
ფუნქციონალიზმი 
 
ფუნქციურია ახსნა, რომელიც ასახსნელ ფენომენს კონტროლირებადი ცვლილების 
პროცესში ან დინამიურ წონასწორობაში მყოფ ინტერაქციულ სისტემაში ათავსებს. ის 
მოცემული მახასიათებლების არსებობას სისტემაზე მისი სასარგებლო გავლენებით 
ხსნის. ფუნქციური ახსნის მაგალითებია: 
1. ფრინველებს იმიტომ აქვთ ღრუიანი ძვლები, რომ ფრენა გაუადვილდეთ; 
2. წყლის წისქვილს მქნევარა ბორბალი ენერგიის ნაკადის გასათანაბრებლად აქვს; 
3. ლელეს ხალხში პატარძლის გამოსასყიდი ადათი თაობათა შორის სოციალური 
ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერებას ემსახურება 
4. ანდამანის კუნძულის მცხოვრებთა რელიგიური პრაქტიკა სოციალური 
შეჭიდულობის უზრუნველსაყოფად არსებობს.  
 
ფუნქციური ახსნის დროს, ასახსნელ ფენომენში მოცემულია ამ ფემომენის ფუნქცია 
უფრო დიდ სისტემაში და ის სარგებლობა, რომელიც ამ მახასიათებელს მოაქვს ამ 
სისტემის შეუფერხებლად მუშაობისთვის. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ფენომენი 
ახსნილია იმ სასარგებლო შედეგებით, რომლებიც მას სისტემისთვის მოაქვს, 
როგორც ერთი მთელისთვის. 
 
უფრო ფართო S სოციალური სისტემის ფარგლებში B სარგებლის მომტან P 
სოციალური პრაქტიკის ფუნქციურ ახსნას შემდეგი სტრუქტურა აქვს: მოცემული P 
პრაქტიკა, S საზოგადოებაში შენარჩუდება იმ B სარგებლის გამო (სოციალური 
შეჭიდულობა, სტაბილურობა, ეკონომიკური ეფექტურობა, ანტისოციალური ქცევის 
კონტროლი და ა.შ.) შესაბამისად,  
1. P შენარჩუნდება S-ში, თუ 
2. P-ს აქვს მიდრეკილება, S-ის გარემოებებში წარმოქმნას B,  ან  
3. P იმიტომ შენარჩუნდება S-ში, რომ მას აქვს B-ს წარმოქმნის მიდრეკილება 
 
სოციალურ მეცნიერებებში ფუნქციური ახსნა ამა თუ იმ სოციალურ პრაქტიკას ხსნის 
მისი სასარგებლო შედეგებით სოციალური სისტემისთვის, როგორც ერთი 
მთელისთვის, ან მისი რომელიმე მნიშვნელოვანი ქვესისტემისთვის. ეს მიდგომაა 
წარმოდგენილი ანდამანის კუნძულის მცხოვრებთა რადკლიფ-ბრაუნისეულ 
გამოკვლევაში: ,,პრიმიტიული საზოგადოების თითოეული ადათი და რწმენა ზუსტად 
ისე ასრულებს განსაზღვრულ როლს თემის სოციალურ ცხოვრებაში, როგორც 
ცოცხალი სხეულის თითოეულ ორგანოს შეაქვს თავისი წვლილი ორგანიზმის 
სიცოცხლეში“.  
 
მაგალითი: ანდამანის კუნძულის მცხოვრებნი 
მრავალ კულტურაში შეხვდებით ისეთ რიტუალების პრაქტიკას, რომლებსაც 
თითქოს სოციალური მნიშვნელობა არა აქვთ: უნივერსიტეტების დიპლომების 
გადაცემის ცერემონიალები, კანის რიტუალური დასერვა და სხვ. ანდამანის 
კუნძულების კვლევაში ა.რ. რადკლიფ ბრაუნი იყენებს ტერმინს ,,ცერემონიული 
ადათ-წესი“ ისეთი რიტუალური პრაქტიკების აღსანიშნავად, როგორიცაა გლოვის, 
ქორწინების, თუ ღვთაებრივი გარდასახვის რიტუალები.  
რადკლიფ ბრაუნი ფიქრობს, რომ ასეთი ადათ-წესები სოციალურ ფუქნციას 
ასრულებს და რომ ისინი იმიტომ შენარჩუნდებიან, რომ მნიშვნელოვანი 



კულტურული ღირებულებების, გრძნობების და რწმენების ცნობიერ 
იდენტიფიკაციას ინახავენ. 
,,ანდამანის კუნძულების ცერემონიული ადათ-წესები მჭიდროდ შეკავშირებულ 
სისტემას ქმნის და მათ მნიშნელობას ვერ გავიგებთ, თუ თითოეულის 
იზოლირებულად განხილვით შემოვიფარგლებით. ვეცადე მეჩვენებინა, რომ 
ცერემონიული ადათ-წესები ის საშუალებებია, რომლითაც საზოგადოება თავის 
ცალკეულ წევრებზე ზემოქმედებს და მათ გონებაში ცოცხლად ინახას გრძნობათა 
გარკვეულ სისტემას. ცერემონიის გარეშე ეს გრძნობები არ იარსებებდა, ხოლო მათ 
გარეშე ვერ იარსებებდა სოციალური ორგანიზაცია იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის 
არსებობს“.  

 
რადიკლიფ-ბრაუნის მიხედვით, ეს ადათ-წესები გადამწყვეტ როლს ასრულებს 
ანდამანური საზოგადოების კულტურული იდენტობის შენარჩუნებასა და გადაცემაში. 
თუ ეს ადათ-წესები გაქრება, ანდამანელთა სოციალურ წესრიგს საფუძველი 
შეერყევა. ეს ადათ-წესები იმიტომ შენარჩუნდება, რომ მათ ეს როლი აკისრიათ. 
 
შესაბამისად, ფუნქციური ახსნის ფორმულით: 
 
P სოციალური პრაქტიკა (ცერემონიული ადათ-წესები ანდამანის კუნძულებზე) 
ნარჩუნდება იმ B სარგებლის (ეს ადათ-წესები უზრუნველყოფს თემის სოციალური 
შეჭიდულობის გაზრდას) გამო, რომელიც მას მოაქვს S სოციალური სისტემისთვის 
(ანდამანის კუნძულის მცხოვრებლებთათვის). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

სტრუქტურალიზმი 
სტრუქტურული ახსნის მიდგომა სოციალურ მეცნიერებებში მიზეზშედეგობრივი 
ახსნის ნაირსახეობაა, რომელშიც განსაკუთრებული ყურადღება სოციალურ 
სტრუქტურებს, როგორც სოციალური ფენომემების უმთავრეს მიზეზებს, ექცევა.  
მიზეზშედეგობრივი სტრუქტურალიზმი ამტკიცებს, რომ საზოგადოებები რთული 
სისტემებია, რომლებიც განუსზღვრელად ბევრ სოციალურ სტრქუტრას მოიცავს. 
მაგალითად, სახელმწიფოს მოწყობის ფორმებს, ეკონომიკურ სისტემებს, 
სატრანსპორტო ქსელებს. გარდა ამისა, ის ამტკიცებს, რომ საზოგადოებათა ბევრი 
მნიშვნელოვანი მახასიათებელი - როგორც სტაბილური ორგანიზაციის პატერნები, 
ისე ცვლილებების პროცესები - შეიძლება აიხსნას, როგორც ამ სტრუქტურების 
კონკრეტული დეტალების მიერ გამოწვეული შედეგი. ახსნის ამ მოდელის 
გაგებისთვის კარგად უნდა გვესმოდეს, თუ რას ეწოდება სოციალური სტრუქტურა. 
განვიხილოთ მისი რამდენიმე გალითი: 

• მოდერნის პერიოდის დასაწყისში საფრანგეთში მიწის საკუთრებისა და იჯარის 
სისტემა; 

• ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკური ორგანიზაცია ჩინეთ-იაპონიის 
ომის დროს; 

• სამხრეთ ჩინეთის ადგილობრივი მარკეტინგის სისტემა 
• გლეხური სოფლის მეურნეობის სისტემა 
• თანამედროვე კორპორაციის შიდა ორგანიზაცია 
• დაქირავებული შრომის სისტემა ინდუსტრიულ კაპიტალიზმში. 

რა არის სოციალური სტრუქტურა? სტრუქტურა არის სოციალური სისტემის 
მახასიათებელი, რომელიც დროის ხანგრძლივ პერიოდში შენარჩუნდება. მეორე, 
იგულისხმება, რომ სტრუქტურის თვისებები მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია 
კონკრეტული ინდივიდებისაგან, რომლებიც ამ სტრუქტურაში გარკვეულ როლს 
ასრულებენ. მაგალითად, ბიუროკრატიული უწყების მიზეზშედეგობრივი თვისებები 
დამოკიდებულებია ამ უწყების ორგანიზაციის მახასიათებლებსა და მართვის 
თავისებურებებზე და არა - ცალკეული ჩინოვნკების კონკრეტულ მახასიათებლებზე. 
მესამე, იგულისხმება, რომ სტრუქტურა გარკვეულად ზღუდავს მასში ჩართული 
ინდივიდების ქმედებებს. მაგალითად, ბიუროკრატია რთული ორგანიზაციაა, 
რომელიც ბევრ ადამიანს და გარკვეულ წესებს მოიცავს. ეს მოიცავს ბიუროკრატიის 
ფარგლებში ძალაუფლებრივ იერარქიას და სხვადასხვა თანამდებობაზე მყოფი 
ადამიანების ქცევის წესებს. ეს ყველაფერი ასე შეიძლება შევაჯამოთ: სოციალური 
სტრუქტურები მდგრადი რეგულაციური სისტემებია, რომლებიც განსაზღვრავენ 
შესაძლებლობებსა და შეზღუდვებს, რომლებიც, თავის მხრივ, წარმართავენ, 
ზღუდაენ და აღძრავენ ინდივიდების ქმედებებს.  
 
მაგალითი: ნათესაობა, როგორც აბსტრაქტული სტრუქტურა 
 
კლოდ ლევი-სტროსი რამდენიმე კულტურაში ნათესაური ურთიერთობების სისტემის 
აბსტრაქტულ ფორმულირებას გვთავაზობს,შემდეგ იგი ცდილობს აჩვენოს, რომ ამ 
სისტემის სტრუქტურა მნიშვნელოვან აბსტრაქტულ ურთიერთკავშირშია ამავე 
კულტურების სხვა სისტემებთან. მისი თალსაზრისით, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია მიმართება ნათესაობასა და ენას შორის. ,,ნათესაობის სისტემები“, 



ისევე როგორც ,,ფენომენური სისტემები“ არაცნობიერი აზროვნების დონეზე გონების 
მიერ შექმინლი პროდუქტია. დაბოლოს, ის ფაქტი, რომ მთელ დედამიწაზე გაბნეულ 
სხვადასხვა რეგიონსა და ფუნდამენტურად განსხვავებულ საზოგადოებებში 
მეორდება ნათესაობის პატერნები, ქორწინების წესები, გარკვეული ტიპის ნათესავებს 
შორის მსგავსი სავალდებულო დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ, გვაფიქრებინებს, 
რომ როგორც ნათეოსაობის, ისე ლინგვისტიკის შემთხვევაში, დაკვირვებადი 
ფენომენები ზოგადი, მაგრამ იმპლიციუტი წესების მოქმედების შედეგია... 
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი რეალობის სულ სხვა რიგს მიეკუთვნება, ნათესაობის 
ფენომენები იმავე ტიპისაა, რომელი ტიპისაც ლინგვისტური ფენომენები. ამრიგად, 
ლევი სტროსი აპირებს, ბევრ, ერთმანეთისგან განსხვავებულ, კულტურაში ნათესაურ 
ურთიეღტობებთან დაკავშირებული ქცევებისა და ლექსიკონის სპექტრი ახსნას 
საფუძვლად მდებარე ,,გრამატიკის“, ანუ იმ აბსტრაქტული წესების აღმოჩენის გზით, 
რომლებითაც ნათესაობის სხვადასხვაგვარი პატერნებია გენერირებული.   


