცების პირობებში აღზრდილი ებრაელი ბავშვებიდან ნახევარს ჰქონდა 

ამბივალენტური მიჯაჭვულობა და მხოლოდ ერთ მესამედს – მყარი მიჯაჭვულობა 

მშობლებზე. ტრადიციულ იაპონურ ოჯახებში გაზრდილი ბავშვები, ასევე, 

გამოირჩევიან უმაღლესი დონის არასტაბილური ამბივალენტური მიჯაჭვულობით 

და არასდროს არიან ჩაკეტილნი. ამ ოჯახებში დედები არასდროს ტოვებენ თავიანთ 

შვილებს, მაგალითად, ძიძასთან და უვითარებენ მათ ძლიერი დამოკიდებულობის 

განცდას (რაც, თავისთავად, საინტერესოა, რადგანაც აშშ–ში კვლევამ აჩვენა, რომ 

ამბივალენტური მიჯაჭვულობა, ჩვეულებრივ, მაშინ ჩნდება, როცა მშობლები 

ნაკლებად მზრუნველნი არიან). ეს დამოკიდებულება ჯდება ოჯახური ერთგულების 
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ტრადიციულ კულტურულ იდეალში. არატრადიციულ იაპონურ ოჯახებში, სადაც 

დედასაც აქვს საკუთარი კარიერა, მიჯაჭვულობის ხასიათი ისეთივეა, როგორც აშშ–

ში. 

კვლევამ აჩვენა, რომ ეფეს ტომის ბავშვებთან ემოციური კომფორტისთვის არაა 

აუცილებელი დედასთან სიახლოვე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქმე ამგვარადვეა 

სხვა კულტურებშიც. ამ სიტუაციის შედარება, რა თქმა უნდა,  არ შეიძლება იმ 

ბავშვების სიტუაციასთან, რომლებიც ყოველდღიურად დადიან ბაგა–ბაღში ან ბაღში. 

ეფეს ტომი შედგება დიდი ოჯახებისაგან, რომლებიც წარმოადგენენ ეფეს ბავშვების 

ცხოვრების მუდმივ შემადგენელ ნაწილს. ინდუსტრიული ქვეყნების (მაგ აშშ) 

საბავშვო დაწესებულებებში დიდია კადრების დენადობა და აღმზრდელთა 

ურთიერთქმედება ბავშებთან ხანმოკლეა. ეფეს ტომი კი იძლევა ტრადიციული 

პედაგოგიური იდეების ალტერნატივას – რამდენიმე უცვლელი ადამიანის მხრიდან 

მუდმივი ზრუნვის მაგალითს საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე. 

მიიაკეს და მისი კოლეგების შრომებში, რომლებიც ეძღვნება მიჯაჭვულობის 

განვითარებას იაპონელ ბავშვებში, შეჯამებულია მრავალი ასეთი მოცემულობა. 

თავის მრავალრიცხოვან კვლევაში მიიაკემ ვერ აღმოაჩინა იაპონელი ბავშვები 

ჩაკეტილი მიჯაჭვულობით. აშშ–სგან განსხვავებით, სადაც ბავშვებს აქვთ მყარი 

მიჯაჭვულობა, იაპონელ ბავშვებში ძირითადად გამოხატულია ამბივალენტური 

ხასიათი, რომელიც ასახავს აქტიურ სურვილს, თავიდან აიცილოს ოჯახთან 

დაშორება და გააძლიეროს დედაზე დამოკიდებულება. 

მიიაკეს  ზოგიერთი შემდგომი კვლევა აჩვენებს მჭიდრო კავშირს ტემპერამენტსა და 

მიჯაჭვულობას შორის. ამ კვლევებში იზომებოდა ახალშობილთა გაღიზიანებადობა 

ძუძუს წოვის შეწყვეტის საპასუხოდ – ჩვეული მეთოდი ტემპერამენტის 

განსაზღვრისათვის – ცხოვრების მე–2 და მე–5 დღეს. ახალშობილთა ყვირილი 

კლასიფიცირებული იყო ორ ტიპად: სუსტი (სწრაფად მზარდი, ხანმოკლე, სწრაფად 

შეწყვეტადი) და გაძლიერებული (წყვეტილი, ძლიერი, ახასიათებს უწესრიგო 

მიმიკური მოძრაობები). მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ყვირილის ხასიათის 
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მიხედვით შეგვიძლია ვიწინასწარმეტყველოთ ბავშვის მიჯაჭვულობის ტიპი, 

რომელიც გაჩნდება ერთი წლის შემდეგ. სუსტად მყვირალ ბავშვებს 

განუვითარდებათ მყარი მიჯაჭვულობა, ხოლო ძლიერად მყვირალა ბავშვებს - 

ამბივალენტური, რაც საერთოდ დამახასიათებელია იაპონელი ბავშვებისათვის. 

მშობლის ტიპები 

მშობლები ასრულებენ ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ (თუ არა უმთავრეს) როლს 

ბავშვების აღზრდაში. მშობლის ქცევის სტილი შეიძლება იყოს ძალიან 

განსხვავებული. ბაუმრინდტმა გამოყო მშობლის სამი ძირითადი ტიპი. 

ავტორიტარული მშობელი მოელის შვილისგან უსიტყვო მორჩილებას და მიიჩნევს, 

რომ აუცილებელია მისი კონტროლი ყველაფერში. შემწყნარებელი მშობელი ნებას 

აძლევს ბავშვს დაარეგულიროს თავისი ცხოვრება დამოუკიდებლად და იშვიათად 

იძლევა ხისტ განწყობებს. ავტორიტეტული მშობელი მტკიცე, სამართლიანი და 

კეთილგონიერია. ეს სტილი უზრუნველყოფს ფსიქოლოგიურად ჯანმრთელი, 

კომპეტენტური და დამოუკიდებელი ბავშვების აღზრდას, რომლებიც 

ურთიერთობას ადვილად ამყარებენ სხვა ადამიანებთან. სხვა კვლევები მიუთითებენ 

მეოთხე სტილზეც – გულგრილს. გულგრილი მშობელი ზედმეტად ჩაფლულია 

თავის ცხოვრებაში, და  ადეკვატურად არ რეაგირებს საკუთარ შვილებზე და არ 

ინტერესდება მათით. 

ერთერთ საინტერესო კვლევაში  მეცნიერები ინტერპრეტაციას უკეთებდნენ 

ამერიკელ და იაპონელ დედებს და მათ შვილებს ექვსი ჰიპოთეტური სიტუაციის 

მიხედვით, რომელთაგან ყოველი გულისხმობს ბავშვის ქმედებას, რომელიც იწვევს 

დედის უკმაყოფილებას. დედების საპასუხო რეაქციაზე დაყრდნობით, მკვლევარები 

ახდენდნენ მათ სტილს – ავტორიტეტზე დამყარებული, წესებზე დამყარებული, 

გრძნობებზე დამყარებული, ბუნებრივი შედეგი და მოდელირებული ქცევა. კვლევამ 

აჩვენა, რომ იაპონელი დედები ირჩევდნენ გრძნობაზე დამყარებულ ქცევას, ხოლო 

ამერიკელი დედები – ავტორიტეტზე დამყარებულ ქცევას. ავტორებს მიაჩნიათ, რომ 

მათი მონაცემები დამყარებულია სოციალიზაციის კულტურულ განსხვავებაზე, 
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რომელიც იაპონიაში დამყარებულია პიროვნულ და პიროვნებათშორის კავშირებზე, 

ხოლო ამერიკაში – უმეტესად დასჯასა და ჯილდოზე. 

განსხვავებული კულტურების შესწავლისას გამოვლინდა განსხვავებები ოჯახში 

მშობლების მშობლიურ მოვალეობებს შორის. ბესტი, ჰაუსი, ბერნარდი და სპიკერი 

იკვლევდნენ ამ განსხვავებებს ბავშვებთან დამოკიდებულებაში საფრანგეთში, 

გერმანიაში და იტალიაში. აღმოჩნდა რომ საფრანგეთში და იტალიაში მამები უფრო 

თამაშობენ ბავშვებთან, ვიდრე დედები, ხოლო გერმანიაში - პირიქით. დევერომ, 

ბრონფენბრენმა და სიციმ აღმოაჩინეს რომ  დედის როლის ფლობა უფრო შესამჩნევია 

გერმანულ და ამერიკულ ოჯახებში,  ამერიკულ შერჩევაში დედების და მამების 

როლების დიფერენციაცია უფრო მკაფიოდაა გამოხატული, ვიდრე გერმანულში. 

ბრონშტეინმა აღმოაჩინა რომ მექსიკელი მამები უფრო ხშირად ურთიერთობენ 

შვილებთან და ეთამაშებიან მათ, ხოლო დედები მათი ფიზიკური მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილებით უფრო არიან დაკავებულები. 

დჯოში და მაკ-ლინი იკვლევდნენ დედის მოლოდინებს ბავშვის განვითარებასთან 

დაკავშირებით ინდოეთში, იაპონიასა და ინგლისში. ამ კვლევაში დედებს 

სთხოვდნენ დაესახელებინათ ასაკი, როცა მათი აზრით ბავშვი შეძლებს ყოველი 

დავალების შესრულებას 45 დავალებიდან. იაპონელი დედები უფრო მეტ იმედებს 

ამყარებდნენ თავიანთ შვილებზე სწავლის სფეროში, პირადი ჰიგიენისა და 

დამოუკიდებლობის სფეროში, ვიდრე ბრიტანელი დედები. ინდოელი დედები 

ყველაფერში უფრო ნაკლებს ელოდნენ თავიანთი შვილებისგან, ვიდრე იაპონელი და 

ინგლისელი დედები, დამოუკიდებლობის გამოკლებით. სხვა ავტორები მივიდენ 

დასკვნამდე რომ ინდოეთსა და ამერიკაში არსებობს კავშირი მშობლების ქცევას 

შორის და ბავშვების გარკვეულ შტრიხებს შორის, როგორიცაა მადლიერება, 

მედგრობა და დეპრესიისკენ მიდრეკილება. 

ოჯახის სტრუქტურა 
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ოჯახის სტრუქტურა მნიშვნელოვან გავლენს ახდენს ბავშვის აღზრდაზე. მრავალ 

კულტურაში აქვთ დიდი ოჯახები. მაგ, ამერიკაში 1984 წელს არაამერიკელი 

ბავშვების 31 % ცხოვრობდა ასეთ ოჯახებში, აშინ როცა სხვა რასებში ეს მაჩვენებელი 

იყო მხოლოდ 19,8%. დიდი ოჯახები - აუცილებელი შტრიხია ბავშვის 

აღზრდისთვის, მაშინაც კი თუ მატერიალური რესურსები შეზღუდული არაა. დიდი 

ოჯახში ბავშვის აღზრდა ყველა ნათესავის მიერ - მნიშვნელოვანი ნაწილია მრავალი 

ქვეყნის კულტურაში. ოჯახი - ეს ბუფერული ზონაა, რომელიც იცავს სტრესული 

ზემოქმედებისგან ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მნიშნელოვანი საშუალებაა 

კულტურის გასაცემად თაობიდან თაობაზე. 

დიდმა ოჯახებმა შეიძლება ისე შეუწყონ ხელი ბავშვის განვითარებას, როგორც ეს ვერ 

მოხდებოდა ჩვეულებრივ  ნუკლეარულ ოჯახში (სადაც მარტო მშობლები და 

ბავშვია). დიდ ოჯახში დედა არის მთავარი აღმზრდელი, მაგრამ ბავშვები ხშირად 

ურთიერთობენ მამასთან, ბებიებთან და ბაბუებთან, ნათლიებთან, და-ძმასთან და ა. 

შ.  ეს ხელს უწყობს ბავშვის წარმატებულ აღზრდას. 

ამერიკაში, ბავშვის აღზრდაში ნათესავების მონაწილეობა ხშირად აღიქმება როგორც 

მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის შედეგი ოჯახში. ასეთი შეზღუდული რესურსები 

რეალობა იყო 11,2 მილიონი ბავშვისთვის ამერიკაში, რომლებიც სიღარიბის ზღვარს 

ქვემოთ ცხოვრებდნენ 1990 წლისთვის. მრავალი მათგანი გაუჩნდა მარტოხელა 

დედას, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის აღზრდაში ნათესავების 

ჩართვა. 

ბებიები უფრო აქტიურად მონაწილეობენ შვილიშვილების აღზრდაში, თუ 

ცხოვრობენ ზრდასრულ გოგოსთან(შვილთან) ერთად. ასეთ ბავშვებს ყავთ უფრო 

მეტი აღმზრდელი და მეტი სოციალური კავშირები, ვიდრე მათ თანატოლებს 

ნუკლეარული ოჯახებიდან.  არასრულწლოვანი მშობლების შემთხვევაში ბებიის 

ჩარევა დედის ხაზიდან დედის ახალგაზრდობასთან დაკავშირებულ ბევრ 

პრობლემას ხსნის. ბებია ხშირად არის მნიშვნელოვანი წყარო ინფორმაციის ბავშვის 

განვითარების შესახებ. ასეთ ოჯახებში ბებია მნიშნელოვან როლს თამაშობს როგორც 
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მასწავლებელი და მაგალითი შვილისთვის და მას შეუძლია შექმნას კარგი 

ატმოსფერო ბავშვის განვითარებისთვის. 

ბავშვების აღზრდა ხშირად მიმდინარეობს განსხვავებულ ეკონომიკურ პირობებში, 

თუნდაც ერთი სახელმწიფოს ფარგლებში. ეს მრავალფეროვანი პირობები ქმნიან 

სოციალიზაციის პროცესებს, რომელიც განსხვავებულია განსხვავებულ 

კულტურებში. ბავშვის აღზრდის პრაქტიკა განსხვავდება არამარტო შეხედულებებს 

შორის განსხვავების გამო, არამედ ცხოვრების სტანდარტებს შრის მნიშვნელოვან 

განსხვავების  გამო. ჩვეული სტანდარტებით მშობლების ქცევის შეფასებამ არასწორ 

დასკვნებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. წარმოიდგინეთ ქალი ბრაზილიის 

ჯურღმულებიდან რომელიც სამ პატარა შვილს მთელი დღით ამწყვდევს ბნელ, 

ვიწრო ქოხში, თვითონ კი ცდილობს მათთვის საკვები და სამოსი იშოვოს. ჩვენ მას 

ვერ შევაფასებთ უზრუნველყოფილი ადამიანების სტანდარტების მიხედვით. 

ეს დადასტურებული იქნა კვლევის მიერ, რომელიც იკვლევდა დედების მუშაობას 

ამერიკასა და არგენტინაში, რომლებსაც ყავთ ერთი შვილი. ორივე ქვეყანაში ქალის 

სამუშაო ბავშვის გაჩენის შემდეგ დაკავშირებული იყო ქორწინების დროსა და 

ორსულობის დროს მუშაობასთან. მაგრამ ამერიკაში განათლებული ქალები უფრო 

პრესტიჟული სამუშაოთი მუშაობდნენ მეტხანს, ვიდრე ასეთივე ქალები 

არგენტინაში. ამგვარად, ორი ქვეყნის ეკონომიკური და კულტურული განსხვავება 

გავლენას ახდენდა ქალის გადაწყვეტილებაზე სამუშაო დღის ხანგრძლივობასთან 

დაკავშრებით.   

ყველასათვის ცნობილია, რომ მტირალა ბავშვის დასაწყნარებლად, ის ხელში უნდა 

ავიყვანოთ, ხოლო ბავშვები, როლებსაც არ იყვანენ ხელში, რათა არ გააფუჭონ, 

ბოლოს უფრო მეტს ტირიან. თუმცა ჩინეთის რომელიღაც რაიონებში რამდენიმე 

კვირის ბავშვებს მარტოს ტოვებენ სანამ მათი დედები მინდორში მუშაობენ. 

სხვადასხვა კულტურის კვლევამ გვიჩვენა არამარტო განსხვავებები, არამედ 

მრავალრიცხოვანი მსგავსებაც მშობლების ქცევაში. მაგალითად, კელიმ და ტზენგმა 
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დაადგინეს, რომ ამერიკაში ევროპელი და იაპონური წარმოშობის დედები 

ყურადღებას აქცევენ მანერებს, სასკოლო წარმატებებს და ბავშვის ემოციონალურ 

მდგომარეობას 6-8 უფრო მეტად, ვიდრე 3-5 წლის ასაკში. სოლი-კამარა და ფოკე 

აფასებდნენ მშობლების ქცევას 100ბალიან შკალაზე და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ 

მექსიკელი და ამერიკელი დედები არ განსხვავდებიან თავიანთ მშობლიურ 

მოლოდინებსა და ქცევაში. 

პეპსიმ, უოლკერმა, ტრიმბოლმა აღმოაჩინეს, რომ ანგლოამერიკელებში, ბერძნებში 

და ვიეტნამელ ეთნიკურ ჯგუფებში მშობლის ძალაუფლების გამოყენება არის 

ყველაზე გავრცელებული მეთოდიკა დისციპლინური ზემოქმედებისა. კელერი, 

ჩაზიოტისი და რუნდე ასევე გვაცნობენ კულტურულ მსგავსებაზე ამერიკელ, 

გერმანელ და ბერძენ მშობლებს შორის ვერბალურ და ბგერით ქცევაში. 

რონერმა ინდიელი ტომების ეთნოგრაფიულ მონაცემებზე და 101 კულტურის 

შესწავლაზე დაყრდნობით ჩამოაყალიბა სოციალიზაციის კონცეფცია; მან გამოყო 

მშობლის ბავშვისადმი დამოკიდებულების სამი ტიპი: 1.გაგება, სითბო დ 

სიყვარული; 2. მტრობის განცდა-აგრესია. 3. ინდიფერენტულობა. მისი აზრით, ეს 

დამოკიდებულებები სხვადასხვა ხარისხით ახასიათებენ კულტურას და 

მნიშვნელოვან კავშირშია მშობლების მხრიდან კონტროლთან - რაც ძალიან 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია აღზრდის მოდელში. ბავშვების მიერ ამ კონტროლის 

მიმღებლობა დამოკიდებულია იმაზე, პედალირებულია თუ არა კონტროლი 

მშობლების მხრიდან ამა თუ იმ კულტურაში. მაგალითად, კორეაში მშობლების 

მხრიდან კონტროლი ნორმად აღიქმება. ხოლო, იმ კულტურაში , სადაც მშობლების 

მხრიდან სირბილე და მიმტევებლობაა ძალზე ღირებული, ასეთი კონტროლი 

უარყოფითად აღიქმება. 

ტრიანდისი აღნიშნავს, რომ როლური მიმართება ,,მშობელი-შვილი’’ უფრო 

ინტიმურია კოლექტივისტურ საზოგადოებაში, ვიდრე ინდივიდუალისტურ 

კულტურაში. 
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აღზრდის მოდელში კონტროლის ელემენტი ძალზედ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, 

რადგან იგი პირდაპირაა დაკავშირებული იმასთან თუ კულტურაში აღზრდის 

მოდელში რაზე კეთდება აქცენტი თვითგანმტკიცებაზე თუ დათმობაზე. 

ინდივიდუალისტურ საზოგადოებაში მოქმედი აღზრდის მოდელი 

ორიენტირებულია ავტონომიური პიროვნების ფორმირებაზე: ბავშვებს ასწავლიან 

შეიცნონ საკუთარი თავი, იყვნენ თავისთავადნი და დაეხმარონ საკუთარ თავს. 

დასავლური კულტურის თვალსაზრისით , ცხოვრება უფრო მდიდარი იქნება თუ 

ადამიანი გაარკვევს თავის შესაძლებლობებს და ირწმუნებს საკუთარ ძალებს. არაა 

სავალდებულო ყოველთვის სხვის ნათქვამს მიჰყვე. ჯერ საკუთარი თავი თუ არ 

გიყვარს, სხვასაც ვერ შეიყვარებ. ინდივიდუალისტური კულტურის მიზანია 

ინდივიდუალური პოტენციის განვითარება. გამორჩეულობა აღიარებული და 

წახალისებულია.  აღზრდის დასავლურ ორიენტაციაში დიდი როლი მიუძღვის 

პროტესტანტულ ეთიკას, რომელიც თვითგანმტკიცებისაკენ სწრაფვას ყველანაირად 

უწყობს ხელს. მაგალითად, ერიქსონი აღნიშნავდა, რომ პურიტანულ ოჯახებში 

იზრდებიან ინდივიდუალისტები, თავდაჯერებულები, საბრძოლველად და 

კონკურენციისათვის მზადმყოფნი. ასეთ ოჯახებში ქალი ძლიერია, იგი წარმართვას 

როგორც ოჯახის და ასევე საზოგადოებრივ საქმიანობასაც. 

კოლექტივისტური საზოგადოების აღზრდის მოდელი სრულიად განსხვავებულია. 

აქ სოციალური ინსტიტუტები, ტრადიციები და ადათ-წესები  აყალიბებენ იმდაგვარ 

სისტემას, რომ ადამიანი მოიაზრება რაღაცის ან ვიღაცის ნაწილად, კუთვნილებად. 

მნიშვნელოვანია ადამიანის ქცევისა და მის გარშემომყოფთა (ოჯახის, მეგობრების , 

თანამშრომლების და ა. შ.) მოლოდინების შესაბამისობა. ასეთი ტიპის 

საზოგადოებებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სოციალური კავშირების 

ჰარმონიულობას და თვითშეფასება განისაზღვრება იმით, თუ რას ფიქრობენ 

ინდივიდზე გარშემომყოფები. 

დასავლურ კულტურებში ბუნებრივად მიიჩნევა ის, რომ მოზარდი მშობლების ნების 

წინააღმდეგ მიდის და ეწინააღმდეგება მათ ავტორიტეტს. მაგრამ არსებობს 
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საზოგადოებები, სადაც სქესობრივი სიმწიფე სწორედ გაძლიერებულ კონფორმიზმს 

ნიშნავს. მაგალითად, შეინენების ტომში, ბავშვს ადრეული ასაკიდან უნერგავენ, რომ 

მთავარია მამას გავდეს. ცდილობენ ბავშვს კონფორმიზმი გამოუმუშაონ, ამიტომ ამ 

საზოგადოებაში მშობლების მიმართ ამბოხება ძირითადად არ გვხდება, რადგან აქ 

სიმწიფე სოციალური გარემოს მიმართ კონფორმიზმს ნიშნავს. 

მეცნიერები დიდ ხანს კამათობდნენ შეიძლება თუ არა კონფორმულობა რომელიმე 

კულტურის მახასიათებელ თვისებად ჩაითვალოს. ახლა მკვლევარები ერთხმად 

აღნიშნავენ კოლექტივისტური კულტურების უფრო მეტ ორიენტაციას 

კონფორმულობა, ვიდრე ეს ინდივიდუალისტურ საზოგადოებებშია. ეს 

დადასტურდა კვლევის შედეგებით. მკვლევარებმა ამის მიზეზებზეც მიუთითეს, 

ესენია: 

• კოლ

ექტივისტები უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ კოლექტიურ მიზნებს. 

 

• უფრ

ო მეტად აწუხებთ თუ ,,რას იტყვის ხალხი’’ და როგორ გამოიყურებიან სხვების 

თვალში, რაც თავისთავად აისახება მათ საქციელზე. 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ მკვლევარები მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ კონფორმისტული 

ტენდენციების შესუსტების ორიენტაციას ინდივიდუალური ღირებულებების 

გაცნობის შემდეგად. ასევე, ცვლილებები შეინიშნება ინდივიდუალისტურ 

კულტურებშიც, რაც თავის მხრივ, ინდივიდუალისტური ორიენტაციის შესუსტებაში 

გამოიხატება. მაგალითად, მკვლევარებმა, რომლებიც დამოუკიდებლობასა და 

მორჩილებას სწავლობდნენ, ორი ტიპის კულტურაში ცვლილებები აღმოაჩინეს. 

ძირითადად ცვლილებები შეინიშნება საშუალო კლასის ამერიკელებსა და 

იაპონელებთან. ამერიკელების დიდი პატივისცემის მიუხედავად 

დამოუკიდებლობის მიმართ, შეინიშნება ინდივიდუალიზმიდან სოციალური 
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ურთიერთობებისა და შემჭიდროებისაკენ მზარდი გადახრა. ხოლო იაპონელებთან - 

ეგალიტარიზმის (სოციალური თანასწორობის) ტენდენციის გაძლიერება. 

ამრიგად, კულტურული გარემო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ადამიანის 

განვითარების პროცესზე. კულტურები ერთმანეთისაგან განსხვავდება ტრადიციითა 

და ღირებულებების სისტემით, რაც ასახვას ჰპოვებს აღზრდის მეთოდებზე, 

განსხვავებულია ასევე  სოციალიზაციის პროცესი, რისი საშუალებითაც ინდივიდი 

შეიმეცნებს  კულტურის სპეციფიკას. აქედან გამომდინარე, განსხვავდება 

ერთმანეთისაგან ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებისათვის  

დამახასიათებელი სოციალიზაციის პროცესი და აღზრდის მეთოდები. 
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მეცამეტე ნაწილი 

აბორიგენული მიდგომა - ინდიგენიზაცია  

 

ლალი სურმანიძე. 
 „ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები 

 (თეორიული მოდელები, ემპირიული კვლევები) 2000. #5 

 

დასავლეთი დიდხანს რჩებოდა აზიური, აფრიკული, ლათინოამერიკული 

სოციალური მეცნიერებების ეტალონად. მიიჩნეოდა, რომ თუ შედეგები დასავლურ 

თეორიებს არ შეესაბამება, თვითონ მონაცემები არ არის წესრიგში. 

ტრიანდისი ამ ვითარებასთან დაკავშირებით არცთუ ირონიის გარეშე აღნიშნავს იმ 

სავალალო ცდომილებას, დასავლელ მეცნიერებს რომ აქვთ საკვლევ პრობლემებთან 

დაკავშირებით არადასავლური ტიპის კულტურებში. მაგალითად, იაპონელებსო _ 

წერს იგი _ ბევრად უფრო ნაკლებად აწუხებთ კოგნიტური შესატყვისობის 

პრობლემები, ვიდრე დასავლური კულტურის წარმომადგენლებს. “კოგნიტური 

ბალანსის”, “კოგნიტური დისონანსის”, ”კოგნიტური კონგრუენტობის” და ა. შ. 

პრობლემები, რომელიც ასე აქტუალურია დასავლელი (ევრო ამერიკელი) 

მკვლევრებისთვის, სათავეს ძველბერძნულ სააზროვნო ტრადიციაში იღებს 

შესატყვისობის იდეის სახით; დასავლეთში გვგონია, რომ თუ “ა” ჭეშმარიტია, მაშინ 

“ბ” არ შეიძლება ჭეშმარიტი იყოს; ამგვარი თვალსაზრისი კი დიდად აზრიანი არაა იმ 

კულტურებში (მაგალითად ინდურში), სადაც ფართოდაა გავრცელებული 

ფილოსოფიური მონიზმი, რომლის მიხედვითაც “ყოველივე ერთიანია” და დიადი 

ჭეშმარიტების საპირისპიროც ასევე “დიადი ჭეშმარიტებაა” (ტრიანდის;1994 გვ. 4). 

პირველად იაპონელებმა დასვეს საკითხი იმის თაობაზე, რომ დასავლური თეორიები 

თუ მცდარი არა, უნივერსალური მაინც არაა. დღეს თვალშისაცემია არადასავლელ 

მეცნიერთა პოზიცია, რომელთა აზრით, უნდა შეიქმნას ადგილობრივი 

(“ინდიგენური”) მეცნიერება; ისინი ისწრაფვიან, კულტურულ ჯგუფს შეხედონ მისი 
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წევრების თვალით და რაც მთავარია, მუდმივად იქნეს გათვალისწინებული 

კონკრეტული კულტურისთვის დამახასიათებელი სოციალური კონტექსტი. 

მეცნიერება ესწრაფვის გამოავლინოს ქცევის უნივერსალური პრინციპები. იმის 

დაშვება, რომ ეს პრინციპები კულტურითაა განპირობებული და არა კულტურულად 

უნივერსალური, გარკვეულ სირთულეებს ქმნის. მაგრამ მეცნიერება ცოდნას 

გარკვეულ ეტაპზე აღწევს, მოვლენების კონცეპტუალიზაცია და მათი შესასწავლი 

მეთოდოლოგიაც გაჯერებულია კულტურული ღირებულებებითა და ვარაუდებით. 

მკვლევარი არ მოქმედებს კულტურულ ვაკუუმში, შესაბამისად, არც ცოდნა 

ყალიბდება მისგან დამოუკიდებლად, ეს ცოდნაც კულტურის პროდუქტია.  

კულტურათა კვლევის თანამედროვე ეტაპზე, განსაკუთრებით ბოლო ორი 

ათწლეულის მანძილზე, კონფუციანური მემკვიდრეობის კულტურებში განვითარდა 

მეცნიერების ე. წ. ინდიგენიზაციის თვალსაზრისი. ამის ხელშემწყობი იყო ის 

უკმარისობა, რომელსაც იწვევდა დასავლური თეორიებისთვის ტიპიური 

ინდივიდუალიზმისკენ გადახრა. ავტონომიური ინდივიდის თეორიები ეჭვქვეშ 

დადგა როგორც ისტორიული, ისე გლობალური თვალსაზრისით. კონფუციანური 

მემკვიდრეობის კულტურებში _ იაპონიაში, ჩინეთში, კორეაში, ფილიპინებში, 

მკვლევრებმა ხმა აღიმაღლეს არსებული ვითარების წინააღმდეგ და მხარი დაუჭირეს 

ინდიგენიზაციას, რადგან სოციალური ცხოვრების ინდივიდუალისტური მოდელი 

არ წარმოაჩენს სრულ ადამიანურ გამოცდილებას. 

ცნობილი ფილიპინელი მკვლევრის _ _ დავიდ Hო-ს განსაზღვრებით, ინდიგენური 

მოძღვრება ადამიანის ქცევისა და მენტალური პროცესების შესახებ კულტურულ 

კონტექსტში ეფუძნება კონკრეტული კულტურის ღირებულებებს, კონცეპტებს, 

რწმენათა სისტემებს, მეთოდოლოგიასა და საკვლევი სპეციფიკური ჯგუფის 

(ეთნიკური თუ კულტურული) ინდიგენურ მახასიათებლებს. ამიტომ ინდიგენური 

მიდგომით მოპოვებული ცოდნა ხასიათდება არა იმდენად ცოდნის სტრუქტურით, 

რომელსაც ფლობს კულტურული ჯგუფის შესახებ, რამდენადაც კულტურულ 

ჯგუფზე დაყრდნობით შექმნილი კონცეფციებითა და მეთოდოლოგიებით, 
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რომელთა მეშვეობითაც გახდება ცოდნის განზოგადება. თვალშისაცემია კულტურის 

წარმომადგენელთა თავისებურებების შესწავლის ტენდენცია არა სტანდარტული, 

არამედ ადგილობრივ კონცეპტუალურ და საინტერპრეტაციო მოდელებზე 

დაყრდნობით. 

ცნობილი ფილიპინელი მკვლევარი აღნიშნავს, რომ ინდიგენიზაციას ჰყავს თავისი 

დამცველებიც და მოწინააღმდეგეებიც. M  

ინდიგენიზაციის მოწინააღმდეგეებს შემდეგი არგუმენტები აქვთ:  

ინდიგენური თეორიები კროსკულტურულზე დაქვემდებარებულად განიხილება და 

ამდენად, მისი დეფინიცია წინასწარაა განსაზღვრული; ინდიგენური თეორიები 

იმთავითვე არასრულია; ისინი ვერ იქნება ზოგადი თეორიები ადამიანის ქცევის 

შესახებ; ინდიგენიზაციამ კულტურა შეიძლება ავტოქტონურებამდე მიიყვანოს, 

წინააღმდეგობა გაუწიოს მისი მოვლენების სააშკარაოზე გამოტანას და ცვლილებებს 

გარე ფაქტორების ზეგავლენით, ამდენად, იგი შიგნით მიმართული, 

კონსერვატიული და განვითარებისთვის გარე სტიმულების დამხშობია. არსებობს 

ბევრი გამოსაკვლევი ცალკეული კულტურა და ყოველი მათგანისთვის ცალკე 

მეცნიერების შექმნა თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც უსაფუძვლოა და 

არაჯანსაღი.  

ინდიგენიზაციას მხარს უჭერენ შემდეგი არგუმენტებით: 

კონცეპტუალური ჩარჩოები და მეთოდოლოგიური საფუძვლები უნდა 

ჩამოყალიბდეს არა შემოტანილ მოდელებზე დაყრდნობით, არამედ მიზნობრივად, 

ადგილობრივი კულტურის გამოკვლევის საფუძველზე, რადგან დასავლური 

კონცეპტები შეიძლება არარელევანტური და გამოუსადეგარი იყოს აზიაში. 

მაგალითად, დასავლური იდეოლოგიური ვარაუდები, ვთქვათ, ინდივიდუალიზმი, 

აზიური ეთნოსისთვის უცხოა. ამიტომ მათზე ბრმა მიდევნებამ შეიძლება აზიის და 

აზიელების არასწორ გაგებამდე მიგვიყვანოს. Hო-ს აზრით, "დასავლური 

ფსიქოლოგიის აზიაზე სრული გადატანა კულტურული იმპერიალიზმის სახეა და 
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ხელს უწყობს ცნობიერების კოლონიზაციას"; იგი აღნიშნავს, აზიელები საგანგაშო 

კონფრონტაციაში არიან მათ შესახებ სტერეოტიპების გამო, რომლებიც არა მხოლოდ 

დასავლეთელმა, არამედ ამერიკულ ფსიქოლოგიაზე დაყრდნობილმა აზიელმა 

მკვლევარებმაც შექმნესო. 

ჰო გამოყოფს ინდიგენურ და ეგზოტიკურ თეორიებსა და თეორეტიკოსებს _ როცა 

მკვლევარი თავისი კულტურისთვის ბუნებრივ (ანუ მშობლიურ) ღირებულებებსა და 

კონცეპტებს ეყრდნობა, წარმოჩინდება ადგილობრივი მკვიდრთა თვალთახედვა; 

როცა ამ ტიპის თეორიები ერთიანდება უცხო კულტურის ღირებულებებთან და 

კონცეპტებთან, ვლინდება აუტსაიდერების თვალთახედვა; რომელს შეიძლება 

ვენდოთ მათ შორის? Hო-ს აზრით, ასეთი თეორიები ერთი და იგივე იმპლიციტურად 

მოცემული მსოფლმხედველობის ასახვა და გამოხატულებაა, თუ ისინი საკუთარი 

კულტურის ღირებულებებსა და კონცეპტებს ეყრდნობიან და, ამდენად, მხოლოდ 

მიზნით განსხვავდებიან.  

თეორეტიკოსთა შედარებაც პრაქტიკულად სხვადასხვა კულტურული ტიპის 

შედარებაა. გარკვეული კონსტრუქტები (მოქმედი პირი, ეგო, სელფ, პიროვნება) 

ასახავს დასავლეთისთვის დამახასიათებელ ადამიანური ყოფიერების 

ინდივიდუალისტურ კონცეპციას; ამის საპირისპიროდ, სხვა კატეგორიის 

კონსტრუქტები (სახე, მიჯაჭვულობითი ორიენტაცია, მიჯაჭვულობითი 

იდენტურობა) ასახავს კონფუციანური კულტურებისთვის დამახასიათებელ 

დამოკიდებულებით (მიჯაჭვულობის) კონცეპციას. 

მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებს ინდივიდის თვისებებს ურთიერთობრივი 

კონტექსტის გარეშე, საკმარისი არაა ქცევის ასახსნელად: ინდივიდის თვისებები 

შეიძლება ურთიერთქმედებდნენ ჯგუფის თვისებებთან, რაც სრულიად 

განსხვავებულ ქცევებში აისახება. მაგალითად, ინტელექტუალური პიროვნება 

შეიძლება ეფექტურად ფუნქციონირებდეს ადეკვატური ინტელექტის მქონე 

პიროვნებებთან, მაგრამ სრულიად არაეფექტური აღმოჩნდეს დაბალი ინტელექტის 

მქონეთა გვერდით. სხვა კულტურის წარმომადგენელთან ქორწინებისას ხშირად 
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სრულიად განსხვავებული შეხედულებების წინაშე დადგებიან ქორწინების თაობაზე 

და აუცილებელი გახდება მეუღლეთაგან რომელიმეს მიერ ქცევის მკვეთრი შეცვლა. 

ეს მაგალითი კარგად ავლენს ინდივიდის ატრიბუტებისა და კულტურულად 

განსაზღვრული როლების ურთიერთქმედებას .ანუ ფოკუსირება გახდება 

პიროვნებაზე სხვადასხვა ურთიერთობრივ სიტუაციაში, ფოკუსირებულია 

ურთიერთქმედების სუბიექტები ურთიერთობრივ კონტექსტში. ინდიგენური 

თეორიისთვის ეს ორი მომენტი საბაზისოა. 

მეთოდოლოგიურ მიმართებითობას უნივერსალური სანდოობა აქვს; ამის 

მიზეზი ისაა, რომ სოციალური ქცევა ყოველთვის რაღაც მიმართებით-

ურთიერთობრივ კონტექსტში გახდება ყოველგვარი სოციალურ-ეკონომიკური 

და კულტურული განსხვავებების მიუხედავად. ტრადიციულად, ამგვარ 

კონსტრუქციებს ნაკლები ყურადღება ეთმობა.…ყველაზე მნიშვნელოვანი 

მიმართებით-ურთიერთობრივი კონტექსტია ინტერპერსონალური 

ურთიერთობები (მაგ. მშობელი-შვილი). ამ ურთიერთობათა საკუთარი ნიშნები 

(თვისებები) არ იცვლება სიტუაციების და ინდივიდების მიხედვით _ ეს 

თვისებები ხანგრძლივი და უცვლელია სხვადასხვაგვარ სიტუაციაში. 

მაგალითად, თაობათაშორისი ურთიერთობების კონფუციანურ განსაზღვრებას 

საფუძვლად უდევს შვილების პატივისცემა მშობლების მიმართ და არა აქვს 

მნიშვნელობა, სად და როდის გახდება იგი.  

ამგვარად, ინდიგენური თეორიები იყენებს გამოსაკვლევ კულტურულ ჯგუფზე 

დაფუძნებულ კონცეფციებს და მეთოდოლოგიებს; ესაა მისი ძლიერებაც და 

შეზღუდვაც. ძალა ისაა, რომ შესაძლებელი გახდება ადგილობრივების მიერ 

საკუთარი თავის გაგების დადგენა, რაც სხვა გზით შეუძლებელია; შეზღუდვა ისაა, 

რომ ეს კონცეფციები ვერ თავსდება ჩამოყალიბებული, დასრულებული 

ფსიქოლოგიური ცოდნის სისტემაში. 
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თეორიებს, თეორეტიკოსებსა და კულტურებს შორის მსგავსებაც და განსხვავებაც 

ძალზე მნიშვნელოვანია და ისინი ყოველთვის უნდა იქნეს გათვალისწინებული. 

უპირატესობა არა აქვს ინდიგენურ თეორიებს ან პირიქით. Q 

დიდად გასაკვირი არაა, როცა ადგილობრივი მკვიდრის თვალსაზრისი თავისი 

კულტურის შესახებ განსხვავდება აუტსაიდერის თვალსაზრისისგან; მეტიც, 

განსხვავება ადგილობრივებს შორისაცაა. ორივე ტიპის განსხვავება _ 

ინტერკულტურულიც და ინტრაკულტურულიც _ ახსნას მოითხოვს.  

უცხო ცნებების სესხება, Hო-ს აზრით, მაინცდამაინც ეთნოცენტრიზმი ან 

კულტუროცენტრიზმი არაა, ხშირად ეს ერთგვარი კულტურული განაყოფიერებაა, 

რაც შეიძლება მშვენიერი შემოქმედებითი სინთეზით დამთავრდეს. Y 

ყოველი კულტურის რესურსი განიხილება პოტენციურ საშუალებად როგორც 

ადგილობრივი, ისე ეგზოტიკური კულტურისთვის დამახასიათებელი ქცევის 

ასახსნელად. 

რეალობის კონსტრუირება ამა თუ იმ კულტურაში ან კულტურებს შორის შეიძლება 

მრავალგვარად; სხვადასხვაგვარი კულტურული წარმოშობის თვალსაზრისები 

მისაღებია და ამიტომ პრიორიტეტი არც ერთს არ ენიჭება.  

ამგვარად, ფილიპინელი მკვლევრის თვალსაზრისით, ინდიგენიზაცია კვლევის 

პროცესის ღირებული, აუცილებელი საფეხურიც კი. 

ინდიგენური მეთოდოლოგიები და მათ შორის, ფსიქოლოგია დაჟინებით მოითხოვს, 

რომ მიზნობრივ ანუ გამოსაკვლევ ჯგუფს მისივე მკვიდრის თვალით შევხედოთ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ გადმოცემული კონცეპცია ასახავს თანამედროვე სოციალურ 

მეცნიერებაში ფართოდ გავრცელებულ ტენდენციას, რომელიც თავს იჩენს 

ეთნომეთოდოლოგიების სახით. 

კვლევის ინდიგენური _ ემიკური მეთოდები 
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იმ კულტურული ფენომენის გამოვლენას, რომელიც კოგნიტურ პერცეფციას 

გამოეყოფა, მკვლევრები მიიჩნევენ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვნად 

კროსკულტურულიდან ინდიგენური კონცეფციების წარმოსაქმნელად.  

სპეციალისტები გამუდმებით აღნიშნავენ, რომ დასავლეთში ჩამოყალიბებული 

თეორიული მიდგომა ვერ ითვალისწინებს იმ სოციოცენტრულ კულტურულ 

ტენდენციებს, რომელიც ბატონობს ურთიერთდამოკიდებულ, კოლექტივისტურ, 

ოჯახზე დაფუძნებულ საზოგადოებებში და უკარნახებს სოციალური ინტერაქციის 

წამყვან ფორმებს. მაგალითად, მიღწევის ორიენტაციის შესწავლისას, 

კოლექტივისტური კულტურის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გათვალისწინებული 

უნდა იქნეს ფორმათა მისაღებობა მიზნის მისაღწევად 

კონკრეტულ არადასავლურ კულტურებში მკვლევარებს შორის შეუთანხმებლობა 

პიროვნების ძირითადი საზომების თაობაზე, თვისებათა შერჩევის პრაქტიკა 

უცხოურ ტესტებზე დაყრდნობით, საკუთარი ადეკვატური ტესტების უქონლობის 

გამო უცხოური ტესტების გამოყენება ადეკვატურ მონაცემთა მოპოვებაში ბევრ 

პრობლემას ქმნის. მკვლევრები გამუდმებით აღნიშნავენ, რომ ბევრ აზიურ 

კულტურაში შეტანილი ტექნიკის (კითხვარი, ფორმალიზებული ინტერვიუ, ტესტი) 

გამოყენება შეზღუდულია გაუნათლებლობით, არადასავლურ კულტურებში 

მგრძნობელობითი ფაქტორების დიდი მნიშვნელობით, გამოკვლევაში მათი როლის 

დაუდგენლობით და ა. შ. ყოველივე კი ქმნის ადეკვატური მეთოდების შექმნის 

აუცილებლობას.  

დასავლეთელ და ფილიპინელ მკვლევართა ერთობლივი ძალისხმევით (T.Church, 

A.J. Carlota, M.Katigbak,Ma.A Guanson-Lapena) ჩამოყალიბებულ იქნა ფილიპინური 

კულტურისთვის ადეკვატური ქცევა_განწყობებისა და თვისებების ინვენტარი და 

აპრობირებულ იქნა კონკრეტულად ემიკ-ური მეთოდი, რომელიც წარმოადგენს 

გამოკითხვის მეთოდის ნაირსახეობას 
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მონაცემთა შეგროვების ინდიგენური, ე. წ. . გარშემომყოფთა გამოკითხვა, შედარებით 

ბუნებრივი, არაფორმალურ გამოკითხვაზე დაფუძნებული ტექნიკაა, რომელიც 

შემდეგნაირად შეიძლება დახასიათდეს: 

1.

 რად

გან ეფუძნება კონკრეტულ (ფილიპინურ) კულტურას, ამიტომ ურთიერთობის ფორმა 

რესპონდენტთან კარგად გასაგები და მისაღებია, ამდენად, კულტურის 

წარმომადგენელთა მიერ არ აღიქმება თავსმოხვეულად. შესაბამისად, მისი 

უპირატესობაა მეტი მოქნილობა და სანდოობა, რაც ინფორმაციას იცავს მკვლევრის 

მიერ დამახინჯებისგან; 

2.

 მკვ

ლევარი მხოლოდ მაშინ და თანაც ისეთ კითხვებს სვამს, რომელიც ბუნებრივია და 

ურთიერთქმედების კონტექსტს არ არღვევს; ამასთან, ჩვეულებრივ საუბარში 

შესაძლებელი გახდება ისეთი გარემოს შექმნა, როცა ინფორმაცია ბუნებრივად წამოვა 

ან უნებურად, თავისთავად მიეცემა. აქ მთავარია, ინფორმანტს არ შეექმნას გრძნობა, 

რომ მას რაღაც მიზნით იყენებენ ან სპეციალური გამოკითხვის ობიექტია. ამიტომ 

მკვლევარი ფაქიზი და კონტაქტური უნდა იყოს. 

3.

 დასმ

ული კითხვა ყოველთვის წინას გაგრძელებაა; ამდენად, მკვლევარს წინა კითხვის 

ნათელსაყოფად და დასაზუსტებლად, ახალი ინფორმაციიდან გამომდინარე, სხვა 

კითხვების დასმაც შეუძლია; შეიძლება იმპროვიზირებაც; 

4.

 გამო

კითხვის პროცესში შეიძლება გადახრაც სხვადასხვა ინფორმანტთაგან მიღებული 
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ინფორმაციის სანდოობის შესამოწმებლად. გათვალისწინებული უნდა იქნეს, რომ 

ინფორმაციის შეუთავსებლობა ის შემთხვევაა, როცა მიზნობრივ პოპულაციაში 

საგნის განსხვავებულ ხედვასთან გვაქვს საქმე. 

5. ეს 

ტექნიკა გამოიყენება იმ მიზნობრივ პოპულაციასთან, ვინც მეტ-ნაკლებად იზიარებს 

ერთი და იგივე სოციალურ სამყაროს, ან ამ სამყაროს ურთიერთობის ფორმებს 

საკვლევი საგნის გარკვეულ ასპექტებთან მიმართებაში. პრაქტიკაში იგი გამოსადეგია 

სტაბილურ ერთობებში, კარგად განვითარებული, მჭიდრო სოციალური ქსელით, 

რაც მკვლევარს უადვილებს ინფორმანტთა სოციალურ ჯგუფთან კონტაქტში 

შესვლას. 

6. ამ 

ტექნიკას ბევრი დრო მიაქვს, მაგრამ ხშირად იგი ყველაზე ეფექტურია. A  

აღწერილი ტექნიკა (ე. წ. . “ agtatanung-tanong”), მკვლევართა აზრით, შეცვლილი 

სახით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა კულტურებშიც; იგი მიიჩნევა დასავლური 

ტექნიკისა და გასაზომი ინსტრუმენტების საკმაოდ სიცოცხლისუნარიან 

ალტერნატივად. 

იგივე ტექნიკას კრიტიკულადაც უნდა შევხედოთ:  

1.

 აუცი

ლებლად უნდა იქნეს გამოყენებული სხვა მკვლევართა მონაცემები და ახლად 

მოპოვებული მასალა უნდა შედარდეს მათთან; მხოლოდ ამის შემდეგაა 

გამართლებული “აგტატანუნგ-ტანონგ”-ში ჩართული შემოწმების შედეგთა 

ფორმალიზება და კვანტიფიცირება;  

2.

 ინფ

ორმაცია კიდევ უნდა "გაიფილტროს" კონკრეტული პირის მეშვეობით, რომელიც 
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ერთდროულად სოციალური სტიმულიცაა და მომხსენებელიც მონაცემთა 

შეგროვების პროცესში; 

3.

 აღნი

შნულის გარდა, არსებობს სანდოობის სხვა საზომებიც, მაგალითად, შეთანხმება 

მკვლევრებს შორის, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოკითხვის 

არაფორმალური ბუნებისა და იმის გამო, რომ ამ ტექნიკით ვერ ხერგახდება მოდელის 

ფორმალური კრიტერიუმის ჩამოყალიბება. 

“შეხებით მოსინჯვა” (“აკაპა-კაპა”). “აგტატანუნგ-ტანონგ”, რომელიც საკმაოდ 

სპეციფიკური ტექნიკაა, შეიძლება განხილულ იქნეს ფილიპინური კონცეპტის _ 

“აკაპა-კაპა”-ს ფონზე, რომელიც უფრო ზოგად მიდგომას წარმოადგენს პრობლემის 

გადასაწყვეტად.  

ამ მიდგომაში ყველაფერი იწყება ყოველგვარი წინასწარი კონცეფციის, ჰიპოთეზისა 

და ცოდნის გარეშე. კვლევის ობიექტთან და მიზანთან დაკავშირებით პროცედურის 

თანმიმდევრობას ყურადღება არ ექცევა _ არსებობს მხოლოდ გლობალური, არა 

დიფერენცირებული კვლევის საგანი და მისი შეცვლა შეიძლება მკვლევრის 

მოსაზრების მიხედვით. არც დავალებების შინაარსი და თანმიმდევრობაა 

ჩამოყალიბებული და არც პასუხთა ვარიანტები; ამდენად, რაიმეს წინასწარი ცოდნა 

არ მოითხოვება. უნდა აღინიშნოს, რომ საგნის სრული უცოდინარობა აუცილებელი 

მოთხოვნა არ არის, მაგრამ მკვლევარი უნდა იდგეს ტოტალური 

არაინფორმირებულობის პოზიციაზე. ეს მიდგომა იმ ადამიანს ჰგავს, “რომელიც 

რაღაცას კი ეძებს, მაგრამ თვითონაც არ იცის _ რას”, ამიტომ საწყისი ჰიპოთეზის 

ჩამოსაყალიბებლად და ფორმულირებისთვის არავითარი აზრობრივი ძაფი არა აქვს. 

ამ მეთოდის გამოყენებისას მკვლევარმა ანგარიში უნდა გაუწიოს შემდეგ 

მოთხოვნებს: 
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1.  

საწყის საფეხურზე მკვლევარს თავისუფლად შეუძლია არ შეისწავლოს ლიტერატურა 

_ მასზე მიმართვა გახდება მხოლოდ მონაცემთა შეგროვების, გაანალიზებისა და 

ინტერპრეტაციის შემდეგ კვლევის სამომავლოდ დასაგეგმად და ხელახალი 

ფორმულირებისთვის; 

2.

 მკვ

ლევარმა მოვლენები ისე უნდა მიიღოს, რა სახითაც ჩნდება და ეძლევა, ყოველგვარი 

წინასწარი კონცეფციის გარეშე. ეს ნიშნავს საწყისი წერტილისკენ, “ნედლი” 

მონაცემებისკენ მიბრუნებას; გარდა ამისა, მკვლევარი გულდასმით ითვალისწინებს 

იმას, თუ რას ამბობს და აკეთებს გამოსაკითხი ხალხი, აგრეთვე პროფესიონალი 

მკვლევრების აზრს მათ ლაპარაკსა და ქცევაზე. 

3. ამ 

მიდგომაში მონაცემთა კონცეპტუალიზაციის და კატეგორიზების ეტაპი ყველაზე 

მნიშვნელოვანია. იგი სხვადასხვა ქცევის მარკირებას ახდენს არა კონცეპტუალური 

სქემების მიხედვით, არამედ იმის გარკვევაზე დაყრდნობით, თუ რა იარლიყებს და 

კონცეპტუალურ სქემებს იყენებენ თვით მოქმედი პირები და მათთან ინტერაქციაში 

მყოფი სუბიექტები. ამ თვალსაზრისით, ეს სქემები კონცეპტუალური კატეგორიის 

მნიშვნელობას იძენენ.  

4.

 საბო

ლოოდ, უნდა მოგროვდეს ის ინფორმაცია, როცა შესაძლებელი იქნება გამოსაკვლევი 

კონცეპტების, რელევანტური ცვლადებისა და საზომების გამოკვეთა საიმისოდ, რომ 

ჩამოყალიბებულ იქნეს გამოკვლევის კონცეპტუალური სქემები და ფორმალური 

გეგმა. 
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”აკაპა-კაპა”, როგორც ინტელექტუალური მიდგომა, მოითხოვს დისციპლინასა და 

დამაჯერებლობას. ფილოსოფიურად იგი უახლოვდება ჰუსერლის 

რედუქციონისტული ფილოსოფიის დაეჭვების თეორიას, რომლის აზრია წინასწარი 

ცნებების თავიდან არიდება; ეს ტექნიკა უახლოვდება მეცნიერული აქტივობის 

საწყის ფაზას, რადგან არც მეცნიერისთვისაა უცხო დავალებების ისე ფორმულირება, 

რომ მისთვის უცნობი, ადრე წარმოუდგენელი ინფორმაციაც კი გაიხსნას. ამ 

თვალსაზრისით იგი ჯანსაღი განწყობაა, რადგან ეჭვქვეშ აყენებს ფუნდამენტურ 

ვარაუდებსა და თავისთავად ცხად ჭეშმარიტებებს, რომლებზეცაა აგებული ცოდნის 

მთელი შენობა, ეწინააღმდეგება გაბატონებულ და ავტორიტეტულ თეორიებს და 

ეძიებს ძველი პრობლემების ახლებურად გადაჭრის გზას.  

აღნიშნული მეთოდი გამოიყენება კულტურულ-სპეციფიკურ თეორიებში. მაგრამ 

მეთოდოლოგიური მიმართებითობა უნივერსალურობისკენ ისწრაფვის და ზოგად 

ჩარჩოს ქმნის ადამიანის ფიქრისა და ქცევის გასაანალიზებლად. ანალიზის 

სტრატეგიული მომენტია არა ინდივიდი და სიტუაცია ცალ-ცალკე აღებული, არამედ 

პიროვნება ურთიერთობებში. 

კულტურა - ცნებას ლათინური ძირი აქვს (cultura) და წარმოქმნილია 

პოლისემანტიკური colere-დან (დასახლება, კულტივირება, მფარველობა, 

თაყვანისცემა, პატივისცემა და სხვ.). ტერმინის _ “გონების კულტურა” _ პირდაპირი 

და არა გადატანითი მნიშვნელობით გაგების დამკვიდრების კვალდაკვალ ეს, კერძო 

პროცესებთან მიმართების მქონე სიტყვა სულ უფრო ხშირად გამოიყენებოდა 

ზოგადად განვითარებისა და სრულყოფის პროცესების აღსანიშნავად.  

 

კულტურის ცნების საფუძვლად სხვადასხვა მოვლენა მოიაზრება: სოციალური 

მემკვიდრეობა, დასწავლილი ქცევის ფორმები, იდეები, სტანდარტიზებული ანუ 

საზოგადოების წევრთათვის საერთო ქცევა, ქცევის წარმოდგენა აბსტრაქციად და სხვ. 

ყველაზე ხშირად კულტურის ცნებას უკავშირებენ ეთნოსის შემქმნელ ადამიანთა 
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ერთობლიობას. კულტურაში გულისხმობენ მოცემული საზოგადოების 

ერთიანობაში შემკრავ  და დაშლისგან დამცავ სტრუქტურას. თანამედროვე გაგებით, 

კულტურა მოიცავს არა მარტო ადამიანის ხელით შექმნილ მატერიალურ ობიექტებს, 

არამედ ადამიანური მოღვაწეობის სულიერ პროდუქტებსაც. ტერმინით 

“კულტურული უნივერსალია”_  აღინიშნება ზოგადად ადამიანურიკულტურისთვის 

დამახასიათებელი ცხოვრების წესის ყოველგვარი გამოვლინება (ღირებულებები, 

ქცევის წესები, სტანდარტები და ა.შ.). 


