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1. კულტურის შემსწავლელ მეცნიერებათა მეთოდოლოგიური პრობლემები. 

 

 ვებერისეული სოციოლოგიის მეთოდოლოგიური პრინციპები მჭიდროდაა დაკავშირებული XIX 

საუკუნის დასასრულის დასავლური საზოგადოებათმცოდნეობის თეორიულ სიტუაციასთან, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორად გავიგოთ ვებერის დამოკიდებულება ვ. დილთაისა და 

ნეოკანტიანელთა იდეებისადმი.  

 

 კულტურის შესახებ მეცნიერებათა საყოველთაობის პრობლემა ვებერის გამოკვლევაში 

ცენტრალური გახდა. ერთ საკითხში იგი ეთანხმება ვ.დილთაის, მან გაიზიარა მისი 

ანტინატურალიზმი და დარწმუნებული იყო რომ ადამიანის საქმიანობის შესწავლისას 

შეუძლებელია ამოვიდეთ იმავე მეთოდოლოგიური პრინციპებიდან, რომლებიდანაც ამოდის 

ასტრონომია, რომელიც ციურ სხეულთა მოძრაობას შეისწავლის. როგორც დილთაი, ვებერიც 

თვლიდა, რომ აბსტრაჰირება იმისგან, რომ ადამიანი ცნობიერი არსებაა არ შეუძლია არც 

ისტორიკოსს, არც სოციოლოგს და არც ეკონომისტს, მაგრამ სოციალური ცხოვრების 

შესწავლისას მსგავსი წესის რეზულტატები არ ფლობენ საყოველთაობას.  

 



 ვებერის თანახმად, დილთაისა და მისი მიმდევრების ძირითადი შეცდომა ფსიქოლოგიზმია, 

ნაცვლად იმისა, რომ ვიკვლიოთ ისტორიკოსში გარკვეული წარმოდგენების წარმოქმნის 

ფსიქოლოგიური პროცესები, იმ თვალსაზრისით, თუ როგორი წესით გამოვლინდნენ მის სულში 

ეს წარმოდგენები და სუბიექტურად თუ როგორ მივიდა მათ შორის კავშირების გაგებსათან - სხვა 

სიტყვებით, ნაცვლად იმისა, რომ ვიკვლიოთ ისტორიკოსის განცდათა სამყარო, ვებერი 

გვთავაზობს, შევისწავლოთ იმ ცნებათა წარმოქმნის ლოგიკა, რომლებითაც ამ დროს ოპერირებს 

ისტორიკოსი, ვინაიდან მხოლოდ იმის გამოხატვა საყოველთაო მნიშვნელობის ცნებების 

ფორმაში, რაც წვდომილია ინტუიტურად, ისტორიკოსის წარმოდგენათა სუბიექტურ სამყაროს 

აქცევს ისტორიული მეცნიერების ობიექტურ სამყაროდ.  

 

 თავის მეთოდოლოგიურ გამოკვლევაში ვებერი არსებითად შეუერთდა ისტორიულ 

მეცნიერების ანტინატურალისტური დაფუძნების ნეოკანტიანურ ვარიანტს. ჰენრიხ რიკერტის 

კვალად ვებერი ერთმანეთისგან მიჯნავს ორ აქტს -ღირებულებისადმი მიკუთვნებას და 

შეფასებას. თუ პირველი ჩვენ ინდივიდუალურ შთაბეჭდილებას ობიექტურ და საყოველთაო 

მნიშვნელობის მსჯელობად გარდაქმნის, მაშინ მეორე არ გადის სუბიექტურობის ფარგლებიდან. 

კულტურის, საზოგადოების და ისტორიის შესახებ მეცნიერება, - აცხადებს ვებერი - ასევე უნდა 

იყოს თავისუფალი შეფასებითი მსჯელობისაგან, როგორც ბუნების მეცნიერება. ასეთი მოთხოვნა 

სრულებითაც არ ნიშნავს, რომ მეცნიერებამ საერთოდ უარი თქვას საკუთარ შეფასებასა და 

გემოვნებაზე. - არა, ისინი უბრალოდ არ უნდა იჭრებოდნენ მისი მეცნიერული მსჯელობის 

საზღვრებში. ამ საზღვრების მიღმა მას სრული უფლება აქვს, გამოთქვას ისინი,რამდენიც სურს, 

მაგრამ უკვე არა როგორც მეცნიერმა, არამედ როგორც კერძო პირმა.  

 

 მაგრამ ვებერს არსებითი შესწორება შეაქვს რიკერტის  წანამძღვრებში. რიკერტისგან 

განსხვავებით, რომელიც ღირებულებებს და მათ იერარქიას  განიხილავს, როგორც რაღაც 

ზეისტორიულს, ვებერი ღირებულებას განსაზღვრავს, როგორც ამა თუ იმ ისტორიული ეპოქის 

განწყობას, როგორც ეპოქისათვის დამახასიათებელი ინტერესის მიმართულებას: ამით 

ღირებულებები ზეისტორიული სფეროდან გადაიტანება ისტორიაში, ხოლო ღირებულებების 

შესახებ ნეოკანტიანური მოძღვრება უახლოვდება პოზიტივიზმს, გამოთქმა : 

“ღირებულებისადმი მიკუთვნება” გულისხმობს მხოლოდ ფილოსოფიურ განმარტებას იმ 

სპეციფიკურ მეცნიერული ინტერესისა, რომელიც წარმართავს ემპირიული გამოკვლევის 

ობიექტის არჩევანსა და დამუშავებას. 

 

 ეპოქის ინტერესი - ეს არის რაღაც უფრო მყარი და ობიექტური, ვიდრე ამა თუ იმ მკვლევარის 

უბრალო კერძო ინტერესი, რომელიც ნეოკანტიანელებთან “ღირებულების” სახელწოდება 

მიიღო, - რიკერტთან ღირებულებას ფესვები გადგმული ქონდა ზეისტორიულ რეალობაში - 

ტრანსცენდენტურ სუბიექტში. გარდაქმნის რა მათ “ეპოქის ინტერესებად”, ე.ი. რაღაც 

შეფარდებითად, ვებერი ამით უკვე ახდენს რიკერტის მეცნიერებათმოძღვრების გადააზრებას. 



რამდენადაც ვებერის თანახმად, ღირებულებები თავის დროის ეპოქის ზოგადი განწყობების 

მხოლოდ და მხოლოდ გამოთქმებია, ამდენად ყოველ დროსა და ეპოქას თავისი 

“აბსოლუტები”აქვს. ამგვარად, აბსოლუტები აღმოჩნდა ისტორიული, მაშასადამე შეფარდებითი.  

 

2.იდეალური ტიპი როგორც ლოგიკური კონსტრუქცია  

 

 ვებერი იყო ერთ - ერთი ყველაზე დიდი ისტორიკოსი და სოციოლოგი, რომელიც შეეცადა 

შეგნებულად გამოეყენებინა ცნებათა ნეოკანტიანური ინსტრუმენტები ემპირიული კვლევის 

პრაქტიკაში. რიკერტის მოძღვრება ცნებების შესახებ როგორც ემპირიული სინამდვილის 

ინტენსიური და ექსტენსიური მრავალსახეობის გადალახვის საშუალებების შესახებ, ვებერთან 

თავისებურად გარდატყდა “იდეალური ტიპის” კატეგორიაში. 

 

 ზოგადად რომ ვთქვათ, იდეალური ტიპი არის “ეპოქის ინტერესი” გამოთქმული თეორიული 

კონსტრუქციის სახით. ამგვარად, იდეალური არ ამოიღება ემპირიული სინამდვილიდან - 

რეალობიდან, არამედ იგება როგორც თეორიული სქემა. ამ აზრით ვებერი იდეალურ ტიპს 

“უტოპიას” უწოდებს. “რაც უფრო მკვეთრად და ერთმნიშვნელოვნადაა აგებული - 

კონსტრუირებული იდეალური ტიპები, მაშასადამე, ამ აზრით, რაც უფრო უცხონი არიან ისინი 

სამყაროსადმი, მით უფრო კარგად ასრულებენ ისინი თავიანთ დანიშნულებას - როგორც 

ტერმინოლოგიურ და კლასიფიკატორულ, ისე ევრისტიკულ მიმართებაშიც”. 

 

 ამგვარად ვებერისეული იდეალური ტიპი ახლოსაა იდეალურ მოდელთან, რომლითაც 

სარგებლობს ბუნებისმეცნიერება. ეს კარგად ესმის თვით ვებერსაც. აზრობრივი კონსტრუქციები, 

რომლებიც ატარებენ იდეალური ტიპების სახელწოდებას, ამბობს იგი. “შეიძლება, ისევე ნაკლებ 

გვხვდებოდეს რეალობაში, როგორც ფიზიკური რეაქციები, რომლებიც გამოთვლილი 

გამოანგარიშებულია, მხოლოდ აბსოლუტურად ცარიელი სივრცის აგებისას”. ვებერი იდეალურ 

ტიპს ჩვენი ფანტაზიის პროდუქტს უწოდებს, “რომელიც შექმნილია ჩვენს მიერ წმინდა 

აზრობრივი სახით”, ის უფრო ამით ხაზს უსვამს მის  გარეემპირიულ წარმოშობას.  

 

 მსგავსად იმისა როგორც იდეალური მოდელები იგება ბუნების მკვლევარის მიერ ბუნების 

შემეცნების ინსტრუმენტის, საშუალების სახით, ასევე იდეალური ტიპებიც იქმნება როგორც 

ინსტრუმენტი ისტორიული რეალობის მისაღწევად. “აბსტრაქტული იდეალური ტიპები      - 

წერს ვებერი – განიხილება არა როგორც მიზანი, არამედ როგორც საშუალება”. სწორედ 

ემპირიული რეალობიდან თავისი მოწყვეტილობის  ან თავისი განსხვავებულობის წყალობით 

იდეალურ ტიპს შეუძლია გამოგვადგეს თითქოსდა მასთან - რეალობასთან იდეალური ტიპის 



თანაფარდობის დადგენის მასშტაბად. (“რათა გავიგოთ ნამდვილი კავშირები, ჩვენ ვაგებთ 

არანამდვილს”.)  

 

 ისეთი ცნებები როგორებიცაა “ეკონომიკური გაცვლა”, “Homo ockonomicus” (ეკონომიკური 

ადამიანი) “სარეწი”, “კაპიტალიზმი”, “ეკლესია”, “სექტა”, “ქრისტიანობა”, “შუასაუკუნოებრივი 

საქალაქო მეურნეობა”, ვებერის თანახმად არიან იდეალურ - ტიპიური კონსტრუქციები,  

რომლებიც გამოიყენებიან ინდივიდუალური ისტორიული წარმონაქმნების გამოხატვისა და 

გამოსახვის საშუალებების სახით. ერთ - ერთ ყველაზე გავრცელებულ შეცდომად, ვებერი 

თვლის, იდეალური ტიპების “ რეალისტურ” (შუა საუკუნეების აზრით) განმარტებას, ე.ი. ამ 

გონებრივი კონსტრუქციების გაიგივებას თვით ისტორიულ - კულტურულ რეალობასთან, მათ 

“სუბსტანციალიზაციას”.  

 

 მაგრამ აქ ვებერი ვარდება სიძნელეებში, რომლებიც დაკავშირებულია საკითხთან იმის შესახებ 

მაინც როგორ იგება - კონსტრუირდება იდეალური ტიპი. ერთ - ერთი მისეული განმარტება: 

”შინაარსობრივად ამ კონსტრუქციას (იდეალურ ტიპს) აქვს რაღაც უტოპიის ხასიათი, რომელიც 

წარმოშობილია  სინამდვილის გარკვეული ელემენტების აზროვნებითი გაძლიერების, 

გამოყოფის დროს”. აქ შეიძლება ადვილად აღმოვაჩინოთ წინააღმდეგობა იდეალური ტიპების 

განმარტებაში. ნამდვილად, ერთის მხრივ, ვებერი აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ იდეალური 

ტიპები წარმოადგენენ “უტოპიას”, “ფანტაზიას. მეორეს მხრივ, ცხადი ხდება, რომ ისინი 

აღებულია თვით სინამდვილისგან - მართალია რაღაცნაირი მისი “დეფორმაციის” გზით: იმ 

ელემენტების გაძლიერებით, გამოყოფით, გამახვილებით, რომლებიც მკვლევარს წარმოედგინება 

როგორც ტიპიურნი. გამოდის რომ იდეალური კონსტრუქცია გარკვეული აზრით ამოღებულია 

თვით ემპირიული რეალობისაგან.  

 

 მაშასადამე, იდეალური ტიპი - რა არის იგი: აპრიორული კონსტრუქცია, თუ ემპირიული 

განზოგადება? მაგალითად ისეთი ცნების შექმნის მიზნით, როგორიცაა “ქალაქური სარეწი 

მეურნეობა”, გულისხმობს ინდივიდუალური მოვლენებიდან რაღაც თუ ყველასათვის არა 

საერთოსი და ზოგადისა, მაშინ უკიდურეს შემთხვევაში რაღაც ისეთისა, რომელიც 

მრავალთათვისაა დამახასიათებელი. ეს პროცედურა პირდაპირ დაპირისპირებულია 

ინდივიდუალური ისტორიული ცნებების წარმონაქმნისადმი, როგორც ეს წარმოედგინა 

რიკერტს; იგი უფრო ემსგავსება  მაგენერალიზებელ ცნებათა ჩამოყალიბებას. ამ წინაამღდეგობის 

გადასაწყვეტად, ვებერი ერთმანეთისგან მიჯნავს ისტორიულ და სოციოლოგიურ იდეალურ 

ტიპებს. 

 

 ჯერ კიდევ რიკერტი აღნიშნავდა, რომ ისტორიისგან განსხვავებით სოციოლოგია როგორც 

მეცნიერება, რომელიც კანონებს ადგენს, უნდა მივაკუთვნოთ ნომოთეთიკურ ტიპის 



მეცნიერებას, რომელიც მაგენერალიზებელ მეთოდს იყენებს. მათში ზოგადი ცნებები 

გვევლინებიან არა როგორც საშუალებები, არამედ როგორც შემეცნების მიზანი. სოციოლოგიური 

ცნებების წარმოქმნის წესი რიკერტის მიხედვით, ლოგიკურად არ განსხვავდება 

ბუნებისმეცნიერული ცნებების წარმოქმნის წესისგან. იდეალური ტიპი ვებერისეული 

კონცეფციის თავისებურება და მთელი რიგი სიძნელეები, რომლებიც მასთანაა დაკავშირებული, 

იმით განისაზღვრება, რომ იდეალური ტიპი ვებერთან ემსახურება მეთოდოლოგიური 

პრინციპის სახით როგორც ისტორიულ, ისე სოციოლოგიურ მეცნიერებასაც. როგორც 

სამართლიანად შენიშნავს ვებერის ერთ - ერთი მკვლევარი “მაინდივიდუალიზებელი და 

მაგენერალიზებელი ტენდენციები ვებერთან ... მუდამ ერთმანეთშია გადახლართული, 

რამდენადაც მასთან ისტორია და სოციოლოგია ხშირად განუყოფელია.”  

 

 1904 წლის სოციოლოგიურ - მეთოდოლოგიურ შრომებში, როდესაც პირველად გამოიყენა 

იდეალური ტიპის ცნება, ვებერი მას ძირითადად  განიხილავს როგორც ისტორიული შემეცნების 

საშუალებას, როგორც ისტორიულ იდეალურ ტიპს. სწორედ ამიტომ იგი ხაზგასმით აღნიშნავს, 

რომ იდეალური ტიპი არის შემეცნების მხოლოდ საშუალება და არა შემეცნების მიზანი.  

 

 მაგრამ ვებერი ისტორიული მეცნიერების ამოცანების თვით გაგებითაც კი განსხვავდება 

რიკერტისაგან იგი არ იზღუდება იმის რეკონსტრუქციით, “რაც სინამდვილეში იყო”, როგორც 

ამას რეკონსტრუირებას უწევდა რიკერტი, რომელიც ორიენტირებული იყო ლეოპოლდ რანკეს 

ისტორიულ სკოლაზე. ვებერი მიისწრაფვის დაუქვემდებაროს ისტორიულ - ინდივიდუალური 

კაუზალურ ანალიზს, უკვე ამით ვებერს შეაქვს ისტორიულ გამოკვლევებში გენერალიზაციის 

მომენტი, რის შედეგადაც განსხვავება ისტორიასა და სოციოლოგიას შორის არსებითად 

მცირდება, აი როგორ განსაზღვრავს ვებერი იდეალური ტიპის როლს სოციოლოგიასა და 

ისტორიაში: “სოციოლოგია როგორც ეს მრავალჯერ აღინიშნებოდა თავისთავად გასაგები 

აზრით, ქმნის ტიპების ცნებებს და ეძებს ხდომილებათა ზოგად წესებს, ისტორიის 

საპირისპიროდ, რომელიც მიისწრაფვის კაუზალური ანალიზი გაუკეთოს ინდივიდუალურ, 

კულტურულ მიმართებაში მნიშვნელოვან მოქმედებებს, წარმონაქმნებს, პიროვნებებს”.  

 

 ამგვარად, ისტორიის ამოცანები, ვებერის აზრის მდგომარეობს ინდივიდუალურ ისტორიულ 

წარმონაქმნებს შორის კაუზალური კავშირის დადგენაში,  აქ იდეალური ტიპი წარმოადგენს 

ისტორიულ მოვლენათა გენეტიკურ კავშირის დადგენის - აღმოჩენის საშუალებას, ამიტომ ჩვენ 

მას ვუწოდებთ გენეტიკურ იდეალურ ტიპს. (აი გენეტიკური იდეალური ტიპების მაგალითები 

ვებერთან: შუასაუკუნეებრივი ქალაქი”, “კალვინიზმი”, “მეთოდიზმი”, და ა.შ. ყველა ისინი 

შექმნილია როგორც ვებერი გვიხსნის, ემპირიულად მოცემული ფაქტების ერთ - ერთი მხარის 

ხაზგასმით. მაგრამ მათსა და ზოგადად გვარეობით ცნებებს შორის განსხვავება ისაა, რომ 

გვარეობითი ცნებები, როგორც ვარაუდობს ვებერი, მიიღებიან ყველა მოცემულ მოვლენათა 



ნიშნებისგან ერთის გამოყოფის გზით, მაშინ როდესაც გენეტიკური იდეალური ტიპი 

სრულებითაც არ გულისხმობს ასეთ ფორმალურ საყოველთაობას.) 

 

 რას წარმოადგენს სოციოლოგიური იდეალური ტიპი? თუ  ისტორია ვებერის თანახმად, უნდა 

ესწრაფვოდეს ინდივიდუალური მოვლენების, ე.ი. დროში და სივრცეში ლოკალიზებული 

მოვლენების კაუზალურ გაგებას, მაშინ სოციოლოგიის ამოცანაა - დაადგინოს ხდომილებათა 

არსი დროულ - ვრცეულ განსაზღვრულობებთან  მიმართების გარეშე. ამ აზრით იდეალური 

ტიპები როგორც სოციოლოგიური კვლევის ინსტრუმენტები, როგორც ჩანს, უნდა იყვნენ უფრო 

ზოგადნი, და გენეტიკური ტიპებისგან განსხვავებით შეიძლება წოდებულ იქნენ “წმინდა 

იდეალურ ტიპებად”. ასე აგებს სოციოლოგი ბატონობის (ქარიზმატული, რაციონალური და 

ტრადიციული) წმინდა იდეალურ მოდელებს, რომლებიც გვხვდებიან ყველა ისტორიულ 

ეპოქებში და დედამიწის ყველა წერტილში. “წმინდა ტიპები” მით უფრო გამოსადეგია 

გამოკვლევებში, რაც უფრო “წმინდაა” ე.ი. რაც უფრო შორსაა ნამდვილი, ემპირიულად 

არსებული მოვლენებისგან.  

 

 სოციოლოგიის “წმინდა ტიპებს” ვებერი ადარებს პოლიტიკური ეკონომიის იდეალურ - 

ტიპობრივ კონსტრუქციებს იმ მიმართებაში, რომ პირველი, ორივე შემთხვევაში ადგილი აქვს 

ისეთი ადამიანური მოქმედების კონსტრუირებას, რომ თითქოს იგი წარმოიქმნებოდეს - 

მიმდინარეობდეს იდეალურ პირობებში და მეორე, ორივე დისციპლინა მოქმედების 

მიმდინარეობის ამ იდეალურ ფორმას განიხილავენ ადგილისა და დროის ლოკალური 

პირობებისგან დამოუკიდებლად, იგულისხმება, რომ თუ შესრულებული იქნება იდეალური 

პირობები, მაშინ ყოველ ეპოქაში, ყოველ ქვეყანაში მოქმედება შესრულდება სწორედ ამგვარად.                               

განსხვავება და მათი გავლენა მოქმედების მსვლელობაზე, ვებერის თანახმად, ფიქსირდება 

იდეალური ტიპისგან იმ გადახვევის მიხედვით, რომელიც მუდამ გვხვდება, მაგრამ ამ 

გადახვევის შემჩნევისა და საყოველთაო მნიშვნელადი სახით - წესით გამოთქმის საშუალებას 

გვაძლევს მხოლოდ იდეალური - ტიპიური კონსტრუქცია.  

 

 როგორც აღნიშნავენ ვებერის შემოქმედების მკვლევარნი გენეტიკური იდეალური ტიპები 

განსხვავდებიან წმინდა ტიპებისგან მხოლოდ ზოგადობის ხარისხით. გენეტიკური ტიპი 

გამოიყენება ლოკალურად დროსა და სივრცეში, წმინდა ტიპის გამოყენება კი არ არის 

ლოკალიზებული; გენეტიკური ტიპი არის იმ კავშირის გამოვლენის საშუალება, რომელიც იყო 

მხოლოდ ერთხელ, მხოლოდ წმინდა კი წარმოადგენს მუდამ არსებული კავშირების გამოვლენის 

საშუალებას. სოციოლოგიას და ისტორიას შორის არსებული რიკერტისეული თვისებრივი 

განსხვავება იცვლება ვებერთან რაოდენობრივი განსხვავებით:  

 



 რაც შეეხება ისტორიული ცნებების შექმნას, აქ ვებერი სცილდება რიკერტს იმით, რომ 

აძლიერებს გენერალიზაციის მომენტს, სოციოლოგიაში კი პირიქით, აქ ვებერი რიკერტისეულ 

ნომოთეკურობის მომენტს ასუსტებს და შემოყავს “ინდივიდუალიზაციის” მომენტი. ეს 

უკანასკნელი გამოიხატება იმაში, რომ ვებერი უარს ამბობს სოციალური ცხოვრების კანონების 

დადგენაზე, და უფრო მორიდებული ამოცანით იფარგლება - ადგენს სოციალურ ხდომილებათა 

მიმდინარეობის წესებს. 

 

 ამგვარად, თუ შევაჯამებთ ზემოთმოყვანილ მსჯელობებს, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ის 

წინაამღდეგობანი, რომლებიც წარმოიქმნენ ვებერთან - იდეალურ - ტიპობრივი ცნებების 

წარმოებისას, მნიშვნელოვნად დაკავშირებულნი არიან იდეალური ტიპების განსხვავებულ 

ფუნქციებთან და განსხვავებულ წარმოშობასთან ისტორიასა და სოციოლოგიაში. თუ 

ისტორიულ იდეალურ ტიპთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას, რომ იგი წარმოადგენს არა 

შემეცნების მიზანს, არამედ საშუალებას, მაშინ სოციოლოგიურ იდეალურ ტიპთან მიმართებაში 

ამის თქმა ყოველთვის არ შეიძლება. უფრო მეტიც, თუ ისტორიულ მეცნიერებებში იდეალურ 

ტიპს შეაქვს ზოგადის ელემენტი, მაშინ სოციოლოგიაში იგი უფრო კანონზომიერი კავშირების 

ტიპიურით შეცვლის ფუნქციას ასრულებს. იდეალური ტიპის დახმარებით ვებერი 

მნიშვნელოვნად ავიწროებს სოციოლოგიას და ისტორიას შორის არსებულ უფსკრულს, 

რომელმაც გაყო ეს ორი მეცნიერება ბადენის სკოლის თეორიაში. ამ კუთხით მართალია 

გერმანელი სოციოლოგი ჰანს ფრაიერი, რომელიც შენიშნავს, რომ “იდეალური ტიპის ცნება 

არბილებს აზროვნების მაინდივიდუალიზირებელი და მაგენერალიზებელი წესების 

დაპირისპირებას, რამდენადაც იგი, ერთის მხრივ, გამოყოფს ინდივიდუალურში 

დამახასიათებელს, ხოლო გენერალიზაციის გზაზე მიდის მხოლოდ ტიპიურამდე, მაგრამ არა 

კანონის უზოგადესობამდე”.  

 

3.გაგების პრობლემა და “სოციალური მოქმედების” კატეგორია  

 

რომ შეგვეძლოს იმის თქმა თუ როგორ გამოიყენება იდეალური ტიპის ცნება ვებერთან, 

აუცილებელია გავაანალიზოთ ეს ცნება შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც. ამისთვის კი 

აუცილებელია შემოვიტანოთ ვებერის სოციოლოგიის კიდევ ერთი კატეგორია - გაგების 

კატეგორია. როგორი პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, უნდა ითქვას, რომ ვებერი თავის 

გამოკვლევების მსვლელობაში იძულებული იყო ესარგებლა კატეგორიებით, რომლის 

წინაამღდეგაც იგი გამოდიოდა დილთაისთან, კროჩესთან და ინტივიტუიზმის სხვა 

წარმომადგენლებთან. მართალია ისიც, რომ ვებერთან “გაგებას” სხვა მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე 

ინტუიტივიზმში. 

 



 ვებერის თანახმად თავისი გამოკვლევის საგნის გაგების აუცილებლობა განასხვავებს 

სოციოლოგიას ბუნებისმეტყველებისაგან. “ადამიანური მოქმედება, ისევე როგორც ყველა სხვა 

ხდომილება ავლენს მიმდინარეობის კავშირებსა და კანონზომიერებებს. მაგრამ ადამიანური 

მოქმედების (ქცევის) განსხვავება ისაა, რომ შეიძლება მის გასაგებად განმარტება”. ის გარემოება, 

რომ ადამიანური მოქმედება, (ქცევა). ემორჩილება გააზრებულ განმარტებას, გულისხმობს 

ადამიანური მოქმედების შესახებ მეცნიერების (სოციოლოგიის) სპეციფიკურ განსხვავებას 

ბუნებისმეტყველებისგან. სწორედ აქ ხედავდა დილთაიც გონების შესახებ მეცნიერებებსა და 

ბუნებისმეცნიერებებს შორის განსხვავებას.  

 

 მაგრამ ვებერი მაშინვე ცდილობს გაიმიჯნოს დილთაისგან: იგი არ უპირისპირებს “გაგებას”, 

“მიზეზობრივ ახსნას”, არამედ პირიქით, მათ მჭიდროდ აკავშირებს ერთმანეთთან. 

“სოციოლოგია (ამ სიტყვის აქ ნაგულისხმევი აზრით) ნიშნავს მეცნიერებას, რომელსაც სურს 

განმარტებული სახით - წესით გაიგოს სოციალური მოქმედება და ამის წყალობით 

მიზეზობრივად ახსნას იგი მის მიმდინარეობასა და შედეგებში”. გაგების ვებერისეული 

კატეგორიის განსხვავება დილთაის შესაბამისი კატეგორიისაგან მდგომარეობს არა მხოლოდ 

იმაში, რომ ვებერი გაგებას უწანამძღვრებს ახსნას, მაშინ როდესაც დილთაი მათ ერთმანეთს 

უპირისპირებს - გაგება, გარდა ამისა, ვებერის თანახმად, არ არის ფსიქოლოგიური კატეგორია, 

როგორც ამას ფიქრობდა დილთაი, ამის შესაბამისად კი გამგები სოციოლოგია არ არის 

ფსიქოლოგიის ნაწილი.  

 

 განვიხილოთ ვებერისეული არგუმენტაცია. სოციოლოგიამ, ვებერის მიხედვით, ისევე როგორც 

ისტორიამ თავისი გამოკვლევების ამოსავალი პუნქტის სახით უნდა აიღოს ინდივიდის ან 

ინდივიდთა ჯგუფის მოქმედება (ქცევა). ცალკეული ინდივიდი და მისი მოქმედება წარმოადგენს 

თითქოსდა სოციოლოგიისა და ისტორიის “უჯრედს”, “მათ ატომს”, იმ “უმარტივეს 

ერთიანობას”, რომელიც თვით უკვე აღარ ექვემდებარება შემდგომ დანაწევრებასა და დაყოფას. 

მაგრამ ინდივიდის ქცევას სწავლობს ფსიქოლოგია და რაში მდგომარეობს ინდივიდუალური 

მოქმედების (ქცევის) შესწავლისადმი ფსიქოლოგიურ და სოციოლოგიურ მიდგომებს შორის 

განხვავება?  

 

 სოციოლოგია, ამბობს ვებერი, განიხილავს პიროვნების ქცევას (მოქმედებას) მხოლოდ იმდენად, 

რამდენადაც პიროვნება თავის მოქმედებებში დებს გარკვეულ საზრისს. მხოლოდ ასეთი ქცევა 

შეიძლება აინტერესებდეს სოციოლოგიას, რაც შეეხება ფსიქოლოგიას, მაშინ მისთვის ეს მომენტი 

არ წარმოადგენს განმსაზღვრელს. ამგვარად, მოქმედების (ქცევის) სოციოლოგიური ცნება 

ვებერის მიერ შემოიტანება საზრისის ცნების მეოხებით. “მოქმედებად (ქცევად) - წერს იგი - 

იწოდება ადამიანური ქცევა ... იმ შემთხვევაში და იმდენად, თუ და რამდენადაც მოქმედი 

ინდივიდი ან მოქმედი ინდივიდები უკავშირებენ მას სუბიექტურ საზრისს”.  



 

 მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ვებერს მხედველობაში აქვს ის საზრისი, რომელსაც 

მოქმედებაში დებს თვით ინდივიდი; იგი მრავალჯერ აღნიშნავს, რომ ბჭობა ეხება არა 

“მეტაფიზიკურ” საზრისს, რომელიც განიხილება როგორც რაღაც “უმაღლესი”, “ჭეშმარიტი” 

საზრისი (სოციოლოგიას, ვებერის აზრით, საქმე არა აქვს მეტაფიზიკურ რეალობებთან და არ 

არის ნორმატიული მეცნიერება) და არც იმ “ობიექტურ” საზრისს, რომელიც შეიძლება მიიღოს 

საბოლოო ჯამში, ინდივიდის მოქმედებამ მისი ნებასურვილისაგან დამოუკიდებლად. 

რასაკვირველია, ამით ვებერი არ უარყოფს როგორც ნორმატიულ დისციპლინათა არსებობის 

შესაძლებლობას, ისე ინდივიდუალური მოქმედების სუბიექტურად ნაგულისხმევ საზრისსა და 

ზოგიერთ მის ობიექტურ საზრისს შორისს “დაშორების”, “უთანხმოების” შესაძლებლობასაც. 

მაგრამ უკანასკნელ შემთხვევაში იგი ამჯობინებს არ გამოიყენოს “საზრისის” ტერმინი, 

რამდენადაც “საზრისი: გულისხმობს სუბიექტს რომლისთვისაც იგი არსებობს. ვებერი მხოლოდ 

ამტკიცებს, რომ სოციოლოგიური გამოკვლევის საგანია სუბიექტურად ნაგულისხმევ აზრთან 

დაკავშირებული მოქმედება. სოციოლოგია, ვებერის მიხედვით, უნდა იყოს “გამგები” იმდენად, 

რამდენადაც ინდივიდის მოქმედება გააზრებულია. მაგრამ ეს გაგება არ არის “ფსიქოლოგიური”, 

რამდენადაც საზრისი არ მიეკუთვნება ფსიქოლოგიურის სფეროს და არ არის ფსიქოლოგიის 

საგანი. 

 

 გაგების პრინციპთან დაკავშირებულია ვებერისეული სოციოლოგიის ერთ - ერთი ცენტრალური 

მეთოდოლოგიური კატეგორია - სოციალური მოქმედების კატეგორია. რამდენად 

მნიშვნელოვანია ვებერისთვის ეს კატეგორია. შეიძლება ვიმსჯელოთ იმის მიხედვით, რომ იგი 

განსაზღვრავს სოციოლოგიას როგორც სოციალური მოქმედების შემსწავლელ მეცნიერებას. 

 

 როგორღა განსაზღვრავს ვებერი თვით სოციალურ მოქმედებას? “მოქმედებად უნდა იწოდოს ... 

ადამიანის ქცევა (სულერთია გარეგანი თუ შინაგანი ქმედებაა, უმოქმედობაა თუ განცდაა), 

რამდენადაც მოქმედი ან მოქმედნი უკავშირებენ მას რაღაც სუბიექტურ საზრისს. მაგრამ 

“სოციალური მოქმედება” უნდა ეწოდოს ისეთს, რომელიც მოქმედის ან მოქმედთა  მიერ 

ნაგულისხმევი საზრისის მიხედვით მიმართულია, მიპყრობილია სხვათა მოქმედებებზე და 

ამით ორიენტირებულია თავის მიმდინარეობაში” (დინებაში)”.  

 

 ამგვარად, სოციალური მოქმედება, ვებერის მიხედვით, გულისხმობს ორ მომენტს: ინდივიდის 

ან ჯგუფის სუბიექტურ მოტივაციას, რომლის გარეშეც საერთოდ შეუძლებელია ვილაპარაკოთ 

მოქმედების შესახებ, და სხვაზე (სხვებზე) ორიენტაციას, რომელსაც ვებერი უწოდებს კიდეც 

“მოლოდინსაც” და რომლის გარეშეც მოქმედება შეუძლებელია განხილულ იქნეს როგორც 

სოციალური.  

 



 გავჩერდეთ პირველი მომენტის ანალიზზე. ვებერი დაჟინებით მოითხოვს იმის აღიარებას, რომ 

მოქმედი ინდივიდის მოტივთა გათვალისწინების გარეშე სოციოლოგიას არ შეუძლია 

დაადგინოს ის მიზეზობრივი კავშირები, რომლებიც საბოლოო ჯამში, საშუალებას გვაძლევენ 

შევქმნათ სოციალური პროცესის ობიექტური სურათი. 

 

 სოციალური მოქმედების კატეგორია, რომელიც მოითხოვს ამოვიდეთ ცალკეული - ერთეული 

ინდივიდის მოტივთა გაგებისგან, არის ის გადამწყვეტი მომენტი - პუნქტი, რომელიშიც 

განსხვავდება ვებერის სოციოლოგიური მიდგომა დიურკემის სოციოლოგიისაგან. სოციალური 

მოქმედების ცნების შემოტანით, ვებერი არსებითად, იძლევა სოციალური ფაქტის განმარტებას, 

რომელიც პოლემიკურად მიმართულია იმის წინაამღდეგ, რომელიც შემოთავაზებული იყო 

დიურკემის მიერ. დიურკემის საპირისპიროდ, ვებერი თვლის, რომ არც საზოგადოება 

მთლიანობაში, არც კოლექტიურობის ესა თუ ის ფორმა, თუ მივუდგებით საკითხს მკაცრი 

მეცნიერულობით, არ უნდა განიხილებოდეს მოქმედების სუბიექტების სახით: ასეთები 

შეიძლება იყოს მხოლოდ ცალკეული ინდივიდები. “სხვა (მაგ. იურიდიული) შემეცნებითი 

მიზნებისა ან პრაქტიკული მიზნებისთვის შეიძლება მიზანშეწონილი და უბრალოდ 

აუცილებელიც კი აღმოჩნდეს სოციალური წარმონაქმნებისთვის (“სახელმწიფო”, “ამხანაგობა”, 

“აქციონერული საზოგადოება”, “დაწესებულება”) განხილვა ზუსტად ისე, თითქოსდა ისინი 

იყვნენ ცალკეული ინდივიდები (მაგ. როგორც უფლებათა და მოვალეობათა მატარებელნი   ან 

როგორც დამნაშავენი მოქმედებებში, რომლებთაც აქვთ იურიდიული ძალა). მაგრამ 

სოციოლოგიის თვალსაზრისით, რომელიც იძლევა მოქმედების გასაგებად განმარტებას, ეს 

წარმონაქმნები არიან მხოლოდ ცალკეულ ადამიანთა სპეციფიკური მოქმედებების პროცესები და 

კავშირები, რადგან მხოლოდ ადამიანები არიან ჩვენთვის გასაგებ მოქმედებათა მატარებლები, 

მოქმედებათა, რომელთაც აქვთ საზრისისეული ორიენტაცია”. ვებერის თანახმად, კოლექტივები 

სოციოლოგიას შეუძლია განიხილოს როგორც მათი შემადგენელი ინდივიდებისგან 

წარმოებული რამ; კოლექტივები წარმოადგენენ არა დამოუკიდებელ რეალობებს, როგორც ეს 

დიურკემთანაა, არამედ უფრო ცალკეულ ინდივიდთა მოქმედებების ორგანიზაციის წესებს. 

 

 ვებერი არ გამორიცხავს სოციოლოგიაში ისეთი ცნებების გამოყენებას, როგორებიცაა ოჯახი, ერი, 

სახელმწიფო, არმია, რომელთა გარეშეც სოციოლოგს არ შეუძლია ფონს გავიდეს. მაგრამ იგი 

ამავე დროს   მოითხოვს იმის არ დავიწყებას, რომ კოლექტიურობათა ეს ფორმები არ არიან 

სოციალური მოქმედების რეალური სუბიექტები, და ამიტომ არ უნდა მიეწეროს მათ ნება ან 

აზროვნება, არ უნდა მივმართოთ კოლექტიური ნების ან კოლექტიური აზრის ცნებებს 

სხვაგვარად თუ არა მეტაფორული აზრით. შეუძლებელია არ აღინიშნოს, რომ თავის 

“მეთოდოლოგიურ ინდივიდუალიზმს” იგი ყოველთვის თანმიმდევრულად ვერ ატარებს. მას 

ექმნება მთელი რიგი წინაამღდეგობები, როდესაც იგი ცდილობს, გამოიყენოს სოციალური 

მოქმედების კატეგორია, განსაკუთრებით ტრადიციული საზოგადოების ანალიზისას.  

 



 მაშასადამე, “სუბიექტურად ნაგულისხმევი საზრისის”, მოტივების გაგება – სოციოლოგიური 

კვლევის აუცილებელი მომენტია. მაგრამ რას წარმოადგენს “გაგება”,  ხომ  არ აიგივებს ვებერი მას 

გაგების იმ განმარტებასთან, რომელსაც ფსიქოლოგია გვთავაზობს? 

 

 ვებერის მიხედვით, სხვათა სულიერი მდგომარეობის ფსიქოლოგიური გაგება სოციოლოგისა და 

ისტორიკოსისათვის მხოლოდ დამხმარე და არა მთავარი საშუალებაა. მას შეიძლება მივმართოთ 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასახსნელი მოქმედება შეუძლებელია გაგებული იქნეს მისი 

საზრისის მიხედვით. “მოქმედების ირაციონალური მომენტების ახსნისას – წერს ვებერი – გამგებ 

ფსიქოლოგიას ნამდვილად შეუძლია გაგვიწიოს უეჭველად მნიშვნელოვანი სამსახური. მაგრამ 

ეს, ხაზს უსვამს იგი - არაფერს არ ცვლის მეთოდოლოგიურ პრინციპებში”. 

 

 როგორია ეს მეთოდოლოგიური პრინციპები? “თავისი საზრისისეული სტრუქტურის 

მიხედვით, უშუალოდ ყველაზე გასაგებია ის მოქმედება, რომელიც ორიენტირებულია 

სუბიექტურად მკაცრად რაციონალური სახით საშუალებებთან შესაბამისობაში, რომლებიც 

ითვლებიან (სუბიექტურად) ერთმნიშვნელოვან ადექვატურ  საშუალებებად. (სუბიექტურად) 

ერთმნიშვნელოვანი და ნათლად   გაცნობიერებული მიზნების მისაღწევად”.  

 

 გავაანალიზოთ მოყვანილი განსაზღვრება. ამგვარად, სოციოლოგია ორიენტირებული უნდა 

იქნეს ინდივიდის ან ინდივიდთა ჯგუფის მოქმედებებზე. ამ დროს ყველაზე “გასაგებია” 

გასაზრისიანებული - გააზრებული მოქმედება ე.ი. 1) მოქმედება, რომელიც მიმართულია თვით 

მოქმედი ინდივიდების მიერ ნათლად გაცნობიერებული მიზნების მისაღწევაზე და 2) რომელიც 

ამ მიზანთა მისაღწევად იყენებს ისეთ საშუალებებს, რომლებიც თვით მოქმედი ინდივიდების 

მიერ აღიარებულია  ადექვატურ და შესაბამის საშუალებად. ამგავარდ, მოქმედი ინდივიდის 

ცნობიერება აუცილებელი აღმოჩნდა იმისთვის, რათა შესასწავლი მოქმედება მოგვევლინოს 

სოციალური რეალობის სახით. მოქმედების აღწერილი ტიპს ვებერი უწოდებს 

მიზანრაციონალურს - რაციონალმიზნობრივს . მიზანრაციონალური მოქმედების გასაგებად, 

ვებერის თანახმად, არაა საჭირო  ფსიქოლოგიისადმი მიმართვა. “მოქმედება რაც უფრო 

ერთმნიშვნელოვნადაა ორიენტირებული სწორი რაციონალურობის ტიპის  შესატყვისად მით 

უფრო ნაკლებადაა საჭირო  აიხსნას მისი მიმდინარეობა რომელიმე ფსიქოლოგიური 

მოსაზრებით”. შენიშვნა: (სწორი – რაციონალური მოქმედების ცნებას ვებერი იყენებს ობიექტურ 

– რაციონალური მოქმედების დასახასიათებლად; მიზანრაციონალური და სწორ – 

რაციონალური მოქმედებანი ერთმანეთს ემთხვევიან იმ შემთხვევაში, თუ საშუალება, შერჩეული 

სუბიექტურად გარკვეული მიზნის მისაღწევად როგორც ყველაზე ადექვატურ რამ, ამავე დროს 

აღმოჩნდა ობიექტურადაც ყველაზე ადექვატური რამე). 

 



 გააზრებული მიზანრაციონალური მოქმედება არ არის ფსიქოლოგიის საგანი სწორედ იმიტომ, 

რომ მიზანი, რომელსაც ინდივიდი ისახავს, შეუძლებელია გავიგოთ, თუ ამოვალთ მხოლოდ 

მისი სულიერი ცხოვრების ანალიზისგან. მიზნის განხილვას გავყავართ ფსიქოლოგიზმის 

საზღვრებიდან. მართალია, მიზანსა და მისი რეალიზაციისათვის შერჩეულ საშუალებებს შორის 

კავშირი გაშუალებულია ინდივიდის ფსიქოლოგიით, მაგრამ, ვებერის თანახმად, რაც უფრო 

ახლოსაა მოქმედება მიზანრაციონალურთან, მით უფრო ნაკლებია ფსიქოლოგიური 

გარდატეხვის კოეფიცინტი, მით უფრო “წმინდაა”, რაციონალურია კავშირი მიზანსა და 

საშუალებებს შორის.  

 

 რასაკვირველია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვებერი მიზანრაციონალურ მოქმედებას განიხილავს 

როგორც მოქმედების რაღაც უზოგადეს პრინციპს: პირიქით, იგი არა მხოლოდ არ თვლის მას 

საყოველთაოდ – უზოგადეს რაიმედ,  არამედ უპირატესობის მქონედაც კი არ თვლის  ემპირიულ 

სინამდვილეში. მიზანრაციონალური მოქმედება-ესაა იდეალური ტიპი და არა ემპირიული 

ზოგადი, მით უფრო საყოველთაო და უზოგადესი რამ. როგორც იდეალური ტიპი, იგი წმინდა 

სახით იშვიათად გვხვდება რეალობაში. სწორედ მიზანრაციონალური მოქმედება არის 

სოციალური მოქმედების ნიმუში, რომელსაც შეეფარდებიან მოქმედების ყველა სხვა სახეები. მათ 

ვებერი შემდეგი თანმიმდევრობით ჩამოთვლის: “სოციოლოგიისათვის არსებობენ მოქმედების 

შემდეგი ტიპები: 1) დაახლოებით მეტად თუ ნაკლებად მიღწეული სწორი ტიპი; 2) 

(სუბიექტურად) მიზანრაციონალურად ორიენტირებული ტიპი; 3) მეტად თუ ნაკლებად 

ცნობიერად და მეტად თუ ნაკლებად ერთმნიშვნელოვნად მიზანრაციონალურად 

ორიენტირებული მოქმედება; 4) მოქმედება, რომელიც ორიენტირებულია არა 

მიზანრაციონალურად, მაგრამ გასაგებია თავისი საზრისის მიხედვით; 5) მოქმედება, რომელიც 

თავისი საზრისის მიხედვით მეტად თუ ნაკლებად გასაგებადაა მოტივირებული, მაგრამ 

დარღვევადია - მეტად თუ ნაკლებად ძლიერად - გაუგებარ ელემენტთა შეჭრით და ბოლოს, 6) 

მოქმედება, რომელშიც სავსებით გაუგებარი ფსიქიკური ან ფიზიკური ფაქტები 

დაკავშირებულია ადამიან”თან” ან ადამიან”ში” შეუმჩნეველი გადასვლებით. 

 

 როგორც ვხედავთ ეს შკალა აგებულია მიზანრაციონალურ (ანუ სწორ-რაციონალურ) 

მოქმედებასთან ყოველი მოქმედების შედარების პრინციპის მიხედვით. ყველაზე გასაგები 

მიზანრაციონალური მოქმედებაა - აქ სიცხადის ხარისხი - დონე უმაღლესია. რაციონალურობის 

კლებასთან ერთად – კლების ზომის შესატყვისად  მოქმედება ხდება სულ უფრო ნაკლებად 

გასაგები, მისი უშუალო სიცხადე სულ უფრო მცირდება. და თუმცა რეალობაში 

მიზანრაციონალური მოქმედების  ირაციონალურობისგან გამყოფი საზღვრის დადგენა  

არასდროს არ შეიძლება მკაცრად იქნეს დადგენილი,  “ყოველი სოციოლოგიურად რელევანტური 

მოქმედების ნაწილი (განსაკუთრებით ტრადიციულ საზოგადოებაში) დგას ერთისა და მეორის 

ზღვარზე - პირზე”. მიუხედავად ამისა სოციოლოგი უნდა ამოვიდეს მიზანრაციონალური 

მოქმედებისგან როგორც იდეალურ - ტიპიური მოქმედებისგან და განიხილოს ადამიანური 

მოქმედების სხვა სახეები როგორც იდეალური ტიპისგან გადახვევა. 



 

 ამგვარად, ვებერის თანახმად, გაგებას წმინდა სახით იქ აქვს ადგილი, სადაც ჩვენს წინაა - 

მიზანრაციონალური მოქმედება. თვით ვებერი თვლის, რომ ამ შემთხვევეაში უკვე შეუძლებელია 

- არ შეიძლება ვილაპარაკოთ ფსიქოლოგიური გაგების შესახებ, რამდენადაც მოქმედების 

საზრისი, მისი მიზანი ძევს ფსიქოლოგიის ფარგლებს მიღმა მაგრამ დავსვათ საკითხი 

სხვაგვარად: სახელდობრ რას ვიგებთ ჩვენ მიზანრაციონალური მოქმედების შემთხვევაში: 

მოქმედების საზრისს თუ თვით მოქმედებას? დავუშვათ ჩვენ ხვედავთ ადამიანს რომელიც ტყეში 

ჩეხავს შეშას. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ იგი ამას აკეთებს ან გასამრჯელოსათვის, 

ან იმისთვის, რათა ზამთრისთვის მოიპოვოს სათბობი და ა.შ. ამგვარი წესით მსჯელობისას , ჩვენ 

ვცდილობთ გავიგოთ მოქმედების საზრისი  და არა თვით მოქმედი. მაგრამ იგივე ოპერაცია 

შეგვიძლია გამოგვადგეს ჩვენ თვით მოქმედი ინდივიდის  ანალიზის საშუალებად. სიძნელე, 

რომელიც აქ წარმოიშობა, ფრიად არსებითია. თუკი სოციოლოგია ისწრაფვის გაიგოს თვით 

მოქმედი ინდივიდი, მაშინ მისთვის ყოველგვარი მოქმედება გამოდის  როგორც რაღაცის ნიშანი, 

სინამდვილეში სავსებით სხვა  რამისა, იმისა, რასაც ან ინდივიდი თვით ვერ ხვდება (იგებს) ან 

თუ ხვდება, მაშინ ცდილობს დაფაროს (სხვებისგან ან თვით საკუთარი თავისაგან). ასეთია 

ინდივიდის მოქმედების გაგებისადმი მიდგომა, მაგ. ფროიდის ფსიქოანალიზში.  

 

 ამგავრი მიდგომის შესაძლებლობას ვებერი პრინციპულად არ გამორიცხავდა. “გამგები 

ფსიქოლოგიის მუშაობის არსებითი ნაწილი წერდა იგი - მდგომარეობს სწორედ არასაკმარისად 

შესამჩნევ ან სავსებით შეუმჩნეველ და ამ აზრით არა სუბიექტურ - რაციონალურად 

ორიენტირებულ კავშირთა აღმოჩენებში, რომლებიც მიუხედავად ამისა, არანაკლებად 

ობიექტურად - რაციონალურია (და როგორც ასეთები გასაგებია). თუ ჩვენ აქ სავსებით 

განვეყენებით ე.წ. ფსიქოანალიზის შრომების ზოგიერთი ნაწილისაგან, რომლებიც ატარებენ ამ 

ხასიათს, მაშინ ისეთ კონსტრუქციას, როგორიცაა მაგ რესსენტიმენტ - ის ნიცშეანური 

თეორია,რომელსაც გარეგანი ქცევის ობიექტური რაციონალურობა გამოყავს გარკვეული - 

ცნობილი ინტერესებიდან ამოსვლით. თანაც, მეთოდურ მიმართებაში ეს ზუსტად ისე კეთდება, 

როგორც ამას რამდენიმე ათწლეულის უკან აკეთებდა ‘ეკონომიკური მატერიალიზმის თეორია”. 

როგორც ვხედავთ სოციალური მოვლენებისადმი ამგავარ მიდგომას ვებერი ხედავს იმაში, რომ 

“ასეთ შემთხვევებში სუბიექტურად, თუმცა შეუმჩნევლად (თვით მკვლევარისთვისაც კი), 

მიზანრაციონალური და ობიექტურად სწორი - რაციონალური ერთმანეთის მიმართ არანათელ 

ურთიერთობაში აღმოჩნდებიან”. ვებერს აქ მხედველობაში აქვს შემდეგი ფრიად სერიოზული 

სიძნელე, რომელიც “ფსიქოლოგიური მიდგომისას წარმოიშობა. თუ ინდივიდი თვითონ 

ნათლად აცნობიერებს მის მიერ დასახულ მიზანს და მხოლოდ ესწრაფვის სხვებისგან მის 

დაფარვას, მაშინ ამის გაგება არაა ძნელი, ასეთი სიტუაცია სავსებიით შესაძლებელია  

შევიყვანოთ მიზანრაციონალური ქცევის სქემის ქვეშ. მაგრამ თუ ბჭობა ეხება ისეთ მოქმედებას, 

როდესაც ინდივიდმა არ უწყის საკუთარი მიზნები (სწორედ ამ მოქმედებებს იკვლევს 

ფსიქოანალიზი), მაშინ წარმოიშობა კითხვა: აქვს თუ არა მკვლევარს საკმარისი საფუძველი იმის 

მტკიცებისა, რომ იგი უფრო კარგად იგებს მოქმედ ინდივიდს, ვიდრე თვით მოქმედი ინდივიდი 



 

საკუთარ თავს? ნამდვილად: ხომ არ შეიძლება დავივიწყოთ, რომ ფსიქოანალიზის მეთოდი 

წარმოიშვა სულიერად ავადმყოფთა მკურნალობის პრაქტიკისგან, რომელთა მიმართ ექიმი 

საკუთარ თავს თვლის მათი მდგომარეობის უკეთ გამგებად, ვიდრე ეს თვითონ მათ გაეგებათ. 

ნამდვილად, იგი ხომ ჯანმრთელი ადამიანია, ისინი კი – ავადმყოფები. მაგრამ რა საფუძველზე 

შეუძლია მას გამოიყენოს ეს მეთოდი სხვა ჯანმრთელი ადამიანების მიმართ? ამისთვის 

შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი საფუძველი: რწმენა იმისა, რომ ისინიც:”ავადმყოფებია”. მაგრამ 

მაშინ ავადმყოფობის ცნება გადატანილი აღმოჩნდება მედიცინის სფეროდან ზოგადსოციალურ 

სფეროში, ხოლო მკურნალობა ასეთ შემთხვევაში აღმოჩნდება ფსიქოთერაპია, საბოლოო ჯამში 

კი მთელი საზოგადოების მკურნალობად - ანუ ფსიქოთერაპია მთელი საზოგადოების მკურნალი 

ხდება. 

 

 ცხადია, ამ მოსაზრებებმა აიძულეს ვებერი შეეზღუდა ამგვარ მიდგომათა  გამოყენების სფერო 

სოციალურ და ისტორიულ გამოკვლევებში, მაგრამ მაშინ როგორღა წყვეტს თვითონ იგი მაინც 

გაგების შესახებ საკითხს? სახელდობრ რას ვიგებთ ჩვენ მიზანრაციონალური მოქმედების 

შემთხვევაში: მოქმედების საზრისის თუ თვითონ მოქმედს ვებერმა იმიტომ აირჩია იდეალურ – 

ტიპიური მოდელის სახით მიზანრაციონალური მოქმედება, რომ მასში ორივე ეს მომენტი 

ერთმანეთს ემთხვევა: მოქმედების საზრისის გაგება - ეს კიდეც ნიშნავს მოცემულ შემთხვევაში 

მოქმედის გაგებას, მხოლოდ მოქმედის გაგება – ნიშნავს მისი საქციელის – მოქმედების საზრისის 

გაგებას. ვებერი ამგვარ დამთხვევას თვლის იმ იდეალურ შემთხვევად, რომლიდანაც უნდა 

ამოვიდეს სოციოლოგია. რეალურად ყველაზე ხშირად ორივე ეს მომენტი ერთმანეთს არ 

ემთხვევა, მაგრამ მეცნიერებას არ შეუძლია, ვებერის თანახმად, ამოვიდეს ემპირიული 

ფაქტისგან: მან უნდა შექმნას თავისთვის იდეალიზირებული სივრცე. სოციოლოგიისთვის ასეთ 

“სივრცეს” წარმოადგენს მიზანრაციონალური მოქმედება.  

 

4. მიზანრაციონალური მოქმედება როგორც ვებერის სოციოლოგიის მეთოდოლოგიური 

კატეგორია. 

 

 რამდენადაც ვებერი მიზანრაციონალურ მოქმედებას განიხილავს როგორც იდეალურ ტიპს, 

ამიტომ მას უფლება აქვს განაცხადოს, რომ მისი მეთოდის “რაციონალისტური” ხასიათი 

სრულებითაც არ გულისხმობს თვით სოციალური რეალობის რაციონალისტურ განმარტებას. 

მიზანრაციონალურობა - ვებერის მიხედვით - ესაა მხოლოდ სოციოლოგიის მეთოდოლოგიური 

და არა “ონტოლოგიური” განწყობა, ესაა სინამდვილის ანალიზის საშუალება და არა თვით ამ 

სინამდვილის დახასიათება. ამ მომენტს ვებერი სპეციალურად ხაზგასმით აღნიშნავს. 

 



 მართალია ვებერი ზრუნავს იმის შესახებ, რათა მიზანრაციონალური მოქმედება როგორც 

კონსტრუირებული იდეალური ტიპი გამოყოს თვით ემპირიული რეალობიდან, მაგრამ 

იდეალური - ტიპობრივი და ემპირიული რეალობის თანაფარდობის პრობლემა არაა ისე იოლი 

გადასაწყვეტი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს, და ამ პრობლემის ერთმნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტა თვით ვებერსაც კი არ აქვს. როგორ არ სურდა ვებერს ერთხელ და სამუდამოდ 

მკაფიოდ გაეცალკევებინა ეს სფეროები, მაგრამ იდეალურ - ტიპობრივი კონსტრუქციებით 

რეალურად მუშაობის პირველივე ცდაზე, ეს სიცხადე და მკაფიობა გამყოფისა იკარგება. საერთო 

ფორმით ჩვენ უკვე გამოვავლინეთ ეს სიძნელეები, რომელიც აქ ვებერს წარმოექმნება. 

 

 სოციოლოგიური თეორიისთვის რა მნიშვნელოვან წანამძღვრებს შეიცავს მიზანრაციონალური 

მოქმედება? სოციოლოგიისთვის მეთოდოლოგიური საფუძვლის სახით მიზანრაციონალური 

მოქმედების არჩევით ვებერი ემიჯნება იმ სოციოლოგიურ თეორიებს, რომლებიც ამოსავალი 

რეალობის სახით იღებენ სოციალურ “ტოტალობებს”, მაგალითად: “ხალხს,” “საზოგადოებას”, 

”სახელმწიფოს”, ”ეკონომიკას”. ამასთან დაკავშირებით ვებერი მკაცრად აკრიტიკებს 

“ორგანიცისტულ სოციოლოგიას”, რომელიც ცალკეულ ინდივიდს განიხილავს როგორც 

რომელიღაც სოციალური ორგანიზმის ნაწილს “უჯრედს”. ვებერი გადაჭრით წინაამღდეგია 

ბიოლოგიური მოდელით საზოგადოების განხილვისა: საზოგადოებასთან მიმართებაში 

ორგანიზმის ცნება შეიძლება იყოს მხოლოდ მეტაფორა და მეტი არაფერი.  

 

 “სხვა შემეცნებითი მიზნებისთვის შეიძლება სასარგებლო იყოს ან აუცილებელი ცალკეული 

ინდივიდის გაგება,მაგალითად როგორც რაღაც “უჯრედთა” განსაზოგადოება ანუ ბიოქიმიურ 

რეაქციათა კომლექსისა... მაგრამ სოციოლოგიისთვის (ამ სიტყვის აქ გამოყენებული 

მნიშვნელობის აზრით) ისევე როგორც ისტორიისთვის, შემეცნების ობიექტს წარმოადგენს 

სწორედ მოქმედების, ქცევის საზრისისეული კავშირი”. ანუ ცნობიერად - შეგნებულად მოქმედი 

არსება. ინდივიდსა და სხეულის უჯრედს (ან მის ორგანოს) შორის ანალოგია შესაძლებელია 

მხოლოდ იმ პირობით, თუ ცნობიერების ფაქტორი არა არსებით რაიმედ ჩაითვლება. ამის 

წინაამღდეგ გამოდის ვებერი, აყენებს რა სოციალური მოქმედების ისეთ მოდელს, რომელიც ამ 

ფაქტორს იღებს არსებითი მნიშვნელობის მქონედ. ხოლო რამდენადაც ვებერი ამ ფაქტორს 

აცხადებს სოციოლოგიის აუცილებელ წანამძღვრად, ამიტომ იგი თავის გამოკვლევებში ამოდის 

არა სოციალური “მთელისგან”, არამედ ცალკეული ინდივიდისგან, “მოქმედება როგორც გასაგებ 

საზრისზე ორიენტირებული ქცევა, ჩვენთვის მუდამ არსებობს მხოლოდ როგორც ერთი ან 

მრავალ ცალკეულ პიროვნებათა მოქმედება”. 

 

 ამგვარად, “გაგების” პრინციპი აღმოჩნდა კრიტერიუმი, რომლის დახმარებითაც გამოიყოფა 

სოციოლოგისათვის რელევანტური სფერო იმ სფეროსგან, რომელიც შეუძლებელია იყოს 

სოციოლოგიური გამოკვლევის საგანი. ინდივიდის ქცევას ჩვენ ვიგებთ, უჯრედისას კი - არა. 

ასევე ვერ “ვიგებთ” ჩვენ ამ სიტყვის ვებერისეული მნიშვნელობით ხალხის ან სახალხო 



მეურნეობის “მოქმედებას”, თუმცა სავსებით შეგვიძლია გავიგოთ ხალხის (ან სახალხო 

მეურნეობაში მონაწილე) შემადგენელ ინდივიდთა მოქმედებანი. აი რატომ ამბობს ვებერი: 

“ისეთი ცნებები, როგორიცაა “სახელმწიფო”, “ამხანაგობა”, “ფეოდალიზმი” და სხვა 

სოციოლოგიისათვის აღნიშნავენ, საზოგადოდ რომ ვთქვათ, ადამიანთა ერთობლივი 

მოქმედებების განსაზღვრული სახის კატეგორიებს და სოციოლოგიის ამოცანა მდგომარეობს 

იმაში, რომ ისინი დაიყვანოს “გასაგებ” მოქმედებებზე, ე.ი. გამონაკლისის გარეშე ცალკეულ 

მონაწილეთა მოქმედებებზე”. ვებერის მიხედვით ასეთი მიდგომა სავალდებულოა 

სოციოლოგიისათვის. ასე მაგალითად, იურისპრუდენციას გარკვეულ პირობებში შეუძლია 

“სამართლებრივი პირის” სახით განიხილოს სახელმწიფოცა და ესა თუ ის სხვა 

კოლექტივიც.სოციოლოგიას კი ამის გაკეთების უფლებაც კი არა აქვს. მისი მიდგომა 

გულისხმობს თვით ისეთი სოციალური წარმონაქმნების, როგორიცაა სამართალი, განხილვას 

მხოლოდ იმ ფორმით, რა ფორმითაც იგი გარდატყდება ცალკეული ინდივიდის 

მიზანრაციონალური მოქმედების (მაშასადამე, ცნობიერების) პრიზმაში რამდენადაც 

“სამართალი” სოციოლოგიის კვლევის ობიექტი ხდება, ამდენად მას საქმე აქვს არა 

სამართლებრივ პრინციპთა ლოგიკურად სწორ “ობიექტურ” შინაარსის საშუალებებთან, არამედ 

(ინდივიდის) მოქმედებასთან, რომლის დეტერმინანტებსა და რეზულტატებში მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობენ აგრეთვე ადამიანის წარმოდგენებიც გარკვეული იურიდიული პრინციპების 

საზრისისა და “მნიშვნელობის შესახებ”. 

 

 ამგავარად, ვებერის მიხედვით, რამდენადაც საზოგადოებრივი ინსტიტუტები 

(სამართალი,სახელმწიფო,რელიგია და სხვა) უნდა შეისწავლებოდეს სოციოლოგიის მიერ იმ 

ფორმით, რა ფორმითაც ისინი მნიშვნელოვანი ხდებიან ცალკეულ ინდივიდთათვის, რა 

ფორმითაც ეს უკანასკნელნი რეალურად არიან მათზე ორიენტირებულნი თავიანთ 

მოქმედებებში, ამდენად იხსნება “მეტაფიზიკის” ის ელფერი, რომელიც მუდამ არსებობს  

სოციალურ მოძღვრებებში, რომელთაც ამოსავლად სწორედ ინსტიტუტები ააქვთ (როგორც 

საერთოდ “მთლიანობები”). ეს ელემენტი აუცილებლად შეიგრძნობა ამ სოციალურ თეორიებში, 

რომლებიც აგებულია რეალიზმის (ამ ცნების შუასაუკუნეობრივი აზრით) მეთოდოლოგიური 

წანამძღვრების საფუძველზე. ამ თვალსაზრისს ვებერი – უპირისპირებს მოთხოვნას იმის შესახებ, 

რომ სოციოლოგიაში ამოვიდეთ ცალკეულ ინდივიდთა მოქმედებებისგან. მისი პოზიცია 

ნომინალისტურია. მაგრამ ეს არაა ადექვატური დახასიათება. ინდივიდუალური 

მოქმედებებიდან ამოსვლის მოთხოვნა წამოყენებულია როგორც შემეცნების პრინციპი, ვებერის 

ნეოკანტიანური განწყობის ძალით შემეცნების პრინციპთა დახასიათება სრულებითაც არ 

წარმოადგენს ამავე დროს თვით სოციალური რეალობის დახასიათებას. რეალობა პლასტიკურია 

იმ აზრით, რომ იგი შეიძლება შევისწავლოთ აგრეთვე სხვაგვარადაც, რის შედეგადაც შეიძლება 

მივიღოთ მეცნიერება, რომელიც განსხვავებული იქნება სოციოლოგიისგან. მაგ. 

სამართალმცოდნეობა ან პოლიტეკონომია. მაშასადამე, ინდივიდუალური მიზანრაციონალური 

მოქმედებების შესახებ  ლაპარაკისას, ვებერი არ ამტკიცებს, რომ იგი არის თვით სოციალური 

ცხოვრების რეალობის დახასიათება, არამედ მას იღებს იდეალური ტიპის სახით, რომელიც 

წმინდა სახით იშვიათად გვხვდება სინამდვილეში, ამიტომ მიზანშეწონილი იქნებოდა 



გველაპარაკა ვებერის მეთოდოლოგიური ნომინალიზმის ან უფრო ზუსტად, მეთოდოლოგიურ 

ინდივიდუალიზმის შესახებ. 

 

 მაგრამ მეთოდოლოგიურ ინდივიდუალზიმსაც აქვს, რასაკვირველია, თავისი შინაარსობრივი 

(“ონტოლოგიური”) იმპლიკაციები. მიზანრაციონალური მოქმედების ამოსავალ პუნქტად 

პოსტულირებისას, ვებერი უპირისპირდება ცნობიერების როგორც ეპიფენომენის განმარტებას. 

ვებერის ძირითადი ამოსავალი პუნქტი შეიძლებოდა განგვესაზღვრა ასე: ადამიანმა თვითონ 

იცის, რაც მას სურს, რამეთუ მიზანრაციონალური მოქმედება – ეს ხომ იდეალური შემთხვევაა. 

მაგრამ სოციოლოგი უნდა ამოდიოდეს სწორედ ამ იდეალური შემთხვევიდან, როგორც 

თეორიულ – მეთოდოლოგიური  წანამძღვრებისაგან.  

 

 თუ გავითვალისწინებთ აღნიშნულ შინაარსობრივ იმპლიკაციებს, რომლებიც გულისხმობენ 

სოციალური მოქმედების მეთოდურ გაგებას, მაშინ არ შეიძლება არ დავეთანხმოთ ი.კონის 

მტკიცებას, რომ “ვებერისეული მეთოდოლოგიური პრინციპები მჭიდროდაა დაკავშირებული 

ისტორიული პროცესის მისეულ გაგებასთან. საზოგადოებრივი ცხოვრება, ვებერის მიხედვით, 

არის ცალკეულ ინდივიდთა, ადამიანთა ურთიერთობა – ურთიერთქმედება”. და თუმცა თვით 

ვებერი მუდამ ხაზს უსვამს თავის იდეალურ – ტიპობრივ კონსტრუქციების განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას, ჩვენ მიუხედავად ამისა, უნდა დავინახოთ, რომ მისი მეთოდოლოგიური 

ინდივიდუალიზმი განუყოფლადაა დაკავშირებული მისი მსოფლმხედველობის 

ინდივიდუალიზმთან და საზოგადოების როგორც ინდივიდათა ურთიერთქმედების 

განმარტებასთან, ე.ი. სოციოლოგიურ ნომინალიზმთან. 

 

5. სოციალური მოქმედება და “განწყობა სხვაზე”  “მოლოდინი” 

 

 სოციალური მოქმედების მეორე აუცილებელ - სავალდებულო მომენტად ვებერს მოქმედი პირის 

სხვა - მეორე ინდივიდზე (ან სხვა ინდივიდებზე) ორიენტაცია მიაჩნია. ახსნისას თუ სახელდობრ 

რომელ ორიენტაციას ეხება საქმე.ვებერი წერს: “სოციალური მოქმედება... შეიძლება 

ორიენტირებული იყოს სხვა ინდივიდთა წარსულ, აწმყო (თანამედროვე) და მომავალში 

მოსალოდნელ მოქმედებებზე (ქცევებზე). წარსულში მომხდარი თავდასხმის გამო შურისძიება, 

აწმყოში თავდასხმის დროს მოწყობილი დაცვა, თავდაცვის ზომების მიღება (მომავალი 

თავდასხმის გამო). “სხვათა” სახით შეიძლება გამოვიდნენ გარკვეული ინდივიდი ან 

განუსაზღვრელად მრავალნი და სავსებით უცნობებიც კი. (მაგალითად “ფული” წარმოადგენს 

გაცვლის საშუალებას, რომელსაც მოქმედი ინდივიდი იღებს გაცვლის დროს, რადგან 

წარმართავს თავის მოქმედებას იმის მოლოდინზე, რომ მომავალში მისი გაცვლის დროს თავის 

მხრივ ამ ფულს მიიღებენ მისთვის უცნობნი და განუსაზღვრელად მრავალი სხვა ინდივიდები)”. 



 

 სოციოლოგიაში “სხვაზე ორიენტაციის” პრინციპის შემოტანა წარმოადგენს მეთოდოლოგიური 

ინდივიდუალიზმის შიგნით და ამ უკანასკნელის საშუალებით რაღაც უზოგადესის მოპოვების 

ცდას, მხედველობაში მიღება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სოციალურის იმ სუბსტანციისა, 

რომლის გარეშეც მიზანრაციონალური მოქმედება დარჩება რობინზონიადის კლასიკურ 

მოდელად. რობინზონიადის ავტორები ინდივიდის მოქმედებებში არ ითვალისწინებდნენ 

არავითარ “სხვაზე ორიენტაციას” ინდივიდის მოქმედების  საფუძველში მათთვის იდო 

ინდივიდუალური “ინტერესი”, - და არაა შემთხვევეითი, რომ სწორედ რობიზონიადა  დაედო 

საფუძვლად Homo economicus (ეკონომიკური ადამიანი) მოდელს .ვებერის თანახმად, 

სოციოლოგია იწყებს იქ, სადაც აღმოჩნდება რომ ეკონომიკური ადამიანი, - ადამიანის ფრიად 

გამარტივებული მოდელია 

 

 მაგრამ აქ შეიძლება წარმოიშვას კითხვა:რატომ დასჭირდა ვებერს ამდენად “შემოვლითი გზა”, 

რათა მისულიყო “უზოგადესის” არსებობის აღიარებასთან? საქმე ისაა, რომ მხოლოდ ისეთი 

გზით შეუძლია ვებერს აჩვენოს თუ როგორი ფორმით გამოდის სოციოლოგიური 

მეცნიერებისათვის “უზოგადესი”, თუ როგორ ფორმაში ეძლევა იგი:მეცნიერებამ არ უნდა 

განიხილოს “სოციალურობა” ინდივიდთა გარეშე და მათი გვერდის ავლით, ასევე მან არ უნდა 

დაუშვას სოციალურის სუბსტანციალიზაციის აჩრდილიც კი, (შენიშვნა:აქ გადის კვლავ 

წყალგამყოფი ვებერისეულ სოციოლოგიასა და დიურკემის სოციოლოგიის პრინციპებს შორის), 

მხოლოდ იმ ზომით და იმდენად, რა ზომითაც და რამდენადაც “უზოგადესი” აღიარებულია 

ცალკეული ინდივიდების მიერ და წარმართავს მათ რეალურ მოქმედებას, მხოლოდ ამდენად 

არსებობს იგი. ვებერი გვიხსნის, რომ არსებობა ისეთი, ზოგადობებისა, ერთობებისა როგორიცაა 

“სახელმწიფო, კავშირი” სოციოლოგიის თვალსაზრისით სხვა არაფერს არ ნიშნავს, თუ არა 

როგორც იმის დიდ ან ნაკლებ (მცირე) შესაძლებლობას, რომ ინდივიდები თავის მოქმედებებში 

მხედველობაში იღებენ ამ წარმონაქმნებს, როდესაც ეს შესაძლებლობა მცირდება, მოცემული 

ინსტიტუტისთვის არსებობა უფრო პრობლემატური ხდება; ამ შესაძლებლობის ნულზე დაყვანა 

მოცემული ინსტიტუტის (სახელმწიფო, სამართალი და სხვა) დასასრულს მოასწავებს. 

 

 “სხვაზე ორიენტაციის” ვებერისეული კატეგორია, ეჭვს გარეშეა, თავის საწყისს სამართლის 

სფეროდან იღებს და წარმოადგენსსამართალმცოდნეობის და სამართლის ფილოსოფიის 

საკვანძო კატეგორიის  ‘’აღიარების” სოციოლოგიურ ინტერპრეტაციას. ამგვარად, სამართლის 

სოციოლოგია, - ესაა არა უბრალოდ ვებერის სოციოლოგიის ერთ – ერთი კერძო განყოფილება: 

“აღიარება” როგორც მართლშეგნების (იურისპრუდენციის) უმნიშვნელოვანესი პრიცნიპი, 

ვებერის მიერ გამოცხადებულია საზოგადოდ ყოველგვარი სოციალური მოქმედების 

კონსტიტუციურ მომენტად. 

 



 ამგვარად, სუბიექტური საზრისისა და სხვებზე ორიენტაციის არსებობა – სოციალური 

მოქმედების ორი აუცილებელი ნიშანია.  ამ განსაზღვრების შესატყვისად  არა  ყოველი 

მოქმედება, ხაზს უსვამს ვებერი, შეიძლება იწოდოს სოციალურ მოქმედებად. ასე მაგ. თუ 

ინდივიდის მოქმედება ორიენტირებულია არა სხვა ინდივიდების მხრიდან განსაზღვრული 

“ქცევის” მოსალოდნელობებზე - (მოლოდინზე), არამედ ნივთობრივ საგანთა მიმართ (მანქანები, 

ბუნების მოვლენები და ა.შ.), მაშინ იგი შეუძლებელია იწოდოს სოციალურ მოქმედებებად 

ვებერისეული აზრით. ზუსტად ასევე არ არის სოციალური მოქმედება ინდივიდის რელიგიური 

აქცია, როდესაც იგი ეძლევა ჭვრეტას, თავისთვის მარტო   ილოცება და ა.შ. ინდივიდის 

სამეურნეო საქმიანობა მხოლოდ მაშინ ხდება სოციალური მოქმედება თუ გარკვეული 

ეკონომიკური დოვლათის (ქონების) გამგებლობისას მხედველობაში მიიღება სხვა (ან სხვები) 

ინდივიდი (-ები) და მოქმედება მიმდინარეობს ამ სხვებზე ორიენტაციის მიმართულებით. არ 

შეიძლება, მაგალითად, ჩავთვალოთ სოციალურად მრავალ ინდივიდთა მოქმედება, თუ იგი 

თავისი ხასიათით და შინაარსით განისაზღვრება როგორც რომელიმე ბუნებრივ მოვლენაზე 

ორიენტირებული მოქმედება. “თუ ქუჩაში, - წერს ვებერი - ადამიანთა უმრავლესობა 

ერთდროულად გახსნიან ქოლგებს, როდესაც წვიმა იწყება, მაშინ ამ დროს (როგორც წესი) ერთის 

მოქმედება არ არის ორიენტირებული სხვის მოქმედებაზე, არამედ ყველას მოქმედება თანაბარი 

ზომით გამოწვეულია წვიმისაგან დასველების თავიდან აცილების მოთხოვნით”. 

 

ვებერი სოციალურ მოქმედებად არ თვლის აგრეთვე წმინდა მიბაძვით მოქმედებას, რომელიც 

შესრულებულია ინდივიდის როგორც მასის, ბრბოს ატომის მიერ. ასეთი მოქმედება, აღწერილი 

კერძოდ გუსტავ ლებონის მიერ, ვებერის მიერ ჩათვლილია არა სოციოლოგიის, არამედ “მასების 

ფსიქოლოგიის” კვლევის საგნად. მართალია, სოციოლოგიასაც შეუძლია, ვებერის მიხედვით, 

მრავალთა მოქმედების განხილვა, და არა მხოლოდ ერთი ინდივიდისა, მაგრამ იგი ასეთ 

კოლექტიურ მოქმედებას  განიხილავს ინდივიდუალურის მოდელის მიხედვით, აღმოაჩენს რა 

კოლექტივის შემადგენელ ინდივიდთა მოქმედებების სუბიექტურად ნაგულისხმევ საზრისს და 

მათ ურთიერთგანწყობას ერთი - მეორეზე და “მესამეზე”. 

 

 საინტერესოა, რომ განსაზღვრულ ადგილზე თავმოყრილი ბრბოს ქცევის ანალოგიურად ვებერი 

განიხილავს არალოკალიზებული ბრბოს ქცევასაც.ცალკეული ინდივიდები “მასებად” იქცევიან 

იმ შემთხვევაში, თუ მათი ქცევა განპირობებულია მრავალ სხვათა ერთდროულად 

თანმიმდევრულად მოქმედი ქცევით, რაც მიიღწევა მაგალითად, მასობრივ კომუნიკაციათა 

საშუალებების დახმარებით. “იმ მარტივი ფაქტის წყალობით, რომ ინდივიდი თავს რომელიღაც 

“მასის” ნაწილად გრძნობს, პირველად ხდება შესაძლებებლი რეაქციათა გარკვეული ტიპები, 

მაშინ როდესაც რეაქციის სხვა ტიპები გაძნელებულია. საბოლოოდ განსაზღვრულმა 

ხდომილებამ ან ადამიანურმა ქცევამ შეიძლება გამოიწვიონ ყველაზე განსხვავებული გრძნობები: 

მხიარულება, მრისხანება,აღმაფრენა, სასოწარკვეთილება და ყოვლადშესაძლებელი ვნებები, 

რომლებიც არ წარმოიქმნებოდნენ (ან ყოველ შემთხვევაში, არ წარმოიქმნებოდნენ ასე ადვილად) 



გაფანტულობისას და ყველაფერი ეს ინდივიდის ქცევასა და მის გამასობრივების ფაქტს შორის 

ყოველგვარი საზრისისეული დამოკიდებულებების გარეშე”. 

 

 როგორც ისტორიკოსი და სოციოლოგი, ვებერი რასაკვირველია იგებს, რომ მასობრივი 

მოქმედებანი - სოციოლოგიის კვლევის ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი საგანია, მაგრამ 

სოციოლოგიის ხედვის სპეციფიკური კუთხე, ვებერის მიხედვით გულისხმობს “ინდივიდის 

ქცევასა და მის გამასობრივების  (მასად ქცევის) ფაქტს შორის საზრისისეული მიმართების - 

დამოკიდებულების გათვალისწინებას”, ე.ი. მარტივად რომ ვთქვათ, სოციოლოგმა უნდა გაიგოს, 

თუ როგორი სუბიექტურად ნაგულისხმევი საზრისი აკავშირებს ინდივიდს სხვებთან, თუ რა 

საფუძველზე ერთიანდებიან ადამიანები მასად. “მოქმედებას, რომელსაც თავის მიმდინარეობაში 

მიზეზად აქვს ან მრავალ მიზეზთაგან ერთ - ერთ მიზეზად აქვს მასის როგორც ასეთის მარტივი 

ფაქტის ზემოქმედება და განისაზღვრება ამ ფაქტის მიერ მხოლოდ რეაქტიულად და არ ეხება მას 

გააზრებულად, არ წარმოადგენს სოციალურ მოქმედებას აქ   დადგენილი სიტყვის საზრისით - 

მნიშვნელობით”. 

 

 მნიშვნელოვანია ვებერის გამოთქმა “მასისადმი თავისი მიკუთვნებულობის ფაქტის მიმართ 

საზრისისეული დამოკიდებულება”. მაშასადამე, საკმარისია ინდივიდმა, რომელიც შეადგენს 

მასის “ატომს” (გააზრებულად) გაასაზრისიანოს თავისი “გამასობრივება”, რომ უკვე გაჩნდება 

დისტანცია მასა და მის “მასობრიობას’’ შორის და ეს გარემოება განმსაზღვრელი იქნება აგრეთვე 

თვით მასის სტრუქტურისათვის. ამ პუნქტში  მასობრივი მოვლენებისადმი ვებერის 

სოციოლოგიური მიდგომა არსებითად განსხვავდება სოციალურ - ფსიქოლოგიური 

მიდგომისგან. მაგ. ლებონისეული მიდგომისაგან, ლებონი მასის ფენომენს მიუდგა როგორც 

ფსიქოლოგი: იგი მიისწრაფვოდა დაეფიქსირებინა ის საერთო (ზოგადი), რასაც ადგილი აქვს 

ყოველგვარ ბრბოში, იქნება ეს რევოლუციური მასები პარიზის ქუჩებში ან რომაელ ჯარისკაცთა 

“ბრბოები”, მაყურებელთა ბრბო თეატრში და ჯვაროსანთა ბრბოები. ნამდვილად ყოველ 

“ბრბოში” როგორიც არ უნდა იყოს მის შემადგენელ ელემენტთა სოციალური მიკუთვნებულობა, 

როგორიც არ უნდა იყოს მათი ინტელექტუალური დონე, შეიძლება აღმოვაჩინოთ ქცევის 

გარკვეული ერთიანობა – ზოგადობა: ყველა ბრბოსათვის საერთო იქნება ის, რაც მის ქცევაში 

განისაზღვრება წმინდად რეაქტიულად, სტიქიურად. მაგრამ სოციალური ფსიქოლოგიის 

თვალთახედვის არეში ამ დროს არ ხვდება ის, რაც განასხვავებს ისეთი ტიპის ბრბოს მეორისგან, 

და რაც უნდა შეისწავლოს, ვებერის თანახმად, უკვე არა ფსიქოლოგიამ, არამედ ბრბოს 

სოციოლოგიამ. ამ პუნქტში სოციოლოგიის საგანი უნდა იყოს არა იმდენად მასის უშუალო ქცევა 

- მოქმედება, რამდენადაც მისი საზრისისეული რეზულტატი. მასობრივი მოძრაობის ხასიათი, 

რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრულია საზრისისეული განწყობებით, რომლებითაც 

ხელმძღვანელობენ მასის შემადგენელი ინდივიდები, თავს იჩენს - დიდი ან მცირე გადახრებით - 

იმ რელიგიური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა ინსტიტუტების ხასიათებზე, რომლებიც 

ყალიბდებიან ამ მოძრაობათა მსვლელობაში და შედეგად;სწორედ რელიგიის, სამართლისა და 



პოლიტიკის სოციოლოგიაში ცდილობს ვებერი მასობრივ მოძრაობათა ანალიზის თავისი 

მეთოდის განხორციელებას. 

 

6.სოციალური მოქმედების სახეები. 

 

მოქმედების სახეთა ვებერისეული დაყოფის განხილვისას ჩვენ შევძლებთ გავიგოთ თუ როგორ 

გამოიყენება მიზანრაციონალური მოქმედების “იდეალური მოდელი”. ვებერი ახასიათებს 

მოქმედების ოთხ სახეს: 1. მიზანრაციონალურს  2. ღირებულებით - რაციონალურს , 3. 

აფექტურსა და 4. ტრადიციულს. “სოციალური მოქმედება ყოველგვარი მოქმედების მსგავსად, 

შეიძლება განისაზღვროს: 1. მიზანრაციონალურად ე.ი. გარეგანი სამყაროს საგნების და სხვა 

ადამიანთა გარკვეული ქცევის – მოქმედების იმედის (მოლოდინის) მეშვეობით და ამ 

მოლოდინის როგორც რაციონალურად წარმართული და რეგულირებადი მიზნებისთვის  

“პირობის” ან როგორც “საშუალების” გამოყენების დროს. (რაციონალურობის კრიტერიუმია 

წარმატება). 2. ღირებულებით - რაციონალურად, ე.ი. განსაზღვრული მოქმედების, ეთიკური, 

ესთეტიკური, რელიგიური ან სხვაგვარად გაგებული უპირობო საკუთარი ღირებულების 

(თვითღირებულების) შეგნებული რწმენის მეშვეობით და დამოუკიდებლად წარმატებებისგან. 3. 

აფექტურად, განსაკუთრებით ემოციონალურად – აქტუალური აფექტებისა და გრძნობების 

მეშვეობით.  4. ტრადიციულად, ე.ი. ჩვეულების მეშვეობით. 

 

 არ შეიძლება ახლავე არ აღვნიშნოთ, რომ მოქმედების ორი უკანასკნელი სახე - აფექტური და  

ტრადიციული არ არიან სოციალური მოქმედებანი ამ სიტყვის საკუთრივი მნიშვნელობით, 

რამდენადაც აქ ჩვენ საქმე არ გვაქვს გაცნობიერებულ საზრისთან. თვით ვებერი აღნიშნავს, რომ 

“მკაცრად ტრადიციული ქცევა, ისევე როგორც წმინდად რეაქციული მიბაძვა, მთლიანად და 

სავსებით დგას ზღვარზე, ხოლო ხშირად იმის მიღმა მხარეზეც კი, რასაც შეიძლება საერთოდ 

საზრისის მიხედვით ორიენტირებული მოქმედება ვუწოდოთ; ვინაიდან ეს მთლიან ხშირად 

მხოლოდ დაბლაგვებული, დასუსტებული რეაქციაა შეჩვეულ – ჩვეულ გაღიზიანებებზე, 

რომელიც მიმდინარეობს ერთხელ მიღებული შეჩვეული განწყობის მიხედვით. 

 

 მხოლოდ ღირებულებით - რაციონალური და მიზანრაციონალური მოქმედებანი არიან 

სოციალური მოქმედებანი ამ სიტყვის ვებერისეული მნიშვნელობით. “წმინდად- ღირებულებით 

- რაციონალურად - ამბობს ვებერი მოქმედებს ის, ვინც არ ითვალისწინებს მოსალოდნელ 

შედეგებს, ანგარიშს არ უწევს მოსალოდნელ შედეგებს და მოქმედებს თავისი რწმენის – 

შეხედულებების შესაბამისად და ასრულებს იმას, რასაც, როგორც მას ჰგონია, მისგან მოითხოვს 

მოვალეობა,  ღირსება, მშვენიერება, რელიგიური დანიშნულება, პიეტეტი ან რომელიმე ... 

“საქმის” უმნიშვნელოვანესობა. ღირებულებით – რაციონალური მოქმედება მუდამ არის 

“მცნების” ან “მოთხოვნების” შესატყვისი მოქმედება, რომლებსაც მოქმედი მისადმი - 



თავისთავისადმი წაყენებულად თვლის. მხოლოდ რამდენადაც ადამიანური მოქმედება ... 

ორიენტირებულია ასეთ მოთხოვნებზე ... ჩვენ ვილაპარაკებთ ღირებულებითი 

რაციონალურობის შესახებ”. (28. 552). ღირებულებით რაციონალური და აფექტური მოქმედების 

შემთხვევაში მოქმედების მიზანს წარმოადგენს თვითონ იგი და არა რაღაც სხვა (შედეგი, 

წარმატება, რეზულტატი;] მეორეხარისხოვანი, არაძირითადი შედეგები როგორც პირველში, ისე 

მეორე შემთხვევაში ანგარიშში არ ითვლება. 

 

 ღირებულებით - რაციონალური მოქმედებისგან განსხვავებით უკანასკნელი, მეოთხე, 

მიზანრაციონალური მოქმედების ტიპი - ყველა მიმართებაში ექვემდებარება დანაწევრებას. 

“მიზანრაციონალურად - წერს ვებერი - მოქმედებს ის, ვინც თავის მოქმედებას წარმართავს 

მიზანთან, საშუალებებთან და მეორად შედეგებთან შესატყვისობაში და ამავე დროს, 

რაციონალურად წონის როგორც საშუალებებს მიზანთან მიმართებაში, ისე მიზანს მეორად 

შედეგებთან მიმართებაში და ბოლოს სხვადასხვა შესაძლებელ მიზნებს ერთმანეთთან 

მიმართებაში.” 

 

 როგორც ვხედავთ, მოქმედების ოთხი მითითებული ტიპი ვებერის მიერ განლაგებულია 

მზარდი რაციონალურობის წესრიგის მიხედვით: თუ ტრადიციული და აფექტური მოქმედება 

შეიძლება იწოდოს სუბიექტურ რაციონალურად (ობიექტურად ორივე შეიძლება აღმოჩნდეს 

რაციონალური), მაშინ ღირებულებით – რაციონალური მოქმედება უკვე შეიცავს თავის თავში 

სუბიექტურ – რაციონალურ მომენტს, რამდენადაც მოქმედი შეგნებულად უფარდებს თავის 

ქცევებს გარკვეულ ღირებულებას როგორც მიზანს, მაგრამ მოქმედების ეს ტიპი მხოლოდ 

შეფარდებითაა რაციონალური, რამდენადაც თვით ღირებულება მიიღება შემდგომი 

გაშუალებისა და დაფუძნების გარეშე და შემდეგში მხედველობაში არ მიიღება ქცევის მეორადი 

რეზულტატები. აბსოლუტურად რაციონალურია ვებერისეული მნიშვნელობით მხოლოდ 

მიზანრაციონალური მოქმედება, თუკი იგი მიმდინარეობს წმინდა სახით. 

 

 ინდივიდის რეალურად მიმდინარე ქცევა ამბობს ვებერი, ორიენტირებულია როგორც წესი, 

მოქმედების ორი ან მეტი სახის შესატყვისად: მასში ადგილი აქვს როგორც მიზანრაციონალურს, 

ისე ღირებულებით - რაციონალურს, აფექტურსა და ტრადიციულ მომენტებსაც. საზოგადოების 

სხვადასხვა ტიპებში მოქმედების ესა თუ ის სახე შეიძლება იყოს გაბატონებული, უპირატესობის 

მქონე: ტრადიციულ საზოგადოებებში ჭარბობს მოქმედების ორიენტაციის ტრადიციული და 

აფექტური ტიპები, ინდუსტრიალურში - მიზან - და ღირებულებით- რაციონალური, პირველის 

მიერ მეორის გამოდევნის ტენდენციით.  

 

 სოციალური მოქმედების კატეგორიის შემოტანით, ვებერმა მაინც ვერ შეძლო იმ სიძნელეების 

გადაჭრა, რომლებიც წარმოიშვა ამ კატეგორიის გამოყენებასთან დაკავშირებით. პირველი, ესაა 



მოქმედების ობიექტურად ნაგულისხმევი საზრისის განსაზღვრის სიძნელე. ისწრაფვოდა რა 

დაეზუსტებინა თუ რომელ საზრისსზე უნდა იყოს აქ საუბარი, ვებერი მრავალი წლის 

განმალობაში თავს იმტვრევდა სოციოლოგიური  ‘’გაგების’’            კატეგორიის დამუშავებაზე, 

ისე რომ ბოლომდე ვერ განთავისუფლდა ფსიქოლოგიზმისაგან.  

 

მეორე, სოციალური მოქმედების კატეგორია სოციალური ცხოვრების ამოსავალი “უჯრედის” 

სახით არ იძლევა საზოგადოებრივი პროცესის რეზულტატების გაგების შესაძლებლობას, 

რომლებიც მთლიანად არ ემთხვევიან ინდივიდუალური მოქმედებების მიმართულებას. : 

რადგანაც ვებერი ანაწევრებს სოციალურ მთელს მის შემადენელ ინდივიდუალურ - 

ფსიქოლოგიურ კომპონენტებად და თითოეულ მათგანს განიხილავს ცალ - ცალკე მთელთან 

კავშირის გარეშე, ამდენადაც მან ვერ შეძლო მოეხდინა ზოგადი ისტორიული პერსპექტივის 

რეკონსტრუირება”. 

 

7.ფორმალური  რაციონალურობა  როგორც  ვებერისეული   სოციოლოგიის კატეგორია 

 

ვებერმა შემთხვევით არ განალაგა სოციალური მოქმედების ოთხი აღწერილი ტიპი 

რაციონალურობის ზრდის მიხედვით, ამგვარი წესრიგი არა მხოლოდ მეთოდოლოგიური 

ხერხია, რომელიც მოსახერხებელია ახსნისთვის: ვებერი დარწმუნებულია, რომ სოციალური 

მოქმედების რაციონალიზაცია – ესაა თვით ისტორიული პროცესის ტენდენცია. და თუმცა ეს 

პროცესი არ მიმდინარეობს “დაბრკოლებისა” და გადახრების გარეშე მაინც უკანსაკნელი 

საუკუნეების ევროპული ისტორია და ინდუსტრიალიზაციის გზაზე სხვა არაევროპული 

ცივილიზაციების ჩართვა, გზაზე რომელიც გაკვალა ევროპამ მოწმობენ ვებერის მიხედვით, იმას, 

რომ რაციონალიზაცია არის მსოფლიო - ისტორიული პროცესი. მოქმედების 

“რაციონალიზაციის” ერთ - ერთი არსებითი კომპონენტია ჩვეული ზნე - ჩვეულებების და 

ადათებისადმი შინაგანი ერთგულების შეცვლა ინტერესის გათვალისწინებისადმი 

გეგმაზომიერი შეგუებით. რასაკვირველია ეს პროცესი არ ამოწურავს მოქმედების 

“რაციონალიზაციის” ცნებას, ვინაიდან მოქმედება შეიძლება მიმდინარეობდეს, გარდა ამისა, 

პოზიტიურად - ცნობიერი ღირებულებითი რაციონალიზაციის მიმართულებით - და 

ნეგატიურად - არა მხოლოდ ზნე – ჩვეულებების დანგრევის მეოხებით, არამედ აფექტური 

მოქმედების გამოდევნის ხარჯზე და ბოლოს, აგრეთვე ღირებულებით - რაციონალური ქცევის 

გამოდევნის ხარჯზე წმინდა მიზანრაციონალურის სასარგებლოდ, რომლის დროსაც უკვე აღარ 

სწამთ ღირებულების”. 

 

 რას ნიშნავს მიზანრაცანიონალური მოქმედების როლის ზრდა მთლიანად საზოგადოების 

სტრუქტურის თვალსაზრისით? რაციონალური ხდება მეურნეობის წარმოების წესი, 

რაციონალური ხდება მართვა - როგორც ეკონომიკის სფეროში, ისე პოლიტიკის,  მეცნიერების, 



კულტურის სფეროში - სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში; რაციონალური ხდება 

ადამიანთა აზროვნების წესი , ისე როგორც მათი გრძნობისა და ცხოვრების წესი მთლიანობაში. 

ყველაფერ ამას თან ჰყვება მეცნიერების სოციალური როლის ზრდა, რომელიც ვებერის 

მიხედვით წარმოადგენს რაციონალურობის პრინციპის ყველაზე წმინდა განხორციელებას, 

მეცნიერება უპირველეს ყოვლისა იჭრება წარმოებაში, შემდეგ კი მართვაში, და ბოლოს აგრეთვე  

ყოფაშიც - ამაში ხედავს ვებერი თანამედროვე საზოგადოების უნივერსალური 

რაციონალიზაციის ერთერთ  საბუთს. 

 

 რაციონალიზაცია ვებერის მიხედვით წარმოადგენს მთელი რიგი ისტორიული ფაქტორების 

შეერთების რეზულტატს, რომლებმაც წინასწარ განსაზღვრეს ევროპის განვითარების 

მიმართულება უკანასკნელი 300 - 400 წლის მანძილზე. ამ ფაქტორთა კონსტელაცია ვებერის მიერ 

არ განიხილება როგორც რაღაც წინასწარ განსაზღვრული - დადგენილი - უფრო ესაა თავისებური 

სახის ისტორიული შემთხვევითობა, ამიტომ რაციონალიზაცია, მისი თვალსაზრისით, არის არა 

იმდენად ისტორიული განვითარების აუცილებლობა, რამდენადაც მისი ბედისწერა – ბედი. 

მოხდა ისე, რომ განსაზღვრულ დროულ პერიოდში და სამყაროს განსაზღვრულ რაიონში 

ერთმანეთს შეხვდნენ რანდენიმე ფენომენი, რომლებიც თავის თავში ატარებდნენ რაციონალურ 

საწყისს: ანტიკური მეცნიერება განსაკუთრებით მათემატიკა, რომელსაც აღორძინების ეპოქაში 

დაემატა ექსპერიმენტი და რომელმაც გალილეის დროიდან შეიძინა ახალი, ექსპერიმენტალური, 

ტექნიკასთან შინაგანად  დაკავშირებული მეცნიერების ხასიათი. რაციონალური რომის 

სამართალი, რომელსაც არ იცნობდა საზოგადოების ადრინდელი ტიპები და რომელმაც 

ევროპულ ნიადაგზე მიიღო თავისი შემდგომი განვითარება შუასაუკუნეებში. მეურნეობის 

გაძღოლის რაციონალური წესი, რომელიც წარმოიშვა წარმოების საშუალებებისაგან სამუშაო 

ძალის გამოყოფის წყალობით და მაშასადამე, იმის საფუძველზე, რასაც მარქსმა თავის დროზე 

უწოდა “აბსტრაქტული შრომა” - შრომა, რომელიც მისადგომია რაოდენობრივი გაზომვისათვის. 

ხოლო ამ ელემენტების მასინთეზირებელ ფაქტორად, ვებერის აზრით, მოგვევლინა 

პროტესტანტიზმი, რომელმაც შექმნა მსოფლმხედველობრივი წანამძღვრები მეურნეობის 

გაძღოლის რაციონალური წესის  განხორციელებისათვის (უწინარეს ყოვლისა ეკონომიკაში 

მეცნიერებათა მიღწევების დანერგვისათვის და მეცნიერების უშუალო საწარმოო ძალად 

გარდაქმნა), რამდენადაც ეკონომიკური წარმატება პროტესტანტული ეთიკის მიერ აყვანილი იყო 

რელიგიური მოწოდების რანგში. 

 

 რის შედეგადაც ევროპაში პირველად წარმოიშვა ახალი, ადრე არსად არ არსებული და 

ისტორიაში ანალოგიის არ მქონე საზოგადოების ტიპი, რომელსაც თანამედროვე სოციოლოგები 

უწოდებენ ინდუსტრიალურს, ყველა ადრე არსებულ საზოგადოებათა ტიპს, განსხვავებით 

თანამედროვისგან, ვებერი ტრადიციულს უწოდებს. ტრადიციულ საზოგადოებათა ყველაზე 

მნიშვნელოვანი შედეგია - მათში ფორმალურ - რაციონალური საწყისის არ არსებობა. რას 

წარმოადგენს ეს უკანასკნელი? 

 



 ფორმალური რაციონალურობა - ეს უწინარეს ყოვლისა გამოთვლადობაა, კალკულირებაა, 

ფორმალურ – რაციონალური - ესაა ის, რაც ექვემდებარება რაოდენობრივ აღრიცხვას, რაც ნაშთის 

გარეშე ამოიწურება რაოდენობრივი დახასიათებით. "მეურნეობის ფორმალური 

რაციონალურობა განისაზღვრება ტექნიკურად მისთვის შესაძლებელი და ნამდვილად მის მიერ 

მიღებული გაანგარიშების ზომით. პირიქით, მატერიალური რაციონალურობა ხასიათდება 

ხარისხით, რა ხარისხითაც ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის მომარაგება სასიცოცხლო 

სიკეთეებით, ხორციელდება ეკონომიკურად ორიენტირებული სოციალური მოქმედების გზით 

გარკვეული... ღირებულებითი პოსტულატების თვალსაზრისით.” სხვა სიტყვებით, ეკონომიკა 

ხელმძღვანელობს რა გარკვეული კრიტერიუმებით, რომლებიც ძევს იმ საზღვრებს მიღმა, რაც 

შეიძლება რაციონალურად გამოვთვალოთ, და რასაც ვებერი “ღირებულებით პოსტულატებს” 

უწოდებს, ე.ი. ეკონომიკა, რომელიც ემსახურება არა თვით მის მიერვე განსაზღვრულ მიზნებს, 

ხასიათდება როგორც “მატერიალურად (ე.ი. შინაარსობრივად) განსაზღვრული.” მატერიალური 

"რაციონალურობა-ესაა რაციონალურობა რაღაცისთვის; ფორმალური რაციონალურობა - ესაა 

რაციონალურობა “არაფრისთვის,” რაციონალურობა თავისთავად, აღებული როგორც 

თვითმიზანი, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ფორმალური რაციონალურობის ცნება-ესაა 

იდეალური ტიპი და ემპირიულ რეალობაში იგი წმინდა სახით გვხვდება ძალიან იშვიათად. 

მაგრამ ფორმალური რაციონალიზაციის მიმართულებით მოძრაობა ესაა—როგორც ამას ვებერი 

აჩვენებს თავის მრავალ შრომაში--თვით ისტორიული პროცესის მოძრაობა. საზოგადოების 

ადრინდელ ტიპებში ჭარბობდა “მატერიალური რაციონალურობა,” თანამედროვეში კი--

ფორმალური რაციონალურობა, რაც შეესატყვისება ყველა სხვა ტიპის მოქმედებებზე მოქმედების 

მიზანრაციონალური ტიპის სიჭარბეს.  

 

 ის, რასაც ვებერი ფორმალურ რაციონალურობას უწოდებს, თავის დროზე აღმოჩენილი იყო 

კ.მარქსის მიერ, “აბსტრაქტული შრომის სახით”. მართალია ეს ცნება მარქსთან უფრო სხვა როლს 

თამაშობს, ვიდრე ვებერთან ფორმალური რაციონალურობა, მაგრამ მარქსის გავლენა ვებერზე აქ 

ეჭვსგარეშეა. აბსტრაქტული შრომის უმნიშვნელოვანესი ნიშანი მარქსთან ეს არის ის, რომ იგი 

“არ ფლობს არავითარ თვისებებს და ამიტომ მხოლოდ გაზომვადია რაოდენობრივ 

მიმართებაში”. მარქსის მიხედვით, შრომის წმინდა რაოდენობრივი დახასიათება შესაძლებელი 

გახდა მხოლოდ  კაპიტალისტურ საზოგადოებაში, რომელმაც შექმნა “შრომის ბურჟუაზიული 

ფორმა მისი ანტიკური და შუასაუკუნეობრივი ფორმების საპირისპიროდ”. ამ შრომის 

თავისებურება და განსაკუთრებულება უწინარეს ყოვლისა ესაა მისი აბსტრაქტული 

საყოველთაობა, ე.ი. გულგრილობა იმასთან მიმართებაში, თუ რა მოთხოვნილებებს 

აკმაყოფილებს ეს უკანასკნელი. აბსტრაქტული საყოველთაო შრომის  მარქსისეული 

განსაზღვრება აფიქსირებდა შრომის “საზოგადოდ სიმდიდრის შექმნის საშუალებად” 

გადაქცევის ფაქტს. ადამიანი და მისი მოთხოვნილებები, როგორც აჩვენა მარქსმა, ამ დროს 

იქცევიან მხოლოდ წარმოების ნორმალური ცხოვრებისათვის აუცილებელი საშუალებად, 

მომენტად. 

 



 ანალოგიური და უფრო არსებითია ფორმალური რაციონალურობის დახასიათება ვებერთან, 

როგორც აღნიშნავს ერთ - ერთი მისი მიმდევარი - კარლ ლევიტი, მდგომარეობს იმაში, რომ 

“მეურნეობის წესი ხდება იმდენად დამოუკიდებელი, რომ ... მას უკვე არ აქვს არავითარი 

ნათელი დამოუკიდებლობა ადამიანის როგორც ასეთის მოთხოვნებთან”. ფორმალური 

რაციონალურობა - ესაა პრინციპი, რომელსაც ექვემდებარება არა მხოლოდ თანამედროვე 

ეკონომიკა, არამედ ტენდენციაში აგრეთვე თანამედროვე საზოგადოების ცხოვრებისეული 

წარმონაქმნების მთელი ერთობლიობა. 

 

 ფორმალური რაციონალურობის შესახებ მოძღვრება – ეს, არსებითად, კაპიტალიზმის 

ვებერისეული თეორიაა. აუცილებელია აღვნიშნოთ, მჭიდრო კავშირი ვებერისეულ 

მეთოდოლოგიას, კერძოდ სოციალური მოქმედების თეორიასა და მოქმედების ტიპთა გამოყოფას 

შორის ერთის მხრივ და კაპიტალიზმის გენეზისის მისეულ თეორიას შორის მეორეს მხრივ. 

სინამდვილეში – ნამდვილად ვებერი ხაზს უსვამდა, რომ მკვლევარი იდეალურ - ტიპობრივი 

კონსტრუქციის შექმნისას, საბოლოო ჯამში ხელმძღვანელობს “ეპოქის ინტერესით”, რომელიც 

აძლევს მას კიდეც “შეხედულების მიმართულებასაც”, ეპოქამ დასვა ვებერის წინაშე 

ცენტრალური სახით საკითხი იმის შესახებ, თუ რა არის თანამედროვე კაპიტალისტური 

საზოგადოება, როგორია მისი წარმოშობა და განვითარების გზები, როგორია ინდივიდის ბედი ამ 

საზოგადოებაში და როგორ მოახდინა მან ან მოახდენს მომავალში იმ იდეალების რეალიზებას, 

რომლებიც 17 – 18 ე საუკუნეებში მისი იდეოლოგების მიერ გაცხადებული იყო როგორც 

“გონების იდეალები”. საკითხის ხასიათმა წინასწარ განსაზღვრა ვებერის მეთოდოლოგიური 

ინსტრუმენტები. შეიქმნა “სოციალური მოქმედების”, კერძოდ მიზანრაციონალური მოქმედების 

ტიპი, რომელიც აღმოჩნდა ათვლის წერტილი მოქმედების სხვა ტიპების კონსტრუირებისთვის. 

დამახასიათებელია, რომ თვით ვებერი ინდივიდის ქმედებას ეკონომიკურ სფეროში  

მიზანრაციონალური მოქმედების ყველაზე წმინდა ემპირიულ ნიმუშად თვლიდა. არაა 

შემთხვევითი, რომ მიზანრაციონალური მოქმედების მაგალითები ვებერს მოყავს, როგორც წესი, 

ამ სფეროდან: ესაა ან საქონელთა გაცვლა, ან კონკრეტული ბრძოლა ბაზარზე, ან საბირჟო თამაში, 

და ა.შ. შესაბამისად, როდესაც ბჭობა ეხება ტრადიციულ საზოგადოებებს, ვებერი აღნიშნავს, რომ 

მოქმედების მიზნარაციონალური ტიპი აქ უპირატესად გვხვდება მეურნეობის სფეროში.  

 

 კაპიტალიზმის ბედის შესახებ საკითხმა განაპირობა ვებერის მეთოდოლოგიური 

ინდივიდუალიზმი. ვებერმა ამით დაიკავა სავსებით განსაზღვრული სოციალური პოზიცია: იგი 

გამოვიდა თავის სოციოლოგიაში როგორც ბურჟუაზიის მსოფლმხედველობისა და ინტერესების 

გამომხატველი.  

 

8. ვებერის მოძღვრება ბატონობის ტიპების შესახებ 

 



 ჩვენ დავინახეთ, რომ “რაციონალიზაციის” ვებერისეული თეორია ყველაზე მჭიდროდ 

დაკავშირებულია სოციალური მოქმედების მისეულ გაგებასთან. არა ნაკლებ მჭიდროდაა 

დაკავშირებული სოციალური მოქმედების კატეგორიასთან ძალაუფლების ვებერისეული 

სოციოლოგია. როგორც უკვე აღინიშნა, ვებერი სოციალური მოქმედების განუყოფელ მომენტად 

“სხვაზე ორიენტაციას” თვლის, რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა სამართალმცოდნეობის 

ტრადიციული კატეგორია “აღიარება”. თუ “აღიარების” კატეგორიას გავათავისუფლებთ იმ 

ნორმატიული მნიშვნელობისგან, რომელიც მას აქვს იურისპრუდენციაში, და იმ 

“მეტაფიზიკური” მნიშვნელობისგან, რომელიც მას ჰქონდა “ბუნებრივი სამართლის” 

თეორიებში, მაშინ ჩვენ მივიღებთ სწორედ “მოლოდინის” ცნებას, რომელსაც ვებერი 

საზოგადოების  სოციოლოგიური კვლევისათვის აუცილებელ რაიმედ თვლის.. ძალიან 

მნიშვნელოვანია ამ ცნების როლი ვებერის მოძღვრებაში ლეგიტიმური ბატონობის ტიპების 

შესახებ. ე.ი. ისეთი ბატონობის შესახებ, რომელიც აღიარებულია ქვეშევრდომთა ანუ მართული 

ინდივიდების მიერ. დამახასიათებელია ბატონობის ვებერისეული განსაზღვრება: “ბატონობა - 

წერს იგი - ნიშნავს გარკვეული ბრძანებისადმი დამორჩილების შანსს”. ამგვარად, ბატონობა 

გულისხმობს ურთიერთმოლოდინს: იმას, ვინც ბრძანებს, - რომ მის ბრძანებას 

დაემორჩილებიან;და  იმათ მოლოდინს, ვინც ემორჩილება-რომ ბრძანებას ექნება ის ხასიათი, რა 

ხასიათსაც ისინი მოელიან ე.ი. აღიარებენ. თავისი მეთოდოლოგიის სრული შესატყვისობით 

ვებერი ბატონობის ლეგიტიმური ტიპების ანალიზს იწყებს “მორჩილების” შესაძლებელ 

(ტიპობრივ) მოტივთა განხილვით. ამგვარ მოტივებს ვებერი პოულობს სამს და მათ შესატყვისად 

განასხვავებს ბატონობის სამ წმინდა ტიპს. “ბატონობა შეიძლება განპირობებული იყოს 

ინტერესებით, ე.ი. უპირატესობათა ან არა ხელსაყრელობათა (უსარფობა) მიმართ ქვეშევრდომთა 

(მორჩილთა) მიზანრაციონალური მოსაზრებებით: შემდეგ იგი შეიძლება განპირობებული იყოს 

უბრალოდ “ზნე - ჩვეულებებით, გარკვეულ ქცევათა ჩვევით; და ბოლოს, იგი შეიძლება 

ეფუძნებოდეს ქვეშევრდომთა მარტივ პირად მიდრეკილებებს, მისწრაფებებს, სიყვარულს, ე.ი. 

ჰქონდეს აფექტური ბაზა”.  

 

 როგორც ვხედავთ ბატონობის პირველ ტიპს - რომელსაც ვებერი “ლეგალურს უწოდებს - 

“დამთმობლობის მოტივის” სახით აქვს ინტერესის მოსაზრებები (ინტერესთა გათვალისწინება); 

მის საფუძველში დევს მიზანრაციონალური მოქმედება. ამგვარ ტიპს ვებერი მიაკუთვნებს 

თანამედროვე ევროპულ სახელმწიფოებს: ინგლისს, საფრანგეთს, აშშ - ს და სხვა. ასეთ 

სახელმწიფოში, ხაზს უსვამს ვებერი, ემორჩილებიან არა პიროვნებებს, არამედ დადგენილ 

კანონებს; მათ ემორჩილებიან არა მხოლოდ მართულნი, არამედ მმართველნიც (ჩინოვნიკებიც). 

მართვის აპარატი შედგება სპეციალურად განსწავლული ჩინოვნიკებისგან, მათ წაეყენებათ 

მოთხოვნა იმოქმედონ “პროვნებათა გაუთვალსიწინებლად, ე.ი. იმოქმედონ მკაცრი ფორმალური 

და რაციონალური წესების შესატყვისად. ფორმალურ – სამართლებრივი საწყისი – ესაა 

პრინციპი, რომელიც ძევს “ლეგალური ბატონობის” საფუძველში, ვებერის თანახმად, სწორედ ეს 

პრინციპი აღმოჩნდა თანამედროვე კაპიტალიზმის როგორც ფორმალური რაციონალურობის 

სისტემის ერთ – ერთი აუცილებელი წანამძღვარი.  

 



 ბიუროკრატია, ამბობს ვებერი, ტექნიკურად წარმოადგენს ლეგალური ბატონობის ყველაზე 

წმინდა ტიპს. მაგრამ ვერავითარი ბატონობა ვერ იქნება მხოლოდ ბიუროკრატიული: “კიბის 

სათავეში - მწვერვალზე დგანან ან მემკვიდრეობითი მონარქები, ან ხალხის მიერ არჩეული 

ლიდერები ...” მაგრამ ყოველდღიური, განუწყვეტელი მუშაობა მიმდინარეობს ამ დროს 

სპეციალისტ - ჩინოვნიკთა ძალებით. ე.ი. მართვის მანქანით, რომლის საქმიანობაც 

შეუძლებელია შეჩერებულ იქნეს ისე, რომ ამან არ გამოიწვიოს სერიოზული დარღვევები 

სოციალური მექანიზმის ფუნქციონირებაში.  

 

 სახელმწიფოს “რაციონალური” ტიპის შესატყვისი იურიდიული განათლების გარდა ჩინოვნიკი 

უნდა ფლობდეს სპეციალურ განათლებას, რამდენადაც მისგან მოითხოვება კომპენტენტურობაც. 

აი როგორ აღწერს ვებერი რაციონალურ-ბიუროკრატიული მმართველობის წმინდა ტიპს: 

“მთლიანობაში  მმართველობის შტაბი  შედგება ცალკეული ჩინოვნიკებისგან, რომლებიც 

1)პირადად თავისუფალნი არიან და ექვემდებარებიან, მხოლოდ საქმიან სამსახურეობრივ 

მოვალეობას; 2) აქვთ მყარი სამსახურეობრივი იერარქია; 3) აქვთ მტკიცედ გარკვეული 

სამსახურეობრივი კომპენტენცია; 4) მუშაობენ კონტრაქტის ძალით, მაშასადამე პრინციპულად 

თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე  სპეციალური კვალიფიკაციის შესდატყვისად; 5) 

გასამრჯელოს იღებენ მუდმივი ფულადი სარგოებით; 6) თავიანთ სამსახურს განიხილავენ 

როგორც ერთადერთ ან მთავარ პროფესიად; 7) თავიანთ კარიერას, “დაწინაურებას” 

წინასწარჭვრეტენ - ხედავენ - ან სამსახურში უფროსობის შესატყვისად ან უფროსის 

შეხედულებისგან დამოუკიდებლად უნართა - ნიჭთა შესატყვისობაში; 8) მუშაობენ “მართვის 

საშუალებებისგან სრული მოწყვეტის” პირობებში და სამსახურეობრივი ადგილების მითვისების 

გარეშე; 9) ექვემდებარებიან ერთიან მკაცრ სამსახურეობრივ დისციპლინასა და კონტროლს”. 

 

 ბატონობის ეს ტიპი ვებერის მიხედვით ყველაზე უფრო შეესატყვისება 19 - ე საუკუნის ბოლოს 

ევროპასა და აშშ - ი ჩამოყალიბებული ეკონომიკის ფორმალურ - რაციონალურ სტრუქტურას, 

მართვის სფერში ადგილი აქვს ისეთივე სპეციალიზაციას და შრომის დანაწილებას, როგორც 

წარმოებაში. აქაც ისევე, როგორც იქაც, ემორჩილებიან უპიროვნო – საქმიან პრინციპს, 

მმართველიც ისევე “მოწყვეტილია მმართველობის საშუალებებისგან”, როგორც მწარმოებელი - 

წარმოების საშულებებისგან. “ბიუროკრატიული მართვა ნიშნავს ცოდნის მეშვეობით ბატონობას 

- ამაშია მისი სპეციფიკური რაციონალური ხასიათი”. 

 

 ვებერის მიერ აღწერილი ფორმალურ - რაციონალური მმართველობის იდეალური ტიპი, 

უპირობოდ წარმოადგენს ნივთთა რეალური ვითარების იდეალიზაციას, მას არ ჰქონია და არცა 

აქვს ემპირიული განხორციელება არცერთი თანამედროვე დასავლურ სახელმწიფოში. ვებერს აქ 

არსებითად, მხედველობაში აქვს მართვის მანქანა, მანქანა ამ სიტყვის სიტყვა - სიტყვითი 

მნიშვნელობით - ამ უკანსაკნელს ნამდვილად არ შეიძლება ჰქონდეს  არავითარი ინტერესები, 

გარდა “საქმის ინტერესებისა”, და იგი არ ექვემდებარება კორუფციას. ვებერი თვლის, რომ ასეთი 



ადამიანური “მანქანა” უფროს ზუსტი და იაფია, ვიდრე მექანიკური აგრეგატი. “სამყაროს 

ვერავითარი მაშინერია (მანქანა) ვერ შეძლებს იმუშაოს ისეთი სიზუსტით, როგორც ამ 

ადამიანურმა მანქანამ და ამავე დროს იყოს ასე იაფიც”. მაგრამ მართვის მანქანა, ყოველი მანქანის 

მსგავსად, საჭიროებს პროგრამას. პროგრამა კი შეიძლება მას მისცეს მხოლოდ პოლიტიკურმა 

ლიდერმა (ან ლიდერებმა), რომლებიც გარკვეულ მიზნებს ისახავენ, ე.ი. სხვა სიტყვებით, 

რომლებიც მმართველობის ფორმალურ მექანიზმს აყენებენ გარკვეული პოლიტიკური 

ღირებულების სამსახურში. ვებერისეული მეთოდოლოგიისათვის დამახასიათებელი 

“მეცნიერებისა” და “ღირებულების” გაცალკევება–გათიშვა ბატონობის სოციოლოგიაშიც 

პოულობს კიდევ ერთ გამოყენებას. 

 

 ლეგიტიმური ბატონობის მეორე ტიპს, რომელიც განპირობებულია გარკვეული ქცევისადმი 

ადამიანთა ზნე – ჩვეულებებით”, ვებერი უწოდებს ტრადიციულს. ტრადიციული ბატონობა 

დაფუძნებულია არა მხოლოდ კანონიერების რწმენაზე, არამედ უძველეს დროში არსებული 

წესრიგისა და ძალაუფლების ღვთაებრიობის რწმენაზეც. მაშასადამე, მის საფუძველში ძევს, 

ტრადიციული მოქმედება. ამგვარი ბატონობის ყველაზე წმინდა ტიპს წარმოადგენს  

პატრიარქალური მოქმედება. გაბატონებულთა კავშირი წარმოადგენს ერთობას (გუნდს), 

უფროსის ტიპს - “ბატონი”, მმათველობის შტაბს - “მსახურნი”, დაქვემდებარებულნი – 

“ქვეშევრდომთ, რომლებიც ბატონის მორჩილნი არიან პიეტეტის (მოწიწებული 

დამოკიდებულება ვინმესადმი, რაიმესადმი) ძალით. ვებერი ხაზს უსვამს, რომ ბატონობის 

პატრიარქალური ტიპი თავისი სტრუქტურის მიხედვით მრავალ რამეში ემსგავსება ოჯახის 

სტრუქტურას.  (სწორედ ეს გარემოება აქცევს ლეგიტიმურობის ამ ტიპს განსაკუთრებით  მტკიცე 

– გამძლე ტიპად, რომელიც დამახასიათებელია ამ ტიპის ბატონობისთვის. “არსებითად 

ოჯახური კავშირი არის ბატონობის ტრადიციული ურთიერთობების უჯრედი”. ამ გამოთქმაში 

არაა ძნელი დავინახოთ ის, რომ ძალაუფლების ტრადიციული და ლეგიტიმური ტიპების 

განსხვავება ამოდის ფერდინანდ ტიონისის მიერ გაანალიზებული სოციალური სტრუქტურის 

ორი ძირითადი ტიპის გემაინშაფტისა და გეზელშაფტის დაპირისპირებიდან. გარდა ამისა, 

ვებერი არაერთხელ აღნიშნავდა თანამედროვე სამართლებრივ სახელმწიფოში ლეგიტიმურობის 

სისუსტესა და არამდგრადობას; მართალია ბატონობის ლეგალური ტიპი მას უფრო შესატყვისად 

ეჩვენება თანამედროვე ინდუსტრიული საზოგადოებისათვის, მაგრამ მიაჩნია, რომ იგი 

საჭიროებს რაღაცნაირ “გამაგრებას”, სწორედ ამიტომ ვებერი სასარგებლოდ თვლიდა 

მემკვიდრეობითი მონარქის შენარჩუნებას სახელმწიფოს მეთაურის სახით, როგორც ეს იყო 

ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში) 

 

 ამ ტიპის ბატონობისას მმართველობის აპარატი შედგება ბატონზე პირადად დამოკიდებულ 

შინამოსამსახურეთაგან, ნათესავთაგან, პირადი მეგობრებისგან ან პირადად მისდამი ერთგული 

ვასალებისგან. ყველა შემთხვევაში არა სამსახურეობრივი დისციპლინა და არა საქმიანი 

კომპეტენტურობა, როგორც ამას ადგილი ჰქონდა უკვე განხილულ ბატონობის ტიპის 

არსებობისას, არამედ სწორედ პირადი ერთგულება წარმოადგენს საფუძველს თანამდებობაზე 



დანიშვნასა და იერარქიულ კიბეზე წინწაწევისათვის. რამდენადაც არაფერი არ ზღუდავს 

ბატონის თვითნებობასა და ნება – სურვილს, ამდენად იერარქიული დანაწევრება – კიბე ხშირად 

ირღვევა პრივილეგიებით. 

 

 ვებერი განასხვავებს ტრადიციული ბატონობის ორ ფორმას: მმართველობის წმინდა 

პატრიარქალურ და წოდებრივ  სტრუქტურას. პირველ შემთხვევაში “მსახურნი” მთლიანად 

პირად დამოკიდებულებაში იმყოფებიან ბატონთან, ანუ ბატონზე მთლიანად პირადად არიან 

დამოკიდებული, ამასთანავე მმართველობაში შეიძლება ჩართონ, მიიზიდონ ადამიანები 

სავსებით უუფლებო ფენებიდან და დასვან მთავრის  ნათესავების და მეგობრების გვერდით. 

ტრადიციული ბატონობის ასეთი სახე გვხვდება მაგალითად, ბიზანტიაში. მეორე შემთხვევაში 

“მსახურნი” არ არიან ბატონზე პირადად დამოკიდებულნი, მათი მმართველობა გარკვეულ 

ზომამდე “ავტოკეფალურია” და ავტონომიური. აქ ძალა აქვს წოდებრივი ღირსების – პატივის 

პრინციპს, რომლის შესახებაც ლაპარაკიც კი შეუძლებელია, მმართველობის პატრიარქალური 

სტრუქტურის დროს. ამ ტიპთან ყველაზე ახლოს დგანან დასავლეთ ევროპის ფეოდალური 

სახელმწიფოები. “მმართველობა პატრიმონიალურად დამოკიდებულთა (მონების, ყმების 

დახმარებით როგორც ადგილი ჰქონდა წინა აზიასა და ეგვიპტეში თითქმის მამლუქთა ეპოქამდე, 

არის არაწოდებრივი, წმინდა პატრიმონიალური ბატონობის უკიდურესი და ყოველთვის 

თანმიმდევრული ტიპი. თავისუფალი პლებეების დახმარებით მართვა შედარებით ახლოსაა 

რაციონალურ ჩინოვნიკობასთან. ჰუმანიტართა  დახმარებით მართვას შეიძლება ჰქონდეს 

განსხვავებულუი ხასიათი მაგრამ მუდამ უახლოვდება წოდებრივ ტიპს: ბრაჰმანები, 

მანდარინები, ბუდისტური და ქრისტიანული კლირიკები”. 

 

ტრადიციული ბატონობის ჩვეულებრივი სახეებისათვის დამახასიათებელია ფორმალური 

სამართლის არარსებობა და შესაბამისად არც იმის მოთხოვნა, არ გავითვალისწინოთ პირები, “არ 

შევხედოთ სახეზე’’,ყოველ სფეროში ურთიერთობათა სფერო – უაღრესად პირადულია; 

მართალია, რომ წმინდა პირადული საწყისისგან გარკვეული თავისუფლებით ტრადიციული 

საზოგადოების ყველა ტიპებში, როგორც აღნიშნავს ვებერი, სარგებლობს ვაჭრობის სფერო, 

მაგრამ ეს თავისუფლება შეფარდებითია, თავისუფალი ვაჭრობის გვერდით მუდამ არსებობს 

მისი ტრადიციული ფორმა.  

 

 ვებერის მიხედვით ბატონობის მესამე წმინდა ტიპს წარმოადგენს ქარიზმატული ბატონობა. 

ქარიზმის ცნება (ნაწარმოებია ბერძნულიდან – ღვთაებრივი ნიჭი, საჩუქარი – მადლი) ვებერის 

სოციოლოგიაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს; ქარიზმა უკიდურეს შემთხვევაში  ამ სიტყვის 

ეტიმოლოგიური მნიშვნელობის შესატყვისად არის რაღაც ექსტრაორდინალური უნარი, 

რომელიც გამოყოფს ინდივიდს დანარჩენებისგან და რაც მთავარია,მის მიერ შეძენილი და 

მოპოვებული კი არაა, არამედ ნაჩუქარია მისდამი – ბუნების, ღმერთის თუ ბედის მიერ. 

ქარიზმატულ უნარებს ვებერი მიაკუთვნებს მაგიურ უნარებს, წინასწარმეტყველების ნიჭს, 



გონისა და სიტყვის გამორჩეულ ძალას; ვებერის მიხედვით ქარიზმას ფლობენ გმირები, დიდი 

მხედართმთავრები, ჯადოქრები, წინასწარმეტყველები და ნათელმხილველნი, გენიალური 

ხელოვანნი, გამოჩენილი პოლიტიკოსები, მსოფლიო რელიგიების დამფუძნებელნი – ბუდა, 

იესო, მუჰამედი, სახელმწიფოთა დამფუძნებელნი – სოლონი და ლიკურგე, დიდი 

დამპყრობლები – ალექსანდრე მაკედონელი, კეისარი, ნაპოლეონი. 

 

 ლეგიტიმური ბატონობის ქარიზმატული ტიპი ტრადიციული ტიპის პირდაპირ საპირისპიროა: 

თუ ბატონობის ტრადიციული ტიპი არსებობს, თავს ინარჩუნებს ჩვეულებით, ერთხელ და 

სამუდამოდ გადმოცემულის, ჩვეულებრივის, ადათების ერთგულებით, მაშინ ქარიზმატული, 

პირიქით, ეყრდნობა რაღაც არაჩვეულებრივს, ადრე არასოდეს აღიარებულს, არაა შემთხვევითი, 

რომ წინასწარმეტყველისთვის დამახასიათებელია, ვებერის მიხედვით, ასეთი ტიპის გამოთქმა: 

“ნათქვამია ... მე კი გეუბნებით თქვენ ...”  სოციალური მოქმედების აფექტური ტიპი წარმოადგენს 

ქარიზმული ბატონობის ძირითად ბაზას. ვებერი განიხილავს ქარიზმას როგორც “დიდ 

რევოლუციურ ძალას”, რომელიც არსებობს ტრადიციული ტიპის საზოგადოებაში და რომელსაც 

უნარი შესწევს შეიტანოს ცვლილებები ამ საზოგადოებათა დინამიზმს მოკლებულ 

სტრუქტურაში. მაგრამ მიუხედავად ბატონობის ტრადიციულ ქარიზმატულ ტიპთა შორის 

განსხვავებისა და დაპირისპირებისა, მათ შორის არის რაღაც საერთოც, სახელდობრ: ერთიც და 

მეორეც ეყრდნობიან ბატონსა და ქვეშევრდომს შორის პირად ურთიერთობებს. ამ მიმართებით 

ორივე ეს ტიპი უპირისპირდებიან ბატონობის ფორმალურ – რაციონალურ ტიპს როგორც 

უპიროვნოს – არაპირადულს. ქარიზმატული ლიდერისადმი – ხელმწიფისადმი პირადი 

ერთგულების წყაროა არა ტრადიცია და არა მისი ფორმალური სამართლის – უფლების აღიარება 

არამედ მისადმი ემოციონალურად შეფერილი ერთგულება და მისი ქარიზმისადმი რწმენა. 

სწორედ ამიტომ, ხაზს უსვამს ვებერი, ქარიზმულმა ბელადმა მუდამ უნდა ასაბუთოს ამ 

ქარიზმის თავის თავში არსებობა. გაბატონებულთა კავშირი, როგორც წინანდელ შემთხვევაში, 

არის გემაინშაფტი – ერთობა, რომელშიც გაერთიანებულია – ქარიზმის ხასიათის მიხედვით – 

მასწავლებელი და  მისი მოსწავლეები, ბელადი და მისი მიმდევრები და მომხრეები და ა.შ. 

მმართველობის აპარატი დგება მმართველებში ქარიზმის არსებობისა და ბელადისადმი პირადი 

ერთგულების საფუძველზე – “კომპენტენტურობის” რაციონალური ცნება, აქ სრულებითაც არ 

არსებობს როგორც ფორმალურ-რაციონალურისაგან, ისე ბატონობის ტრადიციული ტიპისაგან 

ქარიზმული განსხვავდება იმით, რომ აქ არ არის დადგენილი (რაციონალურად თუ ტრადიციის 

მიხედვით) წესები: ყველა საკითხი წყდება ირაციონალურად “გამოცხადების ან შემოქმედების, 

საქმიანობისა და პირადი მაგალითის საფუძველზე შემთხვევიდან-შემთხვევამდე.” 

 

ლეგიტიმურობის ქარიზმატული პრინციპი ფორმალურ-რაციონალურისაგან განსხვავებით 

ავტორიტარულია. არსებითად, ქარიზმატის ავტორიტეტი ეფუძნება მის ძალას, ოღონდ არა 

უხეშ, ფიზიკურს (რაც სრულებითაც არ არის გამორიცხული), არამედ მისი ქარიზმის ძალას. არ 

შეიძლება ყურადღება არ მივაქციოთ იმას, რომ ვებერი ქარიზმას განიხილავს მის შინაარსთან 

ყოველგვარი მიმართების გარეშე, რასაც გვაუწყებს, რისთვისაც გამოდის, რაც მოაქვს ქარიზმულ 



პიროვნებას, ერთგულია რა თავისი სოციოლოგიის, რომლის თანახმადაც სოციოლოგია როგორც 

მეცნიერება თავისუფალი უნდა იყოს ღირებულებებისაგან, ვებერი ხაზგასმით გულგრილია 

ქარიზმატული ლიდერის მიერ სამყაროში შემოტანილი ღირებებულებისადმი: პერიკლე,  

ნაპოლეონი, იესო ან ჩინგის ხანი--ვებერის თვალსაზრისით როგორც ძალაუფლების 

სოციოლოგისათვის-ერთნაირად ქარიზმული მოღვაწეებია. მათ მიერ შექმნილი 

სახელმწიფოებრივი ან რელიგიური გაერთიანებები წარმოადგნენ ბატონობის ქარიზმული 

ტიპის სახესხვაობებს. 

 

ვებერის მეთოდოლოგიური პრინციპები გამორიცხავენ იმ ტიპის 

 

პოლიტიკოსის, როგორიც იყო პერიკლე, პოლიტიკური დემაგოგის იმ ტიპისგან, როგორიც იყო 

ჰიტლერი განსხვავების შესაძლებლობას, რომლებიც ეყრდნობოდა  მასებზე ზემოქმდების 

სუგესტიურ – ემოციონალურ ფორმებს და ამიტომ სავსებით შედის ქარიზმატიკის ვებერისეულ 

განსაზღვრებაში, რამდენადაც ვებერის მიხედვით, სოციოლოგს უნდა აინტერესებდეს არა 

სუბიექტური განსხვავება (ვთქვათ, ნამდვილი რელიგიურობის ფსევდორელიგიურობისგან), 

არამედ ამა თუ იმ ისტორიული პიროვნების მოქმედებათა ობიექტური რეზულტატები, ამდენად 

ვებერისეული სოციოლოგია აუცილებლობით ატარებს თავის თავში ორაზროვნებას. ამ 

ორაზროვნებამ თვით ვებერის პოლიტიკური განწყობისგან დამოუკიდებლად უარყოფითი 

როლი ითამაშა იმ რთულ სოციალ - პოლიტიკურ სიტუაციაში, რომელიც ჩამოყალიბდა 

გერმანიაში პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ვაიმარის რესპუბლიკის პერიოდში.  

 

9. ვებერის პოლიტიკური პოზიციის წინაამღდეგობა 

 

 ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ ვებერის აზრით ლეგალურ ბატონობას აქვს უფრო სუსტი 

მალეგიტიმირებელი ძალა, ვიდრე ტრადიციულს ან ქარიზმატულს. ბატონობის ლეგალური 

ტიპის საფუძველში ვებერი მიზანრაციონალურ მოქმედებას, ე.ი. ინტერესთა გათვალისწინებას  

დებს. მაშასადამე, თავისი წმინდა სახით ლეგალურ ბატონობას ღირებულებითი ფუნდამენტი არ 

აქვს, და ამიტომ ამ ტიპის ბატონობის  განმახორციელებელი ფორმალურ რაციონალური 

ბიუროკრატია უნდა ემსახურებოდეს განსაკუთრებით “საქმის ინტერესებს”. მისი უპიროვნო 

ხასიათი შეესაბამება მის ნაგულისხმევ “უღირებულებო განწყობებს”.  

 

 “რაციონალურ” სახელმწიფოში ბატონობის ურთიერთობანი ვებერის მიერ განიხილება კერძო 

მეწარმეობის სფეროში არსებულ ურთიერთობათა ანალოგიურად (აკი მიზანრაციონალური 

მოქმედებას მოდელის სახით ეკონომიკიური მოქმედება არა აქვს). ვებერის თანახმად, 



ეკონომიკის სფეროში არსებული ურთიერთობანი ის “უჯრედია”, რომლისგანაც ვითარდება 

ბატონობის ლეგალური ტიპი. რას წარმოადგენს ეს “უჯრედი”. 

 

 თანამედროვე კაპიტალიზმის რაციონალური ეკონომიკის ყველაზე ზოგადი წანამძღვარია 

კაპიტალის რაციონალური გაანგარიშება როგორც ნორმა ყოველდღიური მოთხოვნათა 

დასაკმაყოფილებლად მომუშავე ყველა დიდი სამრეწველო “საწარმოთათვის” სწორედ ბალანსის 

შედგენის გზით საწარმოს შემოსავლიანობის მკაცრი აღრიცხვის და ანგარიშიანი კონტროლის 

შესაძლებლობა, რომელიც ვლინდება მხოლოდ ისეთ წანამძღვართა საფუძველზე, რომლებიც 

ადრე არ იყო ცნობილი, გზას უხსნის “რაციონალური” ეკონომიკის განვითარებას. როგორია ეს 

სპეციფიკური წანამძღვრები?  

 

 პირველი, ესაა ავტონომიური კერძო სამრეწველო საწარმოთა მიერ წარმოების ნივთობრივ 

საშუალებებზე  (მიწა, ხელსაწყოები, მანქანები, იარაღები და ა.შ.) თავისუფალი საკუთრების 

მითვისება.  

 

 მეორე, თავისუფალი ბაზარი, ე.ი. ბაზრის განთავისუფლება გაცვლის არარაციონალური 

შევიწროებებისგან, მაგალითად წოდებრივი შეზღუდვებისგან...  

 

 მესამე, რაციონალური, ე.ი. მკაცრად გათვლილ-–გაანგარიშებული და ამიტომ მექანიზირებული 

ტექნიკა როგორც წარმოების ისე გაცვლის ...  

 

 მეოთხე, რაციონალური ე.ი. მტკიცედ დადგენილი სამართალი. რათა კაპიტალისტურმა წყობამ – 

წესრიგმა იმუშაოს - იფუნქციონიროს, რაციონალური მეურნეობა უნდა დაეყრდნოს  

სასამართლოს და მართვის მყარ სამართლებრივ ნორმებს ... 

 

 მეხუთე, თავისუფალი შრომა, ე.ი. ისეთ ადამიანთა არსებობა, რომელთაც არა მხოლოდ უფლება 

აქვთ ბაზარზე  გაყიდონ თავისი სამუშაო ძალა, არამედ ეკონომიკურად იძულებული არიან 

გააკეთონ ეს ...  

 

 მეექვსე, მეურნეობის კომერციული ორგანიზაცია, რომლის ქვეშაც  აქ  იგულისხმება ფასიანი 

ქაღალდების ფართო გამოყენება წარმოებაში მონაწილეობის უფლების და საკუთრებაზე 



უფლების დასადგენად, ერთი სიტყვით: განსაკუთრებული ორიენტირების შესაძლებლობა  

საბაზრო მოთხოვნილებების დაფარვაზე და საწარმოთა შემოსავლების დროს.  

 

 კაპიტალისტური მეურნეობის წანამძღვართა ამ ჩამონათვალს  აქვს ერთი საერთო მომენტი, 

რომელიც შეიძლება დახასიათდეს როგორც განთავისუფლება ბაზრისა - წოდებრივი 

შეზღუდვებისგან, სამართლისა - ზნე - ჩვეულებებთან გადაბმისგან, მწარმოებლის - წარმოების 

საშუალებებისგან. ადვილი გასაგებია, თუ რატომაა ეს წანამძღვრები აუცილებელი იმისთვის, 

რათა  განხორციელდეს კაპიტალის რაციონალური გაანგარიშება: ანგარიში ხომ გულისხმობს 

ყველა თვისობრივი მახასიათებლების რაოდენობრივად გარდაქმნის შესაძლებლობას და 

ყველაფერი ის რაც არ ექვემდებარება  ასეთ გარდაქმნას, გვევლინება როგორც დაბრკოლება 

რაციონალური კაპიტალისტური მეურნეობის განვითარების გზაზე. 

 

 რაციონალობა – ვებერისეული გაგებით – ესაა ფორმალური, ფუნქციონალური 

რაციონალურობა. მისი სრული განვითარებისთვის აუცილებელია, რათა წარმოიქმნას ასეთივე 

ფუნქციონალური ე.ი. ყოველგვარი შინაარსობრივი (ღირებულებითი) მომენტებისგან 

თავისუფალი, მმართველობის ტიპი.ასეთ ტიპად, ვებერი თვლის ლეგალურ ბატონობას. მაგრამ 

რადგანაც ფორმალური რაციონალურობა, როგორც მისი შესატყვისი მიზანრაციონალური 

მოქმედება, არის არა თვითმიზანი, არამედ რაღაც სხვის მიღწევის საშუალება, ამდენად 

ლეგალურს არა აქვს საკმარისად ძლიერი ლეგიტიმურობა და უნდა გამაგრდეს რაღაცა სხვათი: 

ტრადიციით ან ქარიზმით. თუ ვებერის ამ დებულებას გადავთარგმნით პოლიტიკის ენაზე მაშინ 

მას ასეთი ჟღერადობა ექნება: კლასიკური ლიბერალიზმის მიერ დასავლურ ევროპული 

ბურჟუაზიული სამართლებრივი ტიპის სახელმწიფოში ერთადერთ სამართლებრივად კანონიერ 

(ლეგიტიმურ) ორგანოდ პარლამენტარული დემოკრატიის  აღიარებას, მასების თვალში არა აქვს 

საკმარისი მალეგიმიტილებელი ძალა და ამიტომ დამატებულ უნდა იქნეს ან მემკვიდრეობითი 

მონარქით (რომლის უფლებებიც რა საკვირველია, შეზღუდულია პარლამენტის მიერ), ან 

პლებისციტით  არჩეული პოლიტიკური ლიდერით. (შენიშვნა: იმისთვის, რათა არ ჩავარდეთ 

ვებერის პოლიტიკური შეხედულებების განხილვისას ცალმხრივობაში, საჭიროა, მხედველობაში 

გვქონდეს, რომ იგი, არასდროს არ აყენებდა პარლამენტის აუცილებლობას ეჭვის ქვეშ, რომელიც 

შეზღუდავდა პლებისციტარულად არჩეული ლიდერის ძალაუფლებას და განახორციელებდა 

როგორც მის მიმართ, ისე მმართველობის აპარატის მიმართ კონტროლის ფუნქციებს. სწორედ 

სამი ურთიერთშემვსები და დამატებითი მომენტების არსებობა – მართვის აპარატის (მანქანის) 

როგორც ძალაუფლების განხორციელების რაციონალური საშუალების, პოლიტიკური ლიდერის 

– ქარიზმატიკის როგორც პოლიტიკური პროგრამის (“ღირებულების”) ჩამომყალიბებელი და 

გამტარებელი, და ბოლოს პარლამენტის როგორც ინსტანციის, რომელიც კრიტიკულად 

მაკონტროლებელია ძირითადი აპარატისა, მაგრამ ნაწილობრივ კი პრეზიდენტისა,– არსებობა 

აუცილებელია, ვებერის თვალსაზრისით, თანამედროვე ბურჟუაზიული 

საზოგადოებისთვის.ერთ-ერთი მოტივი, რომელმაც აიძულა ვებერი განსაკუთრებით გაესვა ხაზი 

პლებისციტის მნიშვნელობისთვის, იყო მისწრაფება შეეზღუდა ბურჟუაზიულ პარტიათა 



აპარატის ყოველმხრივ მზარდი ძალა, რომელიც უკვე მის დროს ატარებდა თავის თავში თვით იმ 

“პარტიული ოლიგარქიის” საშიშროებას, რომლის შესახებაც შეშფოთებით სწერენ ახლა 

დასავლეთში. 

 

 პირველ შემთხვევაში ლეგალური ბატონობის ლეგიტიმურობა ძლიერდება ტრადიციის 

საშუალებით, მეორეში - ქარიზმის დახმარებით. თვით ვებერი თავისი მოღვაწეობის უკანასკნელ 

პერიოდში მივიდა პარლამენტალური ლეგალობის სწორედ  პლებისციტარული  

ლეგიტიმიურობით შევსება - დამატების აუცილებლობის  შესხებ  დასკვნამდე:  პოლიტიკური 

ლიდერის  სახით  უნდა გამოვიდეს, არა პარლამენტის მიერ არჩეული, არამედ მთელი ხალხის 

მიერ არჩეული პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც უფლება ექნება უშუალოდ მიმართოს ხალხს 

პარლამენტის მეშვეობით. 

 

 მხოლოდ პლებისცისტს შეუძლია - ვებერის აზრით - მიანიჭოს პოლიტიკურ ლიდერს  

ლეგიტიმურობის ის ძალა, რომელიც ნებას მისცემს - ნებას დართავს  გაატაროს გარკვეული 

წესით ორიენტირებული პოლიტიკა, ე.ი. დააყენოს სახელმწიფეობრივ - ბიუროკრატიული 

მანქანა ამა თუ იმ ღირებულებების სამსახურში.  

 

 ამავე დროს, თუ გავიხსენებთ, რომ ვებერის სოციოლოგიაში ქარიზმა პრინციპულად არ უშვებს 

არავითარ შინაარსობრივ განმარტებას, მაშინ გასაგებია, რომ ვებერის პოლიტიკური პოზიცია 

გამოიყურება ფრიად ორაზროვნად იმ ხდომილებათა შუქზე, რომლებიც მოხდა გერმანიაში 

ვებერის სიკვილიდან 13 წლის შემდეგ და თუ მისი მიმდევრების ერთი ნაწილი  თვლის, რომ, მან 

თეორიულად იწინასწარმეტყველა ევროპაში ტოტალიტარული რეჟიმის წარმოშობა და 

გვაფრთხილებდა ამ უკანასკნელთა შესაძლებლობათა შესახებ, მაშინ სხვები ადანაშაულებენ მას 

იმაში, რომ თეორიულად მართალია არაპირდაპირ - მან ხელი შეუწყო ამ რეჟიმთა წარმოქმნას. 

მაგ. გერმანელი ფილოსოფოსი კარლ ლოვიტი წერს: “პოზიტიურად, მან გზა გაუკაფა 

ავტორიტარულ და დიქტატორულ  სახელმწიფოს  იმის ძალით, რომ მან წამოაყენა 

ირაციონალური ქარიზმატული ფიურერიზმისა და “მანქანაზე დაყრდნობილი - დაფუძნებული 

ბელადების დემოკრატიის” იდეა, ხოლო ნეგატიურად - კი თავისი პოლიტიკური ეთოსის 

უშინაარსობის, ფორმალიზმის გამო, რომლის უკანასკნელი სიტყვა  იყო ერთი ღირებულების 

გაბედული არჩევანი, ყველა დანარჩენებიდან ისე რომ მნიშვნელობა არ ჰქონდა, თუ რომელი 

იქნებოდა იგი”.  

 

 ნამდვილად ვებერმა მოგვცა სერიოზული საფუძველი ასეთი შეფასებებისთვის: მისი 

პოლიტიკური პოზიცია, ისევე როგორც ბატონობის მისი თეორია, წარმოადგენდა კლასიკური 

ლიბერალიზმისაგან არსებით გადახვევას, რომელიც გერმანიაში თეორიულად წარმოდგენილი 

იყო, კერძოდ ნეოკანტიანელთა მიერ.  თეორიულად ეს გადახვევა ყველაზე ნათლად 



გამოვლინდა სამართლებრივი სახელმწიფოს, როგორც წმინდა ფუნქციონალური წარმონაქმნის 

განხილვაში, რომელსაც სჭირდება მისთვის გარეგანი “ღირებულებების” ლეგიტიმირება. 

(შენიშვნა: სხვათაშორის, სწორედ ამ საკითხის ირგვლივ გაჩაღდა უკანასკნელ წლებში კამათი 

ვებერის ინტერპრეტატორებსა და კრიტიკოსებს შორის). გერმანელმა სოციოლოგმა ვინკელმანმა 

სპეციალურად იკვლია, რათა დაესაბუთებინა, რომ ვებერი არსებითად ამოდიოდა კლასიკური 

ლიბერალიზმის წინამძღვრებიდან. ვინკელმანის მიხედვით ლეგალურ ბატონობას აქვს 

საკმარისად ლეგიტიმირებადი ძალა, რამდენადაც იგი ეყრდნობა არა იმდენად 

მიზანრაციონალურ, რამდენადაც ღირებულებით-რაციონალურ მოქმედებას. საკითხის 

პრინციპული დაყენების შესატყვისად “ლეგალური ბატონობის” ცნებას ვებერი აკუთვნებს 

რაციონალურ, სახელდობრ – ღირებულებით – რაციონალურად ორიენტირებულ ბატონობას, 

რომელიც გადაგვარდა უღირსს, ღირებულებებთან მიმართებაში ნეიტრალურ “წმინდა 

მიზანრაციონალურ, ლეგალობის ფორმალურ ბატონობად მხოლოდ მის დეგენერაციულ 

ფორმაში.” სხვა სიტყვებით, ვილკელმანის თანახმად, თანამედროვე სამართლებრივი 

სახელმწიფო აგებულია არა წმინდა ფუნქციონალური პრინციპის მიხედვით – მის საფუძველში 

ძევს გარკვეული ღირებულებები, რომლებიც თავის დროზე წამოყენებული იყო ლიბერალიზმის 

იდეოლოგთა მიერ, და რომელთაც ფესვები გადადგმული აქვთ, როგორც ამას ვინკელმანი 

ასაბუთებს, სუვერენიტეტზე პიროვნების ბუნებრივ უფლებაში. სამართლებრივ-

სახელმწიფოებრივ დაწესებულებებთან მიმართებაში სხვა პირებთან ერთად თანასწორობის 

შესახებ ბუნებრივ უფლებებში და ა.შ. 

 

 ესაა ის ღირებულებები, რომელსაც ახალი დრო იცავდა შუა საუკუნეთა ღირებულებების 

წინააღმდეგ ბრძოლაში, ღირებულებები, რომელთაც ვინკელმანის რწმენით, აქვთ არა ნაკლები 

მალეგიტიმირებელი ძალა, ვიდრე ტრადიციული საზოგადოების ღირებულებებს, და ამიტომ არ 

არის იმის არავითარი საჭიროება, გავამაგროთ ისინი ტრადიციული ან ქარიზმატული 

ელემენტებით.  

 

 სოციოლოგი მომზენი ეწინააღმდეგება ვინკელმანს, მიუთითებს რა, რომ ვებერმა ლეგალური 

ბატონობა დააფუძნა მიზანრაციონალურ და არა ღირებულებით-რაციონალურზე, და 

შესაბამისად, თავის სამართლის სოციოლოგიაში გამოდიოდა პოზიტივიზმის პოზიციებიდან. 

მომზენის თეზისის დასადასტურებლად შეიძლება მოვიყვანოთ მრავალი განცხადება ვებერისა 

იმის შესახებ, რომ ბუნებითი სამართლის თეორია სხვას არაფერს არ წარმოადგენს, თუ არა 

როგორც ფილოსოფიურ-სამართლებრივ იარაღს, რომლითაც ჩვეულებრივ სარგებლობს 

ქარიზმატული პიროვნება, რომელიც ისწრაფვის დაასაბუთოს თავის მოქმედებათა 

ლეგიტიმურობა არსებულ ტრადიციულ ბატონობასთან მიმართებაში. ამით ვებერს არსებითად, 

ბუნებითი სამართლის თეორია დაჰყავს იდეოლოგიურ წარმონაქმნებზე და ართმევს მათ 

ონტოლოგიურ სტატიებს, რომლის შენარჩუნებაც სწადდა ვინკელმანს. მაგრამ მიუხედავად 

იმისა, რომ მომზენის თვალსაზრისს თავის მხარეზე აქვს ამდენად სერიოზული არგუმენტები, 

ვინკელმანის ცდაც არ არის საფუძვლებს მოკლებული. 



 

 ის ფაქტი, რომ სამართლისა და სახელმწიფოს ვებერისეული სოციოლოგია იძლევა გარკვეულ 

საფუძვლებს ასეთი საპირისპირო ინტერპრეტაციისათვის, კიდევ ერთხელ მოწმობს 

ვებერისათვის საკვანძო ცნების-რაციონალურობას, რადიკალურ ორაზროვნებას. 

 

 აქ ვებერის პოზიციის ორაზროვნება დაკავშირებულია რაციონალური ტრადიციისადმი მის 

წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებასთან. ერთის მხრივ ვებერი გამოდის როგორც 

რაციონალიზმის წარმომადგენელი. ეს ვლინდება როგორც მის მეთოდოლოგიაში, რომელიც 

ორიენტირდება გაცნობიერებულად სუბიექტურად მოტივირებულ ინდივიდუალურ 

მოქმედებაზე, ისე მის პოლიტიკურ შეხედულებებშიც: გასული საუკუნის 90 წლებიდან ვებერის 

გამოსვლები და პოლიტიკური სტატიები მიმართულია აგრარული კონსერვატიზმისა და 

გერმანული იუნკრობის იდეოლოგიის წინააღმდეგ, რომელთაც ვებერი უპირისპირებს 

ბურჟუაზიულ-ლიბერალურ პოზიციას. სიცოცხლის ფილოსოფიის რომანტიკული 

ირაციონალიზმის ვებერისეული კრიტიკა სავსებით შეესატყვისება პოლიტიკაში კონსერვატული 

იუნკრობის კრიტიკას. მეთოდოლოგიაში რაციონალიზმს შეესატყვისება რაციონალობის 

შეგნებული დაცვა, როგორც ბურჟუაზიული ეკონომიკის ძირითადი პრინციპისა. 

 

 რაციონალიზმისადმი, როგორც ეთიკური პრინციპისადმი განსაკუთრებით თვალსაჩინო 

ღირებულებითი დამოკიდებულება ვლინდება მის მიერ ე.წ. პასუხისმგებლობის ეთიკისადმი 

(Verantwortungsethik) უპირატესობის მინიჭებაში “დარწმუნების ეთიკასთან” (Gesinnungsethik) 

შედარებით. “პასუხისმგებლობის ეთიკა,” რომელიც სიტუაციის ფხიზელ შეფასებას 

გულისხმობს, ალტერნატულ შესაძლებლობათა მკაცრად რაციონალურ ფორმულირებას, ერთ-

ერთი შესაძლებლობის შეგნებულ არჩევანსა და მის ცხოვრებაში განუხრელად გატარებას, და 

აგრეთვე ამ არჩევანისადმი პირად პასუხისმგებლობას გულისხმობს, მუდამ იყო თვით ვებერის 

საქმიანობის სახელმძღვანელო პრინციპი. იგი მოითხოვდა გვეხელმძღვანელა სწორედ ამ 

პრინციპით, როგორც მეცნიერების სფეროში (მისი იდეალური ტიპები, არსებითად 

მოწოდებულია, მისცეს მკაცრი რაციონალური ფორმულირება ალტერნატიულ, 

ურთიერთგამომრიცხველ შესაძლებლობებს), ისე პოლიტიკის სფეროში.ვებერის თანახმად 

“პასუხისმგებლობის ეთიკა” სავალდებულოა პოლიტიკური ლიდერისათვის.  

 

 როშერთან, კნისთან და მაიერთან პოლემიკაში ვებერი მიუთითებდა “რაციონალობის” ცნების 

მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან “ღირებულება” – თავისუფლებასთან კავშირზე. (შენიშვნა: თუ 

რომანტიკულად განწყობილი კნისისათვის პიროვნების საფუძველში ძევს ირაციონალური, 

არაფრით არ განპირობებული თავისუფლება, მაშინ ვებერის თანახმად, ადამიანური მოქმედების 

რაციონალურობის ზომა არის მისი თავისუფლების ზომა. "ცხადია, - წერს იგი, დაშვების 

სიმცდარე, რომ… ნების “თავისუფლება მოქმედების “ირაციონალობის” იგივეობრივია. 



სპეციფიკური “არაწინასწარმეტყველადობა” ტოლია “ბნელი ბუნებრივი ძალების” 

არაწინასწარმეტყველებისა, მაგრამ მეტი არაფრით არაა - ეს შეშლილის პრივილეგიაა. პირიქით, 

“თავისუფლების ემპირიული გრძნობის” ყველაზე დიდი ხარისხი ახლავს ჩვენთვის იმ 

მოქმედებებს, რომლებიც ჩვენს მიერ გაცნობიერებულნია, როგორც რაციონალურად 

განხორციელებადნი, ე.ი. ფიზიკური ან ფსიქიკური “იძულების”, ვნებითი “აფექტების” და 

“შემთხვევითი მსჯელობების სიცხადის შეზღუდულობის გარეშე, ის მოქმედებები, რომლებთაც 

ჩვენ მივსდევთ გაცნობიერებულ “მიზანს” იმ საშუალებათა დახმარებით, რომლებიც ჩვენი 

ცოდნის შესაბამისად გვეჩვენება ყველაზე ადექვატურ საშუალებებად, ე.ი. მიზნებს მივსდევთ 

ცდის წესების შესატყვისად”. 

 

 მაგრამ ვებერი ბოლომდე არც რაციონალისტური ტრადიციის პრინციპებსაც იზიარებს. იგი 

აღიარებს რაციონალიზმის არა ონტოლოგიურ, არამედ მეთოდოლოგიურ მნიშვნელობას; თვით 

ვებერის ტენდენცია ერთის მხრივ მეთოდოლოგიისა და ონტოლოგიის გათიშვისადმი, ხოლო 

მეორეს მხრივ, მეთოდოლოგიისა და მსოფლმხედველობისა, აიხსნება სწორედ რაციონალობის 

პრინციპისაგან ვებერის ზოგიერთი გადახრით. პოლიტიკურ პლანში ეს გამოიხატება კლასიკური 

ლიბერალიზმიდან ვებერის გადახრაში – დაშორებაში. ეს დაშორება ყველაზე მეტად შეიმჩნევა 

მასთან პოლიტიკური ეკონომიის პრობლემების განხილვისას. პოლიტიკურ ეკონომიას – წერდა 

იგი – არ შეუძლია ორიენტაცია წარმართოს არც ეთიკურ, არც საწარმოო-ტექნიკურ, არც 

ევდემონისტურ “იდეალებზე” – მას შეუძლია და უნდა ორიენტირებულ იყოს “ეროვნულ” 

იდეებზე: მისი მიზანი უნდა იყოს ერის ეკონომიკური გაძლიერება და გაფურჩქვნა. “ერი” 

ვებერთან გვევლინება როგორც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური “ღირებულებაც”. მართალია, 

ვებერის რაციონალიზმი სრულებითაც არ ატარებდა ისეთ ხასიათს, როგორც გერმანულ 

კონსერვატორებთან აქვს მას: ვებერი შესაძლებლად არ მიიჩნევდა “ერის” გულისთვის ცალკეულ 

ინდივიდთა პოლიტიკური თავისუფლებების შეწირვას. მისი იდეალი იყო პოლიტიკური 

თავისუფლებებისა და ეროვნული ძლიერების შერწყმა. პოლიტიკური ლიბერალიზმის 

ეროვნულ მოტივებთან შერწყმა საზოგადოდ დამახასიათებელია გერმანიისათვის და აქაც 

ვებერი არ წარმოადგენს განსაკუთრებულობას, მაგრამ იგი “ნაციონალიზმის” იდეებს აძლევს 

რამდენადმა სხვაგვარ დასაბუთებას, ვიდრე XX-ის გერმანული ლიბერალიზმი. 

 

 ასეთივე ორმაგობაა დამახასიათებელი ფორმალური რაციონალურობისადმი ვებერისეული 

დამოკიდებულებისადმიდაც. ამერიკელი სოციოლოგი მიცმენი შეეცადა ეჩვენებინა, რომ 

ფორმალური ნაციონალურობისადმი ვებერის დამოკიდებულება არსებითად იცვლებოდა მისი 

განვითარების პროცესში. მიცმენი თვლის, რომ თუ ვებერი თავისი მოღვაწეობის პირველ 

პერიოდში იყო რაციონალობის მომხრე და დამცველი, მაშინ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 

იგი რაციონალობის პრინციპს ეპყრობა კრიტიკულად, უპირისპირებს რა მას ირაციონალურ 

ქარიზმას. ჩვენ გვგონია, რომ ვებერის შემოქმედებაში ასეთი მკვეთრი ევოლუციის დადგენა 

შეუძლებელია. თუ შევადარებთ ერთმანეთს ვებერის ისეთ ქმნილებებს, როგორიცაა 

“პროტესტანტული ეთიკა და კატალიზმის სული” (იგი განეკუთვნება პირველ პერიოდს ვებერის 



მოღვაწეობისას) და “მეცნიერება როგორც მოწოდება და პროფესია“ (ვებერის სიცოცხლის 

უკანასკნელი წელი), მაშინ ერთშიც და მეორეშიც შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაციონალობის 

პრინციპისადმი ვებერის ამბივალენტური დამოკიდებულება. შეიძლება ვილაპარაკოთ მხოლოდ 

აქცენტების შეცვლის შესახებ: “გმირული პესიმიზმის” განწყობილება, რომელიც სუსტად იყო 

წარმოდგენილი ახალგაზრდა ვებერთან, სიცოცხლის ბოლო პერიოდში წლიდან წლამდე 

ძლიერდებოდა. 

 

 არა მხოლოდ რაციონალობისადმი ჰქონდა ვებერს ორმაგი დამოკიდებულება; 

 

არანაკლებ ორმაგად ეხება იგი მის ანტიპოდს – ქარიზმას და თვით მისდამი ყველაზე უცხო 

“ტრადიციას”. ეს გარემოება ყოველთვის პარალიზებას უკეთებდა ვებერის, როგორც 

პოლიტიკოსის მოქმედებას. ამა თუ იმ პოლიტიკური საკითხის ერთმნიშვნელოვან გადაწყვეტას: 

ყოველი დღეს ნაპოვნი გამოსავალი მას წარმოედგინა როგორც ხვალინდელი ჩიხი. ისინი ვინც 

იცნობდნენ ვებერის პოლიტიკურ ტემპერამენტს, გაკვირვებულნი იყვნენ, როდესაც მან ამჯობინა 

მეცნიერის კარიერა პროფესიონალი პოლიტიკოსის კარიერას, მაგრამ, როგორც სამართლიანად 

აღნიშნა მომზენმა, ვებერის პირადი ტრაგედია მდგომარეობდა იმაში, რომ თუმცა იგი 

დაბადებული იყო მოღვაწედ, მისი აქტიურობა ყოველთვის პარალიზდებოდა განსჯის მიერ. 

 

10. რელიგიის სოციოლოგია 

 

იდეალური ტიპებისადმი – რაციონალურობის, ქარიზმის, ტრადიციის მიმართ ვებერისეული 

დამოკიდებულების ორმაგობა ყველაზე ნათლად გამოვლინდა მის რელიგიის სოციოლოგიაში. 

 

 რელიგიის სოციოლოგიაში ვებერისეული გამოკვლევები დაიწყო მისი შრომიდან 

“პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სული” (1904) და დასრულდა დიდი ისტორიულ-

სოციოლოგიური ექსკურსებით, რომელიც ეძღვნება მსოფლიო რელიგიების ანალიზს: 

ინდუიზმი, ბუდიზმი, კონფუციანელობა, დაოიზმი, იუდაიზმი და სხვ. რელიგიის შესახებ 

ვებერის შრომებში შეიძლება გამოვყოთ ორი ეტაპი, რომლებიც განსხვავდებიან არა მხოლოდ 

საგნის, არამედ ნაწილობრივ კვლევითი ინტერესის მიმართულებითაც. პირველ ეტაპზე 

“პროტესტანტულ ეთიკაზე” მუშაობის პერიოდში, რელიგიისადმი ვებერის ინტერესი 

ძირითადად იზღუდებოდა საკითხით იმის შესახებ, თუ რა როლი ითამაშა რელიგიური ეთიკის 

შეცვლამ, რომელიც განპირობებული იყო პროტესტანტიზმის წარმოშობითა და განვითარებით, 

თანამედროვე კაპიტალიზმის ჩამოყალიბებაში და ფართოდ-ცხოვრებაში რაციონალობის 

პრინციპის გატარებაში. ამიტომ ვებერის კვლევის საგანი ხდება რელიგიურ-ეთიკურ 

პრინციპებსა და ეკონომიკური საქმიანობის ფორმებს შორის კავშირი, თან ვებერის პოლემიკური 



პათოსი მიმართულია რელიგიის როგორც ეკონომიკურ ურთიერთობათა პროდუქტის 

მარქსისტული გაგების წინააღმდეგ. 

 

 “პროტესტანტულ ეთიკაში“ დასახული თემა – რელიგიის და ეკონომიკის კავშირი და 

ურთიერთგავლენა – ინარჩუნებს თავის მნიშვნელობას რელიგიის შემდგომ ვებერისეულ 

გამოკვლევებშიც. როგორ გავლენას ახდენენ რელიგიურ-ეთიკური განწყობანი ეკონომიკური 

საქმიანობის განხორციელების ხასიათსა და წესზე, და რაც მთავარია, მისი მოტივაციის 

ფორმებზე, შემდეგ, მეურნეობის მართვის ესა თუ ის პრინციპი როგორ ახდენენ რელიგიურ-

ეთიკური პრინციპების “დეფორმირებას” – აი ვებერის ერთ-ერთი მთავარი თემა მსოფლიო 

რელიგიების კვლევისას. ამასთანავე ანალიზის ძირითად საშუალებას ვებერთან წარმოადგენს 

შედარება: ამას მოითხოვს იდეალური ტიპიზირების მისი მეთოდი. შედარების საფუძვლად 

უწინარეს ყოვლისა, გვემსახურება (რასაკვირველია, არა განსაკუთრებით) ამა თუ იმ რელიგიური 

ეთიკის მიერ დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობის რაციონალიზაციის ხარისხი. 

რაციონალიზაციის ხარისხი, როგორც აჩვენებს ვებერი – უკუპროპორციულია მაგიური 

ელემენტის ძალისა, რომელიც განსხვავებული ხარისხით არსებობს ყოველ რელიგიაში. 

დაპირისპირებული წყვილი “რაციონალური-მაგიური” წარმოადგენს ანალიზის ერთ-ერთ 

ინსტრუმენტს “მსოფლიო რელიგიების სამეურნეო ეთიკაში”. (ამ სახელწოდებით გამოაქვეყნა 

ვებერმა 1916-1919 წლებში სტატიათა სერია რელიგიის სოციოლოგიაში ჟურნალ “Archiv fur 

Sozialwissennschaft und Sozialpolitik” 1916, Bd 41, 1916-17, Bd 42 1917-18, Bd 44, 1918-19, Bd 46) 

 

მაგრამ, იმისდა მიხედვით, თუ როგორი ზომით გადიოდა ვებერი თანამედროვე კაპიტალიზმის 

ჩამოყალიბებისა და განვითარების შესახებ საკითხიდან სოციოლოგიის როგორც საზოგადოების 

შესახებ დადებითი ემპირიული მეცნიერების უშუალო შექმნაზე, იმ ზომით, რა ზომითაც იგი 

იაზრებდა რელიგიური ფაქტორის როლსა და ადგილს სოციალური წარმონაქმნების 

სტრუქტურაში, მისი რელიგიის სოციოლოგია – ადრინდელთან ერთად, იღებდა დატვირთვას: 

სწორედ რელიგიის სოციოლოგიის დახმარებით ცდილობდა ვებერი აღმოეჩინა-აეხსნა 

სოციალური მოქმედების კატეგორიის შინაარსი: რელიგიის სოციოლოგიას თავის საგნად აქვს 

სუბიექტურად ნაგულისხმევი აზრი-საზრისი. თუ სამართლისა და სახელმწიფოს 

სოციოლოგიაში ვებერი აანალიზებს “სხვაზე ორიენტაციის” ფორმებს, მაშინ რელიგიის 

სოციოლოგიაში იგი ახდენს საზრისთა ძირითადი სახეების ტიპოლოგიზაციას, როგორც ისინი 

გამოდიოდნენ ისტორიაში. საბოლოო ჯამში, რელიგიის სოციოლოგია იქცა მთელი 

ვებერისეული სოციოლოგიის ერთ-ერთ ცენტრალურ განყოფილებად. 

 

როგორც რეალურ სოციალურ მოქმედებაში ძნელია ერთმანეთისაგან გამოყო მისი მომენტები – 

“სუბიექტურად ნაგულისხმევი საზრისი” და “სხვაზე ორიენტაცია”, ასევე ძნელია 

ერთმანეთისაგან განვაცალკევოთ რელიგიურ-ეთიკური და სახელმწიფოებრივ-სამართლებრივი 

წარმონაქმნები, რომლებიც ისტორიაში მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებულნი. მაგრამ 



ანალიზის მიზნით ვებერი შეგნებულად ანაწევრებს ამ მომენტებს, რათა შემდეგ კვლევის 

მსვლელობაში ახსნას მათი კავშირის “მექანიზმები”. ამიტომ “მსოფლიო რელიგიების სამეურნეო 

ეთიკაში” ბჭობა ეხება უკვე არა მხოლოდ რელიგიის და მეურნეობის თანაფარდობას, არამედ 

რელიგიისა და ძალაუფლების ფორმების, რელიგიისა და ხელოვნების, მეცნიერების, 

ფილოსოფიის და ა.შ. თანაფარდობის საკითხებსაც. 

 

მაგრამ მიუხედავად თემის გაფართოებისა და გაღრმავებისა რელიგიური ეთიკის ანალიზის 

მეთოდოლოგიური საშუალებები ვებერთან მნიშვნელოვნად ადრინდელი რჩება. 

შედარებისთვის ეტალონად აქაც, ისევე როგორც მისი სოციოლოგიის სხვა განყოფილებებში 

რჩება მიზანრაციონალური მოქმედება, ხოლო მის ყველაზე წმინდა ვარიანტს წარმოადგენდა 

ეკონომიკური მოქმედება . ამიტომ რელიგიის სწორედ სამეურნეო ეთიკასთან კავშირის ტიპის 

დადგენა ვებერისათვის კვლავინდებურად რჩება მნიშვნელოვან საშუალებად როგორც თვით 

რელიგიის ანალიზისათვის, ისე სამართლისადმი, სახელმწიფოსადმი და ა.შ. მისი 

დამოკიდებულების ანალიზისათვის. 

 

ეს შედარება ვებერის მიერ არ იწარმოება რელიგიური მოქმედების გარეგნულად ფიქსირებული 

მომენტების საფუძველზე – სწორედ რომ რელიგიურ მოვლენებთან მიმართებაში გვაძლევს ეს 

მიდგომა ყველაზე ცოტას. მხოლოდ შესრულებულ მოქმედებათა საზრისის, ე.ი. მოქმედი 

ინდივიდების მოტივთა გაგება გვაძლევს რელიგიის სოციოლოგიური ანალიზის 

შესაძლებლობას. მანამ, სანამ მოვახდენდეთ რელიგიური ქცევის ტიპთა კლასიფიკაციას და 

შედარებას, საჭიროა დავინახოთ ის საგანი, რომელიც შედარებულ და კლასიფიცირებულ უნდა 

იქნას. რელიგიის სოციოლოგიაში განსაკუთრებით ნათელია გაგების მეთოდის როლი. თუ 

იდეალური ტიპის კონსტრუქცია ვებერს აახლოებს პოზიტივიზმთან და ნომინალიზმთან, მაშინ 

“გაგების” მისი პრინციპი პირიქით, მოითხოვს უფრო ჭვრეტასა და “თანაგანცდას, რაც 

საფუძველს გვაძლევს შევადაროთ ვებერის რელიგიის სოციოლოგია ედმუნდ ჰუსერლისა და 

მაქს შელერის ფენომენოლოგიას. სწორედ ამან მისცა საშუალება პიტირიმ სოროკინს, 

ემტკიცებინა, რომ რელიგიის ვებერისეული სოციოლოგია არსებითად არის მთლიანად 

კულტურის სოციოლოგიაა. ვებერისეული მიდგომა ერთი მხრივ განსხვავდება ფრანგული 

სკოლისაგან (დიურკემი, ლევი-ბრიული და სხვ.) და მეორეს მხრივ ტეილორისა და 

ფრეიზერისაგან მომდინარე ინგლისური ტრადიციებისაგან. როგორც ფრანგული სკოლისათვის, 

ისე ინგლისელებისთვის უწინარეს ყოვლისა, დამახასიათებელია რელიგიის გენეზისის, მისი 

ადრინდელი ფორმების კვლევა: არაა შემთხვევითი, რომ ერთნიც და მეორენიც მიმართავენ 

პირველყოფილი საზოგადოების რელიგიურ წარმოდგენებს, და მისგან ამოსვლისას განიხილავენ 

რელიგიური ცნობიერების როგორც ასეთის სტრუქტურას. ინგლისელი ეთნოგრაფები და 

რელიგიათმცოდნენი, ხელმძღვანელობენ რა ევოლუციონიზმის პრინციპებით, ვერ იაზრებენ 

რელიგია გაიგონ სხვაგვარად თუ არა როგორც მისი წარმოშობის დადგენის გზით. დიურკემი, 

რომელიც თვლიდა რომ რელიგიისა და სოციალურობის ცნება საზოგადოდ რომ ვთქვათ, 

იგივეობრივია,განიხილავს რელიგიის არსებისა და წარმოშობის  პრობლემას საზოგადოების 



არსებისა  წარმოშობის იგივეობრივად, – ამიტომ გასაგებია, თუ როგორ მნიშვნელობას ანიჭებს 

იგი რელიგიის სოციოლოგიაში მიმდინარე გამოკვლევებს. 

 

 რამდენადაც ვებერი ცენტრალური სახით არ სვამს რელიგიის წარმოშობის საკითხს, ამდენად 

იგი სპეციალურად არ განიხილავს საკითხს მისი არსების შესახებაც. როგორც სწორად შენიშნა ე. 

კასირერმა, თავის სოციოლოგიაში ვებერი სვამს საკითხს რელიგიის არა ემპირიულ და თვით 

თეორიულ წარმოშობაზეც კი, არამედ მის წმინდა “შედგენილობაზე” (Bestand), “ჩვევებზე”. 

საზოგადოდ საქმე უნდა გვქონდეს არა რელიგიის “არსებასთან”, განსაზღვრული სახის ერთობის 

– თემის მოქმედების (Gemeinschaftsvandeln) პირობებთან და შედეგებთან, რომელთა გაგებაც აქაც 

შეიძლება მოპოვებულ იქნას მხოლოდ ცალკეული ინდივიდის სუბიექტური განცდების, 

წარმოდგენების, მიზნებისაგან ამოსვლით; ე.ი. “საზრისისაგან” ამოსვლით, რადგან მათი 

გარეგნული მიმ დინარეობა უმაღლესი ხარისხით მრავალსახეობრივია.’’  მოთხოვნით  

ამოვიდეთ ცალკეული ინდივიდებისა მისი მოტივების-განცდების, წარმოდგენების, 

მიზნებისაგან – ვებერი ხელმძღვანელობს რელიგიის გამოკვლევების დროსაც. ამიტომ გასაგებია, 

რომ იგი დიურკემისაგან განსხვავებით ხაზს უსვამს ყოველგვარი, მათ შორის პრიმიტიული, 

რელიგიის სავსებით სხვა მომენტს – მისი აზრით მაგიურ და კულტობრივ მოქმედებებს მუდამ 

აქვთ ამქვეყნიური (მიწიერი) მიზნები. “მოქმედებები, რომლებიც მოტივირებულნი არიან 

რელიგიურად ან მაგიურად... თავდაპირველადვე მიმართულნი არიან ამქვეყნიურ მიზნებზე”. 

ესაა უწინარეს ყოვლისა, ამინდის რეგულირება (წვიმის გამოწვევა, ქარიშხლის მოთვინიერება-

ჩადგომა და ა.შ.) ავადმყოფობისაგან განკურნება (მათ შორის ავადმყოფის სხეულისაგან ბოროტი 

სულების განდევნა), მომავალი ხდომილებების წინასწარმეტყველება და ა.შ. სწორედ 

რამდენადაც მაგიურ და რიტუალურ მოქმედებებს – ვებერის რწმენით – თავიანთ მიზნად აქვთ 

გარკვეული, სავსებით ამქვეყნიური და ამ აზრით რაციონალური რეზულტატების – შედეგების 

მიღწევა, ამდენად იგი შესაძლებლად თვლის დააკვალიფიციროს ეს მოქმედება, როგორც 

“უკიდურეს შემთხვევაში შეფარდებით რაციონალურ” მოქმედებად.  

 

 რელიგიის ვებერისეული სოციოლოგიის მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტია _ მისი ყურადღების 

გამახვილება ინდივიდის არაჩვეულებრივი, ზებუნებრივი უნარების როლის შესახებ, რომლის 

წყალობითაც მას შეუძლია იყოს მაგიკოსი, შამანი, წინასწარმეტყველი, ახალი რელიგიის 

დამაარსებელი. ეს უნარები (ინდივიდუალური ქარიზმა) წარმოადგენენ ვებერის აზრით, 

უზარმაზარ სოციალურ ძალას, მაგრამ ირაციონალურ ძალას, რომელსაც იგი უპირისპირებს 

რაციონალურ ფაქტორებს. ამავე დროს ქარიზმა ვებერის მიერ კვლავ განიხილება როგორც 

ფაქტორი, რომელიც მიუთითებს ინდივიდუუმზე და რომელიც მოითხოვს იმას, რომ 

მხედველობაში მივიღოთ სწორედ ინდივიდუალური მოქმედება როგორც სოციალური 

პროცესის უჯრედი. 

 



 თავისი ინტერესებისა და მეთოდის შესატყვისად ვებერი ირჩევს კვლევის საგანსაც: ძირითადად 

იგი სწავლობს განვითარებულ საზოგადოებათა რელიგიებს, ე.ი. მსოფლიო რელიგიებს, 

რომლებიც გულისხმობენ სოციალური დიფერენციაციის შედარებით მაღალ დონეს, 

მნიშვნელოვან ინტელექტუალურ განვითარებას, ნათელი თვითცნობიერების მქონე პიროვნების 

არსებობას. მართალია, რიტუალურ-კულტობრივ მომენტს ადგილი თვით მსოფლიო 

რელიგიებშიც აქვს, მაგრამ ამ ზომით, რა ზომითაც აქ სუსტდება ჯგუფური საწყისი და 

გამოიყოფა ინდივიდუალური, იზრდება დოგმატურ და ეთიკურ ელემენტთა მნიშვნელობა 

ადათ-წესებთან და რიტუალებთან შედარებით. და აი აქ ვებერისეული მეთოდოლოგია, 

რომელიც მოითხოვს მოქმედ ინდივიდთა მოტივების ანალიზს, პოულობს კვლევის შესატყვის 

საგანს. 

 

 რელიგიური ცხოვრების მაღალგანვითარებული ფორმების უზარმაზარ მასალაზე ემპირიული 

დაკვირვებებისა და შედარებების გზით ვებერი აფიქსირებს, სად და როგორი სოციალური 

არსებობისას, რომელ სოციალურ ფენებსა და პროფესიულ ჯგუფებს შორის ჭარბობს რელიგიაში 

რიტუალურ-კულტობრივი საწყისი, სად ასკეტურ-მოსაქმე, სად მისტიკურ მჭვრეტელობითი, 

სად ინტელექტუალურ-დოგმატური. მაგ.: ვებერის თანახმად, მაგიური ელემენტები ყველაზე 

უფრო დამახასიათებელია მიწათმოქმედ ხალხთა რელიგიებისათვის და _ მაღალგანვითარებულ 

კულტურათა ფარგლებში _ გლეხთა ფენისათვის; რაციონალურ ხასიათს ატარებს ქალაქურ 

ფენათა რელიგიები, კერძოდ ხელოსანთა, რომლებიც ნაკლებაა დამოკიდებული, ვიდრე გლეხები 

გარეგან ბუნებრივ პირობებზე და გაცილებით მეტად არიან დამოკიდებულნი შრომის 

რიტმულად სწორ, რაციონალურ ორგანიზაციაზე. მაგრამ რამდენადაც მსოფლიო რელიგიები, 

როგორც წესი, წარმოიქმნებიან და ვრცელდებიან არა მხოლოდ ერთ ფენაში, ამდენად მათში 

თავისებური შერწყმით არსებობენ სხვადასხვა მომენტთა მთელი რიგი. 

 

 მაგალითისათვის გავჩერდეთ კონფუციანელობის ვებერისეულ ანალიზზე. მართალია, მკაცრი 

აზრით, კონფუციანელობას არც კი შეიძლება რელიგია ეწოდოს, რამეთუ მასში არ არსებობს მაგ: 

საიქიო ცხოვრების რწმენა, მაგრამ მისი სოციალური მნიშვნელობისა და იმ როლის მიხედვით, 

რომელიც მან ითამაშა ჩინური კულტურის შიგნით, იგი ვებერის მიხედვით შეიძლება 

მივაკუთვნოთ მსოფლიო რელიგიებს. კონფუციანელობა, ამბობს ვებერი ზღვრულად 

რეალისტურია, მისთვის უცხოა მიღმური სამყაროსადმი ინტერესი. კონფუციანური ეთიკის 

თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი სათნოება - სიკეთენია: დღეგრძელობა, ჯანმრთელობა, 

სიმდიდრე-- ერთი სიტყვით, ბედნიერი- კეთილდღეობით სავსე მიწიერი სიცოცხლე. ამიტომ 

მისთვის არაა დამახასიათებელი არც ესქატოლოგიური მოტივები, არც საიქიო ცხოვრების 

რწმენასთან დაკავშირებული ცოდვათა მონანიების - გამოსყიდვის, ხსნის მოტივები, მისთვის 

არაა დამახასიათებელი; და თუმცა ჩინეთშიც, როგორც აღნიშნავს ვებერი, არსებობდა კიდეც 

ამქვეყნიური მხსნელი _ იმპერატორის მესიანისტური იმედი და რწმენა, მაგრამ მას არ მიუღია 

უტოპიის რწმენის ის ფორმა, რომელიც დამახასიათებელია იუდეველობისა ან 

ქრისტიანობისთვის. 



 

 საბოლოო ჯამში სახელმწიფოებრივი კულტი იყო ხაზგასმით გონივრული – საღი და მარტივი – 

უბრალო: მსხვერპლი, რიტუალური ლოცვა, მუსიკა და რიტმული ცეკვა. კულტიდან მკაცრად 

იყო გამორიცხული ყოველგვარი ორიგიასტული ელემენტი. კონფუციანელობისთვის უცხო იყო 

როგორც ექსტატიზმი, ისე ასკეტიზმიც: ყველაფერი ეს წარმოდგენილი იყო ირაციონალურ 

საწყისად, რომელსაც უწესრიგობისა და შფოთის სულისკვეთება შეჰქონდა მკაცრად 

რაციონალურ ეთიკაში და კლასიკურად მოწესრიგებულ კულტში. “რასაკვირველია, 

ოფიციალურ კონფუციანელობაში არ იყო ინდივიდუალური ლოცვები ამ სიტყვის დასავლური 

აზრით; მან იცოდა მხოლოდ რიტუალური ფორმები”. ადამიანსა და ღმერთს შორის 

ინდივიდუალური, პირადი ურთიერთობის არარსებობის გამო შეუძლებელი იყო 

წარმოშობილიყო “შეწყალების”, “ღვთის რჩეულობის” იდეები. “როგორც ბუდიზმი, 

კონფუციანელობა იყო მხოლოდ ეთიკა. მაგრამ ბუდიზმის საპირისპიროდ, იგი იყო 

განსაკუთრებით შიდა სამყაროსეული პროფანული ეთიკა და ბუდიზმთან უფრო 

კონტრასტულად იგი იყო შეგუება სამყაროსადმი, მისი წესრიგისა და პირობებისადმი...” 

წესწყობილება _ წყობა, წესრიგი და ჰარმონია _ აი კონფუციანური ეთიკის ძირითადი 

პრინციპები, რომლებიც თანაბრად მისაღებია სახელმწიფოებრივი ვითარებისა და ადამიანური 

სულის მდგომარეობისათვის. “კონფუციანელობის გონება”, _ წერს ვებერი _ იყო წესრიგის 

რაციონალიზმი... აღზრდისა და განათლების ამოცანები მთლიანად დაქვემდებარებული იყო ამ 

ძირითად ღირებულებებზე. განათლება ატარებდა ჰუმანიტარულ ხასიათს (“ლიტერატურულ 

ხასიათს”): კლასიკური ჩინური ლიტერატურის ცოდნა, ლექსთწყობის ხელოვნების ფლობა, 

მრავალრიცხოვან რიტუალთა ფაქიზი ცოდნა _ აი ის წმინდა ტრადიციული ელემენტები, 

რომლებიც აუცილებელი იყო აეთვისებინა ჩინელ არისტოკრატს.  

 

 კონფუციონალური ეთიკის სპეციფიკაა ის, რომ მიუხედავად რაციონალიზმისა   იგი არ არის 

მაგიის მიმართ   მტრულ დამოკიდებულებაში. მართალია, ეთიკური სათნოებანი მაგიურ 

თილისმებზე _ ჯადოზე და შელოცვებზე მაღლა დგანან: “მაგია სათნოებათა წინააღმდეგ 

უძლურია”, _ თვლიდა კონფუცი, მაგრამ პრინციპულად მაგია არ არის უარყოფილი, 

აღიარებულია, რომ მას ძალაუფლება _ ძალა აქვს ბოროტ სულებზე, თუმცა არა აქვს ძალა 

კეთილზე _ და ეს შეესატყვისებოდა ბუნების შესახებ კონფუციანურ წარმოდგენებს, რომელიც 

სავსე იყო სულებით _ როგორც კეთილი, ისე ბოროტი სულებით. 

 

 ამგვარად, ვებერი აჩვენებს, რომ კონფუციანელობაში შეერთებული იყო ორი საწყისი: ეთიკურ-

რაციონალური და ირაციონალურ-მაგიური; აქ რაციონალიზმს ჰქონდა განსაკუთრებული 

ხასიათი, რომელიც არსებითად განსხვავდება რაციონალიზმის დასავლური ტიპისგან: იგი 

გაერთიანებული იყო მაგიასთან და ტრადიციონალიზმთან. სწორედ ამ გარემოებათა ძალით 

ჩინეთში ვერ შეძლო წარმოქმნა მეცნიერების იმ ტიპმა, რომელიც განვითარდა დასავლურ-

ევროპულ ნიადაგზე, და ვერ შესძლო შეექმნა მმართველობის ფორმალურ-რაციონალური ტიპი. 



 

 შემდგომში სხვა მსოფლიო რელიგიურ-ეთიკურ სისტემათა ინდივიდუალური სახის 

განხილვისას, ვებერი იძლევა მათ კლასიფიკაციას იმასთან შედარებით, და შესაბამისობაში, თუ 

სახელდობრ რომელი სოციალური ფენები იყვნენ ამ სისტემათა მთავარი მატარებლები: 

კონფუციანელობის მატარებელი _ მსოფლიოს მამოძრავებელი ბიოროკრატი, ინდუიზმისა _ 

მსოფლიოს მომწესრიგებელი მაგი_ჯადოქარი, ბუდიზმის _ მსოფლიოში მოხეტიალე ბერი _ 

მჭვრეტელი, ისლამისა _ მსოფლიოს მპყრობელი _ დამამორჩილებელი მეომარი; ქრისტიანობისა 

_ მოხეტიალე ხელოსანი. 

 

 ვებერის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო პარიების ე.წ. რელიგიის პრობლემამ, ე.ი. 

ჯგუფთა რელიგიამ, რომლებიც იდგნენ სოციალური იერარქიის ყველაზე დაბალ საფეხურზე ან 

ამ იერარქიის მიღმაც კი იმყოფებოდნენ. თუ ყველაზე პრივილეგირებულ, არისტოკრატიული 

ფენებისათვის, როგორც წესი (მაგრამ არა განსაკუთრებით), დამახასიათებელია ინტერესთა 

მიმართულება ამქვეყნიურ სამყაროზე, მოწესრიგების მისწრაფება (კონფუციანელობა), 

ორგანიზების მისწრაფება (ინდუიზმი), ამ სამყაროს გაშუქება _ განათება (სამყაროს მსოფლიოს ამ 

“გაშუქების” მისწრაფების ელემენტები შეიძლება ვიპოვოთ ქრისტიანობის კათოლიკურ და 

მართლმადიდებლურ ვარიანტებში), მაშინ “პარიების რელიგიაში” პირველ პლანზე გამოდიან 

ესქატოლოგიური მოტივები, “მიღმურისაკენ” მისწრაფებანი. 

 

 “პარიების რელიგიური ეთიკის” იუდაიზმის მასალაზე ანალიზისას, განსაკუთრებით 

წინასწარმეტყველთა რელიგიების, აგრეთვე სხვადასხვა შიდა ქრისტიანულ მიმდინარეობათა და 

სექტათა ანალიზისას, ვებერი აჩვენებს, რომ “პარიათა” რელიგიურობის მატარებელნი არასდროს 

ყოფილან მონები ან თავისუფალი მედღეური მშრომელები, რომლებიც ვებერის მიხედვით, 

საერთოდ არ არიან აქტიურნი რელიგიურ მიმართებაში. ამ გამონაკლისს არ შეადგენს, ვებერის 

თანახმად, მისი თანამედროვე პროლეტარიატიც. რელიგიურ მიმართებაში ყველაზე აქტიურნი 

არაპრივილეგირებულთა ფენებში, ვებერის მიხედვით, არიან წვრილი ხელოსნები, უფრო 

პრივილეგირებული ფენებისგან გამოსული გაღარიბებული (მაგ: ჩინელი მანდარინები)  

ინტელექტუალები. 

 

 ვებერი რელიგიის კლასიფიკაციას ახდენს აგრეთვე სამყაროსადმი მათი სხვადასხვა 

დამოკიდებებულების საფუძველზე. მაგ: კონფუციანელობისათვის დამახასიათებელია სამყაროს 

მიღება; პირიქით, სამყაროს უარყოფა და მიუღებლობა დამახასიათებელია ბუდიზმისათვის. 

ინდოეთი, ვებერის მიხედვით, ესაა რელიგიურ-ეთიკურ მოძღვრებათა აკვანი, რომლებიც 

თეორიულად და პრაქტიკულადაც უარყოფენ სამყაროს _ მოფლიოს. ზოგიერთი რელიგია 

სამყაროს _ მსოფლიოს იღებს მისი გაუმჯობესებისა და გამოსწორების პირობით: ასეთებია 

ისლამი, ქრისტიანობა, ზოროასტრიზმი. იმისაგან, მიიღება სამყარო თუ არა და თუ მიიღება, 



მაშინ როგორი ზომით, დამოკიდებულია რელიგიური ეთიკის მიმართება  პოლიტიკის 

სფეროსადმი, საზოგადოდ ძალაუფლებისადმი და ძალადობისადმი. სამყაროს _ მსოფლიოს 

უარმყოფელი რელიგია, როგორც წესი ,  აპოლიტიკურია, იგი გამორიცხავს ძალადობას; აქ 

ყველაზე თანმიმდევრულია ბუდიზმი, თუმცა არაძალადობის იდეები დამახასიათებელია 

აგრეთვე ქრისტიანობისთვისაც. იქ, სადაც სამყარო მთლიანად მიღებულია, რელიგიური 

შეხედულებები, შენიშნავს ვებერი, ადვილად ეთანადებიან პოლიტიკურ სფეროს, საზოგადოდ 

მაგიური რელიგიები არ უპირისპირდებიან პოლიტიკას. 

 

 მსოფლიო რელიგიები ატარებენ, როგორც წესი, სოტერიოლოგიურ ხასიათს. ხსნის პრობლემა _ 

ერთ-ერთი ცენტრალურია რელიგიურ ეთიკაში. ვებერი აანალიზებს რელიგიურ-ეთიკურ 

განწყობებს იმისდა მიხედვით. თუ ხსნის როგორ გზებს გვთავაზობენ ისინი; უწინარეს ყოვლისა, 

შესაძლებელია ორი ვარიანტი: ხსნა საკუთარი მოქმედებების მეშვეობით, მაგ: ბუდიზმში, და 

ხსნა შუამავალი _ მხსნელის მეშვეობით (იუდაიზმი, ისლამი, ქრისტიანობა). პირველ 

შემთხვევაში ხსნის მეთოდებია ან რიტუალური საკულტო მოქმედებანი და ცერემონიები, ან 

სოციალური მოქმედებები (მოყვასის სიყვარული, სიკეთის მქნელობა, ახლობლებზე ზრუნვა _ 

კონფუციანელობაში), და ბოლოს, თვითსრულყოფილება. მეორე შემთხვევაშიც (ხსნა მაცხოვრის 

მეშვეობით) აგრეთვე რამდენიმე ვარიანტია ხსნისა. პირველი, ინსტიტუციონალიზაციის 

(ეკლესიისადმი მიკუთვნებულობა როგორც ხსნის პირობა კათოლიციზმში) მეშვეობით; მეორე, 

განგების, ბედისწერის წყალობის მეშვეობით (ისლამი, კალვინიზმი). 

 

 ბოლოს ვებერი განასხვავებს ხსნის გზებს, რომლებიც დამოკიდებულნია არა იმდენად 

მორწმუნეთა მიერ მცნებებისა და სარიტუალო მოქმედებების შესრულებაზე, რამდენადაც მათ 

შინაგან განწყობებზე. აქაც იგი აღმოაჩენს ორ განსხვავებულ ტიპს: ხსნა აქტიური ეთიკური 

მოქმედებით და მისტიკური ჭვრეტის მეშვეობით. პირველ შემთხვევაში მორწმუნე აცნობიერებს 

თავის თავს როგორც ღვთაებრივი ნების იარაღს. მისი საქმიანობის ეთიკური ხასიათის 

აუცილებელი პირობაა _ ასკეტიზმი. აქაც თავის მხრივ შესაძლებელია ორი შემთხვევა: ან მიზანია 

მსოფლიოსაგან გაქცევა _ და მაშინ ასკეტიზმი არის განთავისუფლება ყველა ჯაჭვისაგან, 

რომლებიც ადამიანს მსოფლიოსთან აკავშირებენ, ანდა მიზანია სამყაროს _ მსოფლიოს 

გარდაქმნა (კალვინიზმი) _ და აქაც ასკეტიზმი ემსახურება შიდა ეკონომიკური, მეცნიერული და 

სხვა სახის საქმიანობათა მიზნებს. 

 

 მეორე _ ჭვრეტით _ გზას მიზნად აქვს მისტიკური განათების მდგომარეობის მიღწევა, Union 

Mistika-ს მიღწევა, ღვთაებრივში განსვენება. აქაც ასკეზი ატარებს რაციონალურ ხასიათს. მაგრამ 

რაციონალურ-ასკეტური ქცევა მიმართულია ამქვეყნიდან განდგომაზე და უსასრულობის 

ჭვრეტაში ჩაფლობაზე. 

 



 როგორც ვხედავთ, კლასიფიკაციისა და შედარებების ის მეთოდები, რომლებსაც მუდამ 

მიმართავს ვებერი, მოითხოვენ რელიგიური ცნობიერების ფენომენთა დაპირისპირება-

შეპირისპირებასა და მუდმივ განსხვავებას. განსხვავების საფუძვლად ვებერთან კვლავ 

გვევლინებიან იდეალური ტიპები, რომლებიც გამოდიან როგორც რაციონალური, 

ქარიზმატული და ტრადიციული. 

 

 ამ იდეალური ტიპების უკან დგანან თვით ვებერისეული “საბოლოო ღირებულებები”: 1. ძმური 

სიყვარულის ეთიკა (“სიკეთე”); 2. ღირებულებებისაგან განთავისუფლებული და წმინდად 

ფუნქციონირებადი “გონება”, ე.ი. ფორმალური რაციონალურობა (ყოფილი “ჭეშმარიტება”, 

სეკულარიზებული მექანიზმამდე); 3. სტიქიურ-ექსტატიკური საწყისი, ქარიზმა _ მაგიურ 

რელიგიათა საფუძველი. (ირაციონალური “ძალა”, სტიქიური “ძალა_ძლიერება”, “მშვენიერება”, 

რომლის მხარეზეა ყველაზე ირაციონალური სასიცოცხლო ძალა _ სქესობრივი სიყვარული). 

 

 უეჭველია, რომ ეს სამი “საწყისი” _ იდეალური ტიპებია, რომ ემპირიულ სინამდვილეში ისინი 

წმინდა სახით, როგორც წესი, არ გვხვდებიან, მაგრამ უეჭველია ისიც, რომ ყველა ისინი 

წარმოადგენენ ძირითად “ღირებულებებს”, რომლებიც თვით ვებერის მსოფლმხედველობაშიც 

ისევე ისწრაფვიან ერთმანეთისკენ და გამორიცხავენ ერთმანეთს, როგორც მათ შესაბამისად 

კონსტრუირებული იდეალური ტიპები. “ჩვენ დღეს ვიცით არა მხოლოდ ის, რომ რაღაც 

შეიძლება იყოს მშვენიერი, თუმცა იგი არ არის კეთილი, არამედ ისიც,რომ იგი მშვენიერია 

სწორედ იმაში, რაშიც იგი არ არის კეთილი; ეს ჩვენთვის ცნობილია ნიცშეს დროიდან, ხოლო 

კიდევ უფრო ადრე თქვენ იპოვით მას “ბოროტების ყვავილებში”, როგორც ბოდლერმა უწოდა 

მისი ლექსების ტიპს და უკვე მოხეტიალე-მოარული სიბრძნეა ის, რომ რაღაც შეიძლება იყოს 

ჭეშმარიტი, იმდენად. რამდენადაც იგი “არაა მშვენიერი, არაა წმინდა და არაა კეთილი”.  (ვებერი, 

რჩ. ჩანაწერები გვ.726). პოლითეიზმი “ღმერთთა მარადიული ბრძოლა” _ ვებერის აზროვნების 

მსოფლმხედველობრივი საფუძველია, რელიგიის სოციოლოგიაში იგი გამოჩნდა ყველაზე 

განსაკუთრებული სიცხადით, რამდენადაც თვით ვებერი განიხილავს რელიგიის როგორც ყველა 

ღირებულებათა უკანასკნელ, სხვაზე დაუყვანად საფუძველს; ერთმანეთის დაპირისპირებულ _ 

მებრძოლ “ღირებულებათა” შერიგება, ვებერის მიერ შეუძლებელია , რომ ვერავითარი 

მეცნიერული აზროვნება, ვერავითარი ფილოსოფიური მედიტაცია, ვერაა შემძლე იპოვოს 

საკმარისი საფუძველი ღირებულებათა ერთი ჯგუფის მეორეზე უპირატესობის დასადგენად. 

“თუ როგორ იაზრებენ ფრანგულ და გერმანულ კულტურებს შორის “მეცნიერული” არჩევანის 

შესაძლებლობას, ეს მე არ ვიცი. აქაც   იგივე კამათია განსხვავებულ ღმერთთა და კამათი 

მარადიულია... ხოლო ამ ღმერთებზე და მათ ბრძოლაზე ბატონობს ბედისწერა _ ბედი, მაგრამ 

არა “მეცნიერება...”…რომელი ადამიანი გაბედავს “მეცნიერულად უარყოს” მთიანი ქადაგების 

ეთიკა, მაგალითად დებულება “ბოროტებისადმი წინააღმდეგობის გაუწევლობის შესახებ” ან 

იგავი ადამიანის შესახებ, რომელიც უშვერს მარცხენა და მარჯვენა ლოყას და მიუხედავად ამისა, 

ნათელია, რომ აქ, თუ ამას შევხედავთ საერო თვალსაზრისით, ნაქადაგებია ეთიკა, რომელიც 

მოითხოვს საკუთარი ღირსების გრძნობებზე უარის თქმას. საჭიროა, არჩევანი გავაკეთოთ 



რელიგიურ ღირსებაზე, რომელსაც გვაძლევს ეს ეთიკა და მამაკაცურ ღირსებას შორის, რომ 

ეთიკა ქადაგებს რაღაცა სავსებით სხვას: “წინააღმდეგობა გაუწიოს ბოროტებას, სხვაგვარად შენ 

პასუხისმგებელი იქნები შენი წილი პასუხისმგებლობისა, თუ იგი დაგძალავს”. ინდივიდის 

საბოლოო განწყობის შესაბამისად ერთ-ერთი ამ ეთიკური პოზიციებიდან ამოდის ეშმაკისაგან, 

მეორე _ ღმერთისაგან, და ინდივიდმა უნდა გადაჭრას, ვინაა მისთვის ღმერთი და ვინ _ ეშმაკი”. 

(726-727). 

 

 ეს “პოლითეიზმი” “საბოლოო  ღირებულებათა” დონეზე ავლენს ვებერში უკვე არა იმდენად 

კანტისა და ნეოკანტიანელების მიმდევარს, რამდენადაც მოაზროვნეს, რომელიც თავისი 

მსოფლმხედველობრივი განწყობებითა და ტრადიციებით ახლოსაა ჰობსის, მაკიაველის, ნიცშეს 

პოზიციებთან. სწორედ მათგან მიიღო ვებერმა მემკვიდრეობით მოთხოვნა მკაცრი და ვაჟკაცური 

მისწრაფებისა ჭეშმარიტების შემეცნებისაკენ, როგორც არ უნდა ყოფილიყო იგი. სწორედ ამ 

ტრადიციისაგან მომდინარეობს ვებერის ღრმა რწმენა, რომ ჭეშმარიტება _ უფრო საშინელი და 

მკაცრია, ვიდრე დამამშვიდებელი. თავისებური “წინააღმდეგობიზმი”, “ბედისწერის 

სიყვარული”, როგორი მკაცრიც არ უნდა იყოს იგი, ვებერმა მემკვიდრეობით მიიღო ნიცშესგან. 

 

 ვებერის სოციოლოგიამ თავის თავში გააერთიანა ყველა ის წინააღმდეგობანი, რომელიც 

დამახასიათებელია თანამედროვე ბურჟუაზიული საზოგადოებისათვის. ეს წინააღმდეგობანი 

ვებერის აზროვნებას აფეთქებენ შიგნიდან. მარქსისტი სოციოლოგების აზრით, საჭიროა, თვით 

წანამძღვრების შეცვლა, ბურჟუაზიული ტიპის მსოფლმხედველობის გადალახვა, რასაც ვებერი 

პრინციპულად და შეგნებულად აკეთებს და არ სურს, რამეთუ “მე ბურჟუაზიული კლასის წევრი 

ვარ, ვგრძნობ თავს ასეთად და აღზრდილი ვარ მისი შეხედულებებითა და იდეალებით” _ 

არაორაზროვნად აცხადებდა იგი ჯერ კიდევ 1885 წელს. 

 

  

 

 


