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Алғы сөз

Әлеуметтану теориясының осы басылымын әзірлеу барысында 
SAGE Publishing баспаханасымен іскерлік байланыста болғанымызға 
дән ризамыз. SAGE кітаптың тың көзқарастармен толықтырылып, жаңа- 

ша серпінмен жазылуына жарқын жол ашты. Бұрынғы басылымдардағыдай, бұл 
басылымда да әлеуметтану теориясының қайнар көзінен бастап жаңа теория- 
лык зерттеулерге дейінгі тарихи кезеңдерге толық шолу жасалады. Біздің мақ- 
сатымыз -  әйгілі классик теорияшылардың (Маркс, Вебер, Дюркгейм және Зим- 
мель) көзкарастарын казіргі заманғы теориялармен сабактастыра карастыру. 
Жүйелі жинакталған бұл кітапта ежелгі және заманауи әлеуметтану теориясы 
туралы студенттер білуге тиісті маңызды деректердің көпшілігі камтылды. Тео- 
рияларды көбінесе мысалдарға негіздей отырып, тереңірек талдау үшін акпарат- 
тык және әлеуметтану тарихындағы әйгілі ойшылдар туралы әсерлі библиогра- 
фиялык шолуларға жүгіндік. Әлеуметтану теориясының ерте кезеңдегі тарихын 
( 1-тарау) және осы саладағы соңғы зерттеулерді (6-тарау) камтитын екі тарихи 
тарау енгізілді. Бүл тарауларды студенттерге әр теорияшының жүмысын тари
хи, әлеуметтік және саяси түрғыда зерделеуге мүмкіндік беретін шолу ретінде 
үсындык.

Оныншы басылымдағы өзгерістер
Әдеттегідей, біз нені косып, нені алып тастау жөнінде үзак ойланып, түбегейлі 
шешім кабылдадык. Бүл басылымға біркатар маңызды косымшалар енгізілді. 
Жалпы, біз осы басылымда сілтемелерімізді жаңарттык және жаңа материалдар- 
мен толыктырдык. Осылайша, студенттер кауымы кітаптағы барлык теориялык 
талдаулар мен казіргі заманғы ғылымға сәйкес сілтемелердің барынша жаңар- 
тылғанына куә болады. Мәтін тым үзак әрі ауыр болмау үшін кейбір бөлімдер 
алып тасталды немесе кайта жазылды. Бүл әлеуметтану теориясының үнемі да- 
мып, жетіліп отыратынын көрсетеді. Негізгі өзгерістер мен толыктырулар:

1-тарауда біз әлеуметтік күштер секциясында отаршылдыкты талкыладык. 
1-тарауда және 15-тарауда көрсетілгендей, отаршылдык -  казіргі заманғы 
коғамның дамуы үшін маңызды фактор. Бірак (басты әлеуметтану теория- 
сында) көбінесе назардан тыс калып жатады. Бүл материал отаршылдык- 
тың маңызын атап көрсету үшін косылды.

1 және 6-тараулардағы уакыт кестелері жаңа материалмен толыктырылып, 
1-тараудағы уакыт кестесі жаңа әрі талдауға оңай формада берілген.

Кітаптың классикалык I бөліміндегі 2-5-тараулардың соңы заманауи 
косымшалармен толыктырылды. Бүл косымша студенттердің казіргі
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Алғы сөз ххШ

заманғы классикалық теорияның өзектілігш түсшуше талпынатынын ес- 
кере отырып енгізілді. Біз заманауи қосымшалардың әрқайсысында клас- 
сикалық теориялық тұжырымдамаларға негізделген соңғы екі-үш зерттеу- 
ді қорытындылаймыз. Қосымшалар сипаты өзгеріп отырса да, біз оның 
басқалардан гөрі ең жаңа әлеуметтану мәселелерімен айналысатын нәсіл- 
шілдік, Интернет, тұтыну және қоршаған орта тәрізді түрлерін таңдадық.

• 3-тарау Дюркгеймнің Габриель Тардпен пікірталасына қатысты жаңа ма- 
териалды, үжымдық толку жайлы кеңейтілген бөлім мен Дюркгеймнің ең- 
бектеріне айтылған сын-ескертпелерді қамтиды.

• Зиммельдің еңбектеріне арналған 5-тарау оньің кейінгі уақыттарда ауда- 
рылған жазбаларынан алынған материалдарды қамту үшін жаңартылды. 
Бұл қосымша өте маңызды, себебі ол «өмір» үғымын енгізеді және Зим- 
мельдің жалпы теориясына осы үғымның қалай эсер еткені зерделенеді.

• 6-тарауда ерте кезеңгі әлеуметтік ілім негізін қалаушы әйелдер мен 
У.Э.Б, Дюбуаның еңбектері қарастырылады. Әсіресе Дюбуаның Атланта 
әлеуметтану мектебінің дамуына қосқан үлесі жайындағы талдау кеңірек 
пайымдалады.

• Бүл басылымның ең маңызды жаңа қосымшасы -  нәсілшілдік пен отар- 
шылдық теориясына арналған 15-тарау. Осы тарауда нәсілшілдік және 
отаршылдық теорияларымен қатар, жергілікті халықтың заманауи теория- 
лары туралы бөлім де қамтылған.

• Түтынушы қоғамын зерттеудегі ең соңғы жаңалықтарға сүйене отырып, 
18-тарауға өндіріп-түтыну теориясына қатысты арнайы бөлім енгіздік. Бүл 
бөлім Интернет және өндіріп-түтынушылар қозғалыстарының заманауи 
капитализмнің сипатын өзгерту жолдарын баяндайды.

Осылайша, барлық мәтін қайтадан жаңартылды. Теорияның ерекшелігі -  
оның сабақтастығы мен әрдайым өзгеріп отыратын сипатында. Біз әлеуметтану 
теориясының осы және өзге де ерекшеліктерін оқырмандарға әсерлі болу үшін 
бастапқы реттік кезеңдері бойынша беруге тырыстық.

Құпия сөзбен қорғалған нұсқаушы ресурстары сайтына кіріңіз.
Sagepub.com/ ritzertheory:

• Әр бөлім үшін бірнеше таңдаулы, шынайы/жалған және эссе 
сұрақтары бар Microsoft* Word тестілік банкі қолжетімді. Тестілер 
банкі алдын ала жазылған нұсқалардың кең ауқымын, сондай-ақ 
кез келген сұрақты өңдеуге және студенттердің жетістіктері мен 
түсінігін тиімді бағалау үшін өзіңіздің жеке сұрақтарыңызды енгізуге 
мүмкіндік береді.

• Өңделетін, арнайы тарауға арналған Microsoft* PowerPoint* 
слайдтары сіздің курсыңызға арналған мультимедиялық презен- 
тацияны жасауға қолайлы жағдай туғызады. Негізгі мазмұн мен 
ерекшеліктерді көрсетіңіз.



Ризашьтық

З аманауи феминистік теорияға қатысты маңызды 12-тарауды енгіз- 
гені үшін Патриция Ленгерман мен Джиллиан Нибруггаға ерекше 
алғыс айтқымыз келеді. Бұл тарау кітапты мазмұндық жағынан ана- 

ғұрлым байытып қана қоймай, теориялық қасаңдықтан арылуға да ай- 
рықша ықпал етті. Никлас Луман жөнінде (7-тарау) қосқан үлесі үшін 
Маттиас Джанджға, өзінің Квир теориясына қосқан үлесі үшін (18-тарау- 
да) Майк Райанға және осы мәтінгө көптөгөн өзгсрістср внгізгені үшін 
Даг Гудманға ризашылығымызды білдіреміз. Сондай-ақ үнемі көмек қолын 
созып, кеңес бергені үшін Мишель Мейгерге алғыс айтамыз. Кітаптың осы 
басылымын жарыққа шығаруда СЭЙДЖ /SA G E / компаниясымен әріптес- 
тік байланыста болғанымызға да қуаныштымыз. Қолдау көрсеткені үшін 
СЭЙДЖ-дің шығармашылық және өндірістік үжымына, әсіресе осындай 
өтпелі кезеңде басшылық жасап, бағыт-бағдар бергені үшін Джефф Ласерге 
ілтипатымыз шексіз.

Түсініктемелері мен ұсыныстары арқылы кітаптың сапалы деңгейде жазы- 
луына ат салысқан төмендегі сарапшылар тобына да арнайы алғыс білдіреміз:

Рейнальд А. Байрон 
Кристал Коллинс-Камарго 
Кристиан Донья-Ревеко 
Джейсон Т. Истман 
Хезер Джакобсон 
Джесси Кляйн 
Инг Ма 
Жан-Пьер Рид

Оңтүстік-Батые университет!
Луисвилл университет!
Мичиган штатыньщ университет!
Костал Каролина университет!
Техас Арлингтон университет!
Флорида штатыньщ университет!
Остин Пей университет!
Оңтүст!к Иллинойс университет!

Джордж Ритцер жэне Джеффри Степницки
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Д жордж Ритцер -  Мэриленд университетінің беделді профессо- 
ры. Мәртебелі атақ-дәрежелері: Австралияның Мельбурн қа- 
ласындағы Л а Тробе университетінің құрметті докторы; Дуб- 

линдегі Тринити колледж! Университеттік философия қоғамының 
Құрметті патроны; Америкалық әлеуметтанушылар қауымдастығының 
білім беру ісіне зор үлес қосқан. Америка әлеуметтану қауымдастығы- 
ның төрт секциясын -  теориялық әлеуметтану, ұйымдар мен кәсіптер, 
әлеуметтану тарихы секцияларын басқарып, ғаламдық және трансұлт- 
тык әлеуметтану секциясының бірінші басқарушысы болды. Теория жа- 
йындағы еңбектері: Sociology: A Multiple Paradigm Science (1975/1980) 
және Metatheorizing in Sociology (1991); The McDonaldization o f  Society 
(8-uii бас., 2013); Enchanting a Disenchanted World (3-nii бас., 2010) 
және Globalization o f  Nothing (2-uii бас., 2007). Сондай-ақ Globalization: 
A Basic Тел:?,2-басылымныңбірлескенавторы ( Пол Динмен бірге), (Blackwell, 
2010). Sociological Theory, 10-басылым, Modem Sociological Theory, 8-басы- 
лым; Classical Sociological Theory 7-басылым; Classical Sociological Theory and 
Its Contemporary Roots, 5-басылым, Джеффри Степницкидің редакциясы- 
мен және SAGE Publishing баспаханасында шығарылған. Wiley-Blackwell 
Companion to Sociology (2012); The Blackwell Companion to Globalization» 
(2008); Wiley-Blackwell Companions to Classical and Contemporary Major Social 
Theorists (2011) және Handbook o f  Social Theory» (2001) бірлесіп редак- 
циялады. Ол тұтынушылық мәдениет журналының -  Journal o f  Consumer 
Culture негізін қалаушы редакторы болды. Сонымен қатар он бір томдық 
Encyclopedia o f  Sociology (2007, 2-uii бас. алда), екі томдық Encyclopedia o f  
Social Theory (2005) және бес томдық Encyclopedia o f  Globalization (2012) 
еңбектерін редакциялады. Ол American Behavioral Scientist (2012) және 
Sociological Quarterly (2015) өндіру-тұтыну туралы арнайы шығарылымда- 
рын редакциялады. Оның кітаптары жиырмадан астам тілге тәржімаланды, 
соның ішінде The McDonaldization o f  Society кітабының ғана оннан астам 
аудармасы бар.

Джеффри Степницки -  Альбертадағы (Канада) МакЭван университетінің 
доценті және әлеуметтану кафедрасының меңгерушісі; классикалық және 
қазіргі социологиялық теориядан дәріс береді. Әлеуметтік теория сала- 
сында, әсіресе өздік және интерсубъективтілік мәселелеріне байланысты 
көптеген мақалалар жариялады. Бұл еңбектер The Journal fo r  the Theory o f  
Social Behavior and Social Theory &  Health сияқты журналдарда жарық көр-
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ген. Ол Вайли-Блэквеллдің классикалық және қазіргі кезеңдегі әйгілі әлеу- 
меттік теорияшыларының еңбектерін Wiley-Blackwell Companions to Classical 
and Contemporary Major Social Theorists (2011) бірлесіп редакциялады және 
Encyclopedia o f  Social Theory (2005) бас редактор қызметін атқарды. Джордж 
Ритцермен бірге осы кітаптан өзге Classical Sociological theory, Modem  
Sociological Theory, Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots 
атты оқулықтарды жазуға көмектескен.
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Әлеуметтану
теориясына тарихи шолу: 

ерте кезең



1-тарау • Әлеуметтану теориясына тарихи шолу: ерте кезең

Тарау мазмуны
Кіріспе
Элеуметтану теориясыньщ дамуындағы әлеуметтік күштер
Интеллектуалды күштер және элеуметтану теориясыньщ өркендеуі
Француз әлеуметтануының дамуы
Неміс әлеуметтануының дамуы
Британ әлеуметтануының негіздері
Ерте кездегі итальян әлеуметтануының басты түлғасы
Еуропалық марксизмнің ғасырлар тоғысындағы дамуы

Біздің ойымызша, әлеуметтанудың жаңа теорияларын таныстыруға арналған 
кітап сол теориялардың негізгі тұжырымдарын түйіндеп көрсетуден бастал- 

ғаны дұрыс. Оқырмандардың элеуметтану теориясына қатысты мәселелерді 
түсіндіруге жолбасшы болатын бұл еңбектің түйінді тұжырымдары мынадай:

• Бүгінгі қоғам рационалды жүйелердін сытылып шыға алмайтын темір 
торына айналып отыр.

• Капитализм өзін-өзі жоюға бет алды.
• Моральдық ынтымақтастық ежелгі қоғамға қарағанда қазіргі заманда 

әлдеқайда әлсіз.
• Қала белгілі типтегі түлғанын тууына жағдай жасайды.
• Адамдар әлеуметтік өмірде түрлі театрландырылған көріністерді ойнау- 

ға бейім.
• Қоғамдағы қарым-қатынастар өзара тәуелділік қағидасына негізделген. 

Әсіресе бағзыдан бүгінге дейінгі Батыс қоғамы әйелдер мен азшылық 
топтар мүддесін шектеп, ерлерге үстемдік беретін тәртіп жүйесін қалып- 
тастырды.

• Қазіргі заманғы нәсілшілдік XVIII-XIX ғасырлардағы отаршылдықтан 
пайда болды.

• Адамдар, ақырында, өздерін қүлдықта ұстайтын әлемді қалыптастырды. 
• Адамдар өз мүмкіндіктерін шектейтін дүние тәртібін кез келген уақытта 

өзгерте алады.
• Қоғам -  әлеуметтік қүрылымдар мен функциялардьщ біртүтас жүйесі.
• Қоғам -  ашу мен ақылсыз әрекетке әрдайым дайын түратын «жойқын 

күш».
• Либералдану процесінен өткеніне қарамастан, Батыс әлемінде іс жүзінде 

қанаушылық күрт артып отыр.
• Әлем жалғандық, жасандылық, шынайылықтың симуляциялануына тән 

жаңа постмодернистік кезеңге көшті.
• Парадоксті жаһандану әлемдік «беймән-заттар» үғымының таралуымен 

байланысты.
• Адамға тән емес нысандар барған сайын желілердің негізгі акторлары ре- 

тінде байқалады.
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Кіріспе

теориясының тарихымен танысудың маңызы зор (S. Turner, 
1УУ»). Аталған тақырыпқа екі тарау ғана арналғандықтан (1 мен 6), оқырман 
назарына іріктелген тарихи шолуларды ұсындық (Giddens, 1995). Ондағы мақ- 
сатымыз -  осы кітапта ғылыми еңбектері егжей-тегжейлі қарастырылатын 
оишылдардың теориялары мен көзқарастары туралы жалпылама түсінік беру 
Оқырман кеиінп тарауларды оқу барысында шолу түрінде жазылған осы екі 
тарауға қаита оралып, талқыланатын мәселелерді сол негізде қарастыру пай- 
далы екешне көз жеткізеді (әсіресе аталған бөлімдердің мазмұнын сызба түрде 
көрсететш 1.1 және 6.1-кестелерге мүқият назар аударған жөн).

Кітаптағы қарастырылатын теориялар уацыт сынынан өтіп, кең қолда- 
нысқа ие болған маңызды әлеуметтік мәселелерді көтереді. Бұл критерийлер 
осы кгтапта қолданылган әлеуметтану теориясының аныцтамалық сипатын 
aMAjb/wdflwdw. 1-тарауда қысқаша талқыланған бірқатар теорияшылар (мыса- 
лы, Герберт Спенсер мен Огюст Конт) одан әрі толық талданбайды, өйткені 
тарихи қызығушылықтан басқа, олардың енбектерінің бүгінгі таңда ғылыми 
құндылықтары шамалы. Кейбір теорияшылардың (мысалы, Карл Маркс, Макс 
Вебер және Эмиль Дюркгейм) еңбектерін 1-тарауда тарихи контексте талқы- 
лап, олардьщ ілшдері әлі күнге дейін маңызын жоймағандықтан, алдағы бөлім- 
дерде егжеи-тегжеилі зерделейміз. Әлеуметтанушылардың әлеуметтану үшін 
маңызды непзп теориялық еңбектері мен басқа салаларда жасаған зерттеуле- 
рше ерекше көңіл бөлшеді. Қысқаша айтқанда, бұл -  уақыт сынынан өткен 
(немесе солаи деп үміттенуге болатын) әлеуметтанудағы «үлкен идеялар» мен 
зор ауқымды қамтитын іргелі әлеуметтік мәселелерді зерделейтін еңбек.

Әлеуметтану теориясының нақты пайда болу уақытын айқындау мүмкін 
емес. Ежелп заманнан бері адамдар әртүрлі ойларға беріліп, әлеуметтік өмір- 
ге қатысты өз теорияларын дамытып отырған. Алайда гректер немесе римдік- 
тер кезеңіне, орта ғасырларға тереңірек тоқталмаймыз. Ричард Олсон (1933) 
әлеуметтану дәстүрінің дамуын 1600 жылдардың ортасына дейін барлап, 
Джеимс Харрингтонның экономика мен мемлекет арасындағы қатынастар 
туралы еңбегіне дейін зерделесе де, біз XVII ғасырға дейінгі көзқарастарды 
да қарастырмаимыз. Бұл сол кезеңдердегі адамдарда әлеуметтануға байла- 
нысты идеялар жоқ дегендік емес, зерттеулер елеулі нәтиже бермейтіндік- 
тен, осылаи істегенді жөн көрдік, өйткені заманауи әлеуметтануға қатысты 
МӘНС13 идеяға бола қыруар уақытты зая кетіруге тура келеді. Қалай болған 
күнде де, сол кезеңдегі ойшылдардың ешқайсысы өзін әлеуметтанушымын 
деп есептеген жоқ. Олардың ішінде қазіргі кездегідей әлеуметтанушы сана- 
тындағылар некен-саяқ десек те болады (бұл жағдайға көз жеткізу үшін ибн 
Халдунның биографиялық шолуын қараңыз). Тек 1800 жылдарда ғана әлеу- 
меттанушы деген атқа лайықты ойшылдар пайда бола бастады. Бүл біздің

ә^еуметтанушылық ойдың классиктері 
(С атіс, 1997, R.Collins, 1997b; R.W.Connel, 1997). Осылайша, біз олардың 
идеяларын қалыптастыруға түрткі болған негізгі әлеуметтік және интеллек- 
туалды күштерді зерделеуден бастаймыз.
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АБДЕЛЬ РАХМАН ИБН ХАЛДУН
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Әлеуметтануды, тек салыстырмалы түрде, за- 
манауи Батыс феномені ретінде ғана қабыл- 
дайтын дәстүрлі үрдіс бар. Алайда ғалымдар 
әлеуметтанумен ерте кезден бастап және әр- 
түрлі елдерде айналысты. Бұған мысал ретінде 
Абдель Рахман ибн Халдунды айтуға болады.

Ибн Халдун 1332 жылдың 27 мамырында Афри
ка жерінің солтүстігінде, Тунисте дүниеге келген 
(Alatas, 2011, 2014; Faghirzadeh, 1982). Білімді 
отбасынан шыққан, жастайынан Құран, мате
матика мен тарихты оқып-үйренген. Өмір бойы 
Тунис, Марокко, Испания мен Алжир елдерін- 
де әртүрлі сұлтандарға елші, патша сарайының 
басқарушысы мен ғылыми кеңес мүшесі ретінде 
қызмет етті. Ол «мемлекет басшылары Қүдай- 
дың таңдауы түскен айрықша жандар емес» 
деген сенімі үшін Марокко елінде екі жыл тур- 
меде отырды. Шамамен жиырма жылдай саяси 
қызмет атқартаннан кейін ибн Халдун Солтүс- 
тік Африкаға оралып, сол жерде бес жыл бойы 

тыңғылықты білім алып, жазушылықпен айналысқан. Осы уақыт ішінде жазған еңбектерімен та- 
нымал болып, Каир қаласындағы әл-Азхар мешіті жанындағы университетте. Ислам білім беру ор- 
талығында дәріс оқыған. Өзінің осынау айрықша танымалдыққа ие болған дәрістерінде әлеумет- 
танушылық ой мен тарихи бақылаудың арасындағы байланыстың маңыздылығын атап көрсеткен.

Ибн Халдун 1406 жылы, өмірінің соңғы кезінде көптеген идеялары қазіргі замандағы әлеуметта- 
нумен сабақтас^келетін шығармалар жинағын құрастырды. Muqaddimah («Мукаддима») еңбегін- 
де жазғанындай, ибн Халдун өзінің бар күш-жігерін қоғамды ғылыми зерделеуге, эмпирикалық 
зерттеуге және әлеуметтік құбылыстардың себептерін іздеуге арнады. Ол әлеуметтік институт- 
тарта (мысалы, саясат пен экономикаға) және олардың өзара қарым-қатынастарына көп көңіл 
бөлді. Ибн Халдун примитивті және заманауи қоғамдарды салыстыруға қызығушылық танытты.

Ибн Халдун зерттеген тақырыптардың бірі -  мемлекеттің құрылуы. Оның тұжырымдауынша, 
«Солтүстік Африка мемлекеттерінің өркендеуі мен құлдырауы бақташы көшпелілер мен оты- 
рықшы қауымдар арасындағы әлеуметтік ұйымдасудың елеулі айырмашылықтарына тікелей 
байланысты» (Alatas, 2011:15). Ибн Халдун асабия ('asabiyyah) ұғымына сүйеніп, мемлекет қа- 
лыптасуының циклдік теориясын жасады. Асабия — топтың ынтымақтастық немесе әлеуметтік 
ұйымшылдық сезімін айқындайды. Бүл әлеуметтік ұйымдасу туралы жалпы ілімдердің бөлінуі- 
нен шығады. Көшпелі қауымдастық асабияның {'asabiyyah) биік деңгейіне жеткен, соған сәй- 
кес, «қалалық аудандардағы отырықшы тұрғындарды жеңіп, өз әулеттерін құрды» (15). Бірақ 
көшпенді қауым орнығып алған соң, олар да асабиядан айрылып, «асабиясы, яғни ынтымағы 
жоғары басқа көшпенді қауымның шабуылына» төтеп бере алмай, осал топқа айналған (15). 
Ибн Халдунның идеялары мен кейінгі әлеуметтану теориялары арасында қызықты ұқсастықтар 
мен айьфмашылықтар бар. Бір жағынан, ибн Халдунның «асабиясы» 400 жылдан кейінгі Эмиль 
Дюркгейм секілді теорияшылардың еңбегіндегі әлеуметтік ынтымақтастық тұжырымдамасынан 
мойны озық тұр. Екінші жағынан алсақ, ибн Халдунның тарихи циклдерді сипаттауы көптеген 
классикалық теорияшылар мойындаған сызықтық және прогрессивті әлеуметтік даму ерекше- 
ліктеріне қарама-қарсы келеді.

Ибн Халдун классикалық әлеуметтануға айтарлықтай елеулі үлес қоса қойған жоқ, алайда бар- 
лық ғалымдар, соның ішінде ислам ғұламалары оның еңбектерін қайтадан зерделеп жатқан- 
дықтан, туындыларының тарихи маңызы артуы мүмкін.
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Элеуметтану теориясының дамуындағы әлеуметтік күштер

Кез келген интеллектуалды сала әлеуметтік ортаның әсерімен қалыптасады. 
Бұл ұғым әсіресе элеуметтану ғылымына тікелей қатысты, өйткені элеуметта
ну элеуметтік ортадан шығып қана қоймай, сол ортаны өзінің негізгі зерттеу 
объектісі ретінде таңдайды. Біз XIX ғасыр мен XX ғасырдың басында элеумет- 
танудың дамуына зор ықпал еткен элеуметтік оқиғаларға қысқаша тоқталып 
кетеміз. Сондай-ақ элеуметтану теориясы тарихындағы негізгі тұлғаларды да 
таныстырып өтеміз.

Саяси революциялар
1789 жылғы Француз революциясынан басталып, XIX ғасырдың соңына дейін 
жалғасқан саяси революциялар легі -  элеуметтану теорияларының дамуында- 
ғы басты фактор. Бұл революциялардың қоғам дамуындағы ықпалы зор болды, 
көптеген оңды өзгерістерге жол ашты. Алайда теорияшылар өзгерістің жағым- 
ды жақтарынан гөрі негативті аспектілеріне көбірек назар аударды. Жазушы- 
лар бұл хаосқа (эсіресе Франциядағы) қатты алаңдады. Оларды қоғамдағы тэр- 
тіпті қайта қалпына келтіру жолындағы ортақ мұрат біріктірді. Араларындағы 
өзгеше көзқарас ұстанғандары көпшілікті орта ғасырдағы бейбіт, мамыражай 
күндерге қайта оралу үшін күресуге үндеді. Белгілі ойшылдар қоғамдағы өзге- 
рістер мүндай кері шегінуге еш мүмкіндік бермейтінін мойындады. Соған орай, 
олар XVIII-XIX ғасырлардағы саяси революциялар нэтижесінде түбегейлі өз- 
геріске үшыраған қоғамдағы тұрақтылықтың жаңа негіздерін табуға тырысты. 
Әлеуметтік тэртіптің осы өзекті мэселесіне ден қою элеуметтанудың класси- 
калық теорияшыларының, эсіресе Конт, Дюркгейм мен Парсонстың өмірлік 
мұратына айналды.

Индустриялық революция және капитализмнің өркендеуі
XIX ғасыр мен XX ғасырдың басында көптеген Батыс елдерін қамтыған ин- 
дустриялық революция саяси революциямен катар, элеуметтану теориясының 
қалыптасуына айрықша ықпал етті. Индустриялық революция жеке-дара оқи- 
ға емес, өзара байланысқан түрлі қайшылықтардың нэтижесі ретінде көрініс 
тапты. Оның шарықтау шегі Батыс элемінің ауылшаруашылықтан гөрі, едэуір 
дэрежеде индустриялық жүйеге айналу кезеңіне дөп келеді. Жұрттың көбі фер- 
малар мен ауылшаруашылық жерлерін күн санап өсіп келе жатқан фабрика- 
ларда жүмыс істеу үшін тастап кетті. Фабрикалардың өздерінде кезең-кезең- 
мен технологиялық жетілдірулер жүргізілді. Өнеркэсіптік қажеттіліктер мен 
қалыптасып келе жатқан капиталистік экономикалық жүйеге қызмет көрсету 
үшін экономикалық бюрократия тобы пайда болды. Мүндай жүйенің идеалы -  
өнеркэсіп өнімін көп мөлшерде айналымға түсіретін еркін нарық. Осындай 
жүйеде кейбіреулер мол табысқа кенелді, алайда көпшілік мардымсыз жалақы 
үшін ұзақ уақыт жүмыс істеуге мэжбүр болды. Өнеркэсіп жүйесі мен капита- 
лизмге карсылық реакциясы жалпы жұмысшы қозғалысының қалыптасуына, 
сонымен қатар капиталистік жүйені қүлатуға бағытталған көптеген радикал- 
дық қозғалыстардың пайда болуына экеліп соқты.

Индустриялык революция, капитализм мен оларға қарсы реакция Батыс қо- 
ғамындағы аса ірі жэне элеуметтанушыларға өте зор эсер еткен революцияға

3-253
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алып келді. Әлеуметтану теориясының дами бастаған кезеңіндегі Карл Маркс, 
Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм мен Георг Зиммель сияқты торт белгілі ойшыл- 
дар жэне басқа да коптеген тұлғалар осы өзгерістерді, сондай-ақ сол өзгерістер 
салдарынан туындаған қоғамдағы өзекті мәселелерді белсенді түрде зерделеді. 
Бұл ғалымдар өмір бойы әлеуметтік мәселелермен айналысты және көп жағ- 
дайда оларды шешуге арналған бағдарламалар жасауға талпынды.

Отаршылдық

Заманауи капиталистік қоғам дамуындағы шешуші күш — отаршылдық. Отар- 
шылдық — «шетелдік билік етуші мемлекеттің қоғам мен оның халқын тікелей 
саяси бақылауы» (Go, 2007а;602). Кейбір жағдайларда басқыншылық тікелей 
отарлауш алып келді, ол кезде шетелдіктер отарланған жерлерге түрақты қоныс- 
танады (2007а:602). Бүған мысал ретінде Қүрама Штаттар мен Канаданың отар- 
ланушы елдеріне айналған Солтүстік Американы жатқызуға болады. Отаршыл- 
дық XV ғасырда Португалия Азияда сауда отарларын қүрған кезде, ал Испания 
Оңтүстік Американы аяусыз тонап, талан-таражға салған уақытта пайда болды. 
Бүдан кейін XVII ғасырда Нидерланд, XVIII және XIX гасырларда Франция, 
Англияның отарлық экспансия кезендері жалғасты (MacQueen, 2007).

Отаршылдық саяси қатынастармен қатар, экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени аспектілерге де ықпал етті (Go, 2007a). Отарлар еуропалық халықтар 
үшін байлықтың көзі болды. Карл Маркс Capital («Капитал») еңбегінде: «Отар- 
лаушылардың алтын мен күмісті «жабайылықпен жинауы» капитализмнің қар- 
қынды дамуына эсер етті», -  деп жазған ([1867] 1967:351). Сонымен қатар ин- 
дустриялық революция ілгері жылжыған сәттен бастап, отарлар тоқыма өнеркә- 
сібінде қолданылатын мақта секілді шикізаттың түрақты көздеріне айналды. Бұл 
материалдарды африкалық қүлдар плантацияларда өсірген. Оларды қара жүмыс- 
қа салу үшін Кариб бассейн! мен Солтүстік Америкаға әкелді. Сондай-ақ отар- 
шылдық еуропалық бірегейлікті қалыптастырды. Еуропалық елдер африкалық 
және байырга халық арасында өздерінің үстемдігін заңдастыруына орай, қазіргі 
заманғы нәсілшілдік дамыды. Әлеуметтік дарвинизм сияқты ғылыми теориялар 
да нәсілдік басымдық иерархиясын үсынды және еуропалықтар тарапынан мәде- 
ниетсіз, түрпайы және варварлық деп саналған отарланған халықтардын қоғам- 
дарына өздерінің өркениетті қоғамдарын қарсы қойды.

Отаршылдық және сол отаршылдықпен бірге қалыптасқан идеялар әлеу- 
меттану теориясының дамуына көбінесе мойындалмаған жағдайда қызмет етсе 
(Steinmetz, 2013, Raewyn Connell, 2007; R. Collins, 1997b), отаршылдық әлеу- 
меттану түрғысынан талдауға арналған маңызды тақырыптың қатарында бол
ван жоқ. Дегенмен жекелеген жағдайлар бар. Кейбір классикалық теорияшылар 
(Токвиль, Конт, Спенсер және Мартино) отаршылдық туралы жазған. Токвиль 
де, Мартино да Америка (Токвиль, Мартино), Алжир (Токвиль) жэне Үндіс- 
тан (Мартино) елдеріне саяхат жасаған. Олардың бэрі де америкалықтардың 
құлдармен жэне байырғы халықтарға қатынасына өте сыни көзқарас үстанған, 
бірақ бүған қарама-қайшы Токвиль Алжирдегі француздық отаршылдықтың 
үзілді-кесілді жақтаушысы болды. Спенсер көбінесе отаршылдықты сынаған. 
Ол отарланған елді «төмен нэсілдер» деп санаса да, милитаризм мен отаршыл- 
дықтын басқыншылық зорлығына қарсы шыққан (Raewyn Connell, 2007:17; 
Francis, 2011). Атап өткеніміздей, Маркс капиталдың бастапқы қорлануындағы 
отарлардың рөлін сипаттаған. Дюркгейм отаршылдықпен тікелей айналыспаса
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да, заманауи Батые қоғамын сол кездегі антропологтер сипаттаған «примитив- 
ТІ» (қарапайым) қоғамдармен үнемі салыстырып отырған. Вебер империализм 
туралы егжей-тегжейлі жазған және германдық империализмді қолдаған. Әйт- 
се де, Штейнметцтің (2013) пайымдауынша, ол отаршылдық туралы онша көп 
пікір айтпаған. У.Э.Б. Дюбуа америкалық нәсілдік қатынастарды айыптауын 
жалғастырып, отаршылдық, капитализм және нәсіл арасындағы өзара байла- 
ныс туралы сыни пікірлер жазған.

Социализмнің өркендеуі
Индустриялық жүйе мен капитализм олқылықтарын жеңуге бағытталған бір- 
қатар өзгерістерді социализм атауымен ұштастыруға болады (Beilharz, 2005). 
Кейбір әлеуметтанушылар социализмді өндірістік мәселелерді шешу құралы 
ретінде дәріптесе де, көпшілігі бұған адами және интеллектуалды тұрғыдан 
карсы келді. Бір жағынан, Карл Маркс капиталистік жүйені құлатып, оны со- 
циалистік жүйеге ауыстыруды белсенді түрде қолдады. Ол социализм теория- 
сын дамытпағанымен, капиталистік жүйенің әртүрлі аспектілерін сынауға көп 
күш жүмсады. Оған коса, Карл Маркс өзі үміт артқан социалистік қоғамның 
өркендеуіне көмектесетін түрлі саяси іс-шаралармен айналысты.

Алайда Маркс әлеуметтану теориясының ерте кезеңіндегі теорияшыл-әлеу- 
меттанушысы болтан жоқ. Вебер мен Дюркгейм секілді алғашқы теорияшы- 
лардың көпшілігі социалимзге қарсы болды (кем дегенде, Маркс түсінігімен). 
Алғашқы теорияшылар капиталистік жүйенің шешілмеген түйінді мәселелері 
бар екенін мойындап, Маркс күрескен әлеуметтік революцияның орнына әлеу- 
меттік реформаларды қалады. Олар капитализмге қарағанда социализмнен кө- 
бірек қорыққан. Бұл қорқыныш Маркстің капитализмнің социалистік балама- 
сын қолдауға бағытталған талпыныстарымен салыстырғанда, әлеуметтану тео- 
риясын калыптастыруда үлкен рөл атқарды. Шындығында, байқағанымыздай, 
әлеуметтану теориясы көп жағдайда марксизмге, жалпылай келгенде, социа- 
листік теорияға қарсы реакция ретінде қалыптасқан.

Феминизм

Феминизм түйткілі тарихпен бірге жасап келеді. Әйелдер қай жерде және қай 
уақытта бағынышты жағдайда болса да (олар әрқашан барлық жерде бағы- 
нышты жағдайда болтан), сол қалыптасқан жатдайта әрқашан қарсылық біл- 
діріп келтен (Lerner, 1993). Феминистік қозталыстың алтапіқы хабаршыларын 
1630 жылдардан байқаута болады. Әйелдер белсенділігінің ең биік шарықтауы 
және сотан сәйкес әдебиеттің пайда болуы заманауи Батыс тарихының ре- 
волюциялық кезеңіне тұспа-түс келеді. Феминистік белсенділіктің алташқы 
дабылдары Америка және Француз революцияларының пікірсайыстарымен 
қатар, 1780-1790 жылдарда басталды. Барынша жотары деңгейде үйымдасты- 
рылтан қозталыс 1850 жылдарда құлдыққа қарсы орта таптың саяси қүқық- 
тары үшін күрестің құрамдас бір бөліті ретінде, сондай-ақ әйелдердің жалпы 
сайлау құқыты (суфражизм) мен XX тасырдың азаматтық және өнеркәсіптік 
заңнама реформасын талап етіп, жаппай жүмылтан үлы толқынның белорта- 
сынан, әсіресе Құрама Штаттардаты «Прогрессивті заманда» көрінді.

Осының барлыты әлеуметтанудың дамуына, әсіресе осы немесе көршілес 
салалардаты әйел адамдардың жүмыстарына эсер етті: кейбіреуін тана атайтын
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болсақ, Харриет Мартино (Vetter, 2008), Шарлотта Перкинс Гилман (J. Allen, 
2011), Джейн Аддамс, Флоренс Келли, Анна Джулия Купер, Ида Уэллс-Бар
нетт, Марианна Вебер жэне Беатрис Поттер Вэб. Алайда олардьщ туындылары 
уақыт өте келе шеткері ығыстырылып, өзге теориялардың құрамдас бөлігіне 
айналды не болмаса мүлдем елеп-ескерілмеді; әлеуметтанудың кәсіптік билік 
негізі ретінде қалыптасуының басында тұрған ер адамдар оларды әлеуметта- 
ну бойынша жарияланымдар тізімінен сызып тастады. Феминистік мәселелер 
әлеуметтануда шетке ығыстырылып, маргиналды теорияшыл ерлердің немесе 
аса маргиналданған теорияшыл әйелдердің еңбектерінде ғана қалды. Әлеумет- 
тану теориясының белді тұлғалары — Спенсер, Вебер, Дюркгейм мен кейінгі- 
лері өздерінің айналасында болған феминистік пікірталастарға, негізінен, кон- 
сервативті түрде жауап қайтарды. Олар жыныс мәселесін жүрт алдында әлеу- 
меттану деп атаған білім саласы үшін елеусіз тақырып ретінде қарап, оларға 
шартты түрде ғана жауап қатты. Осындай көзқарас әйелдер әлеуметтану тео- 
риясын қалыптастыруға белсене қатыса бастаған шақтың өзінде де сақталды. 
Ер адамдардың феминистердің талаптарына қатысты реакцияларының өзге- 
ру тарихының бір бөлігі -  кәсіптік гендерлік саясаттың даму тарихы енді ғана 
қолға алынып, жазылып жатыр (Deegan, 1988; Fitzpatrick, 1990; Gordon, 1994; 
Lengermann and Niebrugge-Brantley, 1998; Rosenberg, 1982).

Урбанизация

Индустриялық революция нәтижесінде ХІХ-ХХ ғасырларда көптеген адам
дар өздерінің ауылдарынан қалаға көшті. Мүндай жаппай миграция, негізінен, 
қаладағы кәсіпорындардағы жүмыс орындардың пайда болуымен байланысты. 
Бірақ қалалық өмірге бейімделу біршама қиындықтар туғызды. Сонымен қатар 
қалалардың үлғаюы есепсіз көп мәселелерді алға тартты: халықтың аса тығыз- 
дығы, қоршаған ортаның ластануы, шу және т.б. Қалалық өмірдің болмысы мен 
ондағы туындаған мәселелер ерте кезеңдегі көптеген әлеуметтанушылардың, 
әсіресе Макс Вебер мен Георг Зиммельдің көңілін аударды. Шындыгында,’ 
алгашқы америкалық әлеуметтану мектебі -  Чикаго мектебі қала тірлігі үшін 
айтарлықтай алаңдап, урбанизация мен оның мәселелерін зерттеу мақсатында 
Чикаго қаласын зертхана ретінде пайдаланды.

Діни өзгерістер

Саяси революциялар, индустриялық революция мен урбанизациядан туында- 
ған әлеуметтік өзгерістер халықтың діни үстанымына үлкен эсер етті. Алгаш- 
қы әлеуметтанушылардың көбі діни тәжірибеге сүйенді және дінмен белсенді 
түрде, кейде кәсіби түргыда айналысты (Hinkle and Hinkle, 1954). Олар өздері- 
Н1Ң діни мұрат-мүдделерін әлеуметтануга енгізді, адамдардың өмірін жақсарт- 
қысы келді (Vidich and Lyman, 1985). Кейбіреулер үшін (Контсекілді) әлеумет- 
танудың өзі дінге айналып кетті (Wernick, 2000, 2005a, 2005b). Енді біреулер 
әлеуметтану теорияларында айқын діни көзқарас ұстанды. Дюркгейм өзінің 
негізгі жүмыстарының бірін дінге негіздеп жазды. Мораль Дюркгеймнін әлеу- 
меттануында гана емес, Толкотт Парсонстың ецбегінде де маңызды рөл ат- 
қарды. Вебердің еңбектерінің басым бөлігі де әлем діндеріне арналган. Маркс 
те дін мәселелеріне қызыққан, алайда көбінесе сыни көзқарас түрғысынан 
қараған.
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Ғылымның дамуы

Элеуметтану теориясы дамыған кезеңде ғылымның рөлі тек колледж бен 
университетте тана емес, жалпы қоғамда артып келе жатты. Ғылыми-техно- 
ЛОГИЯЛЫ Қ зерттемелердің өнімі өмірдің барлық саласына ене бастады, осыған 
байланысты ғылым үлкен беделге ие болды. Ғылымның аса жемісті салалары- 
мен (физика, биология мен химия) айналыскан адамдар қоғамда құрметке ие 
болды. Элеуметтанушылар (әсіресе Конт, Дюркгейм, Спенсер, Мид пен Щюц) 
эуел бастан-ақ ғылымға ден қойып, әлеуметтануды аса жемісті физика мен 
биологияның үлгісі бойынша модельдеуді үйғарды. Көп отпей, ғылыми мо- 
дельді толық қабылдаған ғалымдар мен қоғамдық өмірдің ерекше сипаттары 
ғылыми модельді толық қабылдауға қиындық туғызады деп санайтындардың 
арасында (Вебер сияқты) пікірталас туындады (Lepenies, 1988). Элеуметтану 
мен ғылым арасындағы қарым-қатынас мәселесі әлі күнге дейін талқыланып 
келе жатыр, дегенмен осы саладағы жетекші журналдарға (әсіресе АҚШ жур- 
налдарын) көз жүгіртіп қарасақ, әлеуметтануды академиялық ғылым деп са- 
найтындар басым екенін көреміз.

Интеллектуалды күштер және элеуметтану теориясының 
өркендеуі

Әлеуметтік факторлар айтарлықтай маңызды болса да, бүл бөлімде элеумет
тану теориясының қалыптасуында негізгі рөл атқаратын интеллектуалды күш- 
терге басты назар аударылады. Шынайы өмірде, әрине, интеллектуалды күш- 
тер әлеуметтік күштерден ажыратылмайды. Мысалы, ағартушылық туралы 
талқылауда бүл қозғалыстың, ақыр соңында, әртүрлі әлеуметтік өзгерістермен 
тығыз байланыста болып, оларға зияткерлік негіз қалағанын байқаймыз.

Әлеуметтік теориялардың дамуына себепші болған көптеген интеллектуал
ды күштер олардың әсері барынша айқын сезілетін үлттық контексте талқы- 
ланады (Levine, 1995; Rundell, 2001). Біз әңгімемізді ағартушылық пен оның 
Франциядағы элеуметтану теориясының дамуына тигізген эсерінен бастаймыз.

Ағартушылық

Көптеген зерттеушілердің көзқарасы бойынша Ағартуіпылық дэуірі -  кейінгі 
элеуметтану дамуындағы бетбүрысты кезең (Hawthorn, 1976; Hughes, Martin, 
and Sharrock, 1995; Nisbet, 1967; Zeitlin, 1996). Ағартушылық көрнекті интел
лектуалды даму мен философиялық ойдағы өзгерістердің дэуірі болды.^ Ерте- 
дегі ойлар мен сенімдердің көбі (басым бөлігі элеуметтік өмірге жатады) жо- 
йылып, ағартушылық кезеңінде басқа түсініктермен алмастырылды. Есімдері 
ағартушылық дэуірімен тығыз байланысты аса көрнекті ойшылдар -  француз 
философтары Шарль Монтескье ( 1689-1755) мен Жан-Жак Руссо (1712-1778) 
(В. Singer, 2005а, 2005Ь). Алайда ағартушылықтың элеуметтану теориясына 
эсер етуі тура жэне позитивті мағынада емес, негативті жэне жанама болып ке- 
леді. Ирвинг Цейтлиинің пікірінпіе, «Ерте элеуметтану Агартушылық идеяла- 
рына қарсыласу ретінде дамыған» (1996:10).

Ағартушылық дэуіріне жатқызылатын ойшылдарға екі зияткерлік ағым 
эсер етті: XVII ғасырдың философиясы мен ғылымы.
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XVII ғасырдағы философия дегенде Рене Декарт, Томас Гоббс пен Джон 
Локк секілді ойшылдардың еңбектері ойымызға оралады. Рационалды идеялар- 
дан тұратын жалпы сипаттағы ауқымды және өте абстрактілі жүйелерді кұруға 
басты мән беріледі. Кейінгі кезең ойшылдарының сенімінше, идеялардың жү- 
йесі ортақ, парасатты мағынаға ие болуы тиіс. Бірақ олар өздерінің идеяларын 
шын өмірден алуға және оларды сол жерде апробациялауға үлкен күш салды. 
Басқа сөзбен айтқанда, олар эмпирикалық зерттеуді рационалды негіздеумен 
біріктіргілері келді (Seidman, 1983:36—37). Оның моделі ретінде ғылым, әсіресе 
Ньютонның физикасы қызмет етті. Біз осы сәттен бастап ғылыми әдістің әлеу- 
меттік мәселелерге қолданылуы қалай басталғанын көреміз. Ағартушылық ағы- 
мының ойшылдары өз идеяларын шынайы өмірден алуға (аз дегенде бір бөлігі) 
тырысып қана қоймай, сондай-ақ бұл идеялардың әлеуметтік әлемнің игілігіне 
қызмет жасап, оны сыни талдауға көмектесетіндей етуге талпынды.

Жалпы айтқанда, адамдар әлемді түсініп, оны ақыл-ой және эмпирикалық зерт- 
теудің көмегімен басқаруға болады деғен сенім -  ағартушылыққа тән сипат. Идея- 
ның мәнісі: «физикалық әлемді табиғат заңдары басқаратын болса, ендеше, әлеу- 
меттік әлемді де өз заңдары басқарады». Осылайша, философтың міндеті — әлеу- 
меттік әлемнің заңдарын ақыл-оймен және зерттеулердің көмегімен ашып көрсету. 
Әлез/метпк әлемнің зандары қалай әр>екет ететінін түсініп, ағартзшіылық ойшылда
ры практикалық мақсатқа -  «ең жақсы», аса рационалды әлемді қүруға көшті.

Ағартушылық философтары рационалды негіздеуғе баса назар аударып, 
дәстүрлі билікке сенуден бас тартты. Дәстүрлі қүндылықтар мен институт- 
тарды зерттеп, оларды көбінесе иррационалды деп, яғни адамның табиғатына 
қайшы келеді және оның өсіміне, дамуына кедергі келтіреді деп санаған. Өз 
идеяларын іске асыруды және қоғамдағы шынайы өзғерістерді көздеген ағар- 
тушы-философтар өздерінің миссиясы осы қисынсыз жүйелерді жеңіп шығу 
деп есептеген. Ағартушылықтыц бірден-бір тікелей және позитивті әсеріне ден 
қойған теорияшылар Алексис де Токвиль мен Карл Маркс еді, бірақ олар өзде- 
рінің алғашқы теорияларын Германияда жасаған.

Ағартушылыққа консервативті реакция

Бір қарағанда, Маркстің теориясы сияқты, француз классикалық әлеуметтануына 
ағартушылықтікелей және позитивті түрде эсер еткені анық. Француз әлеуметта- 
нуы рационалды, эмпирикалық, ғылыми және өзгерістерғе бағытталған әлеумет- 
тануға айналды. Оған коса, ол ағартушылыққа қарсыласудан туған бірқатар идея- 
лар әсерімен де қалыптасты. Сейдманның көзқарасы бойынша, «ағартушылыққа 
қарсы шыққан идеология нақты төңкерілген қалыптағы ағартушылық либерализ- 
мін бейнеледі. Ағартушылықтың сынына іліккен модернистік алғышарттардың 
орнында тегеурінді антимодернистік идея түр» (Seidman, 1983:51). Көріп отырға- 
нымыздай, жалпы әлеуметтану және француз әлеуметтануы, ең алдымен, ағарту- 
шылық пен қарсы-ағарту идеяларының шым-шытырық қоспасынан шыққан.

Ағартушылық идеяларына оппозициянын аса радикалды формасы — 
француз католик контрреволюциялық философиясы, яғни Луи де Бональд 
(1754-1840) пен Жозеф де Местрдің (1753-1821) идеялары (Reedy, 1994; 
Bradley, 2005a, 2005b) қарсы шықты.

Бұл адамдар тек ағартушылыққа ғана қарсы болып қоймай, сондай-ақ Фран
цуз революциясына да қарсы шыққан. Олар бұл революцияны ағартушылыққа 
тән оилау тәсілінің нәтижесі деп санаған. Мысалы, де Бональд революциялық
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өзгерістерге қайран қалып, ортағасырлық өмір мен гармонияның қаитып ора- 
луын асыға күткен. Мұндай көзқарас бойынша, қоғамды Құдай жаратқан; соған 
сәйкес, ағартушылық, философтар үшін соншалықты маңызды болған ақыл-ой 
дәстүрлі діни түсініктерге тәуелді деп есептеген. Сонымен қатар Құдай қо- 
ғамды жаратқандықтан, адамдардың қалыптасқан тәртіпке араласып, қасиетті 
жаратылысты өзгертуі дұрыс емес деп санаған. Сондай-ақ де Бональд патриар
хат, моногамды неке, монархия және католик шіркеуі секілді дәстүрлі инсти- 
туттарға зиян келтіретін кез келген түсінікке қарсы шыққан.

Бональдтың көзқарасы консервативті реакцияның біршама төтенше форма- 
сында болса да, бүл ойшылдың шығармашылығы осы ілімнің негізін қалаған 
тұлғалар туралы айқын түсініктемелер береді. Консервативті ойшылдар өздері 
ағартушылықтың «аңғал» рационализм! деп атаған түсініктен бас тартты. Олар 
әлеуметтік өмірдің иррационалды аспектілерін мойындап қана қоймай, оған оң 
мән-мағына берді. Осылайша олар дәстүр, эмоционализм, елес пен дінді әлеу- 
меттік өмірдің қажетті компоненттері ретінде қарастырды. Көтерілістерді жоқ- 
қа шығарды және бар тәртіпті сақтауға талпынды. Француз революциясы мен 
индустриялық революция деген даму формаларын қиратушы күш деп санап, 
оларды мінеп-шенеді. Консервативті ойшылдар қоғамдық тәртіптің рөлін бел- 
гілеуге әуес болды, бүл рөл бірнеше теорияшыл-әлеуметтанушылар еңбектері- 
нің басты тақырыбына айналды.

Цейтлин (1996) өзінің тұжырымы бойынша, консервативті реакция өкіл- 
дерінің көзқарастарын жүйелей келіп, классикалық француз әлеуметтану тео- 
риясының негізін құрайтын басты он пікірді атап көрсетті:

1. Ағартушылық дәуірінің ойшылдары даралықтың маңыздылығын атап 
көрсетуге әуес болса, консервативті реакцияның негізгі әлеуметтануға 
қызығушылығы -  қоғам мен басқа ауқымды феномендердің рөліне ба- 
сымдық берді. Қоғам индивидуумдардың жай ғана жиынтығынан гөрі 
әлдеқайда ауқымды құбылыс ретінде қарастырылды. Қоғам тарихы те
рец, өзінің даму зацдары мен түп тамыры бар деп саналған.

2. Қоғам талдаудың басты нысанына айналды; ол индивидпен салыстыр- 
ғанда аса маңыздырақ деп есептелінді. Нақ осы қоғам әлеуметтену про- 
цесінің негізінде индивидуумды қалыптастырады.

3. Индивидуум қоғамның ішіндегі негізгі элемент ретінде қарастырылма- 
ды. Қоғам -  рөл, жағдай, қатынас, қүрылым мен институт секілді ком- 
поненттерден құралған. Индивидуумның рөлі осы компоненттердің үя- 
шықтарын жай ғана толтыру болған.

4. Қоғамныц бөліктері өзара байланысты және өзара тәуелді болып са- 
налған. Әрине, бүл өзара тәуелділік қоғамның басты үйтқысы болып 
саналады. Осы көзқарас консервативті саяси бағдарға алып келғен. Қо- 
ғамнын барлық бөліктері өзара тәуелді, олардың біреуінің әлсіреуі бас- 
қасының жойылуына, ең соңында тұтас жүйенің қирауына алып келеді. 
Бүл деғеніміз -  әлеуметтік жүйедеғі барлық өзғерістерді аса зор сақтық- 
пен орындау жөн екенін білдіреді.

5. Өзғерістер тек қоғам мен оның компоненттеріне ғана емес, сондай-ақ 
осы қоғамда өмір сүретін индивидуумдарға төнетін қауіп-қатер ретінде 
қарастырылған. Қоғамның әртүрлі компоненттері адамдардың қажет- 
тіліктерін қанағаттандыруға неғізделғен. Институттардың жойылуы



14 1 бөлім • Классикалық әлеуметтану теориясы

АЛЕКСИС ДЕ ТОКВИЛЬ
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Алексис де Токвиль 1805 жылы 29 шілде- 
де Парижде дүниеге келді. Ол, бай болмаса 
да, көрнекті аристократтар әулетінен шық- 
ты. Оның отбасы Француз революциясынан 
зардап шекті. Токвильдің ата-анасы қамауға 
алынды, алайда олар гильотинадан құтылып 
кетті. Токвиль аса білімді еді, адвокат пен сот 
болып қызмет атқарды (дегенмен екі салада 
да табысқа жетпеді). Есесіне Токвильдің жаз- 
ғандары кең танылып, жақсы оқылды, әсіресе 
көптеген әлеуметтік теорияларда басты рөл 
атқарған Ағартушылық философиясы тақыры- 
бындағы (Руссо мен Монтескье) туындылары 
оқырмандардың қызығушылығын туғызды.

Токвильдің өміріндегі бетбұрысты жағдай 
1831 жылы 2 сәуірде басталды. Ол америка- 
лық пенитенциарлық жүйені зерделеу мақса- 
тында досымен (Густав де Бомонт) бірге Құ- 
рама Штаттарға аттанды. Американы демок
ратия, теңдік және еркіндік секілді шешуші 
құбылыстарды бастапқы күйлерінде зерттеуге 
мүмкіндігі бар зертхана ретінде қарастырды.

Ол Құрама Штаттардың (ішінара Канаданың да) сол кездегі дамыған (және кейбір дамы- 
маған), батысқа созылған Грин-Бей (Висконсин), Мемфис (Генесси) және Жаңа Орлеан 
(Луизиана) секілді бөліктері, Солтүстік-Шығыс, Ортаатланттық және Оңтүстік Штаттар, 
сондай-ак, Миссисипи өзенінен шығысқа қарай Орта Батыстың кейбір Штаттарында көп 
саяхаттады. Жол бойында кездескен әртүрлі адамдармен әңгімелесті, жүйелі сұрақтар қо- 
йып, көп жазбалар жасады, мәліметтер негізінде өз тұжырымдарын пайымдады. Токвиль 
(және Бомонт) Құрама Штаттардың ауқымды физикалық және әлеуметтік ландшафтын 
бір жылға таяу уақыт бойы зерттеп, Францияға 1832 жылдың 20 ақпанында қайта оралды.

Democracy in America («Америкадағы демократияның») алғашқы томына кірісу үшін Ток- 
вильге біраз уақыт қажет болды, бірақ ол іске шындап 1833 жылдың соңында кірісіп, 
кітабын 1835 жылға қарай жариялады. Кітап үлкен табысқа жетіп, авторын танымал етті. 
Жалпы, демократия бойынша және соның ішінде америкалық демократия жөніндегі 
классикалық жұмыстардың бірін француз аристократы жазғаны қызық болып тұр. Ол 
1840 жылы жарыққа шыққан Демократияның екінші томын бітірген бойда өзінің сая- 
си мансабын бастады. Бұл томның біріншісіне қарағанда әлеуметтанулық сипаты басым 
болды (Агоп, 1965). Алғашқы томы саясатқа арналды, әсіресе америкалық саяси жүйені 
және оны басқа мемлекеттердің, мысалы, Францияның саяси жүйелерімен салыстыра 
талдады. Демократияға байланысты ескертпелері болса да, Токвиль америкалық жүйеге 
өте жақсы ниетпен қараған. Екінші том жақсы қабылдана қоймады, ықыластың бұлай 
төмендеуі кітаптың мазмұндық бағыты мен әлдеқайда абарактілі сипатына байланысты 
болуы мүмкін.

Токвиль саясатпен айналысуын жалғастыра берді, өзі аристократ болса да, көптеген көз- 
қарастарында салыстырмалы түрде либерал болды. Ол бұл туралы былай деді:

«Адамдар маған балама аристократтык; және демократиялык, жалған сенімдерді 
жапсырады. Егер де мен басқа дәуірде немесе басқа елде дүниеге келсем, онда 
мен, бәлкім, екеуінің біреуіне ие болатын едім. Алайда менің дүниеге келуім екеуі- 
не қарсы қорғанысымды жеңілдетті. Мен ұзаққа созылған революцияның соңын-
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да дуниеге келдім, бұл революция ежелгі институттардың жойылуынан кейін сақталып 
қалатын бірде-бір институтты құрмады. Мен өмірге келген кезде аристократия келмеске 
кеткен, ал демократия әлі дүниеге келмеген еді. Сондықтан да менің түйсіһм екеуінің бі- 
реуіне де соқыр тәуекелмен ден қойған жоқ».

(Tocqueville, cited in Nisbet, 1976-1977:61)

Нисбеттің (1976-1977) пікірінше, дәл осындай екі ұдай қатынастың себебінен, Маркстің интел- 
лектуалды сенімділігінен шығатын марксизмнің дамуына қарағанда «Токвилизм атауы ешқашан 
болмады, не болмаса ешқашан болмауы ықтимал» (р. 65).

Токвиль 1848 жылғы революция мен патша өкілетін доғаруын басынан кешірді. Алайда ол Уіуи 
Наполеон ұйымдастырған әскери төңкеріске қарсы шықты, түрмеде бірнеше күн болып, нәти- 
жесінде өзінің саяси мансабының аяқталуын көрді (ол Сыртқы істер министрі болды, бірақ Луи 
Наполеон оны жұмыстан босатты). Ол Наполеонның III диктатурасын ешқашан қабылдаған жоқ 
және Франция ұстанған саяси бағытқа қатысты аса өткір сыншыл позицияға жүгіне бастады. Өз 
заманындағы Францияны сынау үшін Токвиль 1856 жылы жарық көрген әйгілі The Old Regime and 
the Revolutions («Ескі режим және Революция») еңбегінде 1789 жылғы Француз революциясы (ол 
осы революцияны XIX ғасырдың алғашқы жартысынан өзінің өмір сүрген күндеріне дейін жал- 
ғасты деп санады) жайлы жазуға бел буды. Кітап француздық деспотизмге бағытталды, бірақ Аме- 
рикадағы Демократия еңбегіндегі еркіндік, теңдік және демократия арасындағы қатынастар жай
лы мәселені жалғастырды. Америкадағы Демократияның екінші томына қарағанда Old Regime 
(«Ескі режимі») жақсы қабылданып, айтарлықтай табысты болды. Бұл — Токвильді Франциядағы 
либералды қозғалыстың «ұлы көсеміне» айналдырды.

Токвиль 1859 жылы 16 шілдеде 53 жасында қайтыс болды (Janara, 2011; Mancini, 1994; Zunz and 
Kahan, 2002). Бұл кісі мен оның көзқарастарын толығырақ түсіну үшін Алексис де Токвиль жайлы 
еске алудыЯһе Recollections of Alexis de Tocqueville (Tocqueville, [1893] 1959), өлгеннен кейін жа- 
зылған 1848 жылғы Революцияның мемуарлары мен ондағы Токвильдің рөлін қараңыз.

7.

8.

9.

10.

адамдардың азап шегуіне себеп болады, ал ол, өз кезегінде, әлеуметтік 
бейберекеттікке алып келеді.

Жалпы, үрдіс қоғамның түрлі ірі қүрамдас бөлігін индивидуум 
үшін де, қоғам үшін де пайдалы деп қарастырды. Нәтижесінде бар әлеу- 
меттік қүрылымдар мен институттардың негативті эсер етуін анықтау 
мен бағалау мотивациясы болмады.

Отбасы, көршілес, діни сипат немесе жүмыс түрі бойынша қалыптасқан 
топтар секілді ұсақ компоненттер индивидуум мен қоғам үшін маңызды 
болды. Олар (осы компоненттер) адамдардың қазіргі қоғамда алаңсыз 
өмір сүруі үшін қажетті шарттылыққа айналды.

Индустрияландыру, урбанизация мен бюрократтық секілді заманауи 
қоғамдағы түрлі келеңсіздіктер тәртіпсіздікке алып келеді деп болжан- 
ған. Оларға қорқыныіііпен, үреймен қараған, олардың қиратушы әсерін 
бейтараптандыру әдістерін қарастыру қажеттігін айтқан.

Мұндай үрейлі өзгерістер аса рационалды қүрылған қогамға алып кел- 
се, сол арада консервативті оппозиция қоғам өміріндегі иррационалды 
факторлардың маңыздылығына жүгінген (мысалы, салт-жоралары, рә- 
сімдер, Құдайға қүлшылық ету).

Ақырында, консерваторлар қоғамның иерархиялық жүйесін қолдады. 
Қоғамда қоғамдық жағдайдың және сыйақының сараланған жүйесінің 
болуы маңызды болып есептелген.
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Ағартушылыққа консервативті реакциядан қалыптасқан бұл он пікірді -  
Франциядағы әлеуметтану теориясы дамуының тікелей интеллектуалды негізі 
деп санаған жөн. Осы идеялардың едәуірі әлеуметтік ойға, оның ерте даму ке- 
зеңдерінде еніп кеткен. Сондай-ақ ағартушылықтың кейбір идеялары да (мыса- 
лы, эмпирицизм) әсерін тигізді.^

Француз әлеуметтануының дамуы

Енді біз әлеуметтанудың жеке пән ретінде қалыптасуына, әсіресе төрт фран
цуз ойшылдарының шығармашылық ерекшеліктеріне назар аударамыз: 
Алексис де Токвиль, Клод Сен-Симон, Огюст Конт және, ең бастысы, Эмиль 
Дюркгейм.

Алексис де Токвиль (1805-1859)

Алексис де Токвильдің жасы Сен-Симон мен Конттан кіші болса да, біз сөзді осы 
тұлғадан бастаймыз. Себебі өзі Ағартушылық дәуірінің өкілі болғандықтан, ең- 
бегі де толық осы дәуірдін шығармалары деуге болады (ол тікелей Монтескьенің 
ықпалында болған [В. Singer, 2005b], әсіресе оның The Spirit o f the Lavs («Зандар 
рухы») атты туындысы [1748]), сондай-ақ оның енбегі француз әлеуметтік тео- 
риясында Сен-Симон мен Конттан бастап Дюркгеймге дейінгі еркін даму жо- 
лынын бір бөлігі болған жоқ. Токвиль ұзақ уақыт бойы әлеуметтанушы емес, 
саясаттанушы ретінде қарастырылды, оған коса, көбі оның еңбегінде әлеуметтік 
теорияның бар екенін байқамады (e.g., Seidman, 1983:306). Алайда оның еңбегінде 
әлеуметтік теория бар, сонымен қатар тек Францияда ғана емес, әлемнін басқа 
бөліктеріндегі әлеуметтік теория тарихында әлдеқайда елеулі орынға лайықты.

Токвиль өзінің аңызға айналған және өте ықпалды Democracy in America 
(«Америкадағы демократия») ([1835-1840] 1969) еңбегімен аса танымал. Әсі- 
ресе ерте америкалық демократиялық жүйені сипаттаған және саяси гылымның 
дамуындағы алғашқы қадам деп танылған бұл еңбектің бірінші томын ерекше 
атап өту қажет. Алайда осы еңбектің соңғы томдарында, сондай-ақ кейін шық- 
қан өзге жұмыстарында Токвиль әлеуметтік теория канондарынан орын алуға 
лайықты әлеуметтік теорияны ашық түрде дамытады.

Токвиль теориясының негізінде өзара байланысқан үш мәселе жатыр. Ол -  
ағартушылықтың көрінісі ретінде, бірінші кезекте еркіндіктіц атақты жақтау- 
шысы және қорғаушысы. Дегенмен теңдікке анағүрлым сыни көзбен қараған, 
өйткені, оның ойынша, теңдік бүрынғы, әлдеқайда эгалитарлық емес заман- 
ның аристократтарымен (ол өзі аристократ болған) байланысты сапалы, үздік 
нәтижелерге қарағанда нышансыздық (mediocrity) үрдісіне қарай қүлдырай- 
ды. Теңдік пен нышансыздық Токвильді қатты алаңдатқан орталыцтанды- 
румен (әсіресе үкіметтегі) және орталықтанған үкіметтің еркіндікке тигізе- 
тін қаупімен тікелей байланысты. Оның пікірінше, өткен ғасырдың теңсіздігі 
аристократтардың күшімен мемлекеттің орталықтандыруын бақылауда үстап 
түрды. Алайда аристократтардың жойылуы мен теңдікке деген үмтылыстын 
өсуіне қарамастан, үнемі орталықтандыруға үмтылатын үрдіске қарсы түра 
алатын топтар да қалыптаспады. Бүл -  үрдіске қарсы түру үшін, негізінен, 
тең адамдардан қалыптасқан «қүлдық» тобыры еді. Токвиль теңдікті индиви- 
дуализммен байланыстырады (өзі «ойлап шығарған» және содан туындаған
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маңызды тұжырымдама), нәтижесінде индивидуалистер өздерінің алдында өт- 
кен аристократтарға қарағанда аса үлкен «қоғамдастықтың» әл-ауқатына жете 
назар аудармады.

Нақ осы себепке байланысты Токвиль демократияны, әсіресе социализмді 
сынға алады. Демократияның еркіндікке деген ұмтылысына және орталықтан- 
дырылған үкіметке қатысты үрдісі қауіп әкеледі. Әрине, Токвильдің көзқарасы 
бойынша, социализм кезінде жағдай анағүрлым мүшкіл болады, өйткені тең- 
дікке деген ұмтылыс пен биліктің орталықтандырылуы секілді сипатты белгі- 
лері еркіндік үшін мейлінше қауіпті. Социализм үшін және социализмнің туы 
астында әрекет еткен Кеңес Одағы мен басқа қоғамдарда орын алған жағдайды 
ескеретін болсақ, соңғы пікір әбден орынды болып шығады.

Осылайша, Токвиль теориясының күшті жақтары -  бұл еркіндік, теңдік 
әсіресе орталықтандыру туралы өзара өзектес идеялар. Оның орталықтанды- 
рылған үкіметтерді бақылауды күшейту туралы «үлкен әңгімесі» өзғе теория- 
ларды, соның ішінде Вебердің бюрократия жөніндегі еңбеғін және Мишель 
Фуко жазған «басқару жүйесі» мен оның біртіндеп таралуы жайлы заманауи 
жүмысын, бақыланатын адамдардың «жанына» кіру шеберлігі мен бейімділігін 
арттыра отырып басып озды.

Клод Анри Сен-Симон (1760-1825)

Сен-Симон Огюст Конттың (келесі бөлімді қараңыз) ұстазы болған. Конт жас 
кезінде Сен-Симонныц хатшысы болып қызмет еткен, оның шәкірті болатын. 
Бүл екі ойшылдың идеялары өте үқсас, дегенмен араларында болған даулы пі- 
кірталас екеуінің бөлінуіне әкеп соқты (Pickering, 1993; Thompson, 1975).

Сен-Симон қызметінің аса қызықты аспектісі -  консервативті (Конт сияқ- 
ты), сондай-ак, радикалды марксистік теорияның дамуында маңызды рөл атқар- 
ды. Консервативті көзқарас бойынша, Сен-Симон қоғамды өз қалпында сақтап 
қалуды қалады, алайда де Бональд пен де Местрге қарағанда ортағасырлық 
өмір салтына оралу жолын іздемеді. Сонымен бірге ол позитивист болды 
(Durkheim, [1928] 1962:142). Әлеуметтік құбылыстарды зерделеу барысын- 
да жаратылыстану ғылымдарында қолданылған ғылыми әдістерді пайдалану 
қажет деп есептеді. Радикалды көзқарас бойынша, Сен-Симон социалистік 
реформалардын, әсіресе экономикалық жүйенің жоспарлы түрде орталықтан- 
дырылуы керек деп санады. Бірақ Сен-Симон Маркстің істегендерін жасай ал- 
мады. Сен-Симон Маркс секілді капитал истер феодал ақсүйектерді ығыстыр- 
ғанын Корее де, жүмысшылар табы капиталистерді алмастыруы мүмкін емес 
деп санады. Сен-Симонның көптеген идеяларын Конттың еңбектерінен көруге 
болады, алайда Конт оларды дамытып, жүйеге келтірді (Pickering, 1997).

Огюст Конт (1798-1857)

Конт -  әлеуметтану терминін алғаш қолданған адам (Pickering, 2011; J. Turner, 
2001 ).“* Ол әлеуметтанудың кейінгі теорияшыларына айрықша ықпал етті (әсіресе 
Герберт Спенсер мен Эмиль Дюркгеймге). Ті (і|ііі |, Ц|Ц, імк уіпгі і иіі| мііц көптеген 
классиктері мен қазіргі зал^^Э Д ву*^^ секілді (Lenzer,
1975), Конт та әлем етта^^^ц^йймй непаде-здетТ^ кврвк .Л т^й д і.

Конт француз қоғамыт^і№Іи|рр^яп|^;аэтьі-^а^тадьі, і^артушылық пен 
Француз революциясымь1^идея5іарының пайда б(

Инв.Ж
юлуь^на ^ебепкер болған
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ОГЮСТ КОНТ
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Огюст Конт 1798 жылдың 19 қаңтарында Фран- 
циядағы Монпелье қаласында дүниеге келген 
(Pickering, 1993:7, Wernick, 2005a; Orenstein, 
2007). Отбасы орта таптан шыққан, әкесі салық 
жинаушының ресми жергілікті өкілі лауазы- 
мына дейін жеткен. Конт жас кезінде студент 
болса да, сол беті колледжді бітіру туралы 
дипломды алмады. Өзі де, сыныптастары да 
түгелдей бүлікші деп танылып, саяси көзқарас- 
тары үшін Политехникалық институттан (Есоіе 
Polythechnique) шығарылды. Бұл Конттың 
академиялық мансабына теріс эсер етті. 1817 
жылы өзінен 40 жас үлкен философ Клод Анри 
Сен-Симонның хатшысы болды (және «өкіл 
баласына» айналды [Manuel, 1962:251]). Бір- 
неше жыл бойы олар етене жұмыс істеді. Конт 
Сен-Симонға көп қарыздар екенін мойында- 
ған: «Сөзсіз, мен Сен-Симонға интеллектуалды 
түрде өте көп қарыздармын... мен бүгінгі күні 
өзім үшін таңдаған және өмір бойы тайсал- 

май жүретін философиялық бағытта алға басуыма Сен-Симон өте қатты жәрдемдесті» 
(Durkheim, [1928] 1962:144). Бірақ 1824 жылы олардың қарым-қатынасы үзілді, өйткені, 
Конттың пікірінше, Сен-Симон мақалалардың бірінде Конттың есімін өшіріп тастағасы 
келді. Кейін Конт өзінің Сен-Симонмен қарым-қатынастарын «апаттық» деп сипаттады 
(Pickering, 1993:238) және оны «бұзылған, өтірікші» деп жазды (Durkheim, [1928] 1962:144). 
Конт 1852 жылы Сен-Симон жайлы: «Мен бұл тұлғаға ешқандай міндетті емеспін», -  деді 
(Pickering, 1993:240).

Хайлброн (1995) Контты «аласа бойлы (шамасы 5 фут, 2 дюйм), қысык, көзді және сөйлесу 
барысында, әсіресе әйел адамдармен сөйлескенде өзін өте сенімсіз сезінеді» деп сурет- 
теген. Сондай-ақ ол жалпы қоғамнан шеттетілген. Бұл фактілер Конттың Каролина Мас- 
санмен некелесуін түсіндіруге көмектесе алады (некелері 1825 жылдан 1842 жылға дейін 
созылды). Ол әйел некесіз бала туған, кейінірек Конт оны «жезөкше» деп айыптағанмен, 
соңғы уақыттарда бұл айыптау күмән туғызады (Pickering, 1997:37). Конттың бойындағы 
сенімсіздік оның интеллектуалды қабілетіндегі аса зор сенімділікпен мүлде сыйыспайтын 
және ол пікір мынадай деректерге негізделген:

«Конттың есте сақтау қабілетінің күштілігі көпке белгілі. Оның фотографиялық 
есте сақтау қабілеті керемет еді, соның көмегімен ол кез келген бетті бір-ак, рет 
оқып, оны толықтай бастан аяқ сөзбе-сөз қайталай алатын. Оның зейін к,оюы сон- 
шалықты жақсы болған, ол тіпті қағазға қалам тигізбестен, бүтін бір кітапты ойша 
жазып тастай алатын. Ол дәрістерді конспектісіз оқыған. Конт кітаптарды жазуға 
кіріскенде, барлығын есте сақтағаны бойынша жазған».

(Schweber, 1991:134)

1826 жылы Конт өзінің философиялық идеяларына негізделген 72 сериялық қоғамдық 
дәріс жүргізудің (өзінің жеке пәтерінде өтетін) жолын ойластырды. Бұл курс едәуір ау- 
диторияны жинады, алайда үш дәрістен кейін (жүйке ауытқушылығы болғаннан кейін) 
тоқтатылды. Ол психикалық ауытқулардан қиналып жүрді және 1827 жылы Сена өзенінен 
секіріп, өз-өзіне қол салмақ болды (сәтсіз аяқталды).

Конт Политехникалық институтта тұрақты қызмет ала алмаса да, 1832 жылы сол жерде 
ассистент лауазымына қол жеткізді. 1837 жылы оған қабылдау емтихандарында емтихан
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қабылдаушы деген қосымша қызмет берді және алғаш рет бұл қосымша жұмыс оған біршама 
табыс алып келді (осы уақытқа дейін ол отбасы мүшелеріне жиі қаржылай тәуелді болып отыр- 
ды). Осы кезеңде ол өзін зор даңққа бөлеген, 1842 жылы толықтай басылып шыққан (алғашқы 
томы 1830 жылы жарық көрді) Cours de Philosophie Positive («Позитивті философия курсы») атты 
алты ТОМДЫҚ еңбегін жазып жүрді. Аталмыш еңбекте Конт элеуметтануды бірден-бір соңғы ғы- 
лым деген өз көзқарасын айқындады. Сондай-ақ Конт Политехникалық институтты сынап-мінеді, 
бұл 1844 жылы оның ассистенттік қызметін тоқтатуына алып келді. 1851 жылы қоғамды қайта 
КҰРУДьің үлкен жоспарын ұсына отырып, практикаға негізделген төрт томдық Systeme de Politique 
Positive («Позитивті саясат жүйесі») еңбегін бітірді.

Хайлбронның пайымдауынша, Конттың өміріндегі ең қатты соққы 1838 жылы болды, дәл сол 
кезде Конт өзінің жалпы ғылым, соның ішінде әлеуметтану туралы жазылған еңбегін әлдекім 
қабылдайды деген үмітінен қол үзді. Сол арада ол өзінің «ми гигиенасы» өмірін бастады; яғни 
Конт өзге авторлардың туындыларын оқудан қашқақтады, нәтижесінде соңғы интеллектуалды 
жетістіктерден көп артта қалды. Ал 1838 жылдан кейін Конт қотамды реформалау туралы өзінің 
оғаш идеяларын дамыта бастады, бұл идеялары «Позитивті саясат жүйесінде» көрініс тапты. 
Конт өзін адамзаттың жаңа дінінің бас пірәдарымын (діни қызметкерімін) деп таныстыруға дейін 
барды, ол әлемді ақыр соңында әлеуметтанушы-діни қызметкерлер басқаратынына сенді (Конт- 
қа оның католиктік бастаулары эсер етті). Өзінің даулы идеяларына қарамастан, Конт Францияда, 
тағы басқа елдерде біршама ізбасар шәкірттерді соңынан ертті.

Огюст Конт 1857 жылдың 5 қыркүйегінде қайтыс болды.

ойшылдарды сынға алды. Ол негативті және зиянды деп есептеген ағартушылық 
философиясына қарсы күрес}  ̂мақсатында өзінің теориясын, позитивизм немесе 
позитивті философиясын жасады. Конттың көзқарасынан революцияға қарсы 
француз католиктерінің (әсіресе де Бональд пен де Местрдің) әсерін сезу қиын 
емес. Алайда оның еңбектері соңғылардың жұмыстарынан, кем дегенде, екі аспект 
бойынша ерекшеленеді. Біріншіден, ол орта ғасырға оралу мүмкін деп санаған 
жоқ; ғылым мен өнеркәсіптің дамуы олай болуға мүмкіндік бермейді. Екіншіден, 
Конт өзінің ізашарларына қарағанда әлдеқайда күрделі теориялық жүйені ойлап 
тапты, бүл ерте әлеуметтанудың негізін қалауға эсер етті.

Конт 1839 жылы әлеуметтану деп аталған әлеуметтік физиканы дамытты 
(Pickering, 2011). Әлеуметтік физика терминін қолдану -  Конттың элеумет
тануды нак,ты гылымдардың үлгісі бойынша қүрғысы келгенін көрсетеді.

Оның пікірінше, бүл жаңа ғылым, ақыр аяғында, басымдыққа ие жалгыз 
гылымға айналып, элеуметтік статика (барлық элеуметтік қүрылымдар) мен 
элеуметтік динамикаға (элеуметтік өзгерістер) қатысты болды. Екеуі де элеу- 
меттік өмірдің заңдарын іздеуді қамтығанымен, Конт элеуметтік динамиканы 
элеуметтік статикадан маңыздырақ көрген. Өзгерістерге ерекше көніл аударуы, 
оның элеуметтік реформаларға, дэлірек айтқанда, Француз революциясы мен 
Ағартушылықтан туындаған ауыртпалықтарды реформалауға деген қызығу- 
шылығын көрсетеді. Конт революциялар арқылы өзгерістерге талпынған жоқ, 
өйткені ол коғамның табиғи эволюциясы ең жақсы нэтижелерге алып келетінін 
айтты. Ал реформалар тек процеске болмашы жэрдемдесу үшін ғана қажет.

Бүл бізді конттық эдістің іргетасына — оның эволюциялық теориясына не
месе үш сатылы заңына алып келеді. Бүл теория «элемнің өз тарихи шеңбері 
бойынша өтетін үш интеллектуалды кезеңі бар» деп түжырымдайды. Конттың 
ойынша, бүл процесс тек жалпы элемге ғана тэн емес: топтар, қоғамдар, ғы- 
лымдар, индивидтер жэне тіпті ақылдың өзі сол үш сатыдан өтеді. Алғашқы
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кезең -  теологиялыц, ол 1300 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл уақыт аралы- 
ғында идеялардың басым жүйесі «адам бейнесіндегі тылсым күштер мен діни 
тұлғалар -  барлық жаратылыстың көзі болады» деген ұғымды бірінші орынға 
қояды. Әсіресе әлеуметтік пен физикалық әлемді Қүдайдың жаратылысы деп 
есептеген. Екінші кезең -  метафизикалъщ, ол шамамен 1300 жылдардан 1800 
жылдарға дейінгі кезеңді қамтиды. Бүл кезең дараланған қүдайлар емес, олар- 
дың орнына абстрактілі күштер, «табиғат» барлығына жауап беріп, түсіндіре 
алады деп баяндалады. Ақырында, 1800 жылы әлем ғылымға деген сеніммен 
сипатталатын позитивистік кезеңге көшті. Адамдар абсолютті себептерді із- 
деуден бас тартып (Қүдайды немесе табиғатты), орнына әлеуметтік және фи- 
зикалық әлемді басқаратын заңдарды зерделеп қадағалауға көңіл бөлді.

Әлбетте, Конт өзінің әлем теориясында интеллектуалды факторларға ай- 
рықша ден қойды. Шынымен де, ол интеллектуалды бейберекеттік әлеуметтік 
тәртіпсіздіктің туындауына себеп болады деп санаған. Мүндай тәртіпсіздіктің 
шығу көзі әлдеқайда ерте идеялар жүйесінде жатыр (теологиялық пен метафи- 
зикалық), ол ПОЗИТИВИЗМ (ғылыми) дәуірінде де жалғасын тапты. Позитивизм 
толық бақылауға ие болған шақта ғана әлеуметтік төңкерістер мен революция- 
лар тоқтайды. Бүл эволюциялық процесс болғандықтан, әлеуметтік төңкеріс- 
тер мен революцияларға деген қажеттілік жоқ. Алайда позитивизм орнығады, 
бәлкім, біреулер қалағандай тез келе қоймайтын шығар. Бұл жерде Конттың 
әлеуметтік реформизм! мен әлеуметтануы сәйкес келеді. Әлеуметтану пози- 
тивизмнің орнығуын жеделдетеді және соған сәйкес әлеуметтік өмірге тәртіп 
алып келе алатын еді. Ең алдымен, Конт революцияның жақтаушысы болып 
көрінгісі келмеді. Оның пікірінше, әлемде тәртіпсіздік жетіп артылады. Кез 
келген жағдайда, Конттың көзқарасы бойынша, интеллектуалды өзгерістер ка
жет болды, сондықтан әлеуметтік және саяси революциялар үшін себеп аз еді.

Біз классикалық әлеуметтанудың дамуында үлкен маңызы бар Конттың 
кейбір базалық консерватизм!, реформизм мен сциентизм, сондай-ақ оның 
әлемге деген эволюциялық көзқарастарымен таныстық. Оның шығармапіылы- 
ғының атап кетуге тұрарлық өзге де түстары бар, өйткен! олар да әлеуметтану 
теориясының дамуында маңызды рөл атқарады. Мысалы, оның әлеуметтануы 
индивидке бағытталмайды, одан гөр! талдаудын базалық б!рл!г! рет!нде отбасы 
сек!лд! ауқымды нысандарды қарастырады. Сонымен қатар Конт әлеуметт!к 
құрылымға да, әлеуметт!к өзгер!стерге де назар аудару қажетт!г!н айтқан. Ке- 
й!нг! әлеуметтану теориялары, әс!ресе Спенсер мен Парсонстың піығармашы- 
лығы үш!н маңыздысы -  Конттың қоғамның жүйел! сипатына, яғни қоғамның 
әртүрл! компоненттер!н!ң арасындағы байланыстарына аса назар аударуында. 
Сонымен катар ол қоғамдағы кел!с!м рөл!не көп мән берген. Конт қоғам үш!н 
жүмыспіылар мен капиталистер арасында м!ндетт! түрде қақтығыстар тән де
ген идеяны дұрыс деп санамаған. Сондай-ақ Конт абстракт!л! теориялармен 
айналысып, әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу қажет екен!н баса айтқан. Ол 
әлеуметтанушыларды бақылауды, экспериментт! және салыстырмалы тарихи 
талдауды қолдануға шақырды. Конт әлеуметтану өз!н!ң әлеуметт!к заңдар- 
ды түс!нд!ру, қоғамның !шк! мәселелер!н шешуге бағытталған реформаларды 
түзу қаб!лет!н!ң арқасында әлемдег! аса ықпалды ғылыми күшке айналады деп 
сенген.

Конт позитивт! әлеуметтану дамуының алдыңғы шеб!нде түрды (Bryant, 
1985; Halfpenny, 1982). Джонатан Тернерд!ң п!к!р!нше, Конттың позитивиз- 
м! «әлеуметт!к әлем абстракт!л! заңдардың дамуына жауап беред!; деректерд!
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жете жинастырып, осы заңдарды тексеруге болады» жэне «бұл абстрактілі заң- 
дар бізге әлеуметтік әлемнің негізгі және ең жалпылама қасиеттерін көрсетіп, 
табиғи байланыстарды нақты анықтайтынын» атап өткен (1985:24). Байқа- 
ғанымыздай, кейбір классиктер (әсіресе Спенсер мен Дюркгейм) әлеуметтік 
өмірдің заңдарын ашуға Конт сияқты құлпіыныспен кіріскен.

Өзінің әлеуметтану теориясының мектебін құру үшін Конттың мықты ака- 
демиялық базасы жетіспесе де, ол әлеуметтану теориясының маңызды бағы- 
тының даму негізін қалады. Бірақ француз әлеуметтануындағы оның ізбасары 
және идеяларының бір бөлігінің мұрагері Эмиль Дюркгейм Огюст Конттың 
ұрпақ алдындағы рөлін біршама кемітті (Parker, 1997; Mouzelis, 1997).

Эмиль Дюркгейм (1858-1917)

Дюркгеймнің ағартушылыққа қатысы Контқа Караганда түсініксіздеу. Ол 
ағартушылық дәстүрдің мүрагері ретінде зерделенді, себебі гылымға және 
әлеуметтік реформаларға ерекпіе көңіл бөлген. Дегенмен ол консервативті, 
әсіресе Конттың жүмысындағыдай, дәстүрдің де мүрагері болып саналады. 
Бірақ Конт ғылыми қауымнан тыс қалған болса (Токвиль секілді), Дюрк
гейм өсіп келе жатқан академиялық базасын өз мансабының өрлеуіне қарай 
қалыптастырды. Дюркгейм Францияда әлеуметтануды заңдастырды және 
оның еңбектері жалпы әлеуметтанудың дамуында, соның ішінде әлеуметтану 
теориясының дамуында жетекші еңбектерге айналды (Rawls, 2007; Milbrandt 
and Pearce, 2011).

Дюркгейм өзінің саяси көзқарастары бойынпіа либерал болды, бірақ ин- 
теллектуалды тұрғыдан көбінесе консервативті позицияны ұстанды. Конт пен 
революцияның католик-қарсыластары секілді, Дюркгейм де әлеуметтік хаос- 
тан қауіптеніп, оны жек көрді. Оның жүмысы, бүл тарауда талқыланғандай, 
жалпы әлеуметтік, сонымен қатар Дюркгейм кезеңіндегі Францияға тән бас
ка (өнеркәсіптік ереуілдер, билеуші топтың бүлінуі, шіркеу мен мемлекеттің 
алауыздығы, саяси антисемитизмнің өркендеуі) өзгерістерден туындаған бү- 
ліктерден шабыт алды (Karady, 1983). Шындығында, оның туындыларының 
көбі әлеуметтік тәртіпті зерттеуге арналған. Оның ойынша, әлеуметтік тәртіп- 
сіздік қазіргі замандағы әлемнің қажетті бөлігі болып табылмайды және әлеу- 
меттік реформалардың көмегімен оны азайтуға болады. Маркс заманауи әлем- 
нің мәселелерін қоғамның ажырамаитын бөлігі ретінде қарастырса, Дюркгейм 
(басқа да көптеген классикалық теорияшылар секілді) басқа пікірді үстанды. 
Осылайша, Маркстің әлеуметтік революцияның қажеттілігі туралы идеялары 
Дюркгейм мен өзгелердің реформизміне қарама-қайшы келді. Әлеуметтану 
теориясының даму шамасына қараи тәртіп пен реформаларға деген дәл осы 
дюркгеймдік қызығушылық басым болды, ал марксистік позицияны ұстанған- 
дар көлеңкеде қалып қойды.

Әлеуметтік фактілер. Дюркгейм әлеуметтану пәнінің нақты тұжырымдама- 
сын түзді, кейін оны эмпирикалық жолмен тексерді. Дюркгейм өзінің The Rules 
o f Sociological Method («Әлеуметтану әдісі ережелері») ([1895] 1982) атты ен- 
бегінде әлеуметтанудың ерекпіе міндеті — өзі атап кеткен әлеуметтік факті- 
лерді зерттеу деп айтқан (Nielsen, 2005, 2007a). Ол әлеуметтік фактілерді ин- 
дивидке қатысты сыртқы және мәжбүрлі сипатқа ие күштер (Такіа and Pope, 
1985) мен қүрылымдар деп таныған. Мұндай кең ауқымды құрылымдар мен
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күштерді зерттеу, мысалы, институттандырылған заң мен жалпы моральдық 
нанымдарды және олардың адамдарға әсері көптеген әлеуметтану теорияшы- 
лардың (мысалы, Парсонс) алаңдаушылығын тудырды. Дюркгейм Le Suicide 
(«Суицид») ([1897] 1951) кітабында өзін-өзі өлтіру секілді оқшау мінез-құлық 
пен әлеуметтік себептер (әлеуметтік фактілер) арасындағы байланысты дә- 
лелдей алған болса, онда ол әлеуметтану пәнінің маныздылығы үшін игілікті 
іс болатын еді. Оның негізгі дәлелі -  өзін-өзі өлтіру көрсеткіштерінің әртүрлі 
деңгейіне әкелетін әлеуметтік фактілердің сипаты және өзгерістері. Мысалы, 
соғыс немесе экономикалық тоқырау ұжымдық депрессия жағдайын қалыптас- 
тырады, бүл, өз кезегінде, өзін-өзі өлтіру көрсеткішінің өсуіне алып келеді.

Дюркгейм «Әлеуметтану әдісі ережелерінде» ([1895] 1982) әлеуметтік 
фактілердің екі типін ажыратады: материалдық және материалдық емес. Ол 
өзінің еңбегінде екеуін де қарастырғанымен, негізінен материалдык, әлеу- 
меттік фактілерге (мысалы, бюрократия, заң) Караганда, материалдык, емес 
әлеуметтік фактілерге (мысалы, мәдениетке, әлеуметтік институттарға) кө- 
бірек назар аударады. Оның материалдық емес әлеуметтік фактілерге деген 
қызыгушылығы ертеректегі The Division o f  Labor in Society («Қоғамдық еңбек 
бөлінісі») ([1893] 1964) атты басты жұмысында-ақ анық көрінген. Бұл ен- 
бекте ол көне және заманауи кезеңдерде қогамды не біріктіргеніне қатысты 
салыстырмалы талдауға ерекше көңіл бөледі. Ол ерте қоғамды, ең бастысы, 
материалдық емес әлеуметтік фактілер, әсіресе қатан ұжымдық мораль неме
се, өзі атағандай, цжымдык, сана біріктіреді деген қорытынды жасады. Алайда 
заманауи қоғамның қиындықтарынан үжымдық сана күші төмендеді. Қазіргі 
замандағы әлемде ең алғашқы біріктіруші -  күрделі еңбек бөлінісі, ол адамдар 
арасындағы тәуелді қарым-қатынастарды қүрды. Сонымен қатар Дюркгейм- 
нің ойынша, заманауи еңбек бөлінісі кейбір «ауытқушылықтарды» тудырды, 
басқаша айтсақ, бұл қоғамды біріктірудің қолайсыз әдісі болды. Дюркгеймнің 
консервативті әлеуметтануын ескере отырып, бір нәрсені анық байқаймыз: 
ол аталған мәселелерді шешу үшін революция қажет деп есептеген жоқ. Ке- 
рісінше, ол заманауи жүйені «түзетіп», оның өмір сүруін қолдайтын әртүрлі 
реформаларды үсынды. Ол үжымдық сана үстемдік еткен заман қайта орал- 
майтынын мойындағанмен, заманауи қоғамдағы ортақ моральды нығайтаты- 
нын және адамдар өздері душар болған ауытқушылықтарды жене алатынын 
сезінді.

Дін. Дюркгеймнің кейінірек піыққан еңбектерінде әлеуметтік фактілер бү- 
рынғыдан да маңызды позицияларды үстанды. Шындығында, ол өзінің The 
Elementary Forms o f Religious Life («Дін үстанудыц қалыпты формалары») 
([1912] 1965) атты соңғы негізгі жұмысында материалдық емес әлеуметтік 
фактінің түпкі формасы -  дінге назар аударды. Дюркгейм діннің түп тамы- 
рын тапқысы келіп, примитивті қоғамдарды зерттеді. Ол «заманауи әлемнін 
күрделілігіне қарағанда, оларды примитивті қоғамның салыстырмалы қарапа- 
йымдылық жағдайларында байқау жеңілірек болады» деп пайымдады. Оның 
пайымдауынша, діннің көзі қоғамнын өзі еді. Қогам белгілі бір нәрсені діни, 
ал басқаларын дүниелік деп бағалайды. Соның ішінде Дюркгейм зерттеген мы- 
салдын бірі -  қауымдастық өсімдіктер мен жануарларға табынған діннің көне 
түрі — тотемизмніц шығу тегі болды. Өз кезегінде тотемизм ұжымдық сананыц 
формасы секілді материалдық емес әлеуметтік фактініц ерекше түрі ретінде 
қарастырылған. Ақыр аяғында, Дюркгейм «қоғам мен дін (немесе үжымдық
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сана) екеуі бір нәрсе» деген тұжырымға келді. Қоғам діннің көмегімен өзін 
материалдық емес әлеуметтік фактінің формасында көрсетеді. Кейін Дюрк- 
гейм қоғам мен оның негізгі өнімдерін белгілі бір мағынада дәріптей бастады. 
Ол қоғамды аса дәріптеп, Құдайды немесе оның әлеуметтік шығу көзін жоққа 
шығарудан бас тартатын, әсіреконсервативті позицияны ұстанғаны түсінік- 
■п. Бұл кітаптар және басқа да маңызды туындылар Францияның дәуір ара- 
лығындағы академиялық әлеміндегі әлеуметтану үшін белгілі бір ауқымын 
оелгілеуге жағдай жасап, осы дамып келе жатқан салада Дюркгеймге жетекші 
орынды иеленуіне мүмкіндік берді. 1898 жылы Дюркгейм әлеуметтануға ар- 
нал ған L аппёе sociologique (Besnard, 1983) атты ғылыми журнал ашты. Бұл 
журнал әлеуметтанулық идеяларды дамыту мен таратудың қуатты күшіне 
аиналды. Дюркгейм әлеуметтануға деген қызыгушылықты көтермелеуге тал- 
пынып, өз журналын кейінгі ізбасарлар тобын қалыптасатын ядроға айнал- 
дырды. Кейінірек олар оның идеяларын дамытып, сол идеяларды өзге көп- 
теген аумақтарға және әлеуметтік әлемнің (мысалы, заң әлеуметтануы мен 
қала әлеуметтануы) басқа аспектілерін зерделеуге көшірді (Besnard, 1983:1). 
1910 жылы Дюркгейм Францияда әлеуметтанудың мықты орталығын қүрдыі 
нәтижесінде әлеуметтанудың академиялық институттануы осы елде дамып 
қалыптасты (Heilbron, 1995).

Неміс әлеуметтануының дамуы

Француз әлеуметтануының ерте тарихы Ағартушылық пен Француз револю- 
циясынан консервативті реакциясына дейін және Токвиль, Сен-Симон, Конт 
пен Дюркгеймнің маңызды әлеуметтанулық идеяларына дейінгі жүйелі даму 
процесі болса, неміс әлеуметтануы басынан бастап фрагменттік сипатта көрін- 
ді. Әлеуметтанудың іргесінде ғана қалып қойған Маркс (және оның жақтау- 
шылары) пен дәстүрлі неміс әлеуметтануының алыптары -  Макс Вебер және 
Георг Зиммель арасында өзара жіктелу пайда болды.^ Алайда марксистік тео- 
рияның өзі қабылдауға келмейтін болса да, оның идеялары неміс әлеуметта- 
н>ының негізінде әртүрлі оң және теріс бағытта өз орнын тапты.

Карл Маркс (1818-1883) теорияларының түп тамыры мен табиғаты
І^рл  Маркстің дүниеге деген көзқарасына зор эсер еткен -  неміс философы 
Г.В.Ф. Гегель (1770-1873). ^

Гегель. Теренс Болдың пайымдауынша, «XIX ғ. Гегельдің немістік ойға ба- 
сымдық берген дәрежесін бағалау бізге қиындық туғызды». Негізінен, неміс 
оқымыстылары, солардың ішінде жас Карл Маркс те тарих, саясат ііен мә- 
дениетті Гегель философиясы тұрғысынан талқылаған» (1991:25). Маркстің 
Берлин университетінде оқу барысында оның дүниетанымының қалыпта- 
суына Гегельдің идеялары, сондай-ақ Гегельдің өлімінен кейін оның ізбасар- 
ларының арасындағы жікке бөліну эсер етті. «Ескі гегельдіктер» үстаздары- 
ның идеяларымен келісіп отырса, «жас гегельдіктер» геғельдік дэстүрлерді 
басшылыққа алғанмен, оның философиялық жүйесінің көптеғен аспектіле- 
ріне сынмен қараған.

Гегель философиясының мэні екі ұғымнан қүралады: диалектика жэне 
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идеализм (Beamish, 2007a; Hegel, [1807] 1967, [1821] 1967).2̂ мале/ст?гм/с<2 дегені- 
міз -  ойлау әдісі, сондай-ақ дүние бейнесі. Бір жағынан, бұл -  процесс, қарым- 
қатынас, динамика, қақтығыстар мен қайшылықтардың маңыздылығын көрсе- 
тетін әлем туралы статикалық емес, динамикалық ойлау тәсілі. Екінші жағы- 
нан, бұл — әлем статикалық құрылымдар емес, процестер, қатынастар, дина
мика, қақтығыстар мен қайшылықтардан тұрады деген дүние бейнесі. Диалек
тика, негізінен, Гегельдің есімімен байланыстырылғанмен, әрине, диалектика 
оның философияға келуінен бүрын болды. Гегельдің дәстүрлерімен тәрбие- 
ленген Маркс диалектиканың маңыздылығын қабылдады. Алайда ол Гегельдің 
осы үғымды пайдалануындағы кейбір аспектілеріне сыни көзқарас білдірген. 
Мысалы, Гегель диалектиканы тек идеялар қатынастарында ғана қарастыруға 
ниеттенген, ал Маркс диалектиканың өмірдің әлдеқайда материалдық аспекті- 
леріне, мысалы, экономикада жарамды екенін сезді.

Гегельдің есімі идөолизм философиясымен де (Kleiner, 2005) сабақтаса- 
ды. Бұл философияда басты акцент материалдық әлемге емес, ақыл-ойдың 
маңыздылығы мен психикалық кызмет нәтижелеріне қойылады. Әлеуметта- 
ну тұрғысынан физикалық және материалдық әлемдердің анықтамасы әлеу- 
меттік және физикалық әлемдерге қарағанда ауқымды келеді. Оның соңғы 
түрінде идеализм ақыл-ой мен психологиялық қүрылыстардың бар екеніне 
сендіреді. Кейбір идеалистер «егер әлеуметтік және физикалық әлемдер жоқ 
болса да, олардың психикалық процестері өзгерместен қалады» деп сенген. 
Идеалистер тек психикалық процестерге ғана емес, сондай-ақ осы процестер- 
дің нәтижесінде пайда болатын идеяларға ерекше мән берген. Гегель осындай 
идеялардың дамуына, әсіресе қогамның «рухы» есебінде саналған идеялардыц 
дамуына айрықша көңіл бөлген.

Іс жүзінде Гегель идеалистік тұрғыда әлемнің эволюциялық теориясын 
үсынды. Бастапқыда адамдар қоршаған әлемді тек сенсорлық (сезіну) деңгейде 
түсіну қабілетіне ие болған. Олар әлеуметтік және физикалық әлемді сезе біл- 
ген, көрген және иісін қабылдай алған. Кейінірек адамдар өз-өздерін ұғынып, 
түсіну қабілеттерін дамытты. Адамдар өзін-өзі тану және өзін-өзі түсіну арқылы 
өздерінің қазіргі хал-жағдайларынан да әлдеқайда жақсара алатындарын үғына 
бастады. Гегельдің диалектикалық көзқарасы тұрғысынан адамдардың кім еке- 
ні және кім бола алатыны туралы сезімдерінің арасында қайшылық туындады. 
Бүл қайшылықтың шешімі индивидтің қоғам рухындагы орны жайлы хабардар 
болуына байланысты. Индивидтер олардың түпкілікті орындалуы -  жалпы қо- 
гамньің рухын дамыту мен кеңейтуде жатқанын түсінеді. Осылайша, Гегельдің 
нобайы бойынша, адамдар заттарды үғынудан өз-өздерін түсінуге және кейін 
заттардың ғаламдық жүйесіндегі орындарын түсінуге дейін дамиды.

Сөйтіп, Гегель әлем эволюциясының жалпы теориясын ұсынды. Бұл өз- 
геріс -  сана-сезім деңгейінде орын алатын субъективті теория. Дегенмен бұл 
өзгеріс көбінесе акторлардың бақылауынан тыс болады. Акторлар сана-сезім- 
ніц болмауы мүмкін емес эволюцияга тәуелді, қорғансыз жаратылыс болып 
қалады.

Фейербах. Людвиг Фейербах (1804-1872) Гегель мен Маркстің арасындагы 
мацызды көпірге айналды (Staples, 2007). Фейербах жас гегельшіл бола жүріп, 
Гегельдің басқалармен катар, сана мен қоғамның рухына коп көңіл бөлген көз- 
қарастарына сынмен қараған. Фейербахтың материализм философиясын қа- 
былдауы, оны Гегельдің субъективті идеализмнен бас тартып, идеяларға емес.
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ОНЫҢ орнына шынайы адами жаратылыстың материалдық болмысына ден қою 
керек деген шешімге алып келді. Фейербах өзінің Гегельге қатысты сындарын- 
да, негізінен, дінге көп назар аударды. Фейербахтың пайымдауынша, Құдай 
дегеніміз -  адамдардың адами болмыстарын өзіндік қасиеті жоқ күшке проек- 
циялау. Адамдар Құдайды өздерінен биік қояды, осының нәтижесінде олар Құ- 
дайдан алыстайды және оған бірқатар позитивті сипаттамаларды проекциялай- 
ды (Ол мінсіз, құдіретті әрі қасиетті), ал өздерін мінсіз емес, дәрменсіз және 
күнәһар деп санайды. Фейербах діннің осындай келеңсіздігін жою керектігін 
дәлелдеген. Бұған материализм философиясы көмектесе алады, соның арқа- 
сында адамдар (дін емес) ең биік идеалға айналатынын айтқан. Материалистік 
философия дін секілді абстрактілі идеяларды емес, оның орнына шынайы, так
ты адамдарды асыра дәріптейді.

Маркс, Гегель және Фейербах. Маркске Гегель мен Фейербах бірдей эсер 
етті және ол екеуіне де сыни көзқарас танытты. Маркс Фейербахка ілесіп, 
Гегельдің идеализм философиясына бейімділігін сынаған. Маркс бұл пози- 
цияны материалистік бағытты кабылдағаны үшін ғана емес, сонымен катар 
практикалык кызметке деген кызығушылығы үшін де үстанды. Байлык пен 
мемлекет сиякты әлеуметтік фактілерге Гегель шынайы, материалдык бол- 
мыс ретінде емес, идеялар ретінде карады. Тіпті еңбек секілді анык материал
дык процестерді зерттегенде де, Гегель тек абстрактілі акыл-ой еңбегін назар- 
ға алды. Бұл Маркстің шынайы, акыл-есі бар адамдардың еңбекке деген кы- 
зығушылығынан катты ерекшеленеді. Осылайша Гегель, Маркстің пікірінше, 
кате мәселелерді карастырды. Бұдан бөлек, Маркс Гегельдің идеализм! өте 
консервативті саяси багытка алып келгенін сезді. Гегель үшін эволюция про- 
цесі адамдар мен олардың кызметі бакылауынан тыс болған. Адамдар әлем- 
ді тереңірек ұғынуға бет алғандай болып көрінгендіктен, кандай да бір рево- 
люциялык өзгерістерге кажеттілік болмады, процесс әлдекашан «өз калауын 
тапкан» бағытта дамыған еді.

Маркс заманауи өмірдің мәселелерін шынайы, материалдык себептерге 
(мысалы, капиталистік кұрылымдарына) аударуға және саны жағынан көп 
адамдардың ұжымдык кызметінің көмегімен осы кұрылымдарды жою аркы- 
лы мәселелердің шешімін табуға болатынын дәлелдейтін өзгеше позицияны 
ұстанған (Магх and Engels, [1845] 1956:254). Гегель «әлемді асты-үстіне шы- 
ғарған» (яғни шынайы материалдык әлемге емес, сана-сезімге бағытталды), 
алайда Маркс оның диалектикасын материалдык базаға берік негіз етіп калады.

Маркс Фейербахтың Гегельге деген сын-пікірлерін біркатар баптар бо- 
йынша макүлдады (мысалы, оның материализм! және Гегель теориясының 
абстракт!л!г!н кабылдамау), б!рак ол Фейербахтың позициясына толык ка- 
нағаттанбады (Thomson, 1994). Б!р!нш!ден, Фейербах дшге акцент койды, ал 
Маркс түгелдей әлеуметт!к әлемд! және соның !ш!нде экономиканы талдау 
керек деп сенд!. Маркс Фейербахтың материализм!н кабылдаса да, ол Фейер- 
бахтың өз!н!ң материалдык әлемге деген б!ржакты, диалектикалык емес көзка- 
расымен тым алыстап кеткен!н сезд!. Фейербах Гегельд!ң ең маңызды үлес!н -  
диалектиканы -  әс!ресе адамдар мен материалдык элем арасындағы карым- 
катынастарды өз!н!ң материалист!к багдарына коса алмады. Маркс акырында 
Фейербах кэптеген философтар сек!лд! праксистің (praxis) -  практикалык 
кызметт!ц, эс!ресе революциялык белсенд!л!кт!ң рөл!н ескермеген!н дэлелде- 
д! (Wortmann, 2007). Бұл жайында Маркс былай деген: «Философтар элемд!
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тек әртүрлі жолдармен тцсінЫріп цана цошан, бірақ басты мәселе -  оны өзгер- 
ту» (cited in R. Tucker, 1970:109).

Маркс осы екі ойшылдан аса маңызды екі элементті белгіледі: Гегельдің 
диалектикасы мен Фейербахтың материализмі. Сондай-ақ оларды диалекти- 
калыц материализм^ атты өзінің бағытына біріктірді. Бұл бағыт материалдық 
әлемдегі диалектикалық қатынастарға сүйенеді.

Саяси экономия. Маркстің материализмі және қоғамның экономикалық сек- 
торына үлкен қызығушылықпен қарайтыны, оны саяси экономистердің (Адам 
Смит, Давид Рикардо сияқтылардың) шығармашылығына ден қоюға итермеле- 
ді (Howard and King, 2005). Олардың позициялары Марксті барынша қызық- 
тыратын. Ал негізгі алғышарттары -  еңбек барлық игіліктің көзі екенін қүптай- 
тъін. Бұл, ақыр аяғында, Маркстің еңбек щны теориясын жасауына жәрдемдесті. 
Ол аталған теорияда капиталистердің тапқан табысы еңбек етушілерді қанауға 
непзделгенін дәлелдеді. Капиталистер жүмысшыларға лайықты төлемақысы- 
нан азырақ төлеп, айтарлықтай қарапайым қулық жасады, өйткені олар өзде- 
рі жүмьіс уақьітында шын мәнінде өндірген тауарлардың қүнынан аз жалақы 
алды. Осылайша қалыптасып, капиталистер арқылы қайта инвестицияланған 
цосымша щ н  бүкіл капиталистік жүйенің негізі болды. Капиталистік жүйе жү- 
мысшыларды қанау деңгейін (және, тиісінше, қосымша қүн сомасын) біртіндеп 
көтеріп, табысты жүйені кеңейтуге жүмсау арқылы дамып отырған.

Маркске саяси экономистердің капиталистік жүйе мен еңбек етушілерді 
қанау цоркріныштарын көрсетуі эсер етті. Алайда олар капитализм тудыра- 
тын жамандыктарды қанша сипаттаса да, Маркс саяси экономистерді бәрібір 
мшеген. Олардың ойынша, жамандық -  капиталистік қүрылыстың ажырамас 
бөлігі. Маркс капитализмнің жалпы табиғатына және оның ішінде адамдарды 
экономикалық табысқа жетуге талпындыратын тәсіліне наразылық білдірді. 
Сондай-ақ саяси экономистерді капиталистер мен жүмысшылар арасындағы 
қақтығысты көрмеу және экономикалық тәртіпті түбегейлі өзгерту қажетті- 
лігін жоққа шығарғаны үшін сынға алды. Маркс капитализмнен социализмге 
радикалды көшу міндетті деп санағандықтан, оған осындай консервативті эко- 
номиканы қабылдау қиынға соқты.

Маркс және әлеуметтану. Маркс әлеуметтанушы болған емес және өзін әлеу- 
меттанушы деп есептемеген. Оның шығармашылығы әлеуметтану терминімен 
белгілеу үшін тым ауқымды болса да, Маркстің еңбектерінен әлеуметтану тео
риясын кездестіреміз. Маркстің идеялары көпшіліктің көңілінен шықты, марк- 
СИСТ1К әлеуметтану мәселелеріне деғен қызығушылық, бірінші кезекте Еуропа- 
да баиқалды. Алайда ерте кездеғі әлеуметтанушылардын басым көпшілігі оның 
шығармашылығына теріс қарады, бүл олардын өзіндік әлеуметтану жүйесін 
қалыптастыруына түрткі болды. Осы уақытқа дейін әлеуметтану теориясы, әсі- 
ресе Америкадағы теория Маркс теориясына қатысты дұшпандық көзқараспен 
немесе оны жете білмеуімен сипатталды. 4-тарауда көретініміздей, уақыт өте 
келе жағдай түбеғейлі өзгерді, бірақ Маркстің еңбектеріне деген негативті реак
ция көптеген әлеуметтану теорияларының қалыптасуындағы басты күш болды 
(Gurney, 1981).

Марксті қабылдамаудын негізгі себебі идеологиялық аспектіғе байланысты. 
Көптеғен ерте теорияшы-әлеуметтанушылар Ағартушылық дәуір мен Француз 
революциясынын салдарына қатысты консервативті реакциясыныц ізбасарла-
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ры еді. Маркстің радикалды идеялары жэне ол болжаған әрі жүзеге асырғысы 
келген радикалды әлеуметтік өзгерістер көптеген ойшылдарға үрей тудырып, 
жеккөрініш сезімін оятты. Маркске идеолог ретінде қарамады. Оны әйгілі 
әлеуметтанушы-теорияшыл емес деп сендірді. Дегенмен идеологияның өзі 
Марксті қабылдамаудың нақты себебі бола алмас еді, өйткені Конт, Дюркгейм 
және баска консерватор-ойшылдардың еңбектері тым идеологиялық сипатта 
еді. Идеологияның болуы емес, нақ осы идеологияның мәні көптеген әлеу- 
меттанушы-теорияшылардың Марксті қабылдамауының себебі болды. Олар 
әлеуметтану теориясын желеу етіп, Маркс пен ізбасарлары ұсынған радикалды 
идеологияның орнына, консервативті идеологияны сатып алуға дайын болды 
және соған ұмтылды.

Көптеген ерте теорияшылардың Марксті қабылдамауының басқа да себеп- 
тері болған. Ол әлеуметтанушыдан гөрі экономист ретінде қабылданды. Ерте 
әлеуметтанушылар экономиканың маңыздылығын мойындаса да, олар эконо
мика әлеуметтік өмірдің бірқатар компоненттерінін бірі ғана екенін айтады.

Марксті бастапқыда қабылдамаудың өзге себебі -  онын қызығушылыкта- 
рының мән-жайы. Ерте әлеуметтанушылар Ағартушылық дәуіріне, Француз 
революциясынын хаосы мен индустриялық революциядан кейінгі тәртіпсіз- 
діктерге қарсы белсене әрекет жасаса, Маркс мұндай бейберекеттікке немесе 
жалпы тәртіпсіздікке қынжылмаған. Керісінше, оны аса қатты қызықтырған 
және алаңдатқан индустриялық революциядан кейінгі капиталистік жүйенін 
ауыртпалығы болды. Маркс осы ауыртпалықты түсіндіру арқылы бұл жүйені 
құртуға көмектесетін теорияны жасағысы келді. Марксті реформалар мен бі- 
різді өзгерістер үшін консервативті алаңдатушылыққа қарсы келетін револю
ция еліктірді.

Айта кететін басқа да айырмашылық -  Маркс теориясы мен консервативті 
әлеуметтану теориясы арасындағы философиялық бастаулардың ерекпіелігі. 
Консервативті теорияшылардың көпшілігі Иммануил Канттың философия- 
сынан қатты эсер алды. Өз кезегінде бұл оларды себеп-салдар категориясын 
пайдаланып, бірізді ойлауға мәжбүр етті. Керісінше, біз байқағандай, Маркс 
себеп-салдарлық терминдерге Караганда диалектикалық түрде көбірек ойлаған 
Гегельдің ықпалына тап болды. Сонымен қатар диалектика бізді әлеуметтік 
күштердің үнемі өзара әрекеттестігіне дайындап отырады.

Маркс теориясы. Қарапайым тілде айтатын болсақ, Маркс өзінің адами жа- 
ратылыстардың басты табиғатын көруіне негізделген капиталистік қоғам тео
риясын ұсынды. Маркстін пікірінше, адамдар -  өздігінен өндірушілер; бүл де- 
геніміз -  тіршілік ету мақсатында адамдар табиғат аясында және табиғатпен 
бірге жүмыс істеуі керек. Осылайша, әрекет етіп, тамақ, киім-кешек, енбек қү- 
ралдары, тұрғын үй мен оларға өмір сүруге мүмкіндік беретін басқа да қажет- 
ті бұйымдарды өндіреді. Олардың өнімділігі өздерінің негізгі шығармашылык 
үмтылыстарын білдіретін толықтай табиги әдіске сай болды. Оған коса мүндай 
қозғалыстар басқа адамдармен өзара әрекеттестікті білдірді, басқаша айтсақ, 
адамдар жаратылысынан әлеуметтік қүбылыс болып табылады. Оларға өмірге 
қажетті нәрсені өндіру үшін бірлесіп жұмыс істеу керек.

Бұл табиғи процесс барысында алғашқы қоғамның сүреңсіз жағдайларымен, 
ал кейінірек тарих барысында коғам құрған түрлі қүрылымдық механизмдер- 
мен бұрмаланды. Бүл құрылымдар табиғи өндірістік процеске барынша кедергі 
келтіріп отырды. Алайда күйреу -  дәл осы капиталистік қоғамда аса күрделі
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мәселе; табиғи өндірістік процестегі күйреу капитализм кезінде өзінің шарық- 
тау шегіне жетеді.

Негізінен, капитализм -  индивид пен өндірістік процесті, осы процестің 
өнімдері мен басқа адамдардың арасындағы кедергілерді жасайтын құрылым 
(немесе, дәлірек айтқанда, құрылымдардың сериясы); нәтижесінде ол тіпті 
индивидтердің өздерін де бөліп тастайды. Бұл айыру ұғымының негізгі мағы- 
насы -  адамдар арасындағы, сондай-ақ адамдар мен олар өндіретін өнімдердің 
арасындағы табиғи өзара байланыстың үзілуі. Капитализм бірнеше капиталис- 
тік өндірістік процесті, өнімді және оларға жүмыс жасайтындардың жүмыс уа- 
қытын иеленетін екі таптық жүйеге айналады. Капиталистік қоғамда адамдар 
өздері үшін табиғи өндірістерінің орнына, табиғилыққа жат капиталистердің 
шағын тобы үшін өнімдер өндіреді. Интеллектуалды түрде Марксті капита- 
лизмнің қүрылымдары мен олардың акторларға тигізетін ауыр әсері өте алаң- 
датты. Саяси түрғыдан адамдарды капитализмнің қанаушы қүрылымдарынан 
азат етуге ерекше назар аударды.

Маркс утопиялық социалистік мемлекеттің қалай туатыны туралы қиялына 
жете мән берген жоқ (Lovell, 1992), Одан гөрі оны капитализмнің жойылуына 
ат салысу көбірек қызықтырды. Капитализм кезіндегі қайшылықтар мен жан- 
жалдар оның біржола қүлауына алып келетініне сенді, алайда бүл процестің 
шарасыз екенін ойламады. Социализм пайда болу үшін адамдар белгілі бір 
уақытта бүрыннан белгілі әдістермен әрекет етулері тиіс еді. Капиталистерде 
социализмнің пайда болуын алдын ала ескерту үшін үлкен ресурстар бар еді, 
бірақ оларды таптық санасы бар пролетариаттың үйымдасқан іс-әрекеттері же- 
ңіп кете алады. Пролетариат бұл процесс барысында не жасайды? Социализм 
дегеніміз не? Жалпы алғанда, бұл -  адамдар Маркстің өндіріс тиімділігі тура
лы мінсіз түсінігіне алғаш жақындай алатын қоғам. Заманауи технологияларды 
пайдаланып, адамдар тіршілік етуге қажетті игіліктерді жасау үшін табиғатпен 
және басқа адамдармен үйлесімді түрде өзара әрекеттесе алатын еді. Басқаша 
айтқанда, социалистік қоғамда адамдар бүдан былай бір-бірінен және табиғат- 
тан шеттетілмейтін болады.

Макс Вебер (1864-1920) мен Георг Зиммель (1858-1918) 
теорияларының түп тамыры мен табиғаты
Маркс пен оның ізбасарлары XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында 
неміс әлеуметтануының басты бағытынан тыс қалып қойғанымен, ерте кезеңгі 
неміс әлеуметтануын Маркс теориясына оппозициялық ілім ретінде қарасты- 
руға болады.

Вебер және Маркс. Альберт Саломонның мәлімдеуі бойынша, атақты ой- 
шыл, неміс әлеуметтануының ерте кезеңдегі өкілі Макс Вебер теориялары- 
ның көп бөлігі «Маркстің еңбектерімен үзақ және қызу пікірталастар нәти- 
жесінде» дамыған (1945:596). Мүмкін, бүл асыра айтқандық шығар, бірақ 
көбінесе Маркс теориялары Вебер ілімінде негативті рөл атқарады. Басқа 
жағынан алсақ, Вебер Маркстің теориясын «толықтырғысы» келіп, марк- 
систік дәстүрде еңбек еткен. Сондай-ақ Вебер теориясының қалыптасуына 
марксистік теориядан басқа да көптеген еңбектер эсер етті (Burger, 1976). Біз 
Маркс пен Вебердің өзара қатынастарына қатысты көзқарастарының әрбірін 
түсіндіріп, неміс әлеуметтануының бастаулары туралы жақсы мағлүмат бере
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аламыз (Antonio and Classman, 1985; Schroeter, 1985). Вебер Маркстің жұмы- 
сымен жақсы таныс болмаған (оның көбі Вебер қайтыс болғанға дейін жария- 
ланбаған) және Маркс шығармашылығының емес, көбінесе марксистердің 
жұмыстарына жауап қайтарғанын ескеру қажет (Antonio, 1985:29 В Turner 
1981:19-20).

Вебер Маркс пен өз заманындағы марксистерді әлеуметтік өмірдің біржақ- 
ты теорияларын ұсынған экономикалық детерминистер ретінде қарастырған. 
Демек, марксистік теория барлық тарихи оқиғалар экономикалық негізге апа- 
ратынын және барлық заманауи құрылымдардың экономикалық негізде құ- 
рылғанын қарастыратын теория деп қабылданған. Бұл Маркстің өз теориясы 
болмаса да, көптеген соңғы марксистердің позициясы осындай болды.

Бәрінен бұрын «экономикалық детерминизм теориясының идеялары — 
материалдық (әсіресе экономикалық) мүдделердің қарапайым бейнесі, мате- 
риалдық мүдделер идеологияны анықтайды» деғен түсінік Вебердің назарын 
аударды. Мұндай көзқарас бойынша, Вебер «Маркстің аяғын аспаннан келтір- 
ді» (Маркс Геғельді төңкерғендей) деп айтуға болады. Вебер экономикалық 
факторлар мен олардың идеяларына тиғізғен әсеріне назар аударудың орнына, 
идеялар мен олардың экономикаға эсер етуіне көп көңіл бөлді. Вебер идеялар- 
ды экономикалық факторлардың қарапайым бейнесі деп карастырғаннан гөрі, 
оларды экономикалық әлемге терең эсер етуғе қабілетті, жеткілікті түрде авто- 
номды күштер деп санады. Әрине, Вебер идеяларға, эсіресе діни идеялардың 
жүйесіне баса назар аударды жэне оны діни идеялардың экономикаға эсері 
ерекше алаңдатты. The protestant Ethic and the Spirit o f Capitalism («Протестант- 
тык этика жэне капитализм рухы») ([1904-1905] 1958) еңбеғінде протестан- 
ТИЗМД1, негізінен, идеялар жүйесі ретінде жэне оның басқа идеялар жүйелерінің, 
«капитализм рухы» мен капиталистік экономикалык жүйесінің қалыптасуына 
тигізғен эсерін зерделеді. Вебер басқа да элемдік діндерге осындай қызығушы- 
лық танытты, олардың болмысы тиісті қоғамдардағы капитализмнің дамуына 
қалай кедергі келтіретінін зерттеді. Вебердің Маркске байланысты баска да 
көзқарасы, ертеректе аталғандай, қарсы пікір білдіруден гөрі, оның теориялық 
көзқарастарын толтықтыруға тырысты. Бүл жағдайда Вебер қарама-қарсы нэр- 
се үсынудан гөрі Маркс дэстүрлерінің соңынан ереді. Осы көзқарас тұрғысы- 
нан түсіндірілетін дінге қатысты еңбектерін — «идеяға материалдық факторлар 
ғана эсер етпейді, сондай-ақ идеялардың өздері материалдық құрылымдарға 
ықпал ететінін көрсетудің қарапайым мысалы» деуге болады.

Маркстің теориясын толыктыруға негізделғен жақсы мысалдың бірін Ве- 
бердің стратификация теориясынан таба аламыз. Стратификацияға арналған 
еңбеғінде Маркс элеуметтік тапщ, стратификацияның экономикалық өлше- 
міне назар аударады. Вебер бүл фактордың маңыздылығын мойындағаны- 
мен, стратификацияның басқа өлшемдері де басты фактор екенін дэлелдеді. 
Ол «элеуметтік стратификация туралы түсінікке бедел (мэртебе) жэне бшіік 
секілді параметрлерді қосып, оны кеңейту керек» деген пікір білдірген. Бұл қо- 
сымша параметрлерді қосу Маркстің көзқарастарына қарсы келмей, керісінше 
оларды кеңейтеді.

Жоғарыда көрсетілғен екі көзқарасқа сэйкес, Маркстің теориясы Вебер 
үшін маңызды болды. Екі позицияда да ақиқат элементтері бар; Вебер бірқатар 
мэселелер бойынпіа Маркспен келіспеді, кейбір жерде оның басқа идеяларын 
дамытып, толықтырады. Алайда осы мэселеғе қатысты үшінші көзқарас Маркс 
пен Вебер арасындағы қарым-қатынасты ең жақсы жолмен сипаттайды. Соны-
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мен, Вебердің дүниетанымы Маркстің және басқа да көптеген ойшылдардың 
әсерімен қалыптасты.

Веберге эсер еткен ғалымдар мен ағымдар. Біз Вебер теориясының бір- 
қатар қайнар көздерін, соның ішінде неміс тарихшыларын, философтарын, эко- 
номистер мен саяси теорияшыларын анықтап тани аламыз. Веберге эсер еткен- 
дердің ішінде философ Иммануил Кантты ерекше атауға болады (1724-1804). 
Алайда біз Фридрих Ницшенің (1844—1900) әсерін де көзден таса жібермеуіміз 
қажет (Antonio, 2001), әсіресе ол индивидтерге бюрократия мен заманауи қо- 
ғамның өзге құрылымдарына қарсыласу қажеттілігі туралы айтылатын Вебер- 
дің шығармашылығындағы кейіпкеріне ерекше мән берген.

Иммануил Канттың Вебер мен неміс әлеуметтануына жалпы эсер етуі не- 
міс элеуметтануы мен марксизм философиясының түрлі түп тамырларынан 
тараған. Біз айтып кеткендей, Маркстің теориялық көзқарастарына маңызды 
эсер еткен Кант емес -  Гегель. Гегель философиясы Маркс пен марксистерді 
қарым-қатынастарды, жанжалдар мен кайшылықтар себебін іздеуге итерме- 
лесе, Кант философиясы кейбір неміс элеуметтанушыларын эсіре статикалық 
перспективаларды қабылдауга талпындырды. Канттың тұжырымы бойынша, 
элем -  тікелей таныла алмайтын оқиғалардың ретсіз сапырылысуы. Әлем бұл 
оқиғаларды сүзгіден өткізіп, іріктеп жэне топтастыратын ойлау процесінің кө- 
мегімен танылады. Кант шынайы элемнің мазмүнын жэне бұл мазмүнды үғы- 
нуға жагдай жасайтын формаларды ажыратқан. Бүл формаларға ерекше көңіл 
аудару гегельдік дэстүрдегі марксистерге Караганда, канттық дэстүрдегі элеу- 
меттанушылардың жүмысына элдеқайда статикалық сипат берген.

Вебер теориясы. Егер Карл Маркстің басты жетістігі капитализм теориясы 
болса, Вебердің еңбектерінің ішінде ерекше орынды рационалдандыру проце- 
СІНІҢ теориясы алады (Brubaker, 1984; Kalberg, 1980, 1990, 1994, 2011а, 2016). 
Күшті кедергілер элемнің калган бөліктерінде ұқсас дамуды болдырмауға тос- 
қауыл жасап отырғанда, Вебер Батыс элеміндегі институттардың рационалды 
көрінуі туралы жалпы сүраққа қызығушылық танытты.

Вебер еңбектеріндегі рационалдық ұғымы эртүрлі қолданылғанмен, біз үшін 
Калберг (Kalberg, 1980,1990,1994; Brubaker, 1984; D. Levine, 1981a) белгілеген 
формалды рационалдыц деп аталатын төрт типтің біреуін қамтитын процесс қы- 
зық болып көрінеді. Әдетте Вебердің формалды рационалдығы мақсат пен нэти- 
желерге жетудің құралдарын тандайтын акторга назар салуымен сипатталады. 
Дегенмен мүндай жағдайда таңдау -  қарапайым ережелер, нұсқаулықтар мен заң- 
дарға сэйкес жасалады. Олар өз кезегінде эртүрлі үлкен масштабтағы құрылым- 
дардан, эсіресе бюрократия мен экономикадан туындайды. Вебер өз теорияларын 
Батыс, Қытай, Үндістан жэне жер шарының баскд да аумақтарында көптеген са- 
лыстырмалы зерттеулер контексінде дамытады. Бүл зерттеулерде ол рационал- 
дандырудың дамуына септігін тигізетін немесе кедергі келтіретін факторларды 
анықтауға тырысты.

Вебер бюрократияны (жэне бюрократизацияның тарихи процесін) рацио- 
налдандырудың классикалық үлгісі ретінде көрді, бірақ қазіргі таңда рационал
дандыру жедел тамақтандыратын мейрамханаларымен жақсырақ бейнеленеді 
(Ritzer, 2013). Жедел тамақтандыру мейрамханалары -  бұл адамдар (жүмыс- 
шылар жэне клиенттер де) мақсатқа жетудің барынша рационалды эдісін та- 
буға тырысатын формалды рационалды жүйе. Мысалы, тамақ үлестіретін тере-
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зе — қызметкерлер тамақты тарата алатын, ал клиенттер тамақты тез жэне тиім- 
ДІ ала алатын рационалды құрал. Мұндай жүйенің жылдамдығы мен өнімділігі 
жедел тамақтану мейрамханаларының жұмыс істеудегі негізгі қағидаларымен, 
сонымен бірге нұсқаулықтарымен жүзеге асады.

Вебер бюрократизация процесін саяси институттардың ауқымды талқы- 
лау аясында қарастырған. Ол билік жүйесінің үш типін ажыратты: дәстүрлі, 
харизмалық және рационалды-заңды. Тек заманауи Батыс әлемінде биліктің 
рационалды-заңды жүйесі дами алады және осы жүйенің ішінде заманауи бю- 
рократияның дамуын толық масштабта байқауға болады. Әлемнің басқа бөлі- 
гінде әлі де рационалды-заңды жүйенің өкілеттігі мен заманауи бюрократияның 
дамуына кедергі келтіретін биліктің дәстүрлі немесе харизмалық жүйелері үс- 
темдік етеді. Қысқасы, дәстурлі билік үзактса созылған нанымдардың жүйесінен 
туындайды. Бүған мысал ретінде отбасы не болмаса оның туған-туысқандары 
тонка жетекшілік ету нәтижесінде (топтық көшбасшылық) билікке келген көш- 
басшыны атауға болады. Харизмалык, көшбасшы өзінің қабілеттері, сипатты 
ерекшеліктерінің арқасында немесе басшының осындай қасиеттері бар дегендей 
ізбасарлардың бір бөлігінің сенімі арқасында билікке келеді. Бүл екі тип тарихи 
маңыздылыққа ие болса да, Вебердің ойынша, Батыста және әлемнің басқа бө- 
ліктерінде рационалды-заңды билікке деген беталыс байқалады (Bunzel, 2007). 
Аталған жүйеде билік заңды және рационалды жазылған ережелерге бағынады. 
Осылайша, Қүрама Штаттар президентінің билігі қоғамның заңдарына негіз- 
деледі. Рационалды-заңды биліктің және онымен ілескен бюрократиянын эво- 
люциясы -  бүл Вебердің Батыс әлемнің рационалдандыруына қатысты басты 
дәлелінің бір бөлігі.

Сондай-ақ Вебер дін, заң, қала, тіпті музыка секілді феномендерді рацио- 
налдандырудың жан-жақты және күрделі талдауын жасады. Бірақ біз Вебер- 
дің ойлау тәсілін тағы бір мысалмен — экономикалық институттын рационал- 
дандырылуымен корсете аламыз. Осы пікірталасты Вебер дін мен капитализм 
арасындағы қарым-қатынасын талдауға негіздеді. Вебер кең ауқымды тарихи 
зерттеу жүргізіп, рационалды экономикалық жүйе (капитализм) Батыста неге 
кец таралғанын, сондай-ақ әлемнін басқа жерлерінде неге сәтсіздікке ұшыра- 
ғанын түсінгісі келді. Вебер бұл процестегі басты рөлді дінге береді. Ол, сол 
замандагы көптеген марксистер ойлағандай, дін тек қана эпифеномен болма- 
ганын дәлелдеуге тырысып, марксистермен диалог жүргізеді. Керісінше, дін 
Батыстағы капитализмнің дамуында, оған коса баска жердегі оның сәтсіздікке 
үшырауында шешуші рөл аткарды. Вебер нак осы ерекше рационалды дін жү-'  
йесі (кальвинизм) капитализмнін Батыста өрлеуіндегі басты рөл аткарғанын 
айтады. Бұған карама-карсылык ретінде Вебер зерттеген әлемнің баска бөлік- 
терінде рационалды экономикалык жүйелердің дамуына кедергі келтірген ир- 
рационалды діни жүйелерді де байкады (мысалы, конфуцийшілдік, даосизм, 
индуизм). Дегенмен соңында бүл діндер тек уакытпіа кедергілерді тудырды 
деген сенім паида болады, коғамның экономикалык жүйелері — түгелдей әлеу- 
меттік күрылымы акыр соңында рационалдандырылады.

Рационалдандыру Вебер теориясында негізгі орын алғанымен, оның ілімі- 
нің баска салалары да үшан-теңіз. Бүл жерде оның теориялык көзкарастарын 
түгелдей мазмүндау мүмкін емес. Сондыктан әлеуметтану теориясының да
муына кайтып оралайык. Бұл түрғыдағы негізгі сұрак мынадай: неліктен Вебер 
теориясы кейінгі әлеуметтанупіы-теорияшылар үшін Маркстің теориясына К а 
раганда тартымдырак болды?
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ЗИГМУНД ФРЕЙД
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

1800 жылдардың соңы мен 1900 жылдардың басын- 
да неміс әлеуметтану ғылымындағы тағы бір жетекші 
тұлға -  Зигмунд Фрейд. Фрейд әлеуметтанушы бол- 
маса да, көптеген әлеуметтанушылардың шығарма- 
шылығына эсер етті (мысалы, Толкотт Парсонс пен 
Норберт Элиас), оның идеялары әлі де әлеуметтік тео- 
рияшылар үшін өзекті болып қалуда (Chodorow, 1990; 
Craib, 1994; A. Elliott, 1992, 2004; A. Elliott and Frosh, 
1995; Kaye, 1991, 2003; Kurzweil, 1995; Movahedi, 2007).

Зигмунд Фрейд 1856 жылы б мамырда австро-вен- 
гриялық қала Фрайбергте дүниеге келді. 1859 жылы 
оның отбасы Венаға қоныс аударады, ал 1873 жылы 
Фрейд Вена университетінің медициналық мектебіне 
(факультетіне) түседі. Медицинаға қарағанда Фрейдті 
ғылым көбірек қызықтырды және ол физиологиялық 
зертханада жұмыс істей бастады. Медициналық мек- 
тепті (факультетті) бітірісімен, 1882 жылы зертханадан 
кетіп, ауруханада жұмыс істейді. Бұдан соң жүйке ау- 
руларына маманданып, жеке медициналык, тәжіри- 
бемен айналысты.

Бастапқыда Фрейд есірік (истерия) деген невроздардың бір түрін зерттеп білгісі келіп, гипнозды 
қолданды. Ол тәсілді 1885 жылы Парижде Жан Мартин Шаркодан үйренді. Кейінірек ол ве- 
налық дәрігер Йозеф Брейердің ұсынысы бойынша, есірік симптомдары алғаш пайда болған 
кезде емдеуге септігін тигізетін әдісті пайдаланды. Фрейд 1895 жылға қарай Брейермен бірге 
бірқатар революциялық тұжырымдары бар кітап шығарды; есірік секілді невроздардың себеп- 
тері психологиялык; (сол кезде физиологиялық деп саналған) болды және емдеу аурудың бас- 
тапқы себептерін талқылауды талап етті. Осындай жолмен психоанализдің практикалық және 
теориялық саласы пайда болды. Фрейд невроздардың түбінде сексуалды факторлар немесе 
либидо жатады деген қорытындыға келгеннен соң, Брейерден бөлек тәуелсіз өз жолымен кетті. 
Бірнеше жылдар бойы Фрейд терапевтік әдістерін жетілдіріп, жаңа идеялары жайлы көп ең- 
бектер жазды.

1902 жылға қарай айналасына ізбасарларын жинай бастады және апта сайын өз үйінде бас 
қосты. 1903-1904 жылдары өзге ғалымдар (мысалы, Карл Юнг) Фрейдтің идеяларын өзінің 
психиатрлық жұмысында пайдалана бастады. 1908 жылы бірінші Психоаналитикалық конгресс 
болды, ал келесі жылы психоаналитикалық білімдерді тарату мақсатында мерзімді басылым 
құрылды. Көп кешікпей психоанализ атты жаңа сала дүниеге келді, оған Фрейдтің Юнг сияқты 
адамдардан қатынасын үзіп, әрқайсысы өздерінің жеке идеяларын дамытып, түрлі топқа бө- 
лінуі түрткі болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс психоанализдің алға басуын тежеді, алайда ол 
XX ғасырдың 20-жылдарында қанат жайып, айтарлықтай дамыды. Ұлтшылдықтың ушығуына 
байланысты психоанализ орталығы Құрама Штаттарға ауысты және әлі күнге дейін сол жерде. 
Фрейд еврей болғанына және 1933 жылы ұлтшылдар оның кітаптарын өртеп жібергеніне қара- 
мастан, 1938 жылға дейін Венада тұрды. 1938 жылдың 4 маусымында президент Рузвельттің өзі 
тікелей араласып, кепілдік төлегеннен кейін ғана Зигмунд Фрейд Венадан біржолата кетті. 1923 
жылдан бааап Фрейд жак, сүйектерінің қатерлі ісігінен азап шекті. Ол 1939 жылы 23 қыркүйекте 
Лондонда қаза болды.
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Вебер теориясының қабылдану себептерінің бірі, ол өз ұстанымының саяси 
тұрғыдан қолайлырақ екенін дәлелдеді. Маркстің радикализмін мойындаудың 
орнына, Вебер кейбір жағдайда либерал, ал басқа тұрғыда консерватор болды 
(мысалы, мемлекеттің рөліне). Ол заманауи капиталистік қоғамның көп жағын 
қатаң сынға алып, кезінде Маркс салған сыни қорытындыларға табан тіресе де, 
мәселелердің радикалды шешімін көрсете алған жоқ (Heins, 1993). Шынды- 
ғында, ол марксистер мен басқа социалистер ұсынған радикалды реформалар- 
дың пайдасынан зияны көбірек деп пайымдаған.

Кейін әлеуметтанушы-теорияшылар, әсіресе америкалықтар марксистік тео- 
рияның өздерінің қоғамдық жүйесіне қатер төндіргенін байқады. Олар өз дү- 
ниетанымы бойынша әлдеқайда консервативті болып, марксизмге төтеп беретін 
теориялық балама іздестірді. Олардың көңілін аулағандардың бірі -  Макс Вебер 
(басқалары -  Дюркгейм мен Вильфредо Парето). Айналып келгенде, рационал- 
дандыру тек капиталистік емес, соған коса социалистік қоғамдарға да тән қүбы- 
лыс еді. Ақиқатында, Вебердің көзқарасы бойынша, рационалдандыру капита- 
листік қоғамға қарағанда социалистік қоғамда көбірек мәселе туындатпақ.

Сонымен қатар Вебердің өз пікірін ұсыну формасы оған пайдасын тигізді. 
Вебер өмірінің көп уақытын тыңғылықты тарихи зерттеу жүргізумен өткізді 
және оның саяси түжырымдары көбінесе зерттеу контекстінде жасалды. Әдет- 
те олар тым ғылыми және академиялық түрде болды. Макс көптеген маңызды 
зерттеулер жүргізді, сондай-ақ ол ашық даулы ой-пікірлерді де жазды. Тіпті 
оның академиялық жүмысы да әжуа, саяси пікірлермен астасып жатады. Мы
салы, «Капиталда» ([1867] 1967) капиталистерді «вампирлер» мен «қүбыжық- 
тар» деп суреттейді. Вебердің әлдеқайда академиялық стилі, оның кейінгі әлеу- 
меттанушыларға үнамды болуына ықпал етті.

Веберді жатырқамай жылы қабылдаудың тағы бір себебі, ол кейінгі әлеу- 
меттанушылар жұмыстарының қалыптасуына көмегін тигізген философиялық 
дәстүрде жүмыс істеді. Вебер Канттың дәстүрлеріне сай әрекет етті, ал ол, біз- 
дің білуімізше, себеп-салдар категорияларымен ойлау үрдісіне мықтап ден қой- 
ды. Ойлаудың осындай типі кейінгі әлеуметтанушыларға, Маркс еңбектерінің 
негізінде жатқан диалектикалық логикаға қанағаттанбаған және таныс емес 
әлеуметтанушыларға әлдеқайда ұнамды, қолайлы болды.

Ақырында, Вебер әлеуметтік әлемді Маркске қарағанда кеңірек қарастыра- 
тын бағыт үсынған болатын. Маркс экономикаға барынша көңіл белее, Вебер 
әлеуметтік феномендердің кең спектріне қызығушылық білдірді. Маркстің әл- 
деқайда тар бағыттағы қызығушылықтарынан гөрі, фокустың бүл әртүрлілігі 
кейінгі әлеуметтанушылар үшін анағүрлым көп пайдалы мағлүматтар берді.

Вебер өз туындыларының едәуірін 1800 жылдардың соңы мен 1900 жылдар- 
дың басында жарыққа шығарды. Вебер әуелгіде әлеуметтік мәселелермен айна- 
лысатын тарихшы ретінде көрінді, алайда 1900 жылдардың басында ол өзінің 
назарын әлеуметтануға аудара бастады. Шынымен де, ол сол замандағы Герма- 
нияның жетекші әлеуметтанушысына айналды. 1910 жылы (басқалармен, со- 
ның ішінде Георг Зиммельмен бірге, біз ол жайлы кейінірек тоқталамыз) Неміс 
әлеуметтану қоғамының негізін қалады (Glatzer, 1998). Оның Гейдельбергтегі 
үйі тек әлеуметтанушылар үшін емес, сондай-ақ білімнің әртүрлі салаларында 
жүрген ғалымдар үшін зияткерлік орталық болды. Еңбектері Германияда көп- 
шілікке танымал болғанмен, Құрама Штаттарда белгісіз болды, бірақ соңынан, 
әсіресе Толкотт Парсонс Вебер идеяларын (және басқа да еуропалық теория- 
шылардың, сонын ішінде Дюркгейм идеяларын) Американың кең аудитория-
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сына таныстырғаннан кейін танымалдығы арта түсті. Маркстің идеялары 1960 
жылдарға дейін америкалық әлеуметтанушы-теорияшыларға айтарлықтай оң 
эсер етпесе, ал Вебердің ықпалы 1930 жылдардың соңына қарай өте жоғары 
болды.

Зиммель теориясы. Георг Зиммель Вебердің замандасы және Неміс әлеумет- 
тану қоғамының негізгі құрылтайшысы болды. Зиммель әдеттегідей әлеумет- 
танушы-теорияшыл болған жоқ (Frisby, 1981; Levin, Carter, and Gorman, 1976a, 
1976b). Bip жағынан, ол америкалық әлеуметтану ойының дамуына тікелей 
және терең эсер етті, алайда жұрт Маркс пен Веберді біраз жылдар бойы елемей 
жүрді. Зиммельдің еңбектері америкалық элеуметтанудың ежелгі орталықта- 
рының бірі -  Чикаго университет! мен оның негізгі теориясын, яғни символ- 
дық интеракционизмді қалыптастыруға жағдай жасады (Jaworski, 1995; 1997). 
Біздің білуімізше, Чикаго мектебі жэне символдық интеракционизм 1920 жэне 
1930 жылдардың басында америкалық элеуметтануда үстемдік етті (Bulmer, 
1984). Зиммельдің көзқарастары Чикагода айтарлықтай танымал болды. Бұган 
ерте кездегі Чикаго мектебінің басты өкілдері -  Альбион Смолл мен Роберт 
Парк Зиммельдің теориясымен Берлинде 1800 жылдардың соңында танысқан- 
дары айтарлықтай себеп болды. Парк 1899—1900 жылдары Зиммельдің дэріс- 
теріне қатысты, ал Смолл Зиммельмен 1890 жылдары жиі хат жазысып тұрды. 
Олар ОНЫҢ идеяларын Чикагодагы студенттер мен оқытушы-профессорларға 
таныстырды, ОНЫҢ жұмыстарының кейбірін аударып, америкалық үлкен ауди- 
торияға шығарды (Frisby, 1984:29).

Зиммель шығармашылығының басқа ерекше аспектісі -  оның талдау «дең- 
гейі» немесе Америкада танылуына негіз болған деңгейі. Вебер мен Маркс ко
там мен капиталистік экономиканың рационалдандырылуы секілді кең ауқым- 
ды мэселелермен айналысса, Зиммель шағын көлемдегі мэселелерге, нақтырақ 
айтсақ, дара эрекет пен өзара эрекеттесуге арналған еңбектерінін нэтижесінде 
атағы шықты. Ол Кант философиясымен өзектес өзара эрекеттесу формала- 
ры (мысалы, конфликт) жэне өзара эрекеттесуші түлғалардың типтері (мы- 
салы, бейтаныс адам) туралы ойларының арқасында танымалдыққа ие болды. 
Зиммельдің ойынша, адамдардың арасындағы өзара эрекеттің мэнін үғыну -  
элеуметтанудың негізгі міндеттерінің бірі. Алайда элеуметтік өмірдегі өзара 
эрекеттесулерді түжырымдамалық құралдарсыз зерттеу мүмкін емес. Өзара 
эрекеттесу формалары жэне өзара эрекеттесуші тұлғалардың типтері осы қа- 
жеттілік салдарынан қалыптасты. Зиммель сан алуан элеуметтік жағдайларда 
кездесетін өзара эрекеттесу формаларының шектеулі санын ғана атауға болады 
деп есептеді. Осылайша, өзара эрекеттесу формалары туралы ақпаратты білу 
арқылы эртүрлі өзара эрекеттесу жағдайларын талдауға жэне түсінуге болады. 
Өзара эрекеттесуші түлғалар типтерінің шектеулі санын қалыптастыру өзара 
эрекеттесу жағдайларын түсіндіруге септігін тигізеді. Бұл жүмыс символика- 
лык интеракционизмге үлкен эсерін тигізді. Символикалық интеракционизм, 
аты айтып тұрғандай, негізінен, өзара эрекеттесумен байланысты құбылыс. 
Сондай-ақ Зиммель, Маркс пен Вебер секілді, элдеқайда ірі көлемдегі мэсе
лелермен де айналысқан. Бірақ бүл еңбектер онын өзара эрекеттесуге қатысты 
жазған жұмыстарымен салыстырғанда аса маңызды болмады. Дегенмен қазіргі 
уақытта Зиммель элеуметтануының ауқымды аспектілеріне деген қызығушы- 
лықтың артуы байқалып келе жатыр. Зиммельдің ішінара өзара эрекеттесу та- 
қырыбына жазылған еңбегінің стилі ерте америкалық элеуметтанушы-теория-
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шыларына анағұрлым ұғынықты болды. Маркс пен Вебер сияқты көп томдық 
еңбектерден басқа, Зиммель кедейлік, жезөкшелік, сараңдық пен ысырапшыл- 
дық, бөгделік секілді қызыкты тақырыптар да бірсыпыра эссе жазды. Мұндай 
эсселердің қысқалығы және материалға қызығушылықтың жоғары деңгейі 
Зиммель идеяларының таралуын едәуір жеңілдетті.

Зиммельдің микроәлеуметтануына деген ерте америкалық көзқарас оның 
жұмысының мына төменгі екі аспектісіне теріс әсерін тигізді. Біріншіден, Зим
мель lebensphilosophie (өмірлік философия) қозғалысындағы ықпалды тұлға 
болды. «Өмір» ұғымы Зиммельдің барлық жұмыстарының бастамасына негіз 
еді (Pyyhtinen, 2010). Негізінен, ол «адамның әрекеті -  үнемі өзгеріп тұратын, 
динамикалық өмірлік күштердің көрінісі» деген пікірді үстанған. Адамзат қо- 
ғамы тіршілік қозғалысы мен әлеуметтік, мәдени формалардағы өмірді оңтай- 
ландыру үшін адамның күш салуы арасындағы қысым ретінде өмір сүреді. Зим- 
мельдің The View o f Life («Өмірге көзқарас») ([1918] 2011) және Рембрандтың 
жақын арада жасалған ағылшын аудармалары оның жүмысындағы бүл аспектіге 
деген академиялық қызығушылықты тудырды.

Екіншіден, Зиммельдің шағын эсселеріне деген ықылас оның көлемді және 
макроәлеуметтанулық жүмыстарын көлеңкеде қалдырып, теріс әсерін тигізді. 
Мысалы, Зиммельдің агылшын тіліне аударылган The Philosophy o f Money («Ақша 
философиясы») [1907-1978]; Poggi, 1993) еңбегі мәдениет пен қогамга қызыгу- 
шылық танытқан көптеген теорияшылардың зор ықыласына бөленді.

Зиммельдің «Ацша философшсы» макробагыт аныгырақ байқалганмен, ол 
оның еңбектерінде әрдайым болды. Мысалы, Зиммельдің әйгілі диада мен триада 
жайлы жүмысында айқын байқалады. Зиммельдің пікірінше, екі адамнан түратын 
топқа {диада) хшшті жақ қосылып, триадат айналган шақта әлеуметтану түргы- 
сынан кейбір маңызды оқигалар орын алады. Диадада бола алмайтын әлеуметтік 
мүмкіндіктер пайда болады. Мысалы, триадада мүшелердің бірі, қалган екеуінің 
арасындагы келіспеушіліктерге төреші немесе делдал бола алады. Ең маңыздысы, 
мүшелердің екеуі бірігіп, үшінші мүшеден басым бола алады. Бүл индивидтерден 
дараланып, оларга үстемдік ететін ірі қүрылымдардың пайда болуына мүмкіндік 
тугызатын шагын көлемді көрсетеді.

Дәл осы тақырып -  «Ацша философиясы» атты еңбегінің негізі. Зиммель, 
ең алдымен, заманауи қогамдагы индивидтерден оқшауланып, оларға үстемдік 
ететін ақша экономикасының пайда болуымен айналысқан. Осы тақырып, өз 
кезегінде, Зиммельдің еңбегіндегі ірі және аса танымал тақырыптың бір бөлігі 
болды. Ол жалпы мәдениеттің индивидке үстемдік етуіне байланысты. Зим- 
мельдің пікірінше, қазіргі заманда мәдениет және оның әртүрлі қүрамдас бө- 
лігі (ақша экономикасымен бірге) әлдеқайда кеңейіп жатыр, олардың дамуы 
барысында индивидтің маңыздылығы азайып келеді. Осылайша, мысалы, за
манауи экономикамен байланысты өнеркәсіптік технологиялар кеңейіп, одан 
әрі күрделенетін болса, жеке еңбектенушінің дагдылары мен мүмкіндіктері өз 
маңыздылығын жоғалтады. Соңында, жүмысшы әрі кетсе тек елеусіз бақылау 
жасай алатын өнеркәсіптік машинамен қақтығысады. Жалпы алганда, Зиммель 
«заманауи әлемде жоғары мәдениеттің өркендеуі индивидтің маңыздылығы- 
ның төмендеуіне алып келеді» деп санаған.

Әлеуметтанушылар Зиммельдің еңбегінің әлдеқайда кең ауқымды саласы- 
на бет бүрса да, оның ертедегі ықпалының зор болуына -  бірінші кезекте өзара 
әрекеттесу формалары мен өзара әрекеттесуші түлғалардың типтері секілді ша
гын әлеуметтік қүбылыстарды зерттеуі бірден-бір себеп болды.
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Британ әлеуметтануының негіздері

Біз Франция (Конт, Дюркгейм) мен Германиядағы (Маркс, Вебер және Зим- 
мель) әлеуметтанудың дамуын қарастырдық. Енді Англиядағы әлеуметтану- 
дың параллель дамуына көңіл бөлейік. Байқағанымыздай, еуропалық конти- 
ненттегі идеялар ерте британ әлеуметтануына эсер етті, бірақ отандық идея- 
лардың әсері одан да маңыздырақ болды.

Саяси экономика, амелиоризм және әлеуметтік эволюция

Филип Абрамстың (1968) айтуынша, британ әлеуметтануын XIX ғасырда үш 
қарама-қайшы қайнар көз қалыптастырды: саяси экономика, амелиоризм және 
әлеуметтік эволюция.’ Осылайша, 1903 жылы Лондон әлеуметтану қоғамы 
құрылған кезде әлеуметтану ұғымының анықтамасында көптеген айырмашы- 
лықтар болды және олар ешқандай ортақ пікірге келе алмады. Алайда әлеумет- 
танудың ғылым бола алатынына күмән келтіргендер жоқтың қасы еді. Британ 
әлеуметтануының ерекшелігі -  көзқарастардың әртүрлілігінде. Енді солардың 
әрқайсысын жеке-жеке, қысқаша қарастырып көрейік.

Саяси экономика

Біз Адам Смиттің (1723-1790) шығармашылығынан ішінара көрінетін ин- 
дустриялық және капиталистік қоғамның теориясына айналған саяси эконо
мика мәселесін көтерген болатынбыз.® Байқағанымыздай, саяси экономика 
Карл Маркске ерекше эсер етті. Маркс саяси экономиканы жете зерттеп, оған 
сынмен қарады. Бірақ британ экономистері мен элеуметтанушылары өзге ба- 
ғытты үстанды. Олар еңбек пен тауар нарығын реттеп отыратын «көзге кө- 
рінбейтін қол» бар деген Смиттің идеясымен келісуге тырысты. Нарық ин- 
дивидтерге үстемдік ететін жэне олардың мінез-құлығын басқарып отыратын 
тэуелсіз шындық ретінде қарастырылды. Маркске қарағанда британ элеуметта
нушылары, саяси экономистер секілді, нарықты позитивті күш, қоғамдағы тэр- 
тіп, үйлесім мен бірліктің көзі ретінде қарастырған. Олар нарықты жэне жа.тпы 
қоғамды оң көзбен көргендіктен, элеуметтанушының міндеті қоғамды сынау 
емес, оның қолданыстағы заңдары туралы деректерді жинау еді. Мақсаты -  үкі- 
метті жүйенің қалай жұмыс істейтінін, оның жүмысын қалай дұрыс басқаруға 
болатынын түсінуге қажетті фактілермен қамтамасыз ету.

Фактілерге баса назар аударылды, бірақ қандай фактілер? Маркс, Вебер, 
Дюркгейм жэне Конт қоғамның қүрылымынан негізгі фактілерді іздестірсе, 
британ ойшылдары осы қүрылымдарды қүрайтын индивидтерге назар ауда- 
руға тырысты. Үлкен масштабты қүрылымдармен айналысып, олар деректерді 
индивидуалды деңгейде жинап, кейін оларды ұжымдық портретті қүру үшін 
біріктіруге ұмтылды. XIX ғасырдың ортасында британ элеуметтік ғылымында 
статистиктер жетекші орынды иеленді. Деректерді жинаудың бұл түрі элеу- 
меттанудың ең манызды міндеті болды. Жалпы теорияландырудың орнына 
«акцент аса дэл көрсеткіштерді, деректерді жіктеу мен жинақтау эдістерін же- 
тілдіруге, өмірлік процестерді нүсқайтын көрсеткіштерді жақсартуға, деректер- 
дің бөлек топтарын салыстырудың үздік эдістерін жасауға жэне т.б. қойылды» 
(Abrams, 1968:18).
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Герберт Спенсер 1820 жылы 27 сәуірде Англияның 
Дерби қаласында дүниеге келді (Francis, 2011; Haines, 
2005). Ол өнер және гуманитарлық ғылымдар сала- 
сында емес, техникалық, қолданбалы пәндер сала- 
сында оқыған. 1837 жылдан 1846 жылға дейін темір- 
жолда инженер болып жұмыс істеді. Бұл аралықта 
Спенсер өздігінен оқып, ғылыми және саяси еңбек- 
терді жариялай бастады.

1848 жылы Спенсер The Economist журналының 
редакторы болып тағайындалып, интеллектуалды 
көзқарастары шыңдала түсті. 1850 жылға қарай ол 
өзінің Social statics («Әлеуметтік статика») атты басты 
еңбегін аяқтады. Бұл еңбекті жазу барысында Спен
сер ұйқысыздық дертіне шалдықты, уақыт өте келе 
ақыл-ойы төмендеп, қуат-күші әлсірей берді. Жүйке- 
сі бүзылып, жылдар бойы ауыр дертті бастан кешті.

1853 жылы Спенсер жұмысын тастап, өмірінің соңғы 
күндеріне дейін еркін ғалым ретінде өмір сүрді. Ол ешқашан да университеттік дәрежеге және 
ғылыми лауазымға ие болған емес. Өмірден оқшауланып, ақыл-ойы ауытқып дерт меңдеген 
кезде де Спенсер ғалым ретінде қарымды жұмыс атқарады. Ақыр аяғында, Спенсер Англияда 
ғана емес, халықаралық деңгейде танылды. Ричард Хофштадтер жазғандай: «Азаматтық соғыс- 
тан отыз жыл өткеннен кейін Спенсерді оқымай, қандай да бір интеллектуалды салада белсен- 
ді қызмет ету мүмкін болмады» (1959:33). Оның жақтастары арасында маңызды өнеркәсіпші 
Эндрю Карнеги болды, ол 1903 жылы Спенсердің ауруы асқынып тұрған шақта жазған хатында 
былай деді:

«Қадірлі Ұстаз, Оқытушы!.. Сіз күн сайын менің ойымнан шықпайсыз, сөйтіп, ежелден 
бергі «неге» деген сұрақ көңілімді мазалайды. Неге ол еленбей жатыр? Неге ол таныл- 
май кету керек? ... Әлем өзінің ең мықты ақыл-ой иесі кім екенін түсінбей, өтіп барады... 
Бірак, бір күні әлем оянып, оның іліміне назар аударып, Спенсердің орны ұлылардың 
қатарында деген жарлық шығарады».

(Carnegie, cited in Peel, 1971:2)

Алайда Спенсердің тағдыры олай болмады.

Спенсердің аса қызық мінезі, ақыр соңында оның интеллектуалды тұрғыдан күйреуіне әкелген 
қасіретінің бірі -  басқалардың еңбектерін оқымау. Бұл тұста ол «ми гигиенасын» қолданған 
ертедегі ірі әлеуметтанушы Огюст Контқа ұқсайды. Спенсер өзгелердің жұмыстарын оқу қа- 
жеттілігі жөнінде былай деген: «Мен өмір бойы оқырман емес, ойшыл болдым және Гоббспен 
бірге айтарым: «Егер мен өзгелер секілді соншалықты көп оқысам, солар секілді аз білер едім» 
(Wiltshire, 1978:67). Спенсердің досы одан бір кітап жайлы не ойлайтынын сұрады, сонда «Спен
сер кітапқа қарап, оның негізгі пайымдауы қате екенін, сондықтан да оны оқымайтынын айт- 
ты» (Wiltshire, 1978:67). Бір автор Спенсер туралы былай деген: «Ол білімді ақылға сыймайтын 
түрде терісімен сіңіріп жатқандай... ол ешқашан кітап оқығаман тәрізді» (Wiltshire, 1978:67).

Егер де ол басқа ғалымдардың еңбектерін оқымаған болса, онда Спенсердің идеялары мен 
алғырлығы қайдан келді? Спенсердің ойынша, олар өздігінен және оның ақыл-ойынан интуитивті 
түрде пайда болды. Ол өзінің идеялары «аз-аздап, ығыр қылмай, саналы пейілмен немесе елеулі
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күш жұмсаусыз» келіп отырды деп айтты (Wiltshire, 1978:66). Спенсер осындай интуицияны жете 
зерттеу мен ойлаудан гөрі әлдеқайда тиімді деп есептеген: «Сипатталған жолмен жасалған шешім 
ойлауды бұрмалайтын, белгілі күш жұмсаумен жеткен шешімнен гөрі шынайы келеді» (Wiltshire 
1978:66).

Спенсер басқалардың еңбектерін шындап оқуды қаламауынан азап шекті. Шындығында, ол 
біреудің еңбегін оқыған болса, мұны тек өзінің жеке, тәуелсіз жасалған идеяларына дәлел табу 
үшін ғана оқыды. Ол өзінің идеяларымен қосылмаған идеяларта көңіл бөлмеді. Осылайша, заман- 
дасы Чарльз Дарвин ол жайлы былай деген: «Егер ол тіпті ... ой-қуатына күш салмай-ақ, барын- 
ша көбірек байқағыштыққа үйренсе, ... керемет адам болар еді» (Wiltshire, 1978:70). Спенсердің 
академикалық ережелерді ескермеуі оның бірқатар даулы идеялары мен әлем эволюциясы туралы 
дәлелсіз пікірлеріне алып келді. Осыған байланысты XX ғасырдағы әлеуметтанушылар Спенсердің 
шығармашылығын жоққа шығарып, оның орнын нақты біліммен және эмпирикалық зерттеулер- 
мен ауыстырды.

Спенсер 1903 жылы 8 желтоқсанда қайтыс болды.

Парадокс болса да, статистикаға сүйенген әлеуметтанушылар өздерінің 
тәсілдерінің шектеулілігін түсінді. Олардың кейбіреуі аса кең теориялық ба- 
заның қажеттілігін сезіне бастады. Оларға кедейлік секілді мәселе нарық жү- 
йесінде және жалпы қоғамдағы кемшіліктерге нұсқады. Алайда индивидтер- 
ге фокусталған әлеуметтанушылардың басым бөлігі жалпы жүйені талдама- 
ды, мүның орнына олар әлдеқайда нәтижесіз зерттеулерге және аса күрделі, 
нақты статистикалық әдістерге бет бүрды. Олардың пікірінше, мәселенің түп 
тамыры жүйеде емес, зерттеудің жарамсыз әдістерінде жатуы тиіс. Филип 
Абрамс байқағандай: «Индивидтің жеке жағдайын басты назарға алып, ста- 
тистиктер кедейлікті әлеуметтік қүрылымның өнімі деп түсінуді әбестік деп 
санады... Бәлкім, олар қүрылымдық виктимизация түжырымдамасына жет- 
пегеи шығар, жетпеуі де мүмкін» (1968:27). Индивидтерді зерттеуге арнал- 
ған теориялық және әдістемелік міндеттемелермен қатар, статистиктер мем- 
лекеттік, соның ішінде саяси және экономикалық жүйедегі саясаткерлермен 
тығыз қарым-қатынаста болды.

Амелиоризм. Саяси экономикамен байланысты болса да, одан өзгеше 
британ әлеуметтану ілімінің екінші анықтаушы белгісі — амелиоризм немесе 
адамның түлғасын түзету арқылы қоғам мәселелерін шешуге үмтылу. Бри
тан ғалымдары қоғамда мәселелердің (мысалы, кедейлік) бар екенін мойын- 
даса да, олар әлі де қоғамға сеніп, оны сол қалпында сақтағысы келді. Олар 
зорлық-зомбылық пен революцияның алдын алып, жүйені өз болмысымен 
әрі қарай жалғасын табу мақсатында реформалануын қалады. Ең алдымен, 
олар социалистік қоғамның пайда болуының алдын алғысы елді. Осылайша 
француз әлеуметтануы мен неміс әлеуметтануының кейбір бағыттары секілді, 
британ әлеуметтануы да консервативті бағытты ұстанды.

Британ әлеуметтанушылары кедейлік секілді мәселелердің пайда болу негі- 
зін жалпы қоғамнан көре алмағандықтан немесе көргісі келмегендіктен, оның 
себептерін индивидтердің өздерінен іздеген. Бүл -  Уильям Райанның (1971) 
кейінірек «жәбірленушіні айыптау» деп атаған әуелгі формасы. Индивидуал-
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«^«КҰРайДылық, рухани кедейлік, ластык, нашар 
санитария, пауперизм, кылмыскерлік пен сабырсыздык, әсіресе бірінші кезекте 
сабырсыздыққа» көп назар аударды ^Abrams 1QfiЯ•ЧQ̂  с 
олеуметгік касіреттердін себ еГ ^ б у т! у м «
ен алгашкь, айкын меселе -  маскүнемдік. Бул ^ е Ц ^ ^ ^ е р ё і т  уТгі 
ге ауыткёшылыгьГГерГлистГ

“ Г Г * “  ----

,и,„ i s *  : z  z r ; , 7 ; r ; r  г
Г лы м и Т п Г ^ '’ ' 'ё Т " *  'Р' ■^VPьшь.мдapь^ypaёГз ртте̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ғылыми (позитивт,) бағыттарына, салыстырмалы бағыттарь, мен эволюниТ’
шыкёёё'ё’’’^ '™  Д^генмен Конт теориясынын кайсыбір шектен
көтеру үплёнГ'™ (мысалы, әлеуметтануды діннің мәртебесіне дейін

елем'’;Г;мілГаГ ™
«жёбёГ“ ‘'™ " Конттың шынайы маңыздылығы оның оппозицияны

Герберт Спенсер (1820-1903)

Спенсердің идеяларын түсіну үшін (Haines, 2005; J. Turner 2005) онын нзі мрн 
онт теорияларының кереғарлығын салыстыру пайдалы.

c Z « r t L ! " T  теориясынын дамуына коскан үлесі ушін
О Т и З  200П б і Г Т  ®!"У“ "™ «У“">™РДьт санатына жиі жаткьюады 
и • umer, 2001), бірақ бүл оишылдардың идеяларының арасында елеүлі айып

ашылыктар бар. Мысалы, Спенсерді консерватор деп есеРт^у ё в д ё  к Г . н

Шындыгьшда, Спенсер жас кезінде кобінесе саяси ли б ерал ілд ьР ж Г е осьёли
ерализм элементтерін өмір бойы сақтап келді (Francis 20Ш  A

ете келе Спенсердін консервативті бРла
сек^лд. олеуметтануга дегеи негізгі осері де к о н с е р в а т и ™  дь! "  "

ның консерватизмшен бірге өте ыңғайсыз либералдық көзқаоастапынын
б.р, -  W a - / « / r c  доктринаны кабылдауы болды: ол <,„еёлекет тёк х а ё м Г ё  
коргаудагы пассивті функцнясынан баска жекелеген істерге а р а ё а с Г у ё ~ ё  
деп санады. Бұл дегеніміз, Спенсер Контка Караганда әлеуметтік рефопмаёап

д” “ " “ -Р -ь. бакылаусРЛёдігінёё;

Осындай езгешелік Спенсерді елеуметтік дарвинист ретінде сипаттай- 
ДЫ (G. Jones, 1980; We.ler, 2007a). Ол елемнін біртіндеп жаксарып Le ZZZ
5-253
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туралы эволюциялық көзқарасты ұстанды. Сондықтан оны дербес қалдыру 
керек, сыртқы күштің араласуы жағдайды тек ушықтыруы мүмкін. Ол «өсім- 
діктер мен жануарлар секілді әлеуметтік институттар өз әлеуметтік ортасына 
біртіндеп әрі оңтайлы бейімделеді» деген көзқарасты қабылдады. Сондай-ақ 
әлеуметтік әлемде «ең мықты аман қалатын» табиғи сұрыпталу процесі тура
лы дарвинистік көзқарасты жақтады. Демек, егер сыртқы араласушылық се- 
кілді кедергі болмаса, адамдардың «ең мықтылары» аман қалып, табысқа же- 
тіп, ал «ең әлсіздері», ақыр аяғында, қырылып қалар еді (Чарльз Дарвиннің 
табиғи сүрыпталу атты еңбегінен бірнеше жыл бұрын Спенсер «Ең мықтының 
аман қалуы» сөз тізбегін ойлап тапқаны қызық). Конттан тағы бір өзгешелі- 
гі -  Конт отбасы секілді ауқымды мәселелерге, ал Спенсер индивидке назар 
аударды.

Конт пен Спенсер ерте кезең теорияшылары үшін өте қызғылықты үлгі 
болып көрінген Дюркгеймнің және басқалардың әлеуметтану ғылымына ден 
қоюын (Haines, 1992) қолдаған. Контпен және Дюркгейммен жақындастыр- 
ған Спенсер шығармашылығының тағы бір әсерлі тұсы -  қоғамды жанды 
агза ретінде көруге деген бейімділік. Бұл түрғыда Спенсер өз көзқарасын 
және үғымдарды биологиядан алды. Оны жалпы қоғамның қүрылымы, қоғам 
бөліктерініц өзара қатынастары мен бөліктердің бір-біріне, жүйеге қатысты 
функциялары қызықтырды.

Ең маңыздысы, Спенсер Конт секілді тарихи дамудың эволюциялық түжы- 
рымдамасын үстанды (Haines, 1992). Алайда Спенсер Конттың эволюция тео- 
риясын бірнеше негіздер бойынша сынады. Соның ішінде Конттьщ үш сатылы 
заңын жоққа шығарды. Ол «Конт интеллектуалды даму түрғысынан идеялар 
саласындағы эволюциямен айналысуға қанағаттанатын» деп түжырымдады. 
Ал Спенсер эволюция теориясын шынайы, материалдық әлемге қатысты зерт- 
теуге тырысты.

Эволюция теориясы. Спенсердің шығармашылығынан, кем дегенде, екі негіз- 
гі эволюциялық позицияны көруге болады (Haines, 1988; Perrin, 1976).

Алғашқысы қоғам ауқымының артуына қатысты. Қоғам индивидтер саны- 
ның көбеюімен және топтардың бірігуімен өседі (күрделілендіру/compoun- 
ding). Қоғам ауқымының өсуі әлдеқайда ірі және әртүрлі әлеуметтік қүрылым- 
дардың пайда болуына, сондай-ақ олар атқаратын функциялардын дифферен- 
циациясының өсуіне алып келеді. Өлшемніц өсуінен бөлек, қоғам дамуынын 
күрделіленуі (compounding) топтардың көбірек қосылуының көмегімен жүзеге 
асады. Осылайша, Спенсер қарапайымнан күрделіге (compound), екі есе күрде- 
лі қоғамға (doubly-compound) және үш есе күрделі (trebly-compound) қоғамға 
эволюциялық түрде өту жолдарын айтады.

Сонымен қатар Спенсер «әскери қоғамнан -  индустриялык, қоғамға» деген 
эволюция теориясын үсынады. Бұрын содырлық қоғамдар шабуылдар мен 
қорғаныстық соғыс үшін қүрылған. Спенсер соғысқа сын көзбен қарай отырып, 
соғыстың ерте кезеңіндегі функциясы ретінде қоғамдарды біріктіру (мысалы, 
әскери басып алу арқылы) және индустриялық қоғамды дамытуға қажетті 
аса ірі көлемде адамдарды жүмылдыру деп санады. Алайда индустриялық қо- 
ғамның келуімен соғыс өзінің функционалды сипатын жоғалтып, алдағы эво- 
люцияға кедергі болды. Индустриялық қоғам туабіткен қасиеттер мен тәртібі 
жоғары индивидтердің ерікті ынтымақтастығына емес, достық, альтруизм, тар 
салада мамандану мен жетістіктерді мадақтауға негізделген. Мұндай қоғам
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ерікті келісімшарттық қарым-қатынастармен және, ең бастысы, күшті ортак 
мораль арқылы бірігеді. Үкіметтің рөлі шектеулі және азаматтардың немен ай- 
налыспауы жөн екеніне ғана назар аударады. Әлбетте, қазіргі индустриялық 
қоғамда ертедегіге қарағанда жауынгерлік сипат аз. Спенсер жалпы эволю- 
цияны индустриялық қоғамның бағытында көрсе де, ол соғыс пен әлдеқайда 
жауынгерлік қоғамға деген мерзімді регрестердің мүмкіндігін мойындайды.

Спенсер этика мен саясат саласында жазылған еңбектерінде қоғамның эво- 
люциясына байланысты басқа да көзқарастарды қамтыды. Бір жағынан, қо- 
ғамның проғресі идеалға қарай немесе мінсіз, өнеғелі қоғамға бағытталады деп 
есептеғен. Екінші жағынан, тек ен мықты қоғам аман қалып, ал өте әлсіз қо- 
ғамдар жойылады деген пікір білдірғен. Мүндай прогрестің нәтижесі — бүкіл 
әлем үшін жаңаша бейімделу.

Спенсер әлеуметтік эволюция жайында бай әрі көп жоспарлы идеялардын 
жинағын ұсынды. Басында онын идеялары үлкен табысқа жетті, кейін бірнеше 
жылдар бойы жоққа шығарылды. Ал уақыт өте келе, онын идеялары неоэво- 
люциялық әлеуметтану теорияларының пайда болу кезінде қайта сұранысқа 
ие болды (Buttel, 1990; Sanderson, 2007).

Британиядағы Спенсерге қарсы реакция. Спенсер индивидке акцент қойса 
да, әлеуметтік эволюцияның кең құлашты теориясының авторы ретінде көбі- 
рек танымал болды. Бұл түрғыда ол бүған дейін Британияда үстемдік қүрған 
әлеуметтанумен толықтай қарама-қайшы келді. Алайда Спенсерғе қарсы реак
ция — көбінесе амелиоризмге бейімделғен, ең мықтылардың аман қалуы идея- 
сы ертеректеғі британ әлеуметтанушылары үшін соншалықты қымбат болуына 
неғізделді. Спенсер кейінірек өзінің кейбір аса даулы идеяларынан бас тартса 
да, «ең мықтының аман қалу» философиясын қорғауды, биліктің араласуы мен 
әлеуметтік реформаларға қарсы шығуды жалғастыра берді:

«Пайдасызды, керексізді ізғі ниетпен мадақтау — тым қатығездік. Бүл -  
болашақ үрпақ үшін әдейі жасалған қастандықпен бірдей. Үрпақ үшін 
ақылсыз, жалқау және қылмыскерлердің өсіп келе жатқан жасағынан жа- 
ман ауыртпалық жоқ... Табиғаттың барлық күш-жіғері қоғамның осын- 
дай өкілдерінен құтылуға, әлемді олардан тазартуға және күштілерғе 
орын босатуға бағытталған... Еғер олар өмір сүру үшін жеткілікті түрде 
жағдай жасалмаса, олар өледі және бұл — олар үшін ен дүрыс жол».

(Spenser, cited in Abrams, 1968:74).

Мүндай пиғылдар британдық реформатор-әлеуметтанупіылардың амелио- 
ративті бағытымен ашық түрде қайшы келеді.

Ерте кездегі итальян әлеуметтануының басты тұлғасы

Біз бұл піолуды консервативті, еуропалық әлеуметтану теориясының басты 
өкілі, итальян әлеу меттанушыларының бірі -  Вильфредо Парето ( 1848-1923) 
туралы қысқаша еске алумен аяқтаймыз. Парето өз кезінде өте беделді әлеу- 
меттанушы болды, алайда қазір оның шығармаларының мән-маңызы бүрын- 
ғыдай өзекті емес (Powers, 1986). 1930 жылдары жетекші америкалық тео- 
рияшыл Толкотт Парсонс, Вебер мен Дюркғейм сияқты, Паретоға көп көңіл
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бөлген кезде, аз уақыт болса да, оның шығармашылығына (1935) деген кы
тұжь.рь,мдары„ са„^ага„д“  

(Ғетіа, 1995). ^ °  маңыздылыгы мен өзектілігі кеми бастады

Мұндаи кезкарас М аркстт теориясын мойындамаумен де үйлТсе^ Демек 
иррационалды, инстинкті факторлар аса маныздь. ерібұлжымас т е г Г у р »  

п қарастырылғандықтан, экономикалық революция арқылы түбегейлі әлеү 
меттік взгер.стергекол жеткіземіз деп үміттену м ү і і н  емес “ Г

арето марксистік теориямен қарама-қайшы келетін әлеуметтік өзгеоістеп 
теориясьш жасады. Маркс теориясы бүкара реліне „азар ауГргГньш еТпаГе 
то әлеумеіт,к езгерістердіч элитальщ теориясьш ү с ы н ^ ” д П о ғ _ ^

га Г Г А б а іГ І0 0 5 )"^ о Г ^^  басым екені айтыл-ан (Adams, 2005). Ол иррационалды күштер үстемдігіне тап болған бүкйпя
хмыкты баскарады. Себебі оларда рационалды мүмкіншілік болмағандыктан
Паретонын жүиеандегі бүкараньш революциялык күш болуы “ аТ эТита’
азшндап, билш жүргізбейтін элиталык топтан „емесе бұкар“  Гьш е Г
асады алмаскан кезде әлеуметтік өзгерістер іске
ша б 3 м Г к с  Г  басталады Осылай-
ЛЫ„ пп баскалар ұсынган бір бағытты теориялао-
дын орнына әлеуметтік өзгерістердің циклдік теориясына кол ж еткізе^з Бу 
дан белек Паретоньш озгерістер теориясы квбіиесе б ұ к а р а ін Г ү іТ л  жагдГ
кал аГ ередГ ' “  >‘®™іаік бұкаранын өмірі езгеріссіз

Паретоньщ әлеуметтануга коскан ұзак мерзімді үлесі 
емес Бүл онын әлеуметтану және әлеуметтік әлем гылыми тұжырымдамасы 

ен баиланысты: «Мен әлеуметтану жүйесін аспан механикасіі (астрономия^
Ф з и к а  Х И М И Я  үлплершенқүрастырғымкеледі» (cited in Hook 1965^57) Кыс ’
каша аитатын болсак, Парето когамды тепе-теш,іктегі. езара тэуелдГбөііктер-
ден түратын тұтас жүие ретшде түсінген. «Бір бөліктегі өзгеріс -  жүйенін бас-
1937 өзгерістерге апаратын фактор» деп есептеген. Парсонс өзінің
атты енйгінде П ам  °  («Әлеуметтік әрекет кұрылымы»)

енбегшде Паретоның коғамдык жүйе тұжырымдамасына айрыкша ня'̂

К ^ ^ т Г е Г Г рГміз Г  - '- -Р -ь .и а  ас^Га^зГы
„ ,„ Г „  Г  "®Р''“ ‘ -̂ Қоғамга органикалык тәсілмен қараган әлеуметтану-
Паретоның теоГясы п"^' ҰВДас пікірлерімен бірге
нЛізмиШ  /  Іс ^ҰЖырымдамасының. кұрылымдык функцио-нализмнщ дамуында басты рөл атқарды. функцио

Қазірп күнде Паретоның еңбектерін окитын әлеуметтанушылар сивек бол 
ганымеи, „у„ь, агартушылык пеи марксизмнен бас тар ты ш Г р кси стГ п ер Г
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Еуропалық марксизмнің ғасырлар тоғысындағы дамуы

XIX ғасырда көптеген әлеуметтанушылар өздерінің теорияларын Маркстің 
теориясына оппозиция ретінде дамытқан болса, бірқатар марксистер тарапы- 
нан бір уақытта марксистік теорияны айқындау және кеңейту әрекеті байқал- 
ды (Beilharz, 2005f; Steinmetz, 2007). 1875 және 1925 жылдар аралығында марк
сизм мен әлеуметтануда ұқсастық аз болды (Веберді қоспағанда). Екі идеялық 
мектеп қатар дамып отырды, бірақ олардың арасында өзара тәжірибе алмасу 
болған емес.

Маркс қайтыс болғаннан кейінгі алғашқы кезеңде марксистік теория- 
дан ғылыми және экономикалық детерминизмді көргендер үстемдік құрды 
(Ваккег, 2007а). Валлерштайн бұл кезеңді «ортодокстік марксизм» деп атаған 
(1986:1301). Фридрих Энгельс -  Маркстен ұзақ өмір сүрген, оның ізбасары 
әрі серіктесі, бұл ілімнің бірінші өкілі. Негізінде, бұл тәсілдің мәні Маркс- 
тің теориясы капиталистік әлемді билейтін экономикалық заңды анықтап 
ашумен байланысты. Бүл заңдар капиталистік жүйенің шарасыз күйреуін 
аңдатты. Карл Каутский секілді, ерте кезеңдегі марксистер бұл заңдардың 
әрекет етуін түсінудің ең жақсы жолын табуға тырысты. Сол кезде мұндай 
көзқарастың бірқатар қайшылықтары да болды. Біріншіден, Маркс позициясы- 
нын іргетасы саяси әрекетті жоісқа шығаратындай көрінді. Демек, индивидтер, 
әсіресе жүмысшылардың бір нәрсе істеуінің қажеттілігі жоқ секілді. Барлығы 
міндетті түрде қирайтын жүйеде олардың бар қолынан келетіні -  оның ақырын 
күту. Екіншіден, теорияда детерминистік марксизм индивидтер мен ірі әлеу- 
меттік қүрылымдардың арасындағы диалектикалық байланысты анықтағандай 
болды.

1900 жылдардың басында осындай жағдай марксизм теорияшыларының 
арасындағы реакцияға және «гегельдік марксизмнің» дамуына алып келді. Ге- 
гельдік марксистер марксизмді индивидуалды ойлау мен тұлғаның әрекетін 
елемейтін ғылыми теорияға жатқызудан бас тартты. Олардың гегельдік марк
систер деп аталуының себебі: Гегельдің сана-сезімге деген қызығушылығын 
(кейбіреулер, соның ішінде автор да бар, бұл мүддені Маркс те қолдады) детер- 
министердің қоғамның экономикалық құрылымдарына деген мүддесімен бірік- 
тіруге тырысты. Гегельдік марксистер теориялық және тәжірибелік түрғыдан 
маңызды болды. Теорияда олар индивидтің, сана-сезімнің және ой мен әрекет 
арасындағы қатынастардың маныздылығын қайта қалпына келтірді. Тәжірибе- 
лік түрғыда олар әлеуметтік революциядағы индивидуалды әрекеттің маңыз- 
дылығын ерекше атап өтті.

Мүндай көзқарастың негізгі өкілі Георг Лукач болды (Fischer, 1984; Markus, 
2005). Мартин Джейдің ойынша, Лукач «Батыстағы марксизмнің негізін салу- 
шы» болды, ал оның History and Class Conscious-ness («Тарих және таптық сана» 
[1922] 1968) еңбегі «гегельдік марксизм кодекс! ретінде кең мойындалған» 
(1984:84). 1900 жылдардың басында Лукач марксизмді әлеуметтанумен бірік- 
тіруге тырысты (әсіресе Вебер және Зиммель теорияларын). Көп кешікпей,
XX ғасырдың 20-30 жылдарында, сыни теориянын дамуымен мүндай бірігу әл- 
деқайда қарқынды жүзеге асты.
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Қорытынды

Бұл тарауда ерте кезеңдегі әлеуметтану теориясының тарихына шолу жасалды. Бірінші бө- 
лім әлеуметтану теориясының дамуына қатысатын әртүрлі әлеуметтік күштерге арналған. 
Мұндай ықпалдар көп болса да, біз әлеуметтану теориясыиа саяси революция, индустрия- 
лык революция, капитализмнің өркендеуі, социализм, феминизм, урбанизация, діни өзге- 
рістер және ғылымның дамуы қалай эсер еткеніне баса көңіл аудардық. Тараудың екінші 
бөлімі интеллектуалды күштердің әртүрлі елдердегі әлеуметтану теорияларының дамуы
на әсерін зерттеді. Біз Франциядан және Ағартушылықтың рөлінен бастаймыз, одан кейін 
консервативті және романтикалық реакцияга көңіл бөлеміз. Франциядағы әлеуметтану 
теориясы өзара әрекеттестіктен дамыды. Біз бүл контексте француз әлеуметтануының ерте 
кезеңшдеп непзгі өкілдері: Алексис де Токвильді, Клод Анри Сен-Симонды, Огюст Конт- 
ты және Эмиль Дюркгеймді зерттедік.

Әрі карай Германияға және Карл Маркстің осы елдегі әлеуметтанудың дамуындағы рө- 
лше көшеміз. Біз марксистік теория мен әлеуметтану теориясының катар дамуын, сондай- 
ак біршшісшің әлеуметтануға теріс те, оң да эсер еткенін талкыладык- Біз Маркс теория- 
сын гегельшілдіктегі, материализм мен саяси экономиядағы түп тамырларынан бастадык. 
Маркс теориясының өзі кыскаша сипатталған. Содан кейін пікірталас неміс элеуметтануы- 
ның түп тамырын талқылауға ауысады. Неміс элеуметтануының әртүрлі кайнар көздерін 
көрсету максатында Макс Вебердің шығармашылығы жайлы эңгімеледік. Вебер теориясы 
Маркстің идеяларына Караганда кейінгі элеуметтанушыларға колайлырак болуының кей- 
бір себептері де талкыланды. Бүл бөлім Георг Зиммельдің шыгармашылығын кыска шолу- 
мен аякталады.

Одан эрі Британиядағы элеуметтану теориясының дамуы карастырылды. Британ элеу- 
меттануының негізгі көздері: саяси экономика, амелиоризм жэне элеуметтік эволюция. Бұл 
контексте Герберт Спенсердің шығармашылығын, сонымен бірге онда кездесетін кейбір ка- 
рама-кайшылыктарды сөз еттік.

Біршші тарау итальян элеуметтану теориясын, соның ішінде Вильфредо Парето шығар- 
машылығын жэне еуропалык марксизмнің ғасырлар тоғысындағы дамуын, ең алдымен эко- 
номикалык детерминизм мен гегельдік марксизмнің дамуын кыскаша карастырып өтумен 
аякталады.

Ескертпелер
Мұндай аныктама бүл типтегі теориялык мэтіндерде жиі колданылатын формалды «ғы- 
лыми» аныктамаларға карама-карсы болады Qasso, 2001). Ғылыми аныктама теория
лык білімді жүйелеуге, коғамдык өмірдің түсіндірмесі мен болжауын жэне жаңа зерттеу 
болжамдарын түрлендіруге жагдай жасайтын өзара байланысты ережелердің жиынты- 
ғы болуы мүмкін (Ғаіа, 1986). Біркатар тиімді жактарына карамастан, мүндай аньщтама 
бүл кітапта талкыланатын көптеген идеялар жүйесіне жарамайды. Баскаша айтсак, тео- 
риялардың көбі теорияның бір немесе бірнеше шартты комііоненттеріне сэйкес келмей- 
ді, дегенмен оларды көптеген элеуметтанушылар теория деп карастырады.

Бүл тарау Ирвинг Цейтлин (1996) еңбегіне негізделген. Бұл жерде Цейтлиннің талдауы 
оның келісуіне байланысты көрсетілсе де, біраз шектеу жасауға мэжбүр болдык: ағар- 
тушылыкка катысты үздік талдаулары, элеуметтанудың калыптасуына эсер ететін бас
ка да көптеген факторлар жэне Цейтлиннің кейде асыра сілтеп жіберетін түстары бар 
(мысалы, Маркстщ эсері жайлы). Бірак, жалпы алганда, Цейтлиннің бүл тараудағы 
максатымызды орындауда көп көмегі тигені анык.
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3. Біз ағартушылық пен кері ағартушылықтың арасындағы үзілістерге назар аударға- 
нымызбен, Сейдман бұл жерде үздіксіздік пен байланыстың бар екенін көрсетеді. 
Біріншіден, кері ағартушылық Ағартушылық дәуірінде қалыптасқан ғылыми дәс- 
түрді жалғастырды. Екіншіден, ол ағартушылықтың назарын үжымдыққа аударды 
(адамдарға қарағанда) және оны елеулі түрде кеңейтті. Үшіншіден, екеуі де заманауи 
әлемнің мәселелеріне, әсіресе оның адамдар үшін негативті салдарына қызығушы- 
лық танытады.

4. Конт «әлеуметтану» атауын ойлап шығарғанын мойындаса да, Эрикссон (1993) 
«Конт заманауи, ғылыми әлеуметтанудың негізін салушы» деген идеяға қарсы шық- 
ты. Одан гөрі Эрикссон Адам Смит секілді және жалпы шотландтық моралистерді 
заманауи әлеуметтанудың шынайы бастау көзі ретінде бағалады. Оған қоса, Л. Хилл 
(1996), Адам Фергюсон, Ульманн-Маргалит (1997) Фергюсон, Адам Смит және 
Рунделлдің маңыздылығы туралы (2001) қараңыз.

5. Бүған қарсы дәлел ретінде және марксизм мен негізгі әлеуметтану арасындағы ты- 
ғыз байланыс жаиында Сейдманды (1983) қараныз.

6. 1887 жылы ең алғаш рет Джозеф Дицген қолданады, ал 1891 жылы Георгий Плеха
нов осы терминге ерекше назар аударды (Beamish, 2007a). Маркс, әрине, диалекти- 
к^ық материализм көзқарасы бойынша әрекет етсе де, ол ешқашан да бұл концепті- 
ні қолданған емес.

7. Британ әлеуметтануындағы кейінірек болған оқиғалар жайлы Абрамс пен басқалар- 
ды қараңыз (1981).

8.

9.

Смит әдетте шотландтық ағартушылықтың жетекші мүшелерінің қатарына (Chitnis, 
1976, Strydom, 2005) және әлеуметтанудын іргесін қалаған шотландтық моралистер- 
дің бірі (L. Schneider, 1967:хі) болып кіреді.

Бұл туралы Марк Фрэнсис (2011) Спенсердің заманауи аудармашыларының «оның 
laissez-faire капитализмге бейімділігін асыра бағалаған» пікірін растайды Томас 
Леонардтың еңбегін айта отыра (2009), Фрэнсис: «XX ғасырдың екінші жартысына 
дейін Спенсерге laissez-faire капитализмнің пайғамбары ретінде сілтеме жасау дағ- 
дыға айнала қоймаған еді», -  деп жазады (2011:168).



Карл Маркс
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Тарау мазмуны
Кіріспе 
Диалектика 
Диалектикалық әдіс 
Адам әлеуеті 
Айыру
Капиталистік қоғамның құрылымдары
Тарихи материалистік тұжырымдама
Капиталистік қоғамның мәдени аспектілері
Маркс экономикасы: тақырыптық зерттеу
Коммунизм
Сын-пікірлер
Қазіргі қолданылуы

Кіріспе

Маркс өзінің The Communist Manifesto («Коммунистік партия манифесі») 
атты ең танымал еңбегін (Marx and Engels [1848] 1948): «Еуропаны елее кезіп 
жүр, ол -  коммунизм елесі», -  деген сөздермен бастайды. Тура сол елес біздің 
Марксті түсінуіміздің де қыр соңынан қалмай келеді деп айтуға болады. Маркс- 
тің идеяларын оны шабыттандырған саяси қозғалыстардан бөліп қарастыру 
қиын. Дегенмен Том Рокмордың (2002:96) пікірінше, «Марксті марксизмнен 
босатуға» тырысуымыз қажет.

Көп адам үшін Маркс елеулі зерттеуге лайықты ойшылдан гөрі табынатын 
түлғаға айналды. Оның әйгілі есімі автордың идеяларын түсінуді қиындатады. 
Маркс -  саяси қозғалыстар мен социалистік жүйелер өз атымен аталған бірден-бір 
теорияшы. Сіздің достарыңыз бен отбасыңызда мызғымас көзқарастар қалыптас- 
тырған жалғыз теорияшы, бәлкім, Маркс болар. Ол жиі сынға алынады, сондай- 
ак оның еңбегін ешқашан оқымаған адамдар да оны мақтан түтады. Тіпті ізбасар- 
ларының арасында Маркстің идеялары «халықтың апиыны» және «пролетариат 
диктатурасы» деген сияқты үрандарда жиі айтылады, бірақ оның кең ауқымды 
теориясында осы үрандардың рөлі аса еленбейді.

Маркстің әлеуметтік теориясын түсінбеудің көп себебі бар, оның басты- 
сы -  Маркс өзінің әлеуметтік теориясын ешқашан аяқтамаған. Ол ертерек- 
те өз мансабында экономика, заң, мораль, саясат және т.б. салалар бойынша 
жеке еңбектерін жариялап, содан кейін «өзінің арнайы жүмысында сол бөлік- 
тердің өзара байланысын көрсету үшін түтастық ретінде қайтадан үсынуды» 
жоспарлады (Marx, [1932] 1964:280). Ол осы соңғы жүмысын ешқашан жа- 
саған емес, тіпті экономика жөніндегі жеке еңбегін де аяқтамаған. Маркстің 
көп уақыты оқу, журналистика, саяси белсенділік, достары және қарсыласта- 
рымен бірге шағын интеллектуалды, саяси пікірталастарға арналды.
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тырысады. Империя империализмге қарағанда әлдеқайда өршіл, себебі ол бүкіл 
өмірді және оның ең негізгі деңгейлерін бақылап отыруға тырысады.

Жаңа кұқықтық билікті (немесе соған ұмтылуы) империяның жаһандық 
билігінің кілті деуге болады. Ол тәртіп, норма, этикалық ақиқат жарғылары, 
«дұрыс» делінетін жалпы түсінікке негізделген. Бұл зандық формация -  импе- 
рияның билік көзі. Осылайша «дұрыс» деп аталатын нәрсе үшін «гуманитар- 
лык» деп саналатын мәселелерді шешу, келісімдерге кепілдік беру және тіпті 
бейбітшілікті қаламайтындарға күштеп таңу максатында әлемнің кез келген 
жеріндегі мәселеге араласа алады. Нақтырақ айтқанда, ол осы зандық форма
ция үшін «әділ соғыстарға» қатыса алады; біріншісі соңғысын заңдастырады. 
Мүндай соғыстар дүрыс іс-әрекет болып табылады. Демек, осы заңдық фор
мация әлемдегі этикалық тәртіпке қауіп төндіреді деген кез келген нәрсе жау 
болады. Осылайша әділ соғысқа қатысу қүқығы шексіз, ол -  бүкіл өркениет 
кеңістігін қамтиды деген сөз. Әділ соғысқа қатысу қүқығы уақыт жағынан да 
шексіз; ол -  түрақты, мәңгі. Әділ соғыста этикалық тұрғыдан бекітілген әс- 
кери іс-қимылдардың бәрі заңды және оның мақсаты -  қажетті тәртіп пен 
бейбітшілік орнату. Осылайша империя өз күшіне емес, дүрыс деп санала
тын нәрсе үшін күш көрсету қабілетіне негізделеді (бұл үғымның мысалда- 
рын АҚШ-тың Иракқа екі рет, сондай-ақ Ауғанстанға басып кіруінен көруге 
болады).

Империя үштік императивке негізделген. Біріншіден, ол қолынан келгеннің 
бәрін жүмылдыруға тырысады. Кеңпейілді болып көрінеді және либералдық 
пиғыл танытады. Дегенмен қосылу барысында айырмашылықтар, қарсылықтар 
және қақтығыстар жойылып, түтас әлем қүралады. Екіншіден, империя айыр- 
машылықтарды ажыратып, бекітеді. Ерекшеленгендер мәдениет түрғысынан 
дәріптелсе де, заңдық түрғыдан шеттетіледі. Үшіншіден, айырмашылықтарға 
байланысты империя оларды иерархияландыруға, осы иерархия мен ондағы 
айырмашылықтарды басқаруға үмтылады. Иерархияландырумен басқару -  им- 
перияның нақты күші.

Демек, империя тұжырымдамасы -  жаһандану және бүкіл әлемдегі билікті 
айқындау туралы постмодерндік марксистік перспектива. Дегенмен билік ба- 
сындағы капиталистерге немесе капиталистік ұлттарға Караганда, бүл бакылау 
жағдайындағы әлдекайда бұлыңғыр империя болып табылады. Егер империяда 
капиталистер болмаса, пролетариат туралы не деуге болады? Хардт пен Нег- 
ридің пайымынша, пролетариаттың заманы аякталды. Егер пролетариат импе- 
рияга карсы эрекет етпесе, оппозиция кайдан шыгады? Марксистік түрғыдан 
алғанда, Хардт пен Негри оппозициялык күшті ойлап табуы керек, олар бүл та
ранта көңілжыкпастык үшін оппозициялык топты «К Ө П Ш ІЛ ІК »  (multitude) д^п 
атайды. Бүл терминдердің таңдауы кызык. Бір жағынан, «пролетариаттан» жал
пы және абстрактілі, сондай-ак бізді тек экономикаға шектеулі назар аударудан 
алыс үстайды. Екіншіден, империяның ыктимал карсыластарының көп екенін 
анык түсіндіреді; шынында да, империяны баскаратындар көпшілікке Караганда 
азшылыкты күрайды.

Хардт пен Негридің көпшілігі -  империяны әртүрлі жолмен, оның ішінде 
еңбегімен (бұл империядагы нағыз өндіруші күш) колдайтын бүкіл әлемдегі 
адамдар жинағы. Баска әдістермен катар, осы адамдар жиынтыгы түтынудың 
мәдениет идеологиясына сену аркылы және, ең бастысы, оның әртүрлі үсыныс- 
тарын тұтыну аркылы империяны колдайды. Капитализмнің пролетариатка
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Сонымен қатар Маркс өзінің саяси трактаттарында шабыттандыратын (жі- 
герлендіретш) прозаны еркін меңгеретіндей шамасы болса да, күрделі филосо- 
фиялық дәстүрлерге негізделген сөздік қорын өз ыңғайына қарай жиі өзгерте 
отырып, сол терминдерді түсінуді одан сайын қиындата түседі. Вильфредо Па
рето Маркске оның сөздерін жарқанаттар туралы аңыз әңгімемен салыстыру 
а ^ ы л ы  классикалық сын айтты. Біреу қүс екенін айтса, жарқанаттар жылап: 
«Жоқ, біз тышқанбыз», -  дейді. Екінші біреу тышқан десе, олар керісінше: 
«Құспыз», деп наразылық білдіреді. Кімде-кім Марксті түсіндірудің қандай 
да бір нұсқасын жасаса, басқалары соған балама түсініктемелерді ұсына алады. 
Мысалы, кейбіреулер Маркстің адам әлеуетіне қатысты ертеректегі жүмыста- 
рына ерекше көңіл бөледі де, ал оның саяси экономикасын аса елемейді ( Oilman 
1976; Wallimann, 1981; Wartenberg, 1982). Басқалары Маркстің қоғамның эко- 
номикалық қүрылымдарына қатысты кейінгі еңбегіне ерекше мән береді және 
бұл жүмысы оның адам табиғатына қатысты ертедегі ауқымды философия-

1 (Althusser, 1969, Gandy, 1979, McMurty,
978). Марксті түсіндірушілердің бірі осы тарауға сай келетін пікір білдірген: 

«1с жүзінде осы тараудың әрбір тармағына мазмұны жағынан күңгірт деп, кү- 
мәнмен қарайтын білімді оқушының өзі Маркстің ойын жете пайымдау үшін 
жоғарьідағы тамырлас үш тармақты түтастай қарастыру қажеттігін ескере 
бермеиді. (R. Miller, 1991:105). Эрине, әртүрлі түсініктемелердің кез к е л г^  
келіспеушілікті жанжалды жағдайда даулы мәселеге айналдыратын саяси сал- 
дары бар.2

Осы мәселелерге қарамастан, Маркстің теориялары әлеуметтанудың ең 
ӨНШД1 және елеулі ғылыми бағдарламаларын дүниеге әкелді. 1883 жылы 
Маркс қайтыс болғанда, оның жерлеу рәсімінде Энгельс өзінің мадақ өлеңін- 
деп: «Оның есімі мен еңбегі ғасырлар бойы жалғасады» деген сөзін аза түтып 
түрған И адам жоққа шығарғандай болды. Дегенмен Энгельстің сөздері шын- 
дыққа аиналған сияқты. Оның идеяларының ықпалды болғаны соншалықты -  
ТШТ1 оның сыншыларының бірі «қазір біз бәріміз марксшілміз» деп мойында- 
ды (Р. Singer, 1980:1). Ханна Арендт (2002:274): «Егер Маркс ұмытылғандай 
оолып көрінсе, ол Маркстің ойы мен оның енгізген әдістері ескіргендіктен 
емес, керісінше, олардың ақиқатқа айналғаны соншалық -  шығу тегі мүлде 
есте қалмағандықтан», — деп жазды.

Мше, осылайша Маркске оралу әлеуметтануда жүмыс істейтіндер үшін 
соншалықты нәтижелі болатынын көрсетеді. Маркс туралы ойлау әлеумет- 
танудың және біздің қоғамымыздың қаншалықты бағаланатынын айқындауға 
көмектеседі. Маркстің ойларын жаңғырту және қайта түсіндіру әлеуметтану- 
ды қаита жаңартып, ерекшелеу, жаһандану және қоршаған орта сияқты мәсе- 
лелерге жаңа көзқарасты қалыптастырды (Foster, 2000).

Түрлі түсініктемелерге қарамастан, «Маркстің негізгі қызығушылығы тең- 
С13Д1КТЩ тарихи тамырына, әсіресе оның капитализм жағдайындағы ерекше 
формасына қатысты болды» деген жалпы келісім бар. Алайда Маркстің көз- 
қарасы біз қарастыратын көптеген теориялардан ерекшеленеді. Маркс үшін 
қоғамның қалай жүмыс істейтіні туралы теория сыңаржақ болады, себебі оның 
негізгі оиы қоғамды қалай өзгерту керектігі туралы теория еді. Демек, Маркс- 
Т1Ң теориясы -  капитализм аясындағы теңсіздікті және оны қалай өзгертүге 
болатынын талдау.

Капит^изм әлемдегі басымдыққа ие болғандықтан және ең манызды ком- 
мунистік баламалар жойылып кеткендіктен, кейбіреулер Маркс теориялары-
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НЫҢ өзектілігі де жоғалды деп дауласа алады. Дегенмен Маркстің капитализм- 
ге талдау жасағанын түсінгеннен кейін, біз оның теориялары бұрынғыға Ка
раганда бүгінгі күні өте өзекті екенін байқаймыз (Antonio, 2011; McLennan, 
2001:43). Маркс капитализмнің дағдарыстарға беталысын түсіндіретін бол- 
жамдар үсынды, оның созылмалы теңсіздік сипатын әшкерелеп көрсетті, егер 
одан ештеңе өнбесе, капитализмнің өз уәделеріне сай өмір сүруін талап ете- 
ді. Маркстің мысалы теория туралы маңызды ойды тудырады. Тіпті олардың 
ерекше болжамдары расталмаса да, Маркс кауіптенген пролетариат револю- 
циясы болмаса да, бүл теориялар біздің казіргі коғамымызға балама ретінде өз 
кұндьілығын әлі күнге жойған жок. Теория бізге не болатынын айтпауы мүм- 
кін, бірақ олар не болу керек екенін талкылап, теорияның өзі елестеткен өзге- 
рісті енгізуге немесе алдын ала болжаған өзгерістерге карсы түру үшін бізге 
жоспар әзірлеуге көмектеседі.

Диалектика

Владимир Ленин (1972:180) «неміс философы Г.В. Гегельді түсініп алмас 
бұрын, ешкім де Маркстің жүмысын толык түсіне алмайтынын» мәлімде- 
ген. Біз тек оның растығына күдікпен карай аламыз, себебі Гегель -  түсі- 
нуге ең киын философтардың бірі. Дегенмен Маркстің басты тұжырымда- 
масы -- диалектиканы кабылдау үшін Гегельдің кейбір түжырымдамаларын 
түсінуіміз кажет.

Диалектикалык философия идеясы гасырлар бойы калыптасты (Gadamer, 
1989). Оның негізгі идеясы -  карама-кайшылыктардың бірлігі. Көптеген фило- 
софиялар, шын мәнінде акылга конымды магынада, кайшылыктарды кателік- 
тер ретінде карастырса, диалектикалык философия кайшылыктар шын өмірде 
бар және шындыкты түсінудің ең дұрыс әдісі осы карама-кайшылыктардың 
дамуын зерттеу деп сенеді. Гегель тарихи өзгерістерді түсіну үшін карама-кай- 
шылык идеясын колданды. Гегельдің пікірінше, шын өмірдің мәні карама-кай- 
шылыкты түсініктемелерінен, біздін карама-кайшылыктарды шешу әрекетте- 
ршізден және дамып келе жаткан жаңа карама-кайшылыктардан тарихи өзге- 
ріс туындады.

Сондай-ак Маркс тарихи өзгерістерге кайшылыктардың ортактыгын мо- 
йындадьі. Біз оны «капитализмнін карама-кайшылыктары» және «таптык ка- 
рама-кайшылыктар» сиякты танымал тұжырымдардан көріп отырмыз. Алайда 
Гегельден өзгешелігі -  Маркс бұл карама-кайшылыктардың біздің түсінігіміз- 
де, ягни ойымызда іске асатынына сенбеді. Керісінше, Маркс үшін бұлар — пак
ты, бар кайшылыктар (Wilde, 1991:277). Маркс үшін мүндай карама-кайшы- 
лыктар жайлы орындыкта отырган философтың ой-түсінігімен емес, әлеумет- 
Т1К әлемді өзгертетін кан төгісті күреспен шешіледі. Бұл өте маңызды өзгеріс 
болды, себебі ол Маркске өз диалектикасын философия саласынан шыгарып, 
материалдык әлемге негізделген әлеуметтік катынастарды зерттеу саласына 
енпзуге мүмкіндік берді. Диалектикалык көзкарастын көптеген әлеуметта- 
нушылардың ойлау әдісінен үлкен айырмашылыгы болса да, бұл -  Маркстің 
еңбепн әлеуметтану үшін соншалыкты манызды ететін тәсіл. Диалектика әр- 
түрлі деңгейлердің біртұтас бүтіндікке үкыпты түрде бейімделуіне катысты 
дәстүрлі әлеуметтануга деген кызыгушылыктан гөрі, әлеуметтік шындыктың 
әртүрлі деңгейлері арасындагы кактыгыстар мен карама-кайшылыктарга кы- 
зыгушылык тудырады.
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Мысалы, капитализмдегі қайшылықтардың бірі — жұмысшылар, зауыттар 
ЖӘН6 жұмыс істейтін басқа өндіріс құралдарына иелік өтбтін капиталистер 
арасындағы қарым-қатынас. Капиталист жұмысшылардың еңбегінен пайда 
табу үшін оларды қанайды. Жұмысшылар капиталистерге қарсы, еңбегіне 
қарай өз үлбсін алғысы көлсді. Маркс мүны «капитализмнің табиғатындағы 
бітіспес қарама-қайшылық» дейді. Капитализм кеңейіп қүлаш жайған сайын 
жүмысшылардың саны өсіп, қанаушылық күшейген үстіне күшейеді. Ол үшін 
капитализм кішігірім фирмалардың бизнеспен айналысуын шектеп, көп адам- 
дарды жүмысшыларға айналуға мәжбүрлейді. Капиталистер пайда табу үшін 
өзара бәсекелесіп, жүмысшыларды одан әрі қанауға салады, сөйтіп олардың 
арасындағы шиеленіс бірте-бірте асқына түспек. Бұл қайшылықты философия 
арқылы емес, тек әлеуметтік өзғерістермен шешуғе болады. Қанау деңғейінің 
артуы жұмысшылар қарсылығын одан сайын күшейтеді. Ал қарсыласу одан 
да катал қанау мен қысым көрсетуді тудырады және бүл екі тап арасындағы 
бітіспес қарама-қайшылыққа алып келеді (Boswell and Dixon, 1993).

Диалектикалық әдіс

Маркстің нақты, шынайы қайшылықтарға назар аударуы әлеуметтік диалоғ- 
ті зерттеудің ерекше әдісіне жол ашты, ол да «диалектикалық» деп аталады 
(Т. Ball, 1991; Friedrichs, 1972; Oilman, 1976; L. Schneider, 1971; Starosta, 2008).

Факт және құндылық

Диалектикалық талдауда әлеуметтік құндылықтар әлеуметтік фактілерден 
ажыратылмайды. Көп әлеуметтанушы өздерінің құндылықтары әлеуметтік 
тіршілік туралы фактілерді зерттеуден дербес және солай болуы керек деп 
сенеді. Диалектикалық ойшылдың әлеуметтік әлем туралы зерттеуде «құн- 
дылықтарды ескермеуі мүмкін емес, сонымен қатар қажетсіз» деп санады. 
Өйткені мүндай әрекет қоғам мәселелерінің шешу жолдарын іздеуде үсына- 
ры аз, адам болмысына жат әлеуметтану пайда болады. Фактілер мен қүнды- 
лықтар, сөзсіз, бір-бірімен тығыз байланысты, сол арқылы әлеуметтік қүбы- 
лыстарды зерттеу құндылықтарға бағытталған. Мысалы, Маркс үшін капи- 
талистік қоғамды талдауда бейтарап болу мүмкін емес және мүмкін болса да 
қажетсіз еді. Бірақ Маркстің өзі зерттеғен дүниесіне эмоциялы түрде арала- 
суы оның бақылауларының дәл емес екенін білдірмейді. Маркстің бүл мәсе- 
лелерғе қатысты қызықты көзқарастарынан оның капиталистік қоғамның та- 
биғатын барынша терең түсінғенін аңғарамыз. Аз ғана қызығушылық таныт- 
қан студент жүйенін динамикасына оншалық терең бойлай алмауы мүмкін. 
Шын мәнінде, ғалымдардың еңбектерін зерттеумен айналысатын ғалымның 
идеясы көбінесе қиял және ең жақсы ғалымдар — өздерінің идеяларына аса 
ынталы адамдар (Mitroff, 1974).

Өзара қарым-қатынас

Диалектикалық талдау әдісі әлеуметтік әлемнің түрлі бөліктерінін арасын- 
дағы қарапайым, біржақты, себеп-салдарлық қатынастарды көрмейді. Диа- 
лектикалық ойшыл үшін, себеп-салдарлы ойшылдармен салыстырғанда, әлеу-
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меттік эсерлер бір бағытта ғана жүрмейді. Диалектик үшін бір фактор екін- 
шісіне эсер етуі мүмкін, сондай-ақ соңғысы алдыңғысына бір мезетте эсер 
ете алады. Мысалы, капиталистердің жүмысшыларды қанай түсуі олардың 
наразылығын өршітіп, күрескер болуға итермелейді, бірақ пролетариаттың 
күрескерлік рухының өсуі олардың қарсылығын басу үшін капиталистерді 
одан да эрі қанай түсуге мэжбүрлеуі мүмкін. Мүндай ойлау дегеніміз -  диа
лектик ешқашан элеуметтік элемдегі себеп-салдарлық қатынастарды қарас- 
тырмайды деген сөзді білдірмейді. Бұл диалектикалық ойшылдардың себепті- 
лік туралы айтқан кезде, элеуметтік факторлардың арасындағы өзара қарым- 
катынастарға, сондай-ақ өздері сөз еткен элеуметтік өмірдің диалектикалық 
жиынтығына баса назар аударғанын көрсетеді.

Өткен шақ, қазіргі кез, болашақ
Диалектиктер элеуметтік қүбылыстардың қазіргі элемдегі қарым-қатынасын 
ғана емес, сонымен қатар осы заманауи шындықтың өткен шақтағы (Bauman, 
1976:81) жэне болашақтағы элеуметтік қүбылыстарға қатынасын қарасты- 
рады. Диалектикалық элеуметтану үшін екі ерекше мағына бар. Біріншіден, 
Маркс ([1857-1858] 1964) қазіргі заманғы капитализмнің бастау көзі жай- 
лы зерттеуінде атап айтқандай, диалектикалық элеуметтанушылар заманауи 
элемнің тарихи тамырларын зерттеумен айналысатынын білдіреді. Шын мэ- 
нінде, диалектикалық ойшылдар көптен тарихи зерттеулер жүргізілмеген соң 
казіргі заманғы элеуметтануды қатаң сынға алады. Маркстің осыған қатысты 
ойларының жақсы үлғісін The Eighteenth Brumaire o f Louis Bonaparte («Луи 
Бонапарттың он сеғізінші брюмеріндегі») белғілі дэйексөзінен табуға болады:

«Ер адамдар өз тарихын жасайды, бірақ олар мүны өздері қалағандай 
жасамайды, олар оны өздері таңдаған жағдайлардың ықпалымен емес, 
өткен заманнан бері тікелей жалғасып келе жатқан жағдайлардың ықпа- 
лымен жасайды. Барлық өлі ұрпақтың дэстүрі тірілердің миында қорқы- 
нышты түс сияқты анталап түр».

(Магх, [1852] 1970:15)

Екіншіден, көптеген диалектикалық ойшылдар қоғамның болашақ бағытта- 
рын түсіну үшін қазіргі элеуметтік үрдістерге жүгінді. Болашақ мүмкіндіктерге 
қызығушылықтың негізгі себептерінің бірі -  диалектикалық элеуметтанудың 
саясилығы. Ол жаңа мүмкіндіктер тудыратын тэжірибелік қызметті ынталан- 
дыруға мүдделі. Дегенмен, диалектиктердің пікірінше, болашақ элемнің таби- 
ғатын көріп-тану қазіргі элемді мұқият зерделеу арқылы ғана мүмкін болады. 
Олардың пікірінше, болашақтың қайнар көзі қазіргі кезде тіршілік етеді.

Шарасыздыққа мойынсүнбау
Қазіргі жэне келешектегі қарым-қатынастың диалектикалық көзқарасы -  бола- 
шақты қазіргі таңда анықтайды дегенді білдірмейді. Теренс Бал (1991) Марксті 
«тарихи шарасыздықты ұстанушы» емес, «саяси мүмкіндіктерді көруші» деп 
сипаттайды. Әлеуметтік қүбылыстар үнемі эрекет үстінде жэне қозғалыста 
болғандықтан, элеуметтік элем қарапайым, детерминистік үлгіге қарсы тұрады. 
Болашақ қазіргі заманғы модельғе негізделуі мүмкін, бірақ ол міндетті емес.^
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Маркстщ тарихи зерттеулері адамдардың таңдау жасайтынын, бірақ бұл таң- 
даулардың шектеулі екенін көрсетті. Мысалы, Маркс қоғам таптық күреспен 
аиналысатынына және адамдар «қоғамның революциялық қайта қалпына кел- 
тірілуше немесе қарсылас таптардың жалпы күйреуіне» қатыса алатынына 
сенді (Marx and Engels [1848] 1948). Маркс болашақты коммунизмнен табу ке- 
рек деп үміттенді, бірақ оның келуін жүмысшылардың енжар қалыпта күте ала
тынына сенбеді. Коммунизм олардьщ таддауы мен күрес жолы арқылы ғана келеді.

детерминистикалық ойлауды қабылдамау -  диалектикалық тезистің, анти- 
тезистщ, синтездің ең танымал үлгісін әлеуметтану үшін пайдалануға жеткілік- 
С13. Ьүл қарапаиым модель әлеуметтік кұбылыстың қарама-қарсы формасын 
үдыратынын және екеуінің арасындағы қақтығыс жаңа, синтетикалық әлеуметтік 
формата әкелш соғатынын білдіреді. Бірақ нақты әлемде ешқандай шарасыз- 
дықтар болмаиды. Сонымен қатар әлеуметтік қүбылыстарды қарапайым тезис- 
ке, антитезиске және кейбір марксистер қабылдаған жалпыландырылған кате- 
горияларға бөлу оңай емес. Диалектика үлкен абстракцияларды емес, шынайы 
қарым-қатынастарды зерттеуге қызығушылық танытады. Марксті Гегельден 
^ыстатқан дәл осы үлкен абстракциялармен айналысуға қарсылығы -  оны 
Оүпнп күні тезис, антитезис, синтез сияқты диалектиканын қарапайымдануы- 
нан бас тартқызды. ^

Аіггорлар және құрылымдар

Диалектикалық ойшылдар сондай-ақ субъектілер мен әлеуметтік қүрылымдар 
арасындағы динамикалық қарым-катынастарға қызығушылықбілдіреді. Маркс 
СӨЗС13, әлеуметтік талдаудын негізгі деңгейлері арасындағы түрақты өзара әре- 
кетін паиымдауға шебер болды. Маркс ойынын өзегі -  адамдар мен олар жасай- 
тын кең ауқымды қүрылымдар арасындағы қарым-қатынас (Lefebvre 1968-8) 
bip жағынан, бүл кең ауқымды қүрылымдар адамдардың өз мақсаттарын жүзе- 
ге асыруға көмектеседі; екінші жағынан, олар адамзат үшін елеулі қатер төнді- 
реді. Бірақ диалектикалық әдіс бүдан да күрделі, өйткені диалектик өткен шақ 
қазірп кез бен болашақтағы акторлар және қүрылымдар сияқты мән-жайларды’ 
қарастырады.^2.1-сызба -  осы құбылыстардың өте аукымды және күрделі тұр- 
ғысының оңаилатылған сызба нүсқасы. ^

2.1-СЫЗБА •  Әлеуметтанулық тұрғыға тиісті диалектиканың сызба нұсқасы
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Адам әлеуеті

Бұл тараудың бір бөлігі Маркстің макроәлеуметтануын талқылауға, атап айт- 
қанда, капитализмнің макроқұрылымдарына талдау жасауға арналған. Бірақ 
бұл тақырыптарды талдауға кіріспес бұрын Маркстің әлеуметтік шындықтың 
микроскопиялық аспектілері туралы ойларынан бастауымыз қажет. Маркс 
капиталистік қоғамның адам әлеуетіне, оның еңбекке деген қатынасына және 
капитализм тұсындағы оның иеліктен айрылу қарама-қайшылықтарына сыни 
талдау жасады. Ол біздің адами әлеуетіміз бен капиталистік қоғамда жұмыс 
істеуіміз арасында нақты қайшылық бар деп санады.

Маркс ([1850] 1964:64) адамдар -  «әлеуметтік қатынастардың ансамблі» 
екенін өзінің ертеректегі жұмысында жазған. Бұл біздің, адам әлеуетінің, пак
ты әлеуметтік қарым-қатынастарымызбен және институттык контексімізбен 
тығыз байланысты екенін көрсетеді. Сондықтан адам табиғаты статистикалық 
емес, тарихи және әлеуметтік тұрғыдан өзгереді. Адам әлеуетін түсіну үшін біз 
әлеуметтік тарихты түсінуіміз керек, өйткені адам табиғаты, Маркстің пікірін- 
ше, сол қоғамның тарихын қалыптастыратын диалектикалық қарама-қайшы- 
лықтар арқылы қалыптасады.

Маркстің ойынша, әлеуметтік және тарихи факторларды есепке алмай, 
адам әлеуетінің тұжырымдамасын жасауға болмайды, бірақ оларды ескеру -  
адам табиғатының тұтастай тұжырымдамасының болмауымен бірдей емес. 
Бұл түжырымдаманы қиындатады. Маркс үшін жалпы адам әлеуеті бар, бірақ 
одан да маңыздысы -  оның «әрбір тарихи дәуірде өзгеретіні» (Marx, [1842] 
1977:609). Жалпы адам әлеуеті туралы айтқан кезде, Маркс кездесетін турлер 
терминін жиі қолданды. Ол бұл арқылы адам үшін ерекше және адамдарды 
басқа түрлерден даралайтын әлеуеттер мен күштерді білдірді.

Кейбір марксистер, мысалы Луи Альтуссер (1969:229), Маркстің адамзатқа 
сенбейтінін мәлімдеген еді. Қоғамды өзгертуге мүдделі біреу үшін адам табиға- 
тын төмендететіндей негіз бар. Адамзат табиғаты туралы, яғни біздің «табиғи» 
ашкөздігіміз, зорлық-зомбылыққа «табиғи» бейімділігіміз, «табиғи» гендерлік 
айырмашылықтарымыз туралы ойлар кез келген әлеуметтік өзгерістерге қар- 
сы тұру үшін жиі пайдаланылады. Адами табиғаттың мүндай түжырымдама- 
сы тумысынан консервативті болады. Біздің мәселелеріміз адам табиғатына 
байланысты болса, жағдайды өзгертуге тырысудың орнына, соған бейімделуді 
үйренуіміз керек.

Дегенмен Маркстің адам табиғатына қатысты өзіндік түсінігі болғанына 
көп дәлел бар (Geras, 1983). Шынында да, адам табиғаты жоқ деп айтудың еш 
мағынасы жоқ. Біз тіпті қүр тақтаға үқсайтын болсақ та, тақта бір нәрседен 
жасалуы керек және оның бетінде бор іздері пайда болуы үшін табиғаты бо- 
луы тиіс. Адам табиғатының кейбір тұжырымдамасы -  кез келген әлеуметта- 
ну теориясының бір бөлігі. Адам табиғаты туралы біздің түжырымдамамыз 
қоғамның қалай өмір сүре алатынын және оны қалай өзгертуге болатынын 
анықтайды, бірақ Маркс теориясындағы ең маңызды нәрсе -  қоғамның қалай 
өзгеруі қажеттігін көрсетеді. Нақты мәселе -  бізде адам табиғаты бар-жоғында 
емес, бұл табиғаттың қандай түрі өзгермейтін немесе тарихи үдерістерге ашық 
па, жоқ па деуде (адам әлеуетінің идеясын қолдану бүл жерде оны ашық деп 
санайтынымызды көрсетеді):

«Біз идеямен, оның қаншалықты қауіпті болатынына қарамастан, бетпе-
бет кездеспесек, адами табиғатымыз бен түрлерді түсінбесек, біз неден
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КАРЛ МАРКС
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Карл Маркс 1818 жылы 5 мамырда Трир қаласын- 
да, Пруссияда дүниеге келген (Antonio, 2011; Beilharz, 
2005е). Оның заңгер әкесі отбасының орта тапқа сай 
өмір сүруін қамтамасыз етті. Ата-анасының екеуі де 
раввин отбасынан шыққан, бірақ кәсіптік себептерге 
байланысты әкесі Карлдың бала кезінде лютерандық 
дінге өтеді. 1841 жылы Маркс Берлин университетінде 
философия ғылымының докторы атағын алды. Берлин 
университет! Гегельдің және өз ұстазының ілімін қол- 
дап, оған сыни көзбен қараған жас гегельшілердің зор 
ықпалында болды. Маркстің докторантурасы құрғақ 
философиялық трактат еді, алайда оның кейінгі көпте- 
ген идеяларына түрткі болғаны анық. Бітіргеннен кейін 
ол либералды-радикалды газетте автор болды және он 
айдың ішінде бас редактор болып тағайындалды. Де- 
генмен саяси ұстанымдарына байланысты, кейінірек 
бұл басылымды үкімет жауып тастады. Осы кезеңде жа- 
рияланған алғашқы эсселері Маркстің өмір бойы бас- 
шылыққа алған бірқатар ұстанымын айқындады Олао 

г е г е л ь ^ ^  гуманизммен және жастық идеализммен қанаттанған еді. Ол
льдік философияның абстрактілігінен, утопиялық коммунистердің аңғал армандаоынан 

с=ндаи-ак мерз,„,нен бурын саяси арекетдеп санайтын арекеттергГша^ы Д н  
ден бас таргты. Маркс осы белсендіаерді қабылдамай, өз вмірлік жумысының негізін қалады:

«Практикалық әрекеітер, тіпгі көпшілік іске асырса да, цауіпті бодған кезде одарға тез

S f a T ГаГлаГ* "'^ьіл.ойымызды, сеніыімізді
баураған идеялар, ар-ужданымызға сай келетін идеялар өзгенің журегін толкытпай

" л а і Г "  басьіу аркылы сана жа■

(Marx, [1842] 1977:20)

кТтуге іГ ж б ™  б о л і Т п " '  атыосферасы ушін Герыаниядан
^ оның жақтастарының идеяларымен күресін

саяси а к Г о - к Т " " "  с о ц и а л и з іе н  ^ и е  а к ь Г ы н
лизылі го Гы Т  танысты. Ол өзінің интеллектуалды бағдарын қалыптастырған геге-
кай ы оы м л Гко!!,"* "''-’ "® біріктірді, Бул жерде оның өмір б о ^ ы  досы,
леск о т . і а  бо^іатын адам -  фридрик Энгельспен (Carver, 1983) кез-
тағдайлзплы ‘^ ? '“  өндірушінің улы Энгельс жумысшы таптың алдында турған
жағдаиларды социалиста сынға алды. Марксгің жуыысшы табының қайгы-қасіретіне мейір-

Маркс П a o и ж л e ^ " " ' - зсері нен туындады. 1844 жылы Энгельс пен 
Маркс Париждегі эигілі дәмханада ұзақ эңгімелесіп, өмір бойғы қауымдастыққа негіз кала-

жэне біолеске’'. теориялық салалардағы толық келісіыіміз болды.
жане бірлескен жумысыыыз сол уақыттан бері басталады., -  деп айтты (McLellan, 1973 131)
( o a a o l l T J n n " " ' ' '  - Р “ " -Д Ь ,, бул кезецде Маркс квптеген туынды^рьш'
1tS “ ) ГМ845 Т ч к б Г  “ " " Г  ішінде The Holy Family («Қасиепі

екеуін де Энгел1спен’ ^р^:Г„“ ГонТай'Так;^^^^^^^

ф и Т ь :к ;"ь Т н 7 ь :л " ;? н 'ж а « Т "  эконоыикалык жане филосо-

6 o Z  М ап кс'тГп и ^  ' ' Т " " ' ” " айырмашылықболды. Маркс теориялық беталысты ұстанған, даңғаза интеллектуал еді және өз отбасының
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жағдайын ерекше күйттейтін. Энгельс практик-ойшыл, ұқыпты жэне мұнтаздай бизнесмен, от- 
басы институтына сенбеген адам еді. Айырмашылықтарына қарамастан, Маркс пен Энгельс 
кітап пен мақалаларын ынтымақтаса жазып, радикалды ұйымдарда жұмыс істейтін тығыз одақ 
құрады. Ал Энгельс Маркстің интеллектуалдық және саяси тұрғыдан алаңсыз жұмыс істеуі үшін 
тіпті оған өмір бойы жәрдемдесіп тұрды.

Маркс пен Энгельс есімдерінің тығыз байланысына қарамастан, Энгельс өзінің кіші серіктес 
болғанын былай деп түсіндірді:

«Маркстің өзі де менсіз істей алатын еді. Маркстің тындырған ісіне мен қол жеткізе ал- 
мас едім. Маркс жоғарырақтұрды, көрегендеу болды, басқаларға қарағанда көзқарасы 
барлык, заттарға кеңірек және жылдам болды. Маркс «данышпан» болды».

(Engels, cited in McLellan, 1973:131-132)

Көп адамдар Энгельстің Маркс еңбектерінің бірталай қырын түсінбегеніне сенеді (С. Smith, 
1997). Маркс қайтыс болғаннан кейін Энгельс Маркс теориясының жетекші өкілі болды және 
әртүрлі жолмен Маркске саяси тұрғыдан адал болып қалса да, оны түрлі жолмен толықтыр- 
ды.

Оның кейбір жазбалары Пруссия үкіметінің берекесін қашырғандықтан, француз үкіметі 
(пруссиялықтардың өтініші бойынша) 1845 жылы Марксті елден қуып жіберді, содан кейін 
ол Брюссельге көшті. Радикализмге бет бұрып, халықаралык, революциялық қозғалыстың 
белсенді мүшесіне айналды. Ол Коммунистік лигамен байланыста болды және ондағылар 
ұйымның мүрат-мүдделерін түсіндіретін құжат (Энгельспен бірге) жазуды өтінді. Нәтижесін- 
де 1848 жылы ([1848] 1948) Communist Manifesto («Коммунистік манифест») дүниеге келді, 
бұл жұмыс саяси ұрандарды (мысалы, «Барлық елдердің пролетариаттары, бірігіңдер!») да- 
былдатумен ерекшеленді.

1849 жылы Маркс Лондонға көшті және 1848 жылғы саяси төңкеріаердің сәтсіздікке ұшы- 
рауына байланысты революциялық белсенділіктен бас тартып, капиталистік жүйенің дамуы 
туралы аса күрделі және егжей-тегжейлі зерттеулерге көшті. 1852 жылы ол капитализмдегі ең- 
бек жағдайларына арналған атақты зерттеулерін британ мүражайында бастады. Бүл зерттеулер 
соңында 1867 жылы басылып шыққан Capital («Капиталдың») үш томына жол ашты, қалған 
екеуі қайтыс болған соң жарияланды. Ол осы жылдар ішінде кедейлікте, өзінің жазбалары 
мен Энгельстің қолдауы арқылы өмір сүрді. 1864 жылы Маркс халықаралық қызметке, жү- 
мысшылардың халықаралық қозғалысына қосылу арқылы саяси қызметке қайта оралды. Көп 
ұзамай осы қозғалыстың көсеміне айналып, оған бірнеше жылын арнады. Ол Интернационал- 
дың көшбасшысы ретінде де, «Капиталдың» авторы ретінде де атаққа ие бола бастады. Бірақ 
1876 жылы Интернационалдың ыдырауы, әртүрлі революциялык, қозғалыстардың сәтсіздікке 
ұшырауы және жеке ауруы Маркске әсерін тигізді. Оның әйелі -  1881 жылы, қызы -  1882 жылы, 
Маркстің өзі 1883 жылдың 14 наурызында қайтыс болды.

алшақтай алатынымызды немесе ығыстыру нені білдіретінін біле ал- 
маймыз. Сондай-ақ «қимыл-қозғалыс күштеріміздің» қайсысын эман- 
сипациялық мақсаттарға жету үшін оятуымыз керек екенін анықтай 
алмаймыз. Адам табиғатының анықтамасы, қаншалықты толық емес 
және сенімсіз болса да, фантастикалық емес, нақты баламаларды із- 
деудегі ең қажетті қадам. Біздің «түрлер» туралы әңгімеміз әрі қарай 
жалғасатыны сөзсіз».

(D. Harvey, 2000:207)

6-253
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Еңбек

Маркс үшін түрлер мен адам әлеуеті еңбекпен тығыз байланысты:

«Еңбек, ең алдымен, адам және табиғат екеуі де қатысатын процесс және 
онда өз еркімен, адам өзі мен табиғат арасындағы материалдық реакция- 
ларды реттейді және басқарады... Осылайша, сыртқы әлемде әрекет етіп, 
оны өзгерткенде, сол арқылы ол өзінің табиғатын да өзгертеді. Ол өзінің 
қалғыған қабілетін дамытады және оларды өз еркіне бағынуға мәжбүр 
етеді.
...Біз еңбекті тек адам ретінде белгілейтін форма түрінде қарастырамыз. 
Өрмекші тігіншіге үксайтын операцияларды жүзеге асырады, ал аралар 
өзінің ұяшықтарын жасағанда сәулетшіні үятқа қалдырады. Бірақ үздік 
аралардың нашар сәулетшіден айырмашылығы — сәулетші өз қүрылы- 
сын дүниеге алып келмес бүрын оны өз қиялында елестетеді. Әрбір ең- 
бек процесінің соңында біз оның басында жүмысшы қиялында өмір сүр- 
ген нәтижеге қол жеткіземіз. Ол жүмыс істейтін материалдағы форманы 
өзгертіп қана қоймай, сонымен қатар мақсатын да түсінеді».

(Marx, [1867] 1967:177-178)

Бұл дәйексөзде Маркстің еңбек пен адам табиғаты арасындағы қарым-қа- 
тынасқа қатысты көптеген маңызды пікірін көреміз. Біріншіден, бізді басқа 
жануарлардан, біздің түрлерімізден ерекшелендіретін нәрсе -  еңбегіміздің 
бүрын қиялымызда ғана болған нәрсені жасайтынында. Біздің өніміміз мақ- 
сатымызды көрсетеді. Маркс ішкі ойымыздың объективтілшнен тыс сыртқы 
объектілерді жасайтын осы процесті атайды. Екіншіден, бұл еңбек -  материал- 
дық (Sayers, 2007). Ол материалдық қажеттіліктерімізді қанағаттандыру үшін 
табиғаттың маңызды аспектілерімен (мысалы, жемістер мен көкөністерді өсі- 
ру, ағаштарды кесу сияқты) жүмыс істейді. Соңында, Маркстің пайымдауын- 
ша, бұл еңбек табиғаттың материалдық аспектілерін ғана емес, сонымен қатар 
біздің өзімізді, оның ішінде қажеттіліктерімізді, санамызды және адами таби- 
ғатымызды өзгертеді.

Еңбек бір мезгілде: 1) біздің мақсатымызды объективтеу; 2) адам қажет- 
тіліғі мен материалдық объектілер арасындағы маңызды қарым-қатынасты 
орнату; 3) біздің адами табиғатымызды өзгерту бола алады.

Маркстің еңбек терминін пайдалануы экономикалық юызметпен шектел- 
мейді; ол біздің мақсатымызға сәйкес табиғаттың материалдық аспектілерін 
өзғерткен барлық өнімді әрекеттерді қамтиды. Бұл еркін мақсатты әрекет ар- 
қылы пайда болған нәрсе -  адам табиғатының өрнеғі және оның өзгеруі.

Көріп отырғанымыздай, еңбек процесі капитализм кезінде өзғеріп, біз- 
ге Маркстің теориясын түсінуге қиындық тудырады, бірақ суретшінің шы- 
ғармашылығын ойлаған кезде Маркстің түжырымдамасына жақындаймыз. 
Өнер туындысы — суретшінің ойы. Маркс бойынша, сурет — суретшінің 
объективтілігі. Дегенмен өнерді жасау процесі суретшіні өзгертеді. Өнер 
туындысы арқылы суретшілердің өнер өзгерісі туралы немесе суретші объек- 
тивтеуді қажет ететін жаңа көзқарасты білуі мүмкін. Сонымен қатар аяқтал- 
ған өнер туындылары суретшінің тарапынан жаңа мағынаға ие болуы және 
суретші осы жүмысты немесе жалпы өнердің түжырымдамасын өзгертуі 
ықтимал.
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Еңбек, ТІПТІ көркемдік еңбек қажеттілікке жауап береді, ал еңбектің өзгеруі 
біздің қажеттіліктерімізді де өзгертеді. Қажеттіліктерімізді қанағаттандыру 
жаңа қажеттіліктердің пайда болуына әкелуі мүмкін (Marx and Engels, [1845- 
1846] 1970:43). Мысалы, алые қашықтыққа тасымалдау қажеттілігімізді қана- 
ғаттандыру үшін автокөліктер өндірісі автожолдарға деген жаңа қажеттілікті 
тудырды. Автомобильдерді алғаш рет ойлап тапқан кезде автокөліктерді ка
жет ететіндер аз деп ойлағанымен, қазір адамдардың көпшілігі көлік қажет 
екенін сезеді. Осыған үқсас өзгерістер ұялы телефонға қатысты болды (мыса
лы, iPhone). Ғасыр бұрын ұя.ты телефондарға қажеттілік аракідік қана болса, 
қазіргі кезде көпшілік жеке телефонды қажет етеді және жаңартылған модель- 
дерді, жарыққа шығуына қарай, үдайы сатып алып отырады.

Біз жүмысты мүқтаждығымызға жауап ретінде істейміз, бірақ еңбектің өзі 
біздің қажеттілігімізді өзгертеді, бұл, өз кезегінде, өндірістік қызметтің жаңа 
формаларының туындауына алып келуі мүмкін. Маркстің пікірінше, қажеттілі- 
гімізді еңбек арқылы түрлендіру -  адамзат тарихының қозғаушы күші.

«Өндірісте объективті жағдайлар ғана өзгермейді... бірақ өндірушілер де 
өзгереді, олар өздерінің бойынан жаңа қасиеттерді шығарып, өндірісте 
өзін дамытып, түрлендіреді, жаңа күштер мен идеяларды дамытады, қа- 
рым-қатынастың жаңа режимдерін өзгертеді, жаңа қажеттіліктер мен 
жаңа тіл туындатады».

(Marx, [1857-1858] 1974:494)

Маркс үшін еңбек -  біздің шынайы күшіміз бен әлеуетімізді дамыту. Мате- 
риалдык болмысты максатымызға сай етіп өзгертсек, біз өзімізді де өзгертеміз. 
Сонымен катар еңбек -  әлеуметтік кызмет. Жүмыс бірлескен өндіріс барысын- 
да, яғни баскалар біздің жүмысымызға кажетті кұралдарды немесе шикізатты 
үсынғандыктан немесе біздің еңбегіміздің жемісін көргендіктен, баскалармен 
тікелей байланысты. Еңбек жеке адамды ғана өзгертпейді, коғамды да өзгерте- 
ді. Шындығында, Маркс үшін адамның адам ретінде пайда болуы коғамға бай
ланысты. Маркс: «Адам -  тек коғамда ғана адамға айнала алатын әлеуметтік 
жануар емес, ол тікелей мағынада 20о и д е г е н д і  білдіреді», -  деп жазды 
([1857-1858] 1964:84]. Сондай-ак Маркс бұл өзғерістердің тіпті біздің сана- 
мызды да камтитыны жайлы айтады: «Демек, сана -  әуел бастан әлеуметтік 
өнім және адамдар жер бетінде тіршілік етіп тұрғанда солай болып кала бере- 
ді» (Marx and Engels, [1845-1846] 1970:51). Сонымен, адамның еңбек аркылы 
өзгеруі және коғамның өзгеруі бір-бірінен ажыратылмайды.

Айыру

Маркс еңбек пен адам табиғаты арасында тәуелділік бар деп санағанына ка- 
рамастан, осы катынас капитализм аркылы бұрмаланған деп ойлады. Бүл бү- 
зылған карым-катынасты муліктен айыру деп атайды (Beilharz, 2005a; Cooper, 
1991; Meisenhelder, 1991). Маркстің адам табиғаты мен мүліктен айыру түжы- 
рымдамасын талкылау ертеректегі еңбектерінен бастау алады. Капиталистік 
коғамның табиғаты туралы өзінің кейінгі жүмысында «муліктен айыру» деген 
философиялык терминнен жалтарды, бірак муліктен айыру оның басты мәсе- 
лесінің бірі болып калды (Barbalet, 1983:95).
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Маркс капитализмнің арқасында біздің еңбегімізге деген қарым-қатынасы- 
мызға қатысы ерекше форманы талдады. Енді жұмысымызды мақсатымыздың 
көрінісі ретінде қабылдамаймыз. Объективтеу жоқ. Керісінше, бізді жұмысқа 
алатын және ақша төлейтін капиталистің мақсатына сәйкес жұмыс істейміз. 
Аясы тар мақсат — адами мүмкіндіктердің көрінісі болудың орнына капита- 
лизмдегі еңбектің пайда болуы, ақыр аяғында, ақша табу деген мақсатқа қол 
жеткізу құралы (Магх, [1932] 1964:173). Себебі еңбегіміз енді біздің өзімізге 
тиесілі емес, ол бізді өзгертпейді. Керісінше, өз еңбегімізді жатсынып, өзіміздің 
шынайы адами табиғатымыздан алыстап кетеміз.

Капиталистік қоғамда мүліктен айыруға тап болатын дәл осы адам бол- 
са да, Маркстің негізгі аналитикалық алавдаушылығы мүліктен айыруға әкеп 
соқтыратын капитализмнің құрылымында еді (Israel, 1971). Маркс капита- 
лизмнің адамдар мен қоғамға тигізетін қиратушы әсерін анықтау үшін мүліктен 
айыру тұжырымдамасын қолданады. Бұл жерде капиталистер жұмысшыларды 
жалға алатын (және жұмысшының еңбек уақытын өзіне иемденетін), оған қоса, 
өз кезегінде, өндіріс қүралдарын (құрал-саймандар мен шикізат) меншіктене- 
тін қостаптық жүйе шешуші мәнге ие. Күнкөріс үшін жүмысшылар өз уақыт- 
тарын капиталистерге сатуға мәжбүр болады. Бұл қүрылымдар, әсіресе еңбек 
бөлінісі -  мүліктен айырудың әлеуметтік негізі.

«Демек, еңбек қызметкерден тыс болады, яғни ол өзінің негізгі тіршілігіне 
тиесілі емес; сол себепті ол өз жүмысында өзін нығайтып жетілдірмейді, 
керісінше, өзін жоққа шығарады, мазмүнды сезінбейді, бірақ бақытсыз, 
дене және ақыл-ой қабілетімен еркін дамымайды, оның тәнін тоздырады 
және ақылын бүзады. Сондықтан жүмысшы өз-өзін тек жүмысынан тыс 
уақытта және өз жүмысын сырттан сезінеді. Ол жұмыс істемеген кез- 
де үйінде болады, ал жүмыс істеген кезде үйінде болмайды. Сондықтан 
оның еңбегі өз еркімен емес, мәжбүрлі түрде болады; бүл -  мәжбүрлі 
еңбек. Бұл -  қажеттілікті қанағаттандыру емес, тек сыртқы қажеттілікті 
қанағаттандыруға арналған құрал».

(Marx [1850] 1964:72)

Нәтижесінде адамдар өздерінің жануарлық функциясында ғана өздерін ер- 
кін сезінеді: тамақтану, ішу, ұрықтандыру. Негізінен, адамдар еңбек процесінде 
өздерін жануарлардан басқа ештеңе деп сезінбейді. Жануарлар адамға айна- 
лады, ал адам жануарға айналады. Әрине, тамақтану, ішіп-жеу, үрықтандыру 
және т.б. адамның қызметі, бірақ адам қызметінің барлық саласынан бөлініп, 
жалғыз және түпкілікті мақсатқа айналдырғанда -  олар жануарлардың қызметі 
болады.

Мүліктен айыруды төрт негізгі компоненттің жиынтығы ретінде қарасты- 
руға болады. Біріншіден, капиталистік қоғамда жұмыс істейтін қызметкерлер 
өздерінің өндірістпік цызметінен алшақ кетеді. Олар өз идеялары бойынша 
немесе өз қажеттілігін тікелей қанағаттандыру үшін объектілерді жасап шы- 
ғармайды. Демек, жұмысшылар өздерінің өмір сүруіне қажетті ақы төлейтін 
капиталистер үшін жүмыс істейді, капиталистер есесіне жүмысшыларды өз- 
деріне ыңғайлы түрде паидалану мүмкіндігіне ие болады. Өндірістік қызмет 
капиталистерге тиесілі болғандықтан және олар онымен не істеу керектігін 
шешетіндіктен, жүмысшылар осы қызметті жатсынады деп айта аламыз. Со- 
нымен қатар жоғары кәсіби тапсырмаларды орындайтын көп жұмысшы жал-
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пы өндірістік процесте атқаратын өз рөлін түсінбейді. Мысалы, қозғалтқышқа 
бірнеше болтты бұрайтын автокөлік құрастырушылары өздерінің еңбегі бүкіл 
көлікті шығаруға қалай ықпал ететінін онша сезінбеуі де мүмкін. Олар өздері- 
нің идеяларын объективті түрде қарастырмайды және еңбектену барысында 
ешқандай мағыналы, мәнді іспен айналыспайды. Маркстің пайымдауынша, 
капитализмдегі өндірістік процесс көп жағдайда қызықсыз, адамның ой-сезі- 
мін қозғап, көңілін қанағаттандырмайды, бар ынта-жігер күнкөріске жеткілік- 
ті ақша табу үшін жүмсалады.

Екіншіден, капиталистік қоғамда жүмыс істейтіндер өндірістік іс-әрекеттен 
ғана емес, сонымен қатар осы қызметтің объектісінен -  өнімнен де шетптеті- 
леді. Еңбек өнімі жүмысшыларға емес, капиталистерге тиесілі, капиталистер 
оны өз қалауынша пайдалануы мүмкін, себебі бүл -  капиталистің жекеменші- 
гі. Маркс: «Жекеменшік -  өнім, нәтиже, мүліктен айырылған еңбектің қажетті 
салдары», -  дейді ([1932] 1964:117). Капитализм өнімнің пайдасын сату үшін 
меншік қүқығын пайдаланады .

Егер жүмысшылар өздерінің еңбек өнімін иеленгісі келсе, оны басқа адам- 
дар сияқты сатып алу керек. Қызметкерлердің қаншалықты қажет екеніне 
қарамастан, олар өздерінің еңбек ресурстарын өз қажеттіліктерін қанағаттан- 
дыру үшін пайдалана алмайды. Нан пісіретін жүмысшылар панды сатып алуға 
ақшасы болмаса, тіпті өздері нан пісіріп отырса да, аш қалады. Осы ерекше қа- 
рым-қатынас себебінен біз сатып алатын -  басқалар жасайтын заттар -  біз үшін 
жүмыста өзіміз жасайтын нәрселерден гөрі өзімізді көрсету болып саналады. 
Адамдардың түлғалық қасиеттері олар жүргізетін көлік, киген киім, қолдана- 
тын гаджеттер, яғни жасалуына олардың тікелей қатысы жоқ заттар арқылы 
бағаланады. Керісінше, заттарды сатып алу үшін ақша жасаудың еркін және 
кездейсоқ қүралы болып саналатын, олардың күнделікті жүмысында шынды- 
ғында өндірілетін заттар ескерілмейді.

Үпііншіден, капиталистік қоғамда жұмыс істейтін қызметкерлер өз әріп- 
тестерін жатсынып кетеді. Маркстің пайымдауынша, адамдар табиғатта аман 
қалу үшін, қажетті нәрселерді табу үшін бірігіп жүмыс істеуді қалайды және 
қажет етеді. Бірақ капитализмде бүл ынтымақтастық бүзылып, көбінесе бейта- 
ныс адамдар капиталистер үшін бірге жүмыс істеуге мәжбүр. Тіпті қүрастыру 
желісіндегі жүмысшылар жақын дос болса да, технологияның табиғаты оларды 
оқшаулануға эсер етеді. Міне, бір жүмысшы өзінің қүрастыру желісіндегі әлеу- 
меттік жағдайын былай деп сипаттайды:

«Сіз бір жігіттің жанында, тіпті оның атын білмей-ақ, бірнеше ай бірге 
жүмыс істей аласыз. Бір айта кететіні, сіздің сөйлесуге уақытыңыз жоқ. 
Тыңдау да мүмкін емес... Құлағына айқайлауыңыз қажет. Олардың ерсі- 
лі-қарсылы жүретін ақ жейделі жігіттері бар, олар сіздің аузыңыз қимыл- 
дап, бірдеңе айтып жатқаныңызды көрсе, «бүл жігітке көбірек жүмыс 
беру керек» дейді. Сөйлесуге де уақыты жоқ қой».

(Тегкеі, 1974:165)

Әрине, жинақтау желісінің жаңа нүсқасында да көп нәрсе бар: кеңсе бөлме- 
сі. Бірақ бүл әлеуметтік жағдайда жұмысшылар қарапайым оқшауланудан гөрі 
нашар нәрсе көреді. Жүмысшылар жиі бір-бірімен тікелей бәсекелестікке, кей- 
де қақтығыстарға түсуге мәжбүр болады. Өнімділікті барынша арттыру үшін 
және кооперативтік қарым-қатынастардың дамуына жол бермеу мақсатында
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капиталистер кім көбірек еңбек ете алады, тезірек жұмыс жасай алады немесе 
кім бастықтың оңтайын таба алады деп, жұмыскерлерді бір-біріне қарсы қоя- 
ды. Табысқа жеткен қызметкерлер қосымша сыйақы алады; жолы болмағандар 
шеттетіледі. Кез келген жағдайда қызметкерлер арасында өздерінің әріптесте- 
ріне деген қаскөйлік пиғыл пайда болады.

Бұл капиталистер үшін пайдалы, себебі олар өздеріне бағытталуға тиісті 
дұшпандықтың алдын алады. Оқшаулану мен адамдар арасындағы дүрдараз- 
дық капитализмде жүмысшыларды өз әріптестерінен алшақтата түседі.

Сонымен, капиталистік қоғамда жүмыс істейтін қызметкерлер өздерінің 
адами әлеуетінен алшақтап келеді. Жүмыс орны біздің адами табиғатымызды 
өзгертетін басты күш болудың орнына, жай ғана өзімізді ең аз мөлшерде адам 
сезінетін, өзіміз бола алатын жерге айналады. Адамдар адам ретінде аз жұмыс 
істейді, себебі олар өз жүмыстарында машиналар сияқты жүмыс атқарумен 
шектеледі. Тіпті күлімсіреп сәлемдесулер бағдарламаланып, сценарий бойын- 
ша жүреді. Басқа адамдармен және табиғатпен қарым-қатынас бірте-бірте ба- 
қылауға алынатындықтан, сана-сезім жоғалады және, сайып келгенде, біржо- 
лата жойылады.

Нәтижесінде адамның негізгі қасиеттерін бейнелеуге қабілетсіз адамдардың 
бүқара тобы, бәріне жатсынып қарайтын жатбауыр жүмысшылардың қарадүр- 
сін қалың тобыры пайда болады.

Иеліктен айыру -  Маркстің диалектикалық таныммен зерделеген қайшы- 
лықтардың үлгісі. Капитализмдегі еңбек және әлеуметтік жағдайлар мен өзгер- 
ген адам табиғаты арасында нақты қайшылық бар. Маркстің бүл қайшылықтың 
кейбір қырларын ескере бермейтінін атап өту керек. Біз жүмыс берушімен жа- 
лақымызға сатып алатын нәрселермен бөлісетіндіктен, біраз игілікке қол жет- 
кіземіз емес пе? Шынында да, бұл -  нақты әлеуметтік өзгеріс арқылы шешуге 
болатын иеліктен айырудың белгісі.

Капиталистік қоғамның құрылымдары

Маркстің кезінде Еуропада индустрияландыру процесі үлғая түсті. Адамдар 
ауылшаруашылық және сауда-саттық кәсібінен кетіп, тәртіп мәселесі өте қатал 
зауыттарда жүмыс істеуге мәжбүр болды. 1840 жылдардың басында, Маркс ең 
жемісті еңбек ете бастаған кезеңде, Еуропа кең тараған әлеуметтік дағдарыс- 
ты бастан кешті (Seigel, 1978:106). 1848 жылы Еуропа көтерілісі болды (Маркс 
пен Энгельстің «Коммунистік манифесі» жарияланғаннан кейін көп ұзамай). 
Индустрияландырудың әсері мен саяси салдары, әсіресе, негізінен, Германия 
сияқты ауылшаруашылықты мемлекеттерде айқын көрінді.

XIX ғасырдың басында Англия мен Франциядан алынатын арзан өндірістік 
тауарлар Германиядағы өнімділігі төмен өндірушілерді бизнестен ығыстыра 
бастады. Осыған жауап ретінде Германияның саяси көшбасшылары байырғы 
феодалдық қоғамға капитализмді күштеп енгізді. Нәтижесінде өзгерістердің 
жылдамдығынан кедейлік, дислокация және иеліктен айыру айқын көрініс 
тапты.

Маркстің айыруды талдауы өз айналасында көрген экономикалық, әлеу- 
меттік және саяси өзгерістерге деген жауабы болды. Ол оқшаулауды филосо- 
фиялық мәселе ретінде қарастырған жоқ. Сондай-ақ адам әлеуетін жеткілікті 
түрде айқындайтын қоғамды қүру үшін қандай өзгерістер қажет екенін түсінгісі 
келді. Маркс капиталистік экономикалық жүйенің иеліктен айырудың негізгі
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себебі екенін түсіндірді. Маркстің адам табиғаты мен иеліктен айыруға арнал- 
ған еңбегі оны капиталистік қоғамды сынап, адамның басты адами құндылығын 
білдіру үшін капитализм қүрылымдарын жоюға бағытталған саяси бағдарлама 
жасауға итермеледі (Meszaros, 1970).

Капитализм -  экономикалық жүйе, онда мардымсыз жалақы алатын жұ- 
мыскерлер тауарды саны аз капиталистер үшін өндіреді. Олар иғіліктің бар- 
лығын иеленеді: тауар, тауарларды өндіру қүралы және капиталистер жалақы 
арқылы сатып алатын жүмысшылардың еңбек уақыты (Н. Wolf, 2005b). Маркс- 
T in  басты түсініктерінің бірі капитализмнің экономикалык жүйеғе қарағанда 
әлдеқайда артықшылығын білдіреді. Сондай-ақ бүл -  билік жүйесі. Капита- 
лизмнің қүпиясы -  саяси биліктің экономикалық қарым-қатынасқа айналуы 
(Wood, 1995). Капиталистерғе қатал күш қолданудың қажеті шамалы. Олар 
жүмыстан шығару және иеліктерді жабуға жететін биліғі арқылы жүмыскер- 
лерғе өз өкімін жүрғізе алады. Сондықтан капитализм -  жай ғана экономика
лык жүйе емес, сондай-ақ саяси жүйе, билікті жүзеғе асыру тәртібі және қыз- 
меткерлерді пайдалану процесі.

Біз бұл оқиғаларды әлеуметтік немесе саяси шешімдердің нәтижесі ретінде 
қарастырмаймыз. Адамның қасіреті мен экономикалык қүрылымдар арасында- 
ғы байланыстары маңызы жоқ, елеусіз нәрсе деп есептеледі.

Мысалы, АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесі пайыздық өсімдерді көтер- 
ғенін ғазеттен оқи аласыз. Мүндай қадамға көбінесе экономиканың «қызып ке
ту!» себеп болған, яғни инфляцияның ықтималдығы бар екенін айта кету керек. 
Пайыздық өсімдерді көтеру -  экономиканы, шынымен де, «суытып тастайды». 
Мұны қалай істейді? Бүл жағдай кейбір жүмысшыларды жүмыс орнынан айы- 
рады. Нәтижесінде жүмысшылар жалақыларын көтеруді талап етуғе қорқады, 
бүл қосымша пайыздық өсімнің артуына және жүмысшылардың жүмысынан 
айырылуына алып келуі мүмкін. Осылайша инфляцияның алдын алу шарала- 
ры жүрғізіледі. Федералды резервтік жүйе кеңесі пайыздық өсімдерді көтеру 
арқылы капиталистерге пайдалы, есесіне жүмысшыларға зиянды саяси шешім 
қабылдайды. Бүл шешім әдетте тек таза экономикалык сипатта болады. Маркс 
мүны жүмысшылардың есебінен капиталистерге қолайлы жағдай жасайтын 
саяси шешім дейді.

Маркстің мақсаты -  «заманауи қоғамның экономикалык қозғалыс заңды- 
лықтарын» анықтай отырып, экономиканың қоғамдық және саяси қүрылым- 
дарын айқынырақ корсету (Oilman, 1976:168). Сонымен қатар Маркс, өзі үміт- 
тенгендей, капитализмді сөзсіз өзгертетін ішкі оппозицияның сипатын анық- 
тауға ниеттенді.

Тауарлар

Маркс әлеуметтік құрылымдар жөніндегі және адам әлеуеті туралы өз көзқа- 
растарымен тығыз байланысты жұмыстарының бәрінде де, ең алдымен, еңбек 
өнімдерін немесе алмасуға арналған өнімдерді талдайды. Георг Лукач ([1922] 
1968:83) айтқандай: «Тауарлардьщ мәселесі -  ...капиталистік коғамның ең бас
ты қүрылымдық мәселесі». Тауардан бастау арқылы Маркстің капитализм та- 
биғатын ашуға мүмкіндігі бар.

Маркстің тауарға көзқарасы оның акторлардың өнімді жұмысына баса на- 
зар аударған материалистік бағытына негізделді. Жоғарыда атап өткеніміздей, 
Маркс табиғатпен және басқа да акторлармен өзара әрекеттесу кезінде адамдар
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күнкөріс үшін өздеріне қажетті нәрселерді жасайды деп санаған. Бүл объекті- 
лер дербес пайдалану үшін немесе өзге ортада басқалармен бірлесіп пайдала- 
ну үшін жасалады. Маркс мүны тауардың пайдалану щндылыш  деп атайды. 
Дегенмен капитализмде бүл процесс жаңа және қауіпті форманы қабылдайды. 
Өндірісті өздері үшін немесе жақын серіктестері үшін жасаудың орнына, ак- 
торлар басқа біреу үшін (капиталистерге) жасайды. Өнімдердің айырбас қүны 
бар, яғни сол арада бірден қолданылудың орнына, олар нарықта ақшаға немесе 
басқа нысандарға айырбасталады.

Пайдалану қүны адам қажеттіліктері мен осы қажеттіліктерді қанағаттан- 
дыра алатын нақты объектілер арасындағы тығыз қатынасқа байланысты. 
Әртүрлі заттардың пайдалану маңыздылығын салыстыру қиын. Нанның аш- 
тықтан сақтап қалатын, аяқкиімнін аяқты ыстық-суықтан қорғауға арналған 
күндылығы бар. Бірінің екіншіге қарағанда көбірек пайдалану қүндылығы бар 
екенін тап басып айту қиын. Олар сапалык, жағынан ерекшеленеді. Сонымен 
қатар пайдалану қүны тауардың физикалық қасиеттеріне байланысты. Аяғы- 
мыз қарнымызды тойдыра алмайды, ал нан аяғымызды қорғай алмайды, өйт- 
кені олар -  физикалық түрғыдан әртүрлі заттар. Алайда алмасу барысында 
әртүрлі тауарлар бір-бірімен салыстырылады. Бір жүп аяқкиім алты нанға 
ауыстырылуы мүмкін, немесе айырбастау қүралы ақша болса, әдеттегідей 
бір жұп аяқкиім нанға қарағанда алты есе қүнды болуы мүмкін. Айырбастау 
қүны сандыц турде ерекшеленеді. Алайда бір жұп аяіусиімнің айырбас қүны 
нанға Караганда көбірек. Сондай-ақ айырбастау қүны тауардың жеке қасиет- 
терінен бөлек болады. Тек жеуге болатын нәрселердің аштықтан құтқаруға 
қатысты қүндылығы болуы мүмкін, бірақ кез келген нәрсенің қүны долларға 
айырбастау арқылы бағаланады.

Тауар фетишизмі

Тауар -  адам еңбегінің өнімі, бірақ олар өздерін жасаушылардың мүқтаждық- 
тары мен мақсаттарына қызмет етпеуі мүмкін. Айырбас құны нақты тауардан 
еркін айналып жүретіндіктен және кез келген адамнан бөлек салада бар секілді 
көрінгендіктен, біз осы объектілер мен олардың нарығы тәуелсіз, дербес еке- 
ніне сенеміз. Толық дамыған капитализмде бұл сенім объектілер мен олардың 
нарықтарының нақты, тәуелсіз қүбылыстарға айналғаны сияқты шындыққа 
айналады. Тауар тәуелсіз, мистикалық сыртқы шындыққа ие деуге болады 
(Магх, [1867] 1967:35). Маркс осы процесті тауардың фетишизмі деп атады 
(Dant, 1996, Sherlock, 1997). Маркс бүл арқылы тауарлардың секстік мағына- 
ға ие болатынын білдірген жоқ, өйткені бүл пікірін Фрейдтің фетиш туралы 
түсінігінен әлдеқайда бұрын айтқан еді. Маркс кейбір діндердің тәжірибелі 
мамандарының, мысалы, зуналықтардың фигуралар жасап, содан кейін оларға 
ғибадат ету жолдары жайлы айтып берді. Маркс фетиш деп біз өзіміз жасаған 
және оған қүдай сияқты ғибадат етіп, кие түтқан нәрсені сипаттады.

Капитализмде біз жасайтын өнімдер, олардың қүндылықтары және айыр- 
бастан түратын экономиканың адам қажеттіліктерінен тыс өзіндік мақсаты бар. 
Тіпті өз еңбегіміз, Маркс айтқандай, бізді шын мәнінде адам етіп қалыптастыра- 
тын нәрсе сатып алатын және сатылатын тауарға айналады. Өз енбегіміз өзіміз- 
ден бөлек айырбас қүнына ие болады. Ол дерексіз нәрсеге айналды және капита- 
листің бізге үстемдік ететін объектілерін жасау үшін пайдаланылады. Осылайша,
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тауарлар жоғарыда талқыланған оқшаулаудың көзі. Тіпті өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған тауар өндірушілердің еңбегі де өз мақсаттарына қол жеткізіп, қажетті- 
ліктерін қанағаттандыру үшін емес, нарыққа шығару үшін керек.

Сонымен, Маркс экономика тек акторлар ғана орындауы мүмкін деп са- 
найтын функцияны қабылдайды, яғни құндылықты өндіру функциясы. Маркс 
үшін бір нәрсенің шынайы қүндылығы еңбектің пайда болуымен және біреуге 
қажет болуымен сипатталады. Тауардың шынайы қүндылығы адамнын әлеу- 
меттік қатынастарын білдіреді. Керісінше, капитализмде Маркс былай дейді: 
«Адамдар арасындағы белгілі бір әлеуметтік қатынас... олардын көздеріне зат- 
тардың өзара фантастикалық нысанындай елестеиді>> (1867—1967;72). Тауарға 
және нарыққа нақты мән беру арқылы адам капитализм тұсында оларды бақы- 
лау функциясын жоғалтады. Сондықтан тауар — «жүмбақ нәрсе, өйткені ерлер 
еңбегінің әлеуметтік сипаты сол еңбектің нәтижесі ретінде объективті түрге 
ие болады: өндірушілердің өз еңбегіне қатынасы олардын өздерімен емес, ең- 
бек өнімі арасындағы әлеуметтік қарым-қатынас тұрғысында сипатталады» 
(Marx, [1867] 1967:72).

Мысалы, осы мәтінді оқуға отырудан бүрын сатып алған кофе шыныаяғы 
туралы ойланыныз. Бүл қарапайым трансакцияда жүздеген адамдармен қа- 
рым-қатынас жасалды: даяшы, кофехана иесі, кофені кептіретін жерде жүмыс 
істейтін адамдар, импорттаушы, жүк көлігінің жүргізушісі, кеме қүрылысын- 
дағы және порттағы жүмыскерлер, кофе дәндерін алып келген кемедегі бар- 
лык адамдар, кофе плантациясынын иесі, жинаушылар және т.б. Сондай-ақ сіз 
кофе саудасы арқылы тарихи қалыптасқан, зауыт иесі мен қызметкер арасын- 
дағы ерекше қарым-қатынас және басқа да көптеген әлеуметтік қатынастар 
арқылы дамыған елдердегі үкіметтің ерекше нысаны -  нақты сауда қарым-қа- 
тынастарын қолдадыңыз. Мүның бәрін бір шыныаяқ кофе үшін ақша алмасу 
арқылы жасадыңыз. Бұл екі зат -  ақша мен кофе байланысында барлық әлеу- 
меттік қатынастар жасырынады.

Маркстің тауарларды талқылауы және олардың фетишизмі бізді жеке актор 
денгейінен ауқымды әлеуметтік қүрылым деңгейіне дейін алып келеді. Тауар- 
лардың фетишизмі экономикаға тәуелсіз объективті шындықты айғақтайды, 
ол акторға қатысты сыртқы және мәжбүрлі сипат алады. Осылайша тауардың 
фетишизмі заттандыру түжырымдамасына аударылды (Lukacs, [1922] 1968, 
Sherlock, 1997). Заттандыру тұжырымдамасын «заттау» немесе адамның жа- 
ратқан әлеуметтік формалары табиғи, әмбебап және абсолютті нәрселер еке- 
ніне сену процесі деп санауға болады. Заттандыру нәтижесінде әлеуметтік ны- 
сандар осы сипаттамаларға ие болады. Заттандыру түжырымдамасы адамдар 
әлеуметтік қүрылымдар өздерінің бақылауынан тыс өмір сүреді және өзгер- 
мейді деп санайтынын білдіреді. Бүл сенім толыққанды көрегендікке айнал- 
ғанда пайда болады. Сонда қүрылымдар іс жүзінде адамдарға берілген сипатқа 
ие болады. Адамдар экономиканын объективтілігі мен беделінің көрінісімен 
гипноздалады. Адамдар жүмыс орындарынан айырылып, мансаптық таңдау 
жасайды немесе экономикаға байланысты үнемі көшіп жүреді. Алайда, Маркс- 
тің айтуынша, экономика -  объективті, табиғи нәрсе емес. Бұл -  үстемдік ны
саны, пайыздық өсімдер мен жүмыстан босату туралы шешімдер, яғни бір топ
ка басқалардан артық пайда әкелетін саяси шешімдер.

Адамдар әлеуметтік қарым-қатынастардың және әлеуметтік қүрылымдар- 
дын барлық түрін растайды. Олар тауарларды және басқа да экономикалық
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құбылыстарды (мысалы, еңбек бөлінісі) қалай растаса (Rattansi, 1982, Walli- 
mann, 1981), діни (Barbalet, 1983:147), саяси және ұйымдастырушылық құры- 
лымдарды да солай дәлелдейді. Маркс мемлекетке қатысты: «адам мен оның 
арасындағы бұл қайшылықтардан кейін қоғам соңғы жеке тұлға мен қоғамның 
нақты мүдделершен ажырасқан мемлекет ретінде өзіндік нысанды қабылдай- 
ды» деген ұғым қалыптастырды (Bender, 1970:176). Капитализм әлеуметтік қа- 
тынастардың белплі бір түрлерінен түрады, олар нысандарға қатысады, нақты 
адамдардан тәуелсіз. Мойше Постон былай дейді (1993:4): «Нәтиже -  әлеумет- 
Т1К үстемдіктің жаңа, барынша абстрактілі формасы, адамдарға нақты құры- 
лымдық императивтер мен шектеулерді көрсетіп, тура үстем жағдайға парапар 
түсшу мүмкш емес (мысалы, жеке немесе топтық үстемдік)».

Капитал, капиталистер және пролетариат

Маркс капиталистік қоғамның жүрегін тауардан тапты. Негізгі қүндылығы 
аиырбас болатын объектілерден басым түратын қоғам адамдар санының белгілі 
6ір санатьін өндіреді. Маркске қатысты екі неғізгі тип -  пролетариат және ка
питалист болды. Пролетариаттан бастайық.

Өз жүмысын сататын және өздерінің өндіріс қүралдарына иелік етпейтін 
жүмысшылар -  пролетариат мүшелері. Өндіріс құрал-жабдықтары немесе фаб- 
рикалар олардың меншігі емес. Маркс ([1867] 1967:714-715) пролетарийлер 
бір сарынды машиналарға қызмет еткен сайын өздерінің дағдыларын жоғалта- 
тынына сенді. Пролетариат мүшелері өнімді алмасу үшін ғана өндіретіндіктен 
олар да түтынушы болады. Себебі өздерінің қажеттерін өтеуғе қаражат жоқ,' 
олар еңбекақысын қажет нәрселерді сатып алу үшін пайдалана алады. Демек, 
пролетарийлер өмір сүру үшін жалақыға толық тәуелді. Бұл пролетариатты’ 
жалақы төлеушілерге тәуелді етеді.

Жалақы төлейтіндер -  капиталистер. Капиталистер -  өндіріс қүралдары- 
на иелік ететш адамдар. Капиталистерді толық түсінбес бүрын алдымен ка- 
питалдың өзш түсінуіміз керек (Н. Wolf, 2005a). Капитал -  одан да көп ақша 
шығаратын, адамның қажеттіліктері мен қалауын қанағаттандыру үшін емес, 
инвестициялау мақсатындағы ақша. Бүл айырмашылықты Маркс «капиталдың 
басталу нүктесі» деп атаған ([1867] 1967:146) тауар айнальшын қарастырған 
кезде аиқынырақ болады. Маркс тауар айналымының екі түрін талқылады

г  ^кша тауар ақша (көбірек сомасы)
(Mj-C-M2). Басқа түрі тән емес: тауар ->■ ақша -► тауар (С,-М-С ).

Капиталистік емес таратылымда (Cj-M-Cj) тізбегі басым. (С -М-С ) сыз- 
басының үлгісі ретінде өз пышағын (С,) сатқан, содан кейін сол ақшаны 
(М) қолданып, нан (Сз) сатып алған балықшыны айтуға болады. Капиталистік 
емес аиналымдағы алмасудың басты мақсаты -  оны пайдалануға және рақатта- 
нуға болатын тауар.

Капитализмнің тауар айналымьшда (М,-С-М,) негізгі мақсат -  көп акша 
тайу. іауар мшдетті түрде пайда алу үшін емес, сатып алу үшін кажет. Маркс- 
Т1Ң «сату үшін сатып алу» деп атаған капиталистік кестеде (1867-1967:147) 
жеке актор тауарларды ақшамен сатып алады және тауарды болжанған ақша- 
мен алмастырады. Мысалы, дүкен иесі одан да көп ақшаға (М2) сату үшін (М ) 
алықты (С) сатып алады. Дүкен пайдасын одан әрі арттыру үшін дүкен иесі 

қаиық пен балық аулауға арналған жабдықты сатып алып, балық аулаушыға
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жалақы төлей алады. Бұл тізбектің мақсаты -  тұтыну құндылығы емес, өйткені 
ол қарапайым тауар айналымында. Мақсат -  көп ақша. Ақшаны табу үшін пай- 
даланылатын тауардың ерекше қасиеттері маңызды емес. Тауар балық болуы 
мүмкін немесе еңбек болуы мүмкін. Сонымен қатар адамның нақты мүқтажы 
мен қалауы маңызды емес, бәрінен де маңыздысы -  көп ақша әкелетіні.

Капитал -  көп ақша шығаратын ақшалар, бірақ Маркс бізге бұл одан да кең 
ауқымды ұғым, сонымен қатар белгілі бір әлеуметтік катынас деп айтады. Ақша, бір 
жағьшан, жұмыс істейтін және өнімді сатып алатын пролетариат, екінші жағынан, 
ақшаны инвестициялаған адамдар арасындағы әлеуметтік қарым-қатынастың 
арқасында ғана капиталға айналады. Капиталдың пайда жасау қабілеттілігі «та- 
биғат ұсынатын капиталдағы имманентті өндірістік күшпен» сипатталады (1867- 
1967:333), алайда, Маркстің айтуы бойынша, бүл -  биліктің қатынасы. Капитал 
жұмысын шынайы істейтіндерді пайдалану арқылы ғана көбейе алмайды. Жү- 
мысшыларды жүйе арқылы пайдаланады, ал жүйенің өзі жұмысшылардың еңбегі 
арқылы жасалады. Капиталистік жүйе -  эксплуатациялық кдтынастардан туын- 
дайтын әлеуметтік құрылым.

Капиталистер -  капиталдың пайдасын өтейтін адамдар. Олар пролетариат- 
тарды пайдалану арқылы пайда табады. Капитал идеясы шеңберінде өндіріс 
құралдарына иелік ететін адамдар мен еңбекақыны пайдаланатындар арасында 
әлеуметтік қатынас бар.

Эксплуатациялау

Маркс үшін пайдалану мен үстемдік -  байлықты және билікті кездейсоқ тең 
емес бөлуден артық мағынаны білдіреді. Пайдалану -  капиталистік экономи- 
каның қажетті бөлігі. Барлық қоғамда пайдалану бар, бірақ капитализмге тән 
нәрсе -  пайдаланудың жеке және «объективті» экономикалық жүйе арқылы 
жүзеге асуы. Билік пен күштің маңыздылығына қарағанда экономистердің кес- 
телері мен фигураларының маңыздылығы жоғарырақ секілді. Сонымен қатар 
мәжбүрлеу -  жиі жалаң күш емес, керісінше, қазірғі уақытта жүмыскердің тек 
еңбекақысы арқылы қанағаттандырыла алатын жеке қажеттіліктері. Маркс 
осылайша жалақының еркіндіғін сипаттайды:

«Өзінің ақшасын капиталға айналдыру үшін... ақшаның иесі екі мағына- 
да да бос болады, ол бос адам ретінде өзінің еңбек күшін өз тауарларына 
айналдыра алады және, екінші жағынан, сатуға арналған басқа тауары 
жоқ, бос еңбекшіні кездестіруі керек, бұл -  еңбек күшін іске асыру үшін 
қажетті нәрсе».

(Магх, [1867] 1967:169)

Жүмысшылар «бос жүмысшылар» болып көрінеді, капиталистермен еркін 
келісім жасайды. Бірақ, Маркстің пайымдауынша, жүмысшылар капиталистер 
үсынған шарттарды қабылдауы тиіс, өйткені олар жұмысты енді өз қажетті- 
ліктері үшін жасай алмайды. Бұл -  ерекше шындық, себебі капитализм жү- 
мыссыздардың резервтік жасагы деп аталатын тобын қүрады. Еғер жұмыс- 
шы капиталистің үсынған жалақысы бойынша жүмыс істеуді қаламаса, онда 
жүмыссыздардың резервтік армиясында тағы біреуі дайын тұр. Бүл, мысалы,
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Барбара Эренрайхтың ашқан жаңалығының -  жалақысы төмен жұмыс орында- 
рына арналған көптеген жұмыс ұсыну жарнамаларының мақсаты:

«Жарнамалық хабарландырулар белгілі бір уақытта қолжетімді жұмыс 
орындарының сенімді өлшемі емес екенін кейінірек қана түсіндім. Олар 
жұмыс берушілердің төменгі жалдамалы жұмыс күшінің тұрақты бол- 
мауынан одан қорғанудың сақтандыру полисі болады. Үлкен қонақүй- 
лердің көбі хабарландыруды, түрақты жарнамалауды жүмыстан кеткен 
немесе босатылған жүмысшылардың орнын басу мақсатында өтініштер 
легін қалыптастыру үшін ғана жалғастырды».

(Еһгепгеісһ, 2001:15)

Капиталистер жүмысшыларға өздеріне жүмсап отырған қүндылықтардан аз 
төлейді. Бүл тәжірибе бізді Маркстің крсъшша щ н  түжырымдамасына алып 
келеді, ол сатылған кездегі тауар өнімінің қүны мен осы тауар өнімін шығару 
кезінде түтынылатын элементтер (жұмысшының еңбегін қосқанда) қүнының 
арасындағы айырмашылық ретінде анықталады. Капиталистер бұл пайданы 
жеке түтыну үшін пайдалана алады, бірақ ол капитализмді кеңейтуге әкелмей- 
ді. Керісінше, капиталистер өздерінің кәсіпорындарын бүрынғыдан да көп қүн- 
дылықтар өндіру үшін пайданы айналымға түсіру арқылы кеңейтеді.

Айта кету керек, қосымша қүн -  тек экономикалық түжырым емес. Капитал 
сияқты, қосымша қүн -  белгілі бір әлеуметтік қарым-қатынас пен үстемдік ны- 
саны, өйткені еңбек — қосымша қүнның нақты көзі. «Сондыктан қосымша қүн көр- 
сеткіші — капиталдың еңбек күшінің немесе капиталистің жүмысшыны қанау 
дәрежесінің нақты көрінісі» (Магх, 1967:218). Бүл байқау Маркс түсіндіретін 
метафораларының біріне нұсқайды: «Капитал -  өлім-жітім, бүл вампир тәрізді, 
тірі еңбекті copy арқылы ғана өмір сүреді» ([1867] 1967:233).

Маркс (1857-1858) 1974:414) капитал туралы басқа маңызды нәрсені атап 
көрсетеді: «Капитал бар және тек көптеген капитал сияқты өмір сүре алады». 
Демек, бүл — капитализмді үздіксіз бәсекелестік басқарады дегенді білдіреді. 
Капиталистердің бақылауында сияқты көрінуі мүмкін, бірақ тіпті олар капи- 
талдар арасындағы түрақты бәсекелестікке негізделеді. Капитализм көп капи- 
талды қорландыру және инвестициялау үшін қомақты пайда табуға үмтылады. 
Олай жасамайтын капиталист! солай әрекет ететін басқалар ығыстырып шыға- 
рады. «Осылайша ол өзін-өзі байытуға бағытталған абсолюттік жетістіктерін 
бөліседі. Алайда сараңның бойында өзімшілдік мания ретінде көрініс табатын 
бүл қүбылыс -  капиталистің бойында тек бір бүранда рөлін ойнайтын әлеумет- 
тік механизмнің әсері» (Marx, [1867] 1967:739).

Мол пайда мен өндірісті кеңейту үшін қосымша қүнды көбейте беруге де
ген талпыныс — капитализмді Маркс капиталисты кррланудың жалпы зацы 
деп атаған әрекетке итермелейді. Капиталистер жұмысшыларды мүмкіндігін- 
ше пайдалануға тырысады: «Капиталдың түрақты беталысы -  еңбек қүнының... 
нөлге үмтылуын талап ету» (Marx, [1867] 1967:600). Маркс, негізінен, капита- 
лизмнің қүрылымы мен қүлдырауы капиталистерді одан сайын көп капиталды 
жинақтау бағытына итермелейтінін айтты. «Еңбек -  қүндылықтың көзі» деген 
Маркстің ойын ескере отырып, капиталистер пролетариатты қанауды күшейте- 
ді, осылайша таптық қақтығысқа жол ашады.
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Таптық қақтығыстар

Маркс «тап» деген терминді өз шығармаларында жиі пайдаланды, бірақ ол нені 
білдіретінін жүйелі түрде ешқашан анықтаған емес (So and Suwarsono, 1990:35). 
Әдетте ол өндіріс қүралдарын бақылауға қатысты үқсас жағдайдағы адамдар 
тобын білдіреді. Алайда бүл -  Маркстің терминді қалай қолданғанының толық 
сипаттамасы емес. Маркс тапқа әрдайым конфликт түрғысынан қарайды. Түл- 
ғалар тапты қалыптастырады, себебі олар қосымша қүн үшін басқалармен қақ- 
тығыста болады. Капитализмде жалдамалы жүмыскерлерді жалдайтындар мен 
еңбегі қосымша құнға айналатын адамдардың арасында мүдделердің бітіспес 
жанжалы бар. Дәл осы бітіспес жанжал -  таптардың пайда болуына себепкер 
(Oilman, 1976).

Tan конфликт әлеуетімен анықталғандықтан, бұл — теориялық және тарихи 
нұсқа түжырымдамасы. Тапты анықтамас бүрын қоғамда бар әлеуетті жанжал 
туралы теория қажет.'* Ричард Миллер (1991:99) бізге, «бір жағынан, экономи- 
калық процестер арасындағы және, екінші жағынан, саяси әрі мәдени процес- 
тер арасындағы нақты өзара әрекеттестікті зерттемей жатып, қоғамдағы адам- 
дарды тапқа бөлу үшін қолдануға болатын ешқандай ереже, түптеп келгенде, 
жоқ» екенін айтады.

Маркстің пайымынша, тап, шынымен де, адамдар өздерінің басқа таптар- 
ға деген қарама-қайшы қатынасын саналы түрде үғынған кезде ғана болады. 
Мүны үғынбайынша, олар тек Маркстің өзіндік man деп атаған нәрсені ғана 
білдіреді. Олар конфликтіні саналы түрде түсінгенде шынайы тапқа айналады, 
өзіндік шынайы таптык, мәнге ие болады.

Капитализмде Маркстің талдауы екі негізгі тапты ашты: буржуазия мен 
пролетариат.^ Буржуазия дегеніміз -  Маркстің қазіргі экономикадағы капи- 
талистерге берген есімі. Буржуазия өндіріс қүралдарына иелік етеді және 
жалдамалы еңбекті пайдаланады. Буржуазия мен пролетариат арасындағы 
конфликт -  шынайы материалдық қайшылықтын тағы бір мысалы. Бүл қай- 
шылық осының алдында айтылған еңбек пен капитализм арасындағы кере- 
ғарлықтан шығады. Осы қарама-қайшылықтардың ешқайсысы капиталистік 
қүрылымды өзгертуден басқа жолмен шешіле алмайды. Іс жүзінде бүл өзге- 
ріс болмайынша, қайшылық тек ушыға береді. Қоғам осы екі ірі қарсылас 
тапқа толық жіктеледі. Мегасторлармен және франчайзингтік желілермен 
бәсекелесу көптеген шағын, тәуелсіз компаниялардың жабылуына әкеп со- 
гады; механикаландыру білікті мамандардың орнын басады; тіпті монопо- 
лияларды құру әрекеттері арқылы, мысалы бірігу арқылы, кейбір капита- 
листер де ығыстырылады. Барлық босаған адамдар пролетариат қатарына 
қосылуға мәжбүр болады. Маркс пролетариаттағы бұл шарасыз үлғаюды 
пролетарландыру деп атады.

Сонымен қатар қарапайым операцияларды жүзеге асыру арқылы капита- 
листер жүмыскерлерді жүмыс машиналарына дейін қысқартқандықтан, меха
никаландыру одан да оңайға соғады. Механикаландырудың қарқынды жал- 
ғасуына орай, көп адам жүмыстарынан айырылып, пролетариаттан өнеркә- 
сіптік-резервтік армия қатарына өтеді.

Сонымен, Маркс бұл жағдайды алдын ала болжады, онда қоғам эксплуа- 
тативті капиталистердің аздығымен, сондай-ақ пролетариаттың және өнер- 
кәсіптік резервтік армия мүшелерінің көптігімен сипатталады. Көп адамды
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осындай әлеуметтік тығырыққа тірей отырып, капитализм түптің түбінде 
өзін құлатып тынатын бұқараны қалыптастырады. Зауыт жұмысының орталық- 
тандырылуы, сондай-ақ ортақ қиындық капитализмге ұйымдасқан түрде қарсыла- 
су мүмкіндігін арттырады. Сонымен қатар фабрикалар мен нарықтың халықаралық 
ауқымда қызметкерлерді өздерінің жергілікті мүдделерінен де тыс нәрселерді білу- 
ге үмтылдырады. Бұл түсінік революцияға әкелуі мүмкін.

Капиталистер, әрине, бұл революцияның алдын алуға үмтылады. Мысалы, 
олар пайдалану ауыртпалығының ең болмағанда жартысын үй майданынан 
колонияларға көшіру мақсатымен отаршылдық саяхаттарға демеушілік етті. 
Алайда, Маркстің пікірінше, бұл талпыныстар сәтсіздікке үшырайды (1867) 
1967:10), өйткені капиталистер де жүмысшылар секілді капиталистік экономи- 
каның заңдары бойынша бақыланады. Капиталистер бір-бірінен бәсекелестік 
қысымға үшырап, әрқайсысы еңбек шығындарын азайтуға және қанауды кү- 
шейтуге мәжбүр болады, бірақ бұл қарқынды қанау революцияның болу ық- 
тималдығын арттырады және капиталистің құлдырауына ықпал етеді. Тіпті 
ақжүрек капиталистер де бәсекелесу үшін өз жүмысшыларын одан әрі қанауға 
мәжбүр болады: «Экономистер мен табиғаттың жасанды заңына айналған ка- 
питалистік қорлану заңы, шын мәнінде, эксплуатация деңгейінің әрбір бәсең- 
деуін жоққа шығаратынын пайымдайды» (Магх, [1867] 1967:582).

Маркс буржуазияның жеке мүшелерін олардың іс-әрекеттері үшін айыпта- 
ған емес, ол бүл әрекеттерді көбінесе капиталистік жүйенің логикасы арқылы 
анықтаған. Бұл оның капитализмдегі акторлардың креативтік тәуелсіздіктен 
айырылғаны жайлы көзқарасына сәйкес келеді.е Алайда капитализмге тән 
даму үдерісі мүндай шығармашылық әрекеттің түпкілікті қайта жаңғыруына 
және капиталистік жүйенің құлауына қажетті жағдайларды жасайды. Капи- 
талистік жүйенің логикасы капиталистерді пайдаланылатын пролетарийлерді 
көптеп шығаруға мәжбүрлейді. Дәл осы адамдар -  көтеріліс арқылы капита- 
лизмнің түбіне жететіндер. «Сонымен, буржуазияның, ең алдымен, өндіретіні -  
Ө31Н1Ң көрін қазушылары» (Магх and Engels, [1848] 1948).

Бұл тек капитализмнің қайшылықтарынан туындайтын, сондай-ақ зама- 
науи қоғамға тән көптеген жеке және әлеуметтік дағдарыстың салдарынан 
туындайтын соңғы пролетариат революциясы ғана емес. Біз, жекелей алғанда, 
Маркстің пайымдауынша, көп адамның өмірінде мағынасыздық сезімінің түп 
тамырында жатқан оқшауланудың кейбір қырларын қарастырдық. Экономи- 
калық деңгейде Маркс капиталистер өздерінің пайдасын көбейтуге талпынып, 
жүмысшыларды жүмыстан шығару немесе артық өнім өндіру түсында бірқатар 
өркендеу мен қүлдырау кезеңдерін болжады. Саяси деңгейде Маркс азаматтық 
қоғамның әлеуметтік мәселелерін талқылап, оны шешуге қабілетсіздігі тура- 
лы болжам жасады. Оның есесіне біз негізгі мақсатты -  капиталистердің жеке 
меншігін қорғау және капиталистердің экономикалық мәжбүрлеу әрекеті сәт- 
сіздікке ұшыраған жағдайда тікелей батыл араласатын мемлекеттің өсіп шық- 
қанын көреміз.

Капитализм несімен жақсы?

Капитализмнің ша.расыз дағдарыстарына және оны үстемдік пен пайдалану 
жүйесі ретінде бейнелеуіне қарамастан, Маркс капитализмді, ең алдымен, 
жақсы құбылыс ретінде бағалады. Әрине, Маркс капитализмге дейінгі дәс-
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түрлі құндылықтарға қайта оралғысы келмейді. Алдыңғы ұрпақтар эксплуа- 
тацияға ұшыраған еді, жалғыз ғана айырмашылығы -  бұрынғы эксплуа
тация экономикалық жүйенің тасасына жасырынған жоқ. Капитализмнің 
пайда болуы қызметкерлердің еркіндігі үшін жаңа мүмкіндіктерді ашты. 
Өзінің эксплуатациясына қарамастан, капиталистік жүйе барлық бұрынғы 
қоғамдарды байланыстыратын дәстүрлерден құтылуға жол ашады. Тіпті 
қызметкер әлі бос болмаса да, уәде бар. Сондықтан, дамып келе жатқан ең 
қуатты экономикалық жүйе ретінде, капитализм аштықтан және басқа мате- 
риалдық жоқшылықтан құтқаруға уәде берді. Маркс капитализмді дәл осы 
уәделер тұрғысынан сынаған.

Сонымен қатар Маркс капитализм қазіргі заманның белгілі бір ерекшелік- 
терінің түпкі себебі екеніне сенді. Қазіргі заманның барлық өзгерген дәстүрле- 
ріне қарсы тұрудың тұрақты жаңаруы мен бәсекелестігі, яғни капитализмге тән 
бәсекелестік, капитализмді өндіріс құралдарын үздіксіз революциялауға және 
қоғамды түрлендіруғе мәжбүр етеді:

«Өндірісті үнемі революциялау, барлық әлеуметтік жағдайлардың үз- 
діксіз бұзылуы, мәңғілік белғісіздік және үғіт-насихат буржуазиялық 
дәуірді одан бұрынғылардан ерекшелейді. Барлық байырғы, бұлжымас 
қарым-қатынастар өздерінің ежелғі және құрметті ескішілдіктерімен, 
көзқарастарымен бірғе жойылып кетеді, жаңадан қалыптасқан барлық 
нәрселер сүйекке айналып қатаймас бұрын ескіреді. Қатты заттың бәрі 
ауада балқытылады, барлык қасиетті заттар арамдалады, адам ақырында 
салауатты сезімімен, оның шынайы өмір жағдайымен және оған қарым- 
катынасымен бетпе-бет көрісуғе мәжбүр болады».

(Marx and Engels, [1848] 1948:11)

Капитализм шын мәнінде революциялық күш болды. Ол жаһандық қо- 
ғамды құрды; теғеурінді технолоғиялық өзғерісті енғізді; дәстүрлі әлемді құл- 
дыратты. Бірақ қазір, Маркстің пайымдауынпіа, ол құлдырауы керек. Капи- 
тализмнің рөлі аяқталды және коммунизмнің жаңа кезеңі басталатын уақыт 
келді.

Тарихи материалистік тұжырымдама

Маркс капитализмді өзінің болашағы тұрғысынан сынап, тарихтың болжамды 
бағыт ұстанатынына сенді. Оның бұл сенімі өзінің материалистік тарих тұ- 
жырымдамасына неғізделғен (көбінесе «тарихи материализм» деғен терминғе 
қысқартылған [Vandenberghe, 2005]). Маркстің тарихи материализмінің жалпы 
пайымдауы адамдардың материалдық қажеттіліктеріне қаншалықты көз салаты- 
нын немесе бір-бірімен, олардың әлеуметтік институттарымен, тіпті кең тараған 
идеяларымен қарым-қатынастарын анықтайды.'^

Адамдардың материалдық қажеттіліктерін қаншалықты қамтамасыз ететіні 
маңызды болғандықтан, бұл экономикалық қатынастар көбінесе база деп ата- 
лады. Экономикалық емес қатынастар, басқа да әлеуметтік институттар мен 
кеңінен таралған идеялар суперщрыльш  болып есептеледі. Маркстің тарих- 
қа көзқарасы -  суперқұрылымның базамен бірғе бір сапта тұратын тікелей
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беталысты көздемейтінін айта кеткен жөн. Адамзат тарихы қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға тырысу арқылы алға жылжиды, бірақ жоғарыда айтылған- 
дай, бұл қажеттіліктер тарихи өзгереді. Демек, қажеттілікті қанағаттандыру- 
дағы жетістіктер адам қажеттілігінің негізі ретінде де, экономикалық база- 
ның нәтижесі ретінде де көбірек кажеттіліктің арта түсуіне әкеледі.

Төмендегі дәйексөз -  Маркстің тарихи материалистік тұжырымдамасы- 
ның ең түйінді қорытындыларының бірі:

«Адамдар әлеуметтік өндірісте еріктерімен немесе мәжбүрлі түрде 
белгілі бір қатынастарға түседі. Осы өндірістік қатынастар материал- 
дық күштерді дамытудың нақты кезеңіне сәйкес келеді. Өндірістің осы 
байланыстарының жиынтығы қоғамның экономикалық қүрылымын 
түзеді, сонымен қатар бүл негізі қоғамдық сананың белгілі бір нысан- 
дарына сәйкес келетін қүқықтық әрі саяси қүрылым болып саналады. 
Дамудың белгілі бір кезеңінде қоғамдағы өндірістің материалдық күш- 
тері байырғы қалыптасқан мүліктік қатынастармен қатар, соның заңды 
жалғасы болатын қазіргі таңдағы өндірістік қатынастарымен қайшы 
келеді. Өндіріс күштерінің даму нысандарынан осы қатынастар олар- 
дың бүғауына айналады. Содан кейін әлеуметтік революция кезеңі 
орын алады. Экономикалық іргетастың өзгеруіне қарай барлық күрде- 
лі суперқүрылым азды-көпті, жылдам өзгеріп отырады».

(Marx, [1859] 1970:20-21)

Бүл дәйексөздегі басты мәселе «өндірістің материалдық күштеріне» бай- 
ланысты. Материалдық күштер дегеніміз -  адамдардың бір-бірінің қажетті- 
ліктерш қанағаттандыруға арналған қүралдар, машиналар, фабрикалар және 
т.б. «Өндірістік қатынастар» -  адамдар өздерінің қажеттіліктерін қанағат- 
тандыру үшін бір-бірімен байланысатын қауымдастық түрлері.

Маркстің теориясы «қоғам еңбек қатынастарын орнықтыруға және оның 
өнімділігін арттыруға ықпал ететін әлеуметтік қатынастар жүйесін қабыл- 
дауға үмтылады» деп санайды. Сондықтан өндірістік қатынастар материал- 
дық күштердің даму дәрежесіне сәйкес келеді. Мысалы, томен деңғейлі тех- 
нологияның кейбір кезеңдері ірі жер иелерінің аз тобы мен өнімнің бір бөлі- 
ғін иелену үшін соларға жүмыс істейтін басыбайлы шаруалардың үлкен тобы 
арасындағы әлеуметтік қатынастармен үйлеседі. Ал капитализм кезеңіне тән 
жоғары технолоғия қымбат машиналар мен фабрикаларды инвестициялауға 
қабілетті капиталистердің аз тобы мен жалдамалы жүмысшылардың үлкен 
тобымен сипатталады.

Маркстің қысқа да нүсқа сөзімен айтқанда: «Сізғе қол диірмені -  феодал- 
дың басшылығындағы қоғамды, бу диірмені капиталист басшылық ететін қо- 
ғамды сыйға тартады» (Магх, [1847] 1963:95). Маркс сонымен қатар адамдар 
арасындағы қарым-қатынастар -  меншік қатынастары ретінде көрінуі мүм- 
кін екенін айтадьп капиталист өндіріс қүралына иелік етеді, ал жалдамалы 
жүмыскерде ондай меншіктік жоқ.

Капиталистік экономика адамдар арасындағы біреғей қарым-қатынас- 
тарды дамытады және белғілі бір үміттерді, міндеттемелер мен міндеттерді 
қалыптастырады. Мысалы, жалдамалы жұмысшылар өз жүмысын сақтап 
қалғысы келсе, капиталистерге белгілі бір сыйластық танытуы керек. Маркс
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үшін бұл қатынастарға қатысты маңыздысы олардың таптық қақтығыстарға 
бейімділігі болды, бірақ оған қоса өндірістік қатынастардың отбасылық және 
жеке қарым-қатынастарға әсерін көруге болады. «Жақсы» еркек қызметкерді 
қалыптастыруға қажетті әлеуметтендіру сондай-ақ күйеудің белгілі бір түрі- 
нің пайда болуына себепкер болады. Сол сияқты, капитализмнің күнделікті 
жүмысты уақытынан ерте бастау жөніндегі қатаң тәртібінің нәтижесінде ана 
баланың негізгі тәрбиелеушісіне айналды. Демек, өндіріс күштерінің өзгеруі 
отбасы қүрылымындағы терең өзгерістерге әкеп соқты. Бүл өзгерістер де өн- 
дірістік қатынас тұрғысында қарастырылуы мүмкін.

Маркс өндірістік қарым-қатынастардың қай жерде тоқтайтыны және су- 
перқүрылымның қайдан бастау алатыны туралы ешқашан нақты айтпайды. 
Дегенмен ол «әлеуметтік сананың» кейбір қатынастары мен формалары ма- 
териалдық күштердің дамуында екінші дәрежелі рөл ғана атқаратынын және 
айтарлықтай ықпал ете қоймайтынын сезді. Маркс бүл қүрылыстың жоға- 
рыда аталған элементтері тікелей қатыспаса да, олар өндіріс қатынастарын 
қолдайтын форманы қабылдауға бейім екенін болжады.

Маркстің тарихқа қатысты көзқарасы айқын болды, сондықтан ол өндіріс 
күштерінің материалдық қажеттіліктерді жақсарту үшін өзгеретініне сен- 
ді. Мысалы, капитализмнің пайда болуы арқылы технологиялық өзгерістер 
зауыттарды қүруы мүмкін. Алайда капитализмнің пайда болуына дейін өзге- 
рістер қоғамда, өндіріс қатынастарында болуы керек еді. Өйткені зауыттар, 
капиталистер және жалдамалы жүмысшылар феодалдық қатынастармен үй- 
леспейді. Жер иелену арқылы мал-мүлік жинаған және басыбайлы шаруа- 
лардың күнкөрісі үшін өзінің моральдық жауапкершілігін сезінген феодал- 
дардың орнын капиталдан байып, жұмысшылардың жалақысына қатысты 
мойнына ешқандай моральдық міндеттеме алмайтын капиталистер басты. 
Сол сияқты басыбайлы шаруалардың «мырзаға» деген адалдық сезімінің ор
нын пролетарийлердің өз еңбегін ақша төлейтін кез келген адамға сату ниеті 
басты. Сөйтіп ескі өндірістік қатынастар мен жаңа өндірістік күштер арасын- 
да қақтығыс туындады.

Өндірістік қарым-қатынасты өзгерту үшін революция жиі болып түруы 
қажет. Революцияның басты көзі -  өндіріс күштері мен өндіріс қатынаста- 
ры арасындағы материалдық қайшылық. Алайда революция басқа да қайшы- 
лықтардан туындайды: қанаушылар мен қаналушылар арасындағы қайшы- 
лықтан, т.б. Маркстің пікірінше, бүл тұрақты қайпіылық қаналушылардың 
өндірістік қатынастағы өзгерістерге қолдау көрсетуі нәтижесінде револю- 
циялық бетбүрыстарға әкеледі. Ал ол, өз кезегінде, өнім өндірісінде орын 
алатын өзгерістерғе жол береді.

Маркс барлық жүмысшылар көтерілісінің тиімді болатынына, бірақ өн- 
діріс күштерінің өзгеруін қолдайтынына сенбеді. Маркстің пікірінше, тиімді 
революция жаңа қарым-қатынастарды тиянақтау үшін өзара қарым-қатынас- 
тарды, институттарды және кеңінен таралған идеяларды өзгертеді.

Капиталистік қоғамның мәдени аспектілері

Капитализмнің материалдық қүрылымдарына назар аударумен қатар, Маркс 
оның мәдени аспектілері туралы да теориялық түрғыда айтқан.

7-253
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Идеология

Өндіріс күштерін дамыту үшін өндірістегі қазіргі қарым-қатынастар ғана емес, 
сонымен қатар институттарға қолдау көрсететін қарым-қатынастар, соның 
ішінде кеңінен таралған идеялар осы өзгерістерге кедергі болуы әбден ықти- 
мал. Маркс осы функцияны жүзеге асыратын кең танымал идеяларды идеоло- 
гиялар деп атады. Көп термин сияқты, Маркс идеология сөзін де әрдайым бү- 
лыңғыр мағынада қолданады. Ол оны бір-бірімен байланысты екі түрлі идеяны 
көрсету үшін қолданған іспетті.

Алдымен, идеология капитализмнің күнделікті өмірінен туындаған идея- 
ларға жатады, бірақ капитализмнің табиғатына байланысты шындықты инверт- 
ті түрде көрсетеді (Larrain, 1979). Бұл терминнің мағынасын түсіндіру үшін 
обскура-камерасы метафорасын қолданды, онда шынайы бейнені керісінше 
көрсету үшін оптикалық елес қолданылады. Бұл — тауар фетишизмі немесе 
ақша арқылы үсынылған идеологияның түрі. Ақша тек қана әлеуметтік қаты- 
настардың арқасында қүнды бола алатын бір бет қағаз екенін біле түрсақ та, 
оны күнделікті өмірімізде зор қүндылықтай қадірлейміз. Біз оның қүндылығын 
көрсетудің орнына, ақша бізге өз қүндылығын көрсететін сияқты... Бүл бірінші 
типтегі идеология бүзылуға үшырайды, себебі ол материалдық қайшылықтарға 
негізделген. Адамның қүндылығы, расында, ақшаға тәуелді емес және бүл қай- 
шылықты шынымен дәлелдейтін адамдарды жиі кездестіреміз. Шын мәнінде, 
бүл деңгейде біз Маркстің капитализмді келесі кезеңге шығарады деп сенген 
материалдық қайшылықтар туралы жете түсінеміз. Біз, мысалы, экономика- 
ның объективті, тәуелсіз жүйе емес, саяси сала екенін білеміз. Өз еңбегіміздің 
тек тауар ғана емес екенін және оның жалақыға сатылуы оқшаулауға алып ке- 
летінін түсінеміз. Тіпті біз негізгі шындықты түсінбеген күнде де, тым қүрыса, 
экономикалық жүйедегі сорақы саяси қозғалыстар салдарынан бүзылған немесе 
өзімізді оқшаулауға байланысты туындайтын сезімдеріміздің сырын үғынамыз. 
Бұл ақауларды қарастыру Маркстің идеологияны екінші қолданысында өзекті 
мәселеге айналады.

Ақаулар туындағанда және негізгі материалдық қайшылықтар анықтал- 
ғанда немесе сондай қауіп бар-ау деген кезде идеологияның екінші типі пайда 
болады. Бүл жерде Маркс идеология терминін капиталистік жүйенің дәл жү- 
регінде жайғасқан қарама-қайпіылықтарды жасыруға тырысатын басқарушы 
идеялар жүйесіне сілтеме жасау үшін пайдаланады. Көп жағдайларда мүны үш 
жолдың біреуі арқылы жүзеге асырады: 1) идеялардың шағын жүйелері -  дін, 
философия, әдебиет, қүқықтық жүйе қүруына алып келеді, бұл қайшылықтар- 
ды бір-бірімен байланыстырады; 2) олар қарама-қайшылықтарды анықтайтын 
тәжірибелерді, әдетте жеке мәселелерді немесе жеке ерекшеліктерді түсінді- 
реді; 3) олар капиталистік қайшылықты адам табиғатында шын мәнінде бар 
және әлеуметтік өзгерістерге байланысты бола алмайтын қайшылық ретінде 
бағалайды.

Жалпы алғанда, билеуші тап өкілдері идеологияның осы екінші типін жа- 
сайды. Мысалы, Маркс тауарлық форманы табиғи және әмбебап деп таныған 
буржуазиялық экономистерге сілтеме жасайды. Әйтпесе ол «материалдық 
қайшылықтар біздің ойымызды өзгерту арқылы шешілуі мүмкін» деп ойлай- 
тын Гегель сияқты буржуазия философтарына сын айтады. Алайда тіпті про
летариат та мүндай идеологияны жасай алады. Қогамды нақты өзгертуге деген
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үміттен түңілген адамдар мүндай идеологияларды қажет етеді. Бірақ оларды 
кім жасайтынына қарамастан, бұл идеологиялар әлеуметтік өзгерістерге апа- 
ратын қайшылықтарды жасырып, билеуші тапқа үнемі пайдасын тигізеді.

Бостандық, теңдік және идеология. Біз идеологияның мысалы ретінде 
Маркстің теңдік пен бостандық туралы буржуазиялық түжырымдамасын қа- 
растырамыз. Маркстің айтуынша, біздің теңдік пен бостандық идеяларымыз 
капитализмнен шығады. Бостандық пен теңдікке деген сенімімізді айқын 
нәрсеге айналдырсақ та, кез келген тарихи зерттеу оның басқаша екенін көр- 
сетеді. Көп қоғам барлық адам тең деген ойды ақылға қонбайтын сандырақ 
деп қарастырар еді. Тарих көшіне көз салсақ, көп мәдениет үшін қүлдық та- 
биғи қүбылыс болып көрінген. Енді капитализм кезінде мүлдем керісінше 
есептейміз: теңсіздік -  ақылға қонбайтын сандырақ, ал қүлдық -  табиғи жа- 
ратылыс емес.

Маркс идеяларымыздағы бүл өзгеріс капитализмнің күнделікті іс-әрекет- 
теріне қатысты болуы мүмкін деп ойлады. Капитализмнің негізі -  алмасу акті- 
сі биржада тауардың теңдігін болжайтынындай, адамдар арасындағы теңдікті 
де болжайды. Тауарларды пайдалану қүндылықтарының сапалық айырмашы- 
лықтары айырбас бағасымен реттеледі. Басқаша айтқанда, алма мен апельсин 
арасындағы айырмашылық олардың ақшалай қүндылығына қарай азайтылып 
не көбейтіліп, бір-бірімен теңестіріледі. Тура осы жағдай айырбастаумен айна- 
лысатын адамдар арасындағы айырмашылықтардан да көрінеді. Дамыған ка- 
питализмнің көптеген айырбас процестері бір-бірімен ешқашан кездесіп көр- 
меген бейтаныс адамдар арасында жүреді. Біз өзіміз сатып алатын алма мен 
апельсинді кім өсіргені жайлы ойламаймыз. Бұл анонимдік пен немқүрайды- 
лық теңдіктің бір түрін білдіреді.

Сонымен қатар осы алмасуда еркіндікке қол жеткізіледі, өйткені алмасуда 
кез келген серіктес өзінің қалауы бойынша айырбас жасайды. Капиталистік 
алмасу идеясының өзі тауарлардың күш арқылы емес, еркін айналымға түсу 
арқылы алынатынын білдіреді. Бүл сонымен бірге еңбек уақытын жалақыға 
айырбастауға да қатысты. Жұмысшының немесе жүмыс берушінің биржаға 
кіруі немесе одан бас тартуы ерікті түрде деп есептеледі. Маркс ([1857-1858] 
1974:245): «Теңдік пен еркіндік -  алмасу құндылықтарына негізделген айыр- 
баста ғана сақталады деген сөз емес, алмасу құндылықтары мен айырбас -  
барлық теңдік пен еркіндіктің нақты жемісі», -  деп қорытындылайды. Соған 
қарамастан, Маркс капиталистік тәжірибелер бостандыққа дегеп мүлде қара- 
ма-қарсы көзқарасты қалыптастырады деп сенді. Біз еркін сияқты көрінуіміз 
мүмкін, бірақ шын мәнінде еркіндік -  ол капитал, ал қүлдыққа түскен -  біз.

Маркстің айтуынша, бостандық дегеніміз -  өзіңіздің еңбегіңізді жәие оиың 
өнімдерін бақылай алу мүмкіндігі. Адамдар капитализмде еркін болып көрін- 
се де, шын мәнінде олай емес. Алдыңғы әлеуметтік формаларда адамдар өзде- 
ріне басқа адамдардың тікелей үстемдік етіп жатқанын, өздерінің еркін емес 
екенін білді. Капитализмде адамдарда капиталистік қарым-қатынастар басым 
болып келеді, ол қатынас объективті және табиги болып көріигендіктен, үс- 
темдік формасы ретінде қабылданбайды. Маркстің айтуынша ([1857-1858] 
1974:652), «еркін бәсекелестік -  адам бостандығының түпкілікті дамуы деген 
үғымның жеткіліксіздігін айқындайды. ...Осындай жеке еркіндіктің бүл түрі -  
барлық жеке еркіндіктің толық жойылуы, сондай-ақ объективті күштердің
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формасын қабылдайтын әлеуметтік жағдайдағы жеке тұлғаны толық бағын- 
дыру деген сөз».

Капиталист өндіріс құралдарына ие болғанмен, еңбек уақытын жалақыға 
айырбастау еркін бола алмайды. Пролетариат өмір сүру үшін жүмыс істеуге 
тиіс, бірақ капиталистің резервтік еңбек армиясынан басқа адамдарды жал- 
дауға немесе механикаландыруға, немесе жұмысшылардың капиталист ұсы- 
нып отырған жалақысын «еркін» қабылдаудан басқа шарасы болмағанға дейін 
зауытты тоқтатып қоюға мүмкіндігі бар. Жүмысшының капиталистікіндей ер- 
кіндігі де, теңдігі де жоқ.

Демек, біз бостандық пен теңдік идеологиясының бірінші деңгейі капита- 
лизмдегі алмасу тәжірибесінен пайда болатынын, алайда идеяларымыздың 
кері бағытқа төңкеріліп, шынайы бостандық пен теңдікті білдірмейтінін ко- 
pin отырмыз. Бүл -  еркін және бірдей алмасатын капитал; ешбір бүрмалаусыз 
тура мағынасында қабылданатын капитал; біздің емес, өзінің қалауы бойынша 
жасай алатын капитал. Бұл идеологияның бірінші түрі оңай бұзылады және 
осы бүзылулар туралы түсінігіміз капитализмді келесі кезеңге әкеледі. Тең- 
дік пен бостандық идеологиясына қарамастан, аз ғана жүмысшы өздерінің 
жүмыс берушілерімен тең дәрежеде екенін түсініп, өз жұмыстарында өздерін 
еркін сезінеді. Сондықтан да идеологияның екінші түрі қажет. Бүл ақаулар 
қандай да бір амалмен түсіндірілуі тиіс, әйтпесе шарасыздық болып көрінуі 
мүмкін.

Бұл әсіресе теңдік пен бостандық идеологиясымен байланысты, өйткені 
мүндай идеялар капитализмге аса қауіпті. Бүл капитализмнің көрін қазушы- 
ларды өздері қалай өмірге әкелетініне тағы бір мысал болмақ. Әділетсіздік пен 
теңсіздіктің бүрынғы формалары адамның өзіне тікелей қатысты болды және 
бізді зүлымдыққа душар еткен адамдардың жүрегін өзгерту арқылы еркіндік 
пен теңдікке жетеміз деген үміт ұялатты. Капитализмдегі теңсіздік пен әділет- 
сіздіктің бастау көзін білетін болсақ, капитализмнің өзі өзгеруі керек екенін 
түсінеміз. Демек, идеологиялар капиталистік жүйені қорғау үшін қүрылуы ке
рек және оған жетудің бірден-бір жолы -  теңсіздікті теңдік деп, еркін еместі 
еркіндік ретінде бейнелеу. Маркс бүл қүбылысты капиталистік жүйенің көз- 
қарасы бойынша мүлде әділетсіз деп бағалады.

Капиталистер автоматты түрде капиталистік жүйеден көп пайда көреді, 
ал жүмысшылар автоматты түрде қолайсыз жағдайда қалады. Капитализмде 
өндіріс қүралдарына иелік ететіндер, капиталы барлар өз ақшасынан тағы үс- 
темелеп ақша табады. Капитализм аясында капитал одан да молырақ түсім 
әкеледі, яғни инвестициялар пайда береді және, жоғарыда көрғендей, Маркс 
мүны «жүмысшыларды қанаудан түсетін байлық» деп есептеді. Жүмысшылар 
автоматты түрде қаналып жатқанына қарамастан, технологиялық өзгерістер- 
ғе, ғеоғрафиялық қоныс аударуға және басқа да экономикалық өзғерістерғе 
байланысты жүмыссыздықтың ауыртпалығын көтереді, мүның барлығы капи- 
талиске пайда әкеледі. Капитализмнің шынайы табиғатын «кедейлер кедей- 
ленғен сайын байлар байи түседі» деғен мәтелден көруге болады. Үнемі өсіп 
отыратын теңсіздік мәселесі капиталистік жүйенің ажырамас бөлшегі іспетті.

Неғұрлым тең қүқықты қоғамға жету үшін жасалатын кез келғен әрекет ка- 
питалистік жүйенің теңсіздікті соғүрлым дамыта түсуғе бейімдіғін көрсететіні 
ескерілуі керек. Соған қарамастан, капиталистік жүйені теңестіру әрекеттері 
теңсіздіктің формалары ретінде бейнеленеді. Марксистік көзқарас бойынша,



2-тарау • Карл Маркс 75

бұл эрекеттер идеологияның екінші формасы бола алар еді. Мысалы, идеолог- 
тер бай мен кедейге бірдей мөлшерде салынуы тиіс бірыңтй салыцтыц болуын 
қолдайды. Олар «бай мен кедейлер үшін бұл мөлшерлеме бірдей болғандық- 
тан, теңдікті білдіреді» деп мәлімдейді. Олар бұл салықтың капитализм құрған 
тенсіздіктің жай өтемі ғана бола алатынын ескермейді.

Олар капиталистік жүйенін айқын тенсіздіктерін шарасыз немесе кедей- 
лердің жалқаулығынан туындайтынын бейнелейтін идеологияны жасайды. 
Осылайша теңсіздік теңдік ретінде бейнеленеді, ал байлардын эксплуатация 
жемісін сақтау еркіндігі жүмысшылардын бостандығынан асып түседі.

Біз бұл мысалдан идеологиянын екі түрін ғана емес, сонымен қатар Маркс 
қалай капитализмді жақсы деп ойлағанының тағы бір дәлелін көріп отырмыз. 
Бостандық пен тендік идеялары капитализмнің өзінен туындайды және дәл 
осы идеялардын өзі капитализмді қүлатып, бізді коммунизмге алып келеді.

Дін

Маркс сондай-ақ дінді де идеология деп санайды. Ол дінді адамдардың миын 
улаушы деп қарағанымен, бүкіл дәйексөз көңіл аударуға түрарлық:

«Діни бүліну -  бір мезгілде шынайы қайғы-қасіреттің көрінісі, сондай- 
ақ шынайы қайғы-қасіретке қарсы наразылық. Дін -  жабырқаңқы жара- 
тыл ыстың күрсінуі, жүрексіз әлемнің жүрегі, рухсыз жағдайлардын рухы 
сияқты, зұлым адамнын жүрегі. Бүл -  халықты улайтын апиын».

(Marx, [1843] 1970)

Маркстің пайымдауынша, дін, барлық идеология секілді, ақиқатты бейне- 
лейді, бірақ бүл -  төнкерілген ақиқат. Себебі адамдар өздері тартқан зорлық- 
зомбылық капиталистік жүйенің зардабынан туындайтынын түсінбегендіктен, 
олардың азап-қасіреті діни формата беріледі. Маркстің анық айтуы бойынша, 
ол дінге қарсы емес, діни иллюзияларды талап ететін жүйеге қарсы.

Бұл діни форма -  күйреудің алдында тұрған әлсіз құбылыс, сондықтан әр- 
дайым революциялық қозғалыстын негізіне айнала алады. Шын мәнінде, діни 
ағымдар капитализмге қарсылық көрсетуде (мысалы, босату теологиясы) көп 
ретте алдыңғы қатарда болғанын көреміз. Дегенмен Маркс дінді капитализмнің 
әділетсіздігіне сенушілер үшін сынақ ретінде бейнелеп және кез келген рево- 
люциялық өзгерістерді о дүниеге аттандыра алатынын ескеріп, дін идеология
нын екінші формасы бола алатына ерекше сенді. Осылайша қысымға үшыра- 
ғандардың даусы одан әрі қысымға үшырайды.

Маркс экономикасы: тақырыптық зерттеу

Бұл тарау Маркстің әлеуметтануын талдауға арналған, бірақ, әрине, ол өзінін 
экономикасымен жақсырақ танымал. Маркс экономикасының бірқатар аспек- 
тілеріне тоқталсақ та, біз оны жүйелі түрде қарастырған жоқпыз. Бүл бөлімде 
Маркс экономикасын жеке емес, оны әлеуметтану теориясының мысалы ретінде 
қарастырамыз (Mazlish, 1984).®Марксистік экономика әлдеқайда маңыздырақ, 
бірақ бұл -  әлеуметтану теориясына арналған кітап үшін ең тиімді амал.
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Марксистік экономика үшін бастапқы нүкте -  бүрын қарастырылған тү- 
тыну қүндылығы мен айырбас кұндылығы туралы түжырымдамалар. Адамдар 
үнемі тұтыну қүндылықтарын, яғни әрдайым өз қалауын қанағаттандыратын 
нәрселерді жасаған. Тцтыну щндылыгы сапа түрғысынан анықталады, бір зат 
пайдалы немесе пайдасыз деген сияқты. Алайда айырбас щны  сапалық емес, 
сандық сипатта анықталады. Ол пайдалы қасиеттерді иемдену үшін қажетті 
еңбек көлемімен нақтыланады. Түтыну қүндылығы өз қажеттіліктерін қана- 
ғаттандыру үшін жасалады, ал айырбас қүны басқа пайдалану құндылықтары- 
мен алмастыру үшін шығарылады. Түтыну қүндылықтарын өндіру -  адамға 
тән табиғи қүбылыс, айырбас қүнының туындауы адамзатты бүрмаланған те- 
ріс үдеріске итермелейді. Капитализмнің бүкіл қүрылымы, оның ішінде тауар, 
нарық, ақша және т.б. айырбас қүны негізінде түзілген.

Маркске кез келген қүндылықтың негізгі көзі -  өндірістің қалыпты жағ- 
дайында шеберлік қабілеті орташа дәрежедегі адамның затты өндіру үшін 
қажетті әлеуметтік еңбек уақытының мөлшері. Бүл -  щндылыцтың белгілі 
ецбек теориясы. Еңбек қүндылықтар негізінде іске асатыны анық, бірақ қүн- 
дылықтарға, тауарларға, нарыққа және капитализмге ауысқан кезде бүл факт 
біртіндеп әлсірей береді. Басқаша айтқанда, «еңбек уақытының шамасын 
анықтау -  тауарлардың салыстырмалы қүндылықтарындағы нақты ауытқу- 
лардың негізінде жүзеге асады» (Marx, [1867] 1967:75). Еңбек мәні -  барлық 
қүндылықтың көзі ретінде капиталистерге жүмысшыларды қанауға мүмкіндік 
беретін құпия.

Питер Уорслидің айтуынша, Маркс басқа ешқандай әлеуметтанудың 
тісі батпаған эксплуатация тақырыбын өзінің «әлеуметтануының жүрегіне» 
жеткізді (1982:115). Капиталистер жүмысшыларға өздері өндіретін қүнды- 
лықтардан аз төлейді, қалғанын өздері қымқырып қалады. Жүмысшылар, 
тіпті көбінесе капиталистердің өздері де, бүл эксплуатациядан бейхабар. 
Капиталистер бүл қосымша қүндылық өздерінің ақылдылықтарынан, олар- 
дың капиталдық салымдарынан, нарықтық манипуляцияларынан және т.б. 
туындайды деп ойлайды. Маркс: «Сауда жақсарғанша капиталист қайтсем 
ақшамды көбейтем деп жанталасады, ақысыз еңбек сыйлығына мән берер- 
ліктей оның уақыты жоқ», -  деп мәлімдеді (1967: 207). Маркс қорытынды- 
лай келе былай деді:

«Капиталист еңбектің калыпты бағасына ақы төленбейтін еңбектің бел
ил! бір мөлшері де кіретінін және осы өтеусіз еңбек оның пайдасының 
түрақты көзі екенін білмейді. Санат, артық еңбек уақыты ол үшін мүлде 
жоқ, өйткені бүл қалыпты жүмыс күніне кіреді, оның ойынша, күнделік- 
ті жалақы арқылы бәрі төленген деп есептейді».

(Marx, [1867] 1967:550)

Бүл бізді Маркстің крсьшша щ н  тұжырымдамасына әкеледі. Ол өнім са- 
тылған сәттегі құн мен өнімнің қалыптасуы кезінде пайдаланылатын элемент- 
тердің мәні арасындағы айырмашылык ретінде анықталады. Өндіріс қүрал- 
дары (шикізат пен қүрал-жабдықтар, олардың қүндылығы оларды шығаруға 
немесе өндіруғе жүмсалған еңбектен туындайды) өндіріс процесінде түтыны- 
латын болса да, бүл еңбек -  артық құнның нақты көзі.

Бүл үдерістен алынған пайда капиталистерғе жер иелеріне жалға беру және
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банктерге пайыздар сияқты ақы төлеу үшін қолданылады. Бірақ оның ең ма- 
ңызды туындысы -  пайда. Капиталистер бұл пайданы жеке тұтыну үшін пай- 
далана алады, бірақ ол капитализмнің кеңеюіне әкелмейді. Керісінше, олар өз 
кәсіпорнын кеңейте отырып, оны одан әрі қосымша қүнды көбейтудің көзіне 
айналдырады.

Мол пайда мен артық қосымша қүнға деген үмтылыс -  капитализмді Маркс 
капиталистік цорланудың жалпы заңы деп атаған құбылысқа алып келеді. Ка
питалистер жүмысшыларды барынша пайдалануға тырысады; «Капиталдың 
ұдайы беталыс үрдісі еңбек қүнының ...нөлге үмтылуын талап етеді» (Магх, 
1967:600). Негізінен, капитализмнің қүрылымы мен рухы капиталистерді одан 
әрі байи түсуге қүлшындырады. Мүны істеу үшін Маркстің «еңбек -  құнды- 
лықтың көзі» деген ойын ескере отырып, капиталистер пролетариатты қанау- 
ды күшейтеді. Дегенмен ақырында эксплуатацияның күшеюі пайданың төмен- 
деуіне алып келеді, сөйтіп, эксплуатация өзіиің шарықтау шегіне жетеді.

Сонымен қатар бұл шекке жақындаған кезде мемлекет жүмысшылардың 
ықпалымен капиталистердің әрекеттеріне шектеу қоюға мәжбүр болады 
(мысалы, жүмыс уақытының үзақтығын шектеу заңдары). Бұл шектеулердің 
нәтижесінде капиталистер басқа амалдарды іздейді, ал ең бастысы -  адам- 
дарды машиналарға ауыстыру. Бұл ауыстыру салыстырмалы түрде жеңіл бо
лады, себебі капиталистер қарапайым операциялар сериясын машиналарға 
жүктеу арқылы жүмысшыларды әлдеқайда азайтты. Капиталдың қарқынды 
өндіріске көшуі парадокс болады, себебі пайданың түпкі көзі -  еңбек (маши- 
налар емес).

Механикаландыру жүріп жатқанда көп адам жүмысынан босатылып, про- 
летариаттан «өнеркәсіптік резервтік армияның» сапына қосылады. Сондай-ақ 
бәсекелестіктің артуы және технологияның күрделі шығындары капиталистер 
санының біртіндеп азаюына әкеледі. Ақыр соңында Маркс жағдайды былай 
болжады: «Ол кезде қоғам көптеген қанаушы капиталистермен, сондай-ақ 
пролетариаттың және өнеркәсіптік резервтік армияның қалың бүқарасымен 
сипатталады». Мұндай төтенше жағдайларда капитализм революцияға төтеп 
бере алмайды. Маркс айтқандай, капиталистердің бүқара топты экспроприа- 
циялауы -  «бұқара топтың бірнеше басып алушыны экспроприациялауына» 
ауыстырылады ([1867] 1967:764). Әрине, капиталистер өз қүлдырауының ал- 
дын алуға үмтылады. Мысалы, олар қанау ауыртпалығының ең болмағанда 
жартысын үйдегі майданнан колонияларға көшіру мақсатында отаршылдық 
саяхаттарға демеушілік етті. Алайда, Маркстің пікірінше, бүл күш-жігер сәт- 
сіздікке ұшырайды, сөйтіп капиталистер өз елінде де, шетте де бүліншілікке 
тап болмақ.

Капиталистік қорланудың жалпы заңындағы негізгі мәселе -  акторлардың 
әрекет етуіне (мейлі, ол капиталист, мейлі, пролетар болсын) капитализмнің 
қүрылымы мен идеясының түрткі болу деңгейі. Маркс әдетте жеке капита- 
листерді өз іс-әрекеттері үшін айыптаған жоқ, ол бұл әрекеттерді көбінесе 
капиталистік жүйенің логикасы арқылы анықтаған. Бұл оның капитализм- 
дегі акторлардың шығармашылық тәуелсіздігінің жоқтығы туралы пікіріне 
сәйкес келеді. Алайда капитализмге тән даму үдерісі осындай шығармашы- 
лық әрекеттің түпкілікті қайта жаңғыруын және капиталистік жүйені қүла- 
ту үшін қажетті алғышарттарды қамтамасыз етеді.
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Коммунизм

Маркс қол диірмен -  феодализм қоғамын, ал бу диірмен капитализм қоғамын 
алып келетіні жайлы дәйексөзіндегідей, «өндіріс режиміндегі өзгерістердің бо- 
латыны сөзсіз» деп жиі жазды. Егер кімде-кім Маркстің теорияларын қабылда- 
маудың негізін таба алмаса, онда Маркстің тарихи материализмін кейбір бол- 
жанған үрдістерді анықтауға ұмтылу және осы үрдістерді саяси әрекеттердің не- 
ғұрлым тиімді нүктелерін табу үшін қолдану деп түсіндіру керек. Маркс өзінің 
теорияларын Class Struggles in France («Франциядағы таптық күрестер») ([1850] 
1964) және The Eighteenth Brumaire o f Louis Bonaparte («Луи Бонапарттың он ce- 
гізінші брюмері») ([1869] 1963) деп аталатын нақты саяси және экономикалық 
зерттеулерінде қолданды. Тарихи материализмнің шындықтары оның тарихи 
болжамдарының күмәнсіз болуына байланысты емес, бірақ материалдық мұқ- 
таждықтарымызды қанағаттандыруға баса назар аудару -  тиімді саяси араласу- 
дың мүмкіндіктерін ашудың ең жақсы жолы.

Егер Маркстің материалистік көзқарасының мақсаты -  саяси әрекеттің ең 
тиімді мүмкіндіктерін болжау болса, кейіннен қандай өзгерістер келесі ең ма- 
ңызды кезенге әкелетіні туралы көзқарасын баяндады. Маркс капитализмнің 
өндірістік күшін дамытқанын, өзі коммунизм деп атаған жаңа өндіріс режиміне 
енуге дайын болтаны деп ойлады.

Оның талдауларының көбі осы жаңа экономикалық формата алып келетін 
қазірті кездегі жанжалдарта тоқталды.

Болашақ коммунистік котамның өзі үшін қаншалықты маңыздылытына 
қарамастан, ол осы дүниенің қандай болатынын бейнелеуте таңталарлық аз 
уақыт жүмсады. Ол «болашақ татамдар рецептін» жазудан бас тартты (Marx, 
Т. Ball, 1991:139). Маркс жазтан дәуір революция және қотамның жаңа форма- 
лары — коммунизм, социализм, анархия және басқа да қазірті кезде үмытылып 
кеткен көптеген формалар туралы әңгімелерте толы болды. Харизматикалық 
саяси көшбасшылар тарихи кезеңде пайда болды және тыңдаушыларды өз сөз- 
дерімен еліктіре білді. Алайда Маркс келешектің утопиялық көріністерін бейне- 
леуге қарсы болды. Маркс үшін ең маңызды міндет -  қазіргі заманты капиталис- 
тік қотамды сыни талдау. Ол мұндай сын-пікір капитализмді әшкерелеуте және 
жана социалистік әлемнің пайда болуына жатдай жасаута көмектесетініне сенді. 
Капитализмді жеңгеннен кейін коммунистік қотамды қүрудың уақыты келеді. 
Жалпы алтанда, Маркс коммунизм саны аз капиталистердің мүдделеріне батыт- 
талтан реификациялантан экономикадан тыс не өндірілетіні туралы шешім қа- 
былдауды және оның орнына көпшіліктің қажеттіліктерін ескеретін әлеуметтік 
шешім қабылдау міндетін жүзете асырады деп сенді.

Сын-пікірлер

Маркс теориясындаты бес мәселе талқылауды қажет етеді. Біріншісі -  ком
мунизм мәселесі. Коммунистік қотамның сәтсіздікке ұшырауы және олардың 
капитализмте батдарлантан экономиката деген көзқарасы әлеуметтанудаты 
марксизм теориясының рөлі туралы сауал тудырады (Antonio, 2011; Aronson, 
1995; Hudelson, 1993; Manuel, 1992). Маркстің идеялары сынта ұшырап, сәт- 
сіздікке тап болды. Бір уақытта әлем халқының үштен бір бөліті Маркстің
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идеяларымен рухтанған мемлекеттерде өмір сүрді. Бұрынғы марксистік мем- 
лекеттердің көпшілігі капитализмге айналды, әлі марксистік мемлекет деп са- 
налатындар (Кубадан басқа) капитализмнің жоғары бюрократиялық форма- 
сын ғана бейнелейді.

Бұл сынға қарсы мемлекеттер марксистік ұстанымдарына шын мәнінде көп- 
шіліктің ермегенін алға тартып, Маркс теориясын сыншылардың теріс бұрма- 
лағанына наразылық айтады. Алайда сынға ұшырағандар, Маркстің өзі марк- 
систік теорияның іс жүзінде қолданылып жүрген практикасынан бөлінбеуін 
талап етті. Алвин Гоулднер (1970:3) былай деп жазған: «Марксистік теория 
түпкілікті тарих ауқымында өлшенуі керек».

Екінші мәселе кемшін эмансипациялыц субъект деп аталады. Сыншылардың 
пікірінше, Маркс теориясы пролетариатты коммунизмге әкелетін әлеуметтік 
өзгерістердің бірден-бір қозғаушы күші деп бағалағанмен, пролетариат осы же- 
текші позицияға сирек ие болды және көбінесе коммунизмге қарсы пиғылдағы 
топтар арасынан табылды. Зиялы қауымның, мысалы, академиялық әлеумет- 
танушылардың, пролетариат қазған ордан тығырыққа тіреліп, интеллектуал- 
дық қызметті таптық күреске ауыстырғаны бүл мәселені одан әрі ушықтырады. 
Сонымен қатар зиялылардың пролетариаттың консервативті кертартпалығына 
көңілдерінің қалуы, Маркспен салыстырғанда, идеологияның рөлін әлдеқайда 
күшейтетін және болашақ революцияның «қаһармандарын» айла-шарғыға кө- 
нетін аңғал ретінде көруге үмтылатын теорияға айналды.

Үшінші мәселе -  гендердің жетіспейтін өтиемі. Маркс теориясының ең 
негізгі тармақтарының бірі -  капитализм түсында еңбек тауарға айналады, 
алайда бүл еңбектің тауарлығы ерлерге қарағанда, әйелдер үшін аз болғаны 
тарихи факт. Ерлердің ақылы еңбек етуі әлі де әйелдердің төленбейтін еңбе- 
гіне, әсіресе маңызды болатын жұмысшылардың келесі үрпағын тәрбиелеуге 
байланысты. Сайер (1991) гендердің жетіспейтін өлшемі Маркстің талдауын- 
да тек үлкен бос кеңістік қалдырып қана қоймай, сондай-ақ оның капитализм 
өсіп жатқан жалдамалы еңбекке тәуелді деген бастапқы дәлеліне эсер етеді, 
өйткені жалдамалы еңбектің өсуі әйелдердің ақысыз еңбегіне тәуелді болады. 
Патриархат капитализмнің пайда болуының негізі болуы мүмкін, бірақ Маркс 
мүны елемейді.

Төртінші мәселе, Маркс экономика тек өндіріспен басқарылды деп санады 
және ол түтынудың рөлін елемеді. Өндіріске басты назар аудару тиімділік- 
ті жоғарылату және шығындарды қысқарту пролетарландыруға, оқшаулауға 
және таптық қақтығыстарды тереңдетуге әкеледі деп болжауға мүмкіндік берді. 
Дегенмен қазіргі заманғы экономикадағы түтыну саласының өсуі кейбір креа- 
тивтілік пен кәсіпкерлікті ынталандырады және ол еңбекақы төленетін, жат- 
сынбайтын жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді деп айтуға болады. Жаңа 
видеоойындар үйымдастыратын немесе фильмдерге режиссерлік ететін, бол- 
маса танымал музыканы орындайтын адамдар капиталистік жүйеде қалыпта- 
суына қарамастан, өздерінің жұмысынан сирек оқшауланады. Мұндай жұмыс 
орындарының аз болса да, бар болуы коғамнан оқшауланған бүқараның көңі- 
ліне өздері болмаса да, балалары бір кезде осындай қызықты шығармашылық 
жүмыспен айналыса алады деген үміт үялатары сөзсіз.

Ақыр соңында, кейбіреулер Маркстің Батыс прогресіне қатысты түжырым- 
дамасын мәселе ретінде қабылдамады. Маркс тарихтың қозғалтқышы -  мате- 
риалдық қажеттілік үшін адамзат табиғатының үдайы жетілдіріліп отыруы деп



80 I бөлім • Юіассикалық әлеуметтану теориясы

санады. Сонымен қатар Маркс адам болмысының мәні -  өз табиғатын мақсатына 
беиімдеи білу қабілеті деп ойлады. Бәлкім, бұл болжамдар қазіргі және келешек- 
теп көптеген экологиялық дағдарыстардың түбегейлі себебі болар.

Қазіргі қолданылуы

Маркстің академиялық ғылым мен зерттеулерге тигізген әсері зор болды. Толық 
шолу осы тарауда қарастырылмайды, сондықтан тек кейбір маңызды тұстарын 
атап өтеміз. Кең теориялықтұрғыдан оның идеялары саяси теорияға (Lenin, 1972) 
мәдени теорияға (Lukacs, [1922] 1968; Gramsci, 1971; Adorno, [1966] 1973) эконо-

кеңістіктік теорияға (Lefebvre, 
[1974] 1991) және жаһандану теориясына (Wallerstein, [1974], 2011) эсер етті. 
Сонымен қатар Антонио (2011) Маркс теорияларын: демократия мен азаматтық 
қоғамды, бұқаралық ақпарат құралдарын, трансұлттық таптық жүйені, жаһандық 
саяси үрдістерді, зорлық-зомбылықты, қаржылық пен экологиялық дағдарыстар- 
ды және басқаларды қарастыру арқылы зерттелген негізгі тақырыптардың тізімін 
ұсынады. Қазірп уақытта Маркс теориялары келесі өзекті әлеуметтік мәселелерді 
шешу үшін өте белсенді түрде қолданылады: үлғайып келе жатқан теңсіздік, 2008 
жылғы экономикалық дағдарыс және экологиялық дағдарыс.

Мысалы, 2013 жылы экономист Тома Пикетти Capital in the Twenty First
ғасырдағы капитал») еңбегін жариялады. Бүл кітап 

New YorkTimes-тың ең көп сатылатын кітаптар тізімінде бірінші орынды иелен- 
ді және Тһе̂  Economist сияқты танымал журналдардың оң пікіріне ілікті. Пикет
ти оған байланысын жоққа шығарғанына қарамастан (D. Harvey, 2014), кітап 
атын ескере отырып, Маркстің «Капиталымен» салыстырудан аулақ болу өте 
қиын. Пикеттидщ марксист емес екені даусыз. Дэвид Харвидің (2014) айтуын- 
ша, ІІикетти капитализмнің негізгі механизмдерін дүрыс түсінбейді. Мысалы 
ол капиталды әлеуметтік процестен гөрі жай қүбылыс ретінде қарастырады’ 
Бүл Пикеттидің Маркстің капиталистік қоғамда байлықты бөлуге баса назар 
аударуын қолдайтынын көрсетеді. Маркстің басты теориялық ойын қайта- 
лаитын кітаптың непзп дәлелі -  капитализмнің құрылымдық қайшылықтары 
(Марк сипаттаған қарама-қайшылықтармен бірдей болмаса да). Бүл қарама- 
қаишылық баилыққа қатысты теңсіздіктің өсуіне әкелетіні сөзсіз. Шынында, 

икетти «Капиталыныц» ең маңызды ерекшелігі үзақ мерзімді эмпирикалық 
экономикалық деректерді үсынады және, соған сәйкес, XIX ғасырдан бергі 
марксистердің дәлелдеріне мықты қолдау болып саналады; теңсіздік -  капита- 
ЛИЗМН1Ң ұлғайып келе жатқан және эндемиялық ерекшелігі.

Пикеттиде марксистік теориялық негіз жоқ болса да, 2008 жылгы эконо- 
микалык дагдарыстың соңгы талдауы марксистік теорияньщ әлі де өзектілігін 
көрсетеді. Өздерінің Business as Usual: The Roots o f  the Global Financial Meltdown 
(«сідеттеп бизнес: Әлемдік каржы дағдарысының тамырлары») деген редак- 
цияланған томьшда Калхун және Дерлугулян (2011а) ¥лы рецессияның шығү 
теп туралы ілу үшін Маркстін колданған бірнеше эсселерін ұйымдастырды 
Осы есептемелер бойынша, 2008 жылғы мэселелер капиталистік нарыктьщ 
031Н-Ө31 түзететін ерекшеліктері немесе жана мемлекеттік саясатты әзірлеү ар- 
кылы шешілмеиді. Керісінше. дагдарыс -  дағдарыс циклінде ең соңгы, олардын 
бәрі капитализмнің кереғар қарама-кайшылыктарына нүскайды. Капитализм
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Ө ЗІН  қайта құру үшін, Харвидің (2011:90) айтуынша, «кем легенде үш пайыздық 
өсімге жол табу» керек. Басқаша айтқанда, тіршілік ету үшін капитализм шек- 
сіз ұлғая беруі қажет. Алайда капитализм өсімнің ұлғайып жатқан шектеулері- 
не үшырайды. Валлерстайн (2011Ь:80) шектеудің үш түрі бар деп мәлімдейді: 
персоналдың өсіп отырған шығындары, кіріс шығыны және салық салу шығы- 
ны. Уақыт өте келе капитализм бизнесті жүргізу үшін соншалықты қымбатқа 
түседі, бүл жүйе түрақсыз болуы керек. Валлерстайн дағдарыстардың бүдан 
былай оларды жеңе алмайтын нүктеге жететінін айтады. Демек, ол капиталис- 
тік жүйенің болашақта аякталуын болжайды.

Сондай-ақ кейбіреулер Маркстің экологиялық мәселелерді талдауға әлеует- 
ті үлесін талқылады. Мысалы, Фостер (2015) Маркстің жазбаларында маңыз- 
ды, бірақ үзақ уақыт еленбеген қоршаған ортаны қорғау теориясы бар деп бекі- 
теді. 1850 жылдары Маркс әлеуметтік метаболизм тұжырымдамасын әзірледі 
(Foster, 2015:2). Фостердің пікірінше, Маркстің кейінгі экономикалық тео- 
риясында адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас орталық рөл атқарды: 
«Адам өзі және табиғат арасындағы зат алмасуды реттейді, бақылайды және 
жөнге салады» (Marx, Foster 2015:2). Идеалды түрде адамдар табиғатпен қа- 
рым-қатынасты теңестіре алады. Бірақ капитализм шексіз қорлануға деген үм- 
тылысымен бүл тепе-теңдікті бүзады. Бүл адамдар мен табигат арасында «ме- 
таболикалық ажырауды» қалыптастырады. Аталған идеяларды осы уақытқа 
дейін кеңейте отырып, Фостердің айтуынша, ғасырлар бойы капиталистік қор- 
ланудан кейін біз «жаһандық экологиялық күйреулерге» тап боламыз (Foster, 
2015:9). Бүкіл ғаламшардың метаболизмі қауіп-қатерге ұшырайды. Бүл күй- 
реуді жеңудің жалғыз жолы -  адамзатты шексіз корлану қүндылықтарынан 
экономикалык теңдік пен түрактылық құндылықтарына көшіру. Марксистік 
диалектика түжырымдамасына сүйене отырып, Фостер (2015:11) қауіптерге 
идеологиялық тұрғыда соқыр болып қалса да, бұл ауысым экологиялык, про- 
летариаттың пайда болуымен «сөзсіз» дүниеге келмек. Экономикалық және 
экологиялык қиындықтарға тап болгандар капитализмге немесе әлеуметтік 
метаболизмді бүзатын кез келген болашақ экономикалык жүйелердің тоқтаты- 
луын талап ету үшін көтеріледі.

Қорытынды
Маркс капитализмдегі теңсіздіктің тарихи негізін және оны қалай өзгерту керектігі 

жайлы кешенді және әлі де өзекті талдауды ұсынады. Маркстің теориялары көптеген тү- 
сіндірмелерге ашық, бірақ бұл тарау оның теорияларының шынайы тарихи зерттеулерге 
сәйкес келетін түсініктемелерін үсынды.

Бұл тарау Маркстің Гегельден алған және Маркстіц барлық жұмысыи қалыптастыра- 
тын диалектикалық көзқарасын талқылаудан басталады. Маңыздысы, Маркстің пайым- 
дауыиша, қоғам әлеуметтік өзгерістер арқылы шешілуі мүмкін қарама-қайшылықтар айна- 
ласында қүрылған. Маркс қарастырған негізгі қарама-қайшылықтардың бірі капитализмде- 
гі адами әлеует (табиғат) пен еңбек жағдайлары арасында болды. Маркс үшін адам табиға- 
ты адамның әлеуетін білдіретін және өзгертетін еңбекпен тығыз байланысты. Капитализм 
жағдайында біздің еңбегіміз тауар ретінде сатылады және еңбегіміздің тауарлык айналымы 
бізді өндірістік қызметімізден, өндіретін заттарымыздан, әріптестерімізден, тіііті өз-өзіміз- 
ден алыстатады.
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Бұдан кейін тарауда Маркстің капиталистік қоғамды талдауы ұсынылды. Біз тауар- 
дың орталық тұжырымдамасымен бастаймыз, содан кейін олардың тұтыну құндылығы мен 
айырбас құндылығы арасындағы қайшылықты қарастырамыз. Капитализмде тауарлар- 
дың биржалык құны адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін олардың нақты пай- 
дасы бойынша басымдыққа ие болады, сондықтан тауарлар адамның еңбегінен және мұқ- 
таждықтарынан бөлек көрінеді және ақырында адамдарға билік етуі мүмкін. Маркс мұны 
тауарлық фетишизм деп атады. Бүл фетишизм -  қайта жасаудың формасы, ол тек тауар- 
ларға ғана қатысты емес, атап айтқанда, ол біздің өмірімізді анықтайтын объективті, сая- 
си емес күш сияқты көрінетін экономикалық жүйеге эсер етеді. Осы заттандырудың себе- 
бшен капиталдың идеясында инвестициялардан пайда табатындар мен нақты еңбегі пайда- 
ны қүрайтын, қосымша қүнды қамтамасыз ететін жүмысшылар арасындағы қайшылыққа 
толы әлеуметтік қатынастар бар екенін көре алмаймыз. Басқаша айтқанда, капиталдың пай
да табу тәсілі пролетариатты қанауға негізделеді. Бұл негізгі қарама-қайшылық пролета
риат пен буржуазия арасындағы таптық қақтығысты тудырады, ол ақырында революцияға 
әкеп соғады, өйткені пролетарландыру пролетариат қатарын көбейтеді. Бұл бөлімде капи- 
тализмге қатысты сынға қарамастан, Маркс капитализмнің игілікті қоғам екеніне және өзі- 
нің сын-пікірлері капитализмнің болашағы түрғысынан айтылғанына сенді.

Маркс капитализмнің болашағына өз көзқарасын білдіруге өзінің тарихи материалис- 
тік түжырымдамасы мүмкіндік береді деп есептеді. Өндірістік күштерге назар аудара 
отырып, Маркс саяси әрекеттің қай жерде тиімді болатынын анықтауға мүмкіндік бере- 
тін тарихи үрдістерді болжай алды. Саяси әрекеттер, тіпті революция керек, өйткені өндіріс 
пен идеология қатынастары өндіріс күштерінің кажетті дамуын тоқтатады. Маркстің пікі- 
рінше, бүл өзгерістер соңында коммунистік қоғамға әкеледі.

Біз Маркс теориясыиың, әсіресе идеологияның және діннің маңызды емес, материал- 
дық емес (мәдени) аспектілерін, сондай-ақ экономиканың белгілі бір идеяларын, әсіресе 
еңбек қүндылығы теориясын талқылаймыз.

Бүл тарау Маркс теориясына кейбір сын-пікірлерімен аяқталады. Бүл сын-пікірлер өз 
маңыздылығына карамастан, тіпті Маркстің басты ұстанымдарының кейбіреуінен бас тар- 
туға әкелгенмен, марксистік көзқарасты күшейтуге ыкпал етті.

Ескертпелер

1. Бүл жердегі тәсіл Маркстің адам әлеуетіне қатысты ерте жасаған жүмысы мен оның 
капиталистік қоғамның кұрылымына арналған кейінгі жүмысы арасында ешқандай ал- 
шақтық немесе кайшылықтың жоқ екеніне, оның ертеректегі идеялары капитализмнің 
экономикалық кұрылымдарын зерттеу арқылы өзгеріске үшыраса да, тіпті оның кейінгі 
жүмысында да жалғасатынына негізделеді.

2. Иосиф Сталиннің Кеңес Одағында Марксті «дұрыс» түсіндіруіне қатысты ешқандай 
мәселе болған жоқ. Сталиннің өзі түсіндіруді қамтамасыз етті және барлық келіспеген- 
дердің, мысалы, Лев Троцкий сияқтылардың қатыгездікпен көзін жойды.

3. Алайда Маркс кейде социализмнен қүтыла алмаушылықты талқылады.

4. Маркс таптық қақтығыстарға этникалық, нәсілдік, жыныстық және діни сияқты басқа 
стратификация түрлерінің көп эсер ететінін мойындады, дегенмен олардың бастапқы 
болу мүмкіндігін мойындамады.
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6.

8.

Оның теориялық жұмысы, негізінен, осы екі тапқа арналса да, тарихи зерттеулері әр- 
түрлі таптык құрылымдарды қарастырды. Ең маңыздысы -  жұмысшылардың аз тобын 
жалдаған ұсақ дүкеншілер сияқты кіші буржуазия, сондай-ақ капиталистерге оңай са- 
тылатын пролетариат — люмпен-пролетариат. Маркс үшін бүл басқа таптарды тек бур
жуазия мен пролетариат арасындағы алғашқы қарым-қатынастарға қатысты терминде- 
рінде ғана түсінуге болады.

Марксті өз теориясынан да ерекшелеп алып қарастыруға болады. Ол буржуазияның 
кейбір түлғалары өз табиғатына тән мінез-қүлықтан безініп, коммунистік сана-сезімді 
қабылдауы мүмкін екенін мойындайды (Магх and Engels, [1845-1846] 1970:69).

Антонио (2011:119-120) қатты және жүмсақ материалдық детерминизмдерді ажыра- 
тады. «Маркстің мәтіндерінде қатты детерминистикалық үзінділер бар болса да, ол 
«технологиялық детерминизмге» (яғни техникалық өзгерістерден туындайтын әлеу- 
меттік өзгерістерге) немесе «рефлексиялық теорияға» келмейтін күрделі, тарихи кон
тингент материализмін әлдеқайда жиі үсынды (яғни идеялар материалдық шындықтың 
жай-күйі ғана)».

Маркстің экономикалық теориясын (мысалы, еңбек құны теориясы) зерделеудің бір 
жолы -  оның жалпы әлеуметтану теориясының ерекше қолданылуы. Бұл Г.А. Коэннің 
(1978) еңбегіне қарама-қайшы келеді, онда Маркстің еңбегіндегі негізгі экономикалык, 
теория оның ерекше алаңдаушылығын тудырады. Коэн Маркстің еңбегіндегі «экономи- 
калыц^ және <івлеуметтік» ұғымдарын бір-бірін алмастыра алатын ретінде көргенімен, 
Маркстің экономикалык теориясы анагүрлым жалпы сипатта екенін анық айтады.



Эмиуіь Дюркгейм
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Тарау мазмұны
Кіріспе
Әлеуметтік фактілер 
Қоғамдағы еңбек бөлінісі 
Суицид
Дін ұстанудың қалыпты формалары 
Мора і̂ьдық тәрбие және әлеуметтік реформа 
Сын-пікірлер 
Қазіргі қолданылуы

Кіріспе

Эмиль Дюркгеймнің жұмыстарында екі негізгі тақырып қарастырылады. Бі- 
ріншісі -  әлеуметтік сипаттың индивидуалдыққа (priority of the social over the 
individual) қатысты басымдығы, екіншісі -  қоғамның ғылыми тұрғыда зертте- 
луінің мүмкіндігі. Бұл тақырыптар аясында пікірталас (қарама-қайшылығы) 
әлі де жалғасып келе жатқанына байланысты, Дюркгейм еңбектері осы күнге 
дейін маңыздылығын жойған жоқ.

Біз барлығын, соның ішінде нәсілшілдік, ластану және экономикалық қүл- 
дырау сияқты әлеуметтік мәселелерді индивидтерге қатысты қарастыруға бе- 
йім қоғамда өмір сүреміз. Дюркгейм барлық адамзат қүбылыстарының әлеу- 
меттік өлшемін ескере отырып, оларды қарама-қайшы көзқарас бағытында қа- 
растырады. Дегенмен қоғамның маңыздылығын мойындайтындардың өздері де 
қоғамды интуитивті түрде түсінуге болатын, бірақ ғылыми түрғыда ешкашан 
зерттелмеген аморфты қүбылыс ретінде сипаттайды. Осы түрғыда Дюркгейм 
қайтадан қарама-қайшылық амалына жүгінуді үсынады. Дюркгейм қогам біз- 
дің интуитивті түсіну мүмкіндігімізден тыс және бақылаулар мен өлшеулер 
арқылы зерттелуге міндетті «әлеуметтік фактілерден» қүралады деп санайды. 
Әлеуметтануды пән ретінде қалыптастыру Дюркгеймнің басты мақсаттары- 
ның бірі болды. Бұл идеялардың әлеуметтанудагы маңыздылыгын ескере келе, 
Дюркгеймді көбінесе әлеуметтанудың «әкесі» деп мойындайды (Gouldner, 1958; 
Tiryakian, 2009).

Дюркгейм ([1900)1973:3) әлеуметтанудың идея ретінде XIX гасырда- 
гы Францияда қалыптасқанын атап өткен. Ол осы идеяны нақты анық- 
талган зерттеу саласына, пәнге айналдыруды көздеді. Дюркгейм -  Платон 
мен Аристотель сияқты ежелгі философтардың, сонымен қатар Монтескье 
мен Кондорсе сияқты француз философтарының еңбектерінде әлеумет- 
танудың алғышарттары болғанын мойындайды. Дегенмен ол өз зерттеу- 
лерінде ([1900] 1973:6) алдыңғы философтардың әлеуметтануды терең 
үғына алмау себептерін жаңа пәнді қалыптастыруга үмтылыс болмауымен 
түсіндіреді.
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Социология терминін Огюст Конт бірнеше жыл бұрын енгізіп қойғанына қа- 
рамастан, XIX ғасырдың соңындағы университеттерде әлеуметтанудың бірде- 
бір саласы қалыптаспаған еді. Сонымен қатар ешқандай мектеп, бөлім, тіпті әлеу- 
меттану саласының оқытушылары да жоқ еді. Белгілі бір деңгейде әлеуметтану- 
лық деп саналатын идеялармен айналысқан санаулы ғана ойшылдар болған, бірақ 
оны әлеуметтанудың пән ретінде қалыптасқан «үйі» деп атауға келмеді. Шынды- 
ғында, қалыптасып үлгерген басқа ғылым салаларының тарапынан жаңа саланың 
жарыққа келуше айтарлықтай қарсылық туындады. Ең үлкен қарсылық -  психо
логия мен философия ғылымдары тарапынан болды, олар «әлеуметтану қарас- 
тыратын мәселелерді біз қамтып қойдық» деп мәлімдеді. Дюркгеймнің әлеумет- 
тануға деген үмтылысын ескеретін болсақ, ол үшін осы ғылымға арналған бөлек 
және нақты орнығу жолдарын қарастыру дилеммасы болды.

Оньі психологиядан ажырату үшін Дюркгейм әлеуметтану жеке психоло- 
гияға беиім емес әлеуметтік фактілерді, қүбылыстарды зерттеуге бағытталу 
қажет екенін мәлшдеді. Тіпті Франциядағы академиялық ортада бүл көзқарас 
дау тудырды және Габриель Тард (1843-1904) сияқты маңызды түлғалар сына- 
ды. Дюркгеимнің серіктесі Селестин Бугле -  Тард пен Дюркгейм арасындағы 
«атақты дуэль», яғни «әлеуметтану жеке тұлғаға немесе үжымға бағытталуы 
керек пе?» деген пікірталасты қарастырды (Fournier, [2007] 2013:60). Дюрк- 
геимнщ қоғамның автономдық шындығын негізге ала отыра ұсынған әлеумет- 
тгк шынайылыгына қарсы Тард қоғамды жеке адамдар арасындағы имитация- 
льіқ қарым-қатынастардан түрады деп түжырымдады (Tarde, 1903). Басқаша 
аитқанда, тікелей адам әрекеттерін құрайтын ешқандай ортақ сенімдер, қүнды- 
лықтар және әлеуметтік қүрылымдар болмады. Керісінше, сенімдер мен қүн- 
дылықтар адамдар бір-біріне еліктеген кезде беріледі (сәйкесінше, таралады). 
Осы көзқарасқа сәйкес әлеуметтану қоғамның өзін емес, имитацияньщ психо- 
логиялық непзш зерттеуі керек. Дюркгейм бұл көзқарас қоғамды «қатаң ғы- 
лыми-зерттеуге бағытталмай, керісінше, ғылыми емес білімге негізделген және 
қиялға толы идея» деп сынайды (Fournier, [2007] 2013:344). Соңғы кездегі 
Тардтың әлеуметтануға берген нүсқасына байланысты туындаған қызығушы- 
лыққа қарамастан (Candea, 2010; Latour, 2007), Дюркгеймнің әлеуметтік реа
лизм! сынды жеңіп, жаңа пәннің бағытын қалыптастырды.

Әлеуметтануды философиядан ажырату үшін Дюркгейм әлеуметтанудың 
эмпирикалық зерттеулерге бағытталу қажеттілігін мәлімдеді. Бүл -  қарапа- 
иым, шешілетш мәселе болып көрінеді. Бірақ Дюркгеймнің әлеуметтануға, 
оган коса әлеуметтанудың ішіндегі философиялық мектептің өзі де катер төн- 
діретіні жайлы сенімі жағдайды қиындатты. Оның көзқарасы бойынша өздерін 
әлеуметтанушьі ретінде таныстырған осы дәуірдің тағы екі маңызды түлғасы -  
Конт және Герберт Спенсер -  әлеуметтік әлемді эмпирикалық түрде зерттеуге 
Караганда, оны философияландыру және дерексіз теорияландыру түрғысына 
қызығушылық көрсетті. Дюркгеймнің пікірінше, Конт пен Спенсер үсынған 
әлеуметтанудың даму бағыты осы қалыпта жалғасын тапқан жағдайда, әлеу- 
меттану философияның бір тармағы болып қалар еді. Нәтижесінде Дюркгейм 
шынаиы әлемді нақты зерттеудің орнына, әлеуметтік қүбылыстарды алдын 
ала оиластырылған идеяларға сүйене қарастырған Конт пен Спенсерге қар- 
сылықкөрсетті (Durkheim, [1895] 1982:19-20). Осылайша, Конт «әртүрлі қо- 
ғамдар табигатының өзгеруін терең, күрделі және орнықты зерттеудің орнына, 
әлеуметтік әлемнің барынша қоғамның кемелденуі бағытында ғана дамуын 
теориялық түрғыда қарастырады» деп айыпталды. Сол сияқты Спенсер де қо-
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Эмиль Дюркгейм 1858 жылы 15 сәуірде Францияның 
Эпинал қаласында дүниеге келген. Ол раввиндер эуле- 
тінен шыққанына және раввиндік тәрбие алғанына қа- 
рамастан, жасөспірім шағында-ақ бұл мұрагерлік жолды 
мүлде қабылдамады (Strenski, 1997:4). Осы кезден бас- 
тап дінге теологиялықтан гөрі академиялық тұрғыдан 
ден қойды (Mestrovic, 1988). Дюркгейм тек діни білім 
алумен шектелмей, сонымен қатар жалпы, әдеби және 
эстетикалық мәселелерге қатысты білімге баса назар 
аударды. Ол әлеуметтік өмірді зерттеу үшін қажетті ғы- 
лыми әдістермен және адамгершілік принциптермен бі- 
лімін толықтыруды қалады. Дюркгейм философиядағы 
дәстүрлі академиялық мансаптан бас тартып, орнына 
қоғамның адамгершілік басшылығын дамытуға қажетті 
ғылыми білім жинақтауға ұмтылды. Әйткенмен ғылыми 
әлеуметтануға ынта танытса да, ол уақытта әлеуметтану- 
дың ешқандай саласы болмады. Осы ретте ол 1882-1887 
жылдар арасында Париж аймағындағы бірқатар про- 
винциялық мектептерде философиядан дәріс оқыды.

Оның ғылымға деген құлшынысы Германияға жасаған сапарында одан әрі қыза түседі. Дюрк
гейм онда Вильгельм Вундттің алғаш ашылған ғылыми психологиясымен танысты (Durkheim, 
[1887] 1993). Германияға сапарынан кейінгі жылдары өзі жүргізген жұмыстарына, оған қоса сол 
жерде жинақтаған тәжірибесіне сүйеніп, біршама еңбектерін жарыққа шығарды (R. Jones, 1994). 
Осы басылымдардың арқасында 1887 жылы Бордо университетінің философия кафедрасына 
жұмысқа орналасты.

Бордодағы қызметінде Дюркгейм әлеуметтану ғылымдары бойынша қоғамдық дәрістер оқыды, 
оның ішінде әлеуметтік ынтымақтастық, отбасы, суицид, қылмыс және дін сияқты тақырыптар- 
ды қамтыды. Бұл -  француз университетінде оқылған әлеуметтік ғылымдар бойынша алғашқы 
курстар болды. Дегенмен оның басты міндеті моральдық білім беруге негізделген мектеп мұға- 
лімдеріне арналған курстар өткізу еді. Дюркгейм өзін тек білім беруші және «ғалым» ғана емес, 
сонымен бірге қоғамның «азаматымын» деп есептеді (Fournier, [2007] 2013:117). Нәтижесінде 
оның дәрістері күнделікті жұмыста кездесетін қиындықтарды шешетін «практикалық сипатқа» 
ие болды. Дюркгейм ерекше, жүйелі және «керемет күшке ие» деп сипатталған оқыту тәсілде- 
рімен жоғары бағаланды. Оның дәрістері оқушыларына және кейде қызығушылық танытқан 
университет басқармасына «елеулі ықпал» етіп, «үлкен ықыласпен» тыңдалды (Watz, cited in 
Fournier, [2007] 2013:348).

Кейінгі жылдары Дюркгейм өзінің жеке жетістіктерімен ерекшеленді. 1893 жылы Монтескье 
бойынша латындық тезисін жазды жэне көп ұзамай Division of Labor in Society («Қоғамдағы 
еңбек бөлінісі») туралы зерттеуі жарық көріп, сол еңбегі бойынша докторлық диссертациясын 
қорғады (Durkheim, [1892] 1997; Fournier, [2007] 2013). Жұмысқа кейбір қарсылықтар болды. 
«Моральдық және детерминистік» деп сипатталып, кейбір сарапшыларды Дюркгеймнің «со- 
циализммен шамадан тыс байланысты» әлеуметтануға назар аударуы алаңдатты (Реггеиг, cited 
in Fournier, [2007] 2013:153). Дегенмен қорғау үлкен табысқа жетті деп танылып, «ауызша емти- 
хандардың ең үздігі және қорғау толық қанағаттанарлық жұмыстардың бірі болды» деген баға 
алды (Fournier, [2007] 2013:155). Оның негізгі әдіснамалық мәлімдемесі болып саналатын The 
Rules of Sociological Method («Әлеуметтану әдісінің ережесі») еңбегі 1895 жылы жарық көрді 
және осы әдістерді тәжірибеде қолдану арқылы өзіне-өзі қол жұмсау дертін зерттеуде жал- 
ғасын тапты (1897 жылы). Осы еңбектердің әрқайсысы әлеуметтану саласының дамуындағы 
басты тұлғаларының бірі ретінде Дюркгеймнің беделін өсірді.
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Бірақ Дюркгеимнің бәсекелестері оның әдістерін сынап, әлеуметтік өмірдің психологиялық мәні- 
нен алшақтағанына алаңдады. 1896 жылы ол Бордоның профессоры атанды. 1902 жылы атақ- 
ты француз университет!' Сорбоннаға шақырылды және 1906 жылы білім беру ғылымдарының 
профессоры дәрежесіне ие болды, 1913 жылы бұл дәреже Білім беру және әлеуметтану ғылым- 
дарының профессоры болып өзгертілді. Оның The Elementary Forms of the Religious Life («Дін 
ұстанудың қалыпты формалары») атты ең танымал туындыларының бірі 1912 жылы жарық көрді.

Біз осы кітаптың мазмұнынан көретініміздей, Дюркгейм әлеуметтанудың дамуына зор эсер ет- 
кен, бірақ оның ықпалы тек әлеуметтанумен шектелмеген (Halls, 1996). Басқа да салаларға ық- 
палының көп бөлігі 1898 жылы өзі негізін қалаған LAnnee Sociologique журналы арқылы танылды 
Журналда түпнұсқа мақалалардың (бірінші шытарылымдағы Георг Зиммельдің бөлімі) болғаны- 
на қарамастан, журнал көбінесе кітаптар мен библиографиялық материалдарға айтылған сын- 
пікірлердің жинағы болып саналды. Оның мақсаты -  «әлеуметтану философия саласы болып 
(S ^ b T Jn ! 2 0 ^ 5 ^ 2 - 8 ^  тұжырымдамаға» және «қазіргі танымал әлеуметтануға» қарсы тұру

Дюркгеим редактор ретінде жұмыстың, әсіресе ертедегі зерттеулерде, басым бөлігін өз мойнына 
алғаны анық. Бұл, ең алдымен, философия бойынша білім алған, бірақ қатаң ғылыми әлеумет- 
тануды дамытуды қолдаған ғалымдардың бірлескен ұжымы болды. Дюркгейм Аппёе журналын 
ғылыми әлеуметтануды дамыту жолындағы пікірлес ғалымдар тобын құруға пайдаланды. Көр- 
некті ^лғалардың қатарында Селестин Бугле, Гастон Ричард, Франсуа Симиан, Анри Хьюберт 
және Дюркгеимнің жиені Марсель Мосс болды. Жұмыс өте күрделі болды және жылына кем 
дегенде, 4-5 аиға деиінгі мерзімге созылды. Кітаптар мен библиографиялық материалдарға ай- 
тылған сын-пікірлер жинағына назар тоқтату маңызды болып саналғанымен, бұл іс Дюркгеймнің 
көңілінен шықпады. Себебі ол тікелей әлеуметтанулық зерттеулерді оның маңызды міндеттерін 
орындаудан алшақтатты (Fournier, [2007] 2013). Дюркгейм өз уақытына ғана емес, сонымен катар 
қызметкерлеріне де алаңдаушылығын былай білдірді; «Мен бұл жұмыстың бәріне өзімді жауап- 
ты сезінемін және бұл маған үлкен ауыртпалық туғызады. Мен оның қаншалықты күрделі екенін 
жеткізе алмаимын» (Fournier, [2007] 2013:376).

Дюркгеимнің ең үміт күткен әріптестері мен оқушыларының қатарында жиені Марсель Мосспен 
бірге лингвист мамандығын оқып жүрген ұлы Андре Дюркгейм болды. Үлкен үміт артылғаны- 
на қарамастан, Андре Бірінші дүниежүзілік соғыс майданына жіберілді, ақыры, 1915 жылы 17 
желтоқсанда жарақатта^н қаза тапты. Дюркгейм жүмысын жалғастырып, берік болуға тырысты 
бірақ өзі де көп ұзамаи -  1917 жылы 15 қарашада қайтыс болды. Оның өлімін көбі Андренің 
қазасымен баиланыстырады. Мосс былай деп жазды: «Өлім (Андренің өлімі) оған әке ретінде 
де интеллектуал ретінде де қатты соққы болды. Бұл Дюркгеймнің өліміне әкелді» (Mauss cited 
in Fournier, [2007] 2013:722). Сол кезде Дюркгейм француз интеллектуалды топтары қатарында 
танымал тұлға болғанымен, оның еңбектерінің америкалық әлеуметтануға маңызды эсер еткені 
20 жылдан кеиін ғана, Толкотт Парсонстың The Structure of Social Action («Әлеуметтік іс-эрекеттер- 
дің құрылымы») (1937) еңбегі жарияланғанда мойындалды.

ғамдағы үйлесімді зерттеп, оның қоғамдағы нақты бар болуын немесе жоқты- 
ғын ескермегенімен сынға алынады.

Әлеуметтік фактілер

Дюркгейм әлеуметтануды психология мен философиядан алыстатуга және 
оның даралық сипатын анықтап, орнықтыруга көмектесу үшін ([1895] 1982) 
әлеуметтанудың айрықша тақырыбы ретінде әлеуметтік фактілерді қарасты- 
ру қажеттілігін түжырымдайды (see М. Gane, 1988; Gilbert, 1994; Nielsen, 2005,
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2007а; and the special edition of Sociological Perspectives [1995]). Қысқаша 
айтқанда, әлеуметтік фактілер акторларға жат, бірақ оларға әлеуметтік құры- 
лымдар, мәдени нормалар мен құндылықтар тәуелді. Мысалы, студенттер ара- 
сында университеттік бюрократия оку орнының білім беру жүйесіне әсерін ти- 
гізетін америкалық қоғамның нормалары мен құндылықтары сияқты, әлеумет- 
тік құрылымдармен шектелген. Осындай әлеуметтік фактілер әлеумет өмірдің 
барлық салаларында адамдарға кедергі жасайды.

Әлеуметтануды психология мен философиядан ажыратуда әлеуметтік фак- 
тілерді «заттай» (S. Jones, 1996) қарастыру, сондай-ақ оны тәжірибелік тұрғыда 
зерттеу аса маңызды орынға қойылады. Бұл өзіміздің ақыл-ойымыздағы білім- 
нен тыс бақылау және эксперимент арқылы алынған нақты мәлімет бойын- 
ша әлеуметтік фактілерді зерттеу қажеттігін білдіреді. Әлеуметтік фактілерді 
«заттай» эмпирикалық зерттеуі Дюркгейм әлеуметтануының бағытын көпте- 
ген философиялық көзқарастардан ерекшелейді:'

«Әлеуметтік факт -  адамды сынауға жарамды кез келген қоғамдық ма- 
ңызы зор оқиға немесе жалпы қоғамға ортақ, бірак оның құрамындағы 
жеке көріністерінен тәуелсіз оқиғалар жиынтығы».

(Durkheim, [1895] 1982:13)

Дюркгеймнің әлеуметтануды психологиядан ерекшеленетіндей етіп, әлеу- 
меттік фактіні анықтаудың екі жолын ұсынғанына назар аудару қажет. Бірін- 
шіден, әлеуметтік факт ішкі қозғаушы емес, сыртқы шектеу ретінде қарасты- 
рылады. Екіншіден, әлеуметтік фактілер жалпы қоғамға ортақ және белгілі бір 
нақты адамға тиесілі емес.

Дюркгейм әлеуметтік фактілерді жеке тұлғалардың деңгейіне дейін кіші- 
рейтуге болмайтынын, бірақ олардың жеке шындығы ретінде зерттелу қажет- 
тігін пайымдады. Дюркгейм әлеуметтік фактілерді «бірегей» (unique) дегенді 
білдіретін sui generis латын терминіне сілтеме жасады. Ол осы терминді әлеу- 
меттік фактілердің өзіндік ерекше сипаты бар екенін растауга қолданды. Әлеу- 
меттік фактілердің индивидтер деңгейіне қатысты түсіндірілетінін растау -  
әлеуметтануды психологияга теңестірумен парапар. Оның орнына әлеуметтік 
фактілерді тек басқа әлеуметтік фактілермен түсіндіруге болады. Төменде кел- 
тірілген түсіндірменін кейбір мысалдарын қарастырамыз, онда Дюркгейм ең- 
бек бөлінісін, тіпті өз-өзіне қол жүмсауды өзіндік жеке ниетпен емес, басқа да 
әлеуметтік фактілермен түсіндіреді. Қорытындылай келе, әлеуметтік фактілер 
эмпирикалық түрде зерттелуі мүмкін, индивидтен тыс, индивид мәжбүрлеген 
және басқа әлеуметтік фактілермен түсіндіріледі.

Дюркгейм өз бетінше бірнеше әлеуметтік фактілерді, соның ішінде заңды 
ережелерді, моральдық міндеттемелерді және әлеуметтік келісімдерді үсынды. 
Ол сондай-ақ тілді әлеуметтік факті ретінде қарастырады және оны ойга қо- 
нымды мысалмен түсіндіреді. Біріншіден, тіл -  эмпирикалық түрде зерттелетін 
«қүбылыс». Тілдің логикалық ережелері туралы философиялық түргыда ешкім 
оңай жеткізе алмайды. Әрине, барлық тілдерде грамматика, айтылу, емле және 
т.б. туралы кейбір логикалық ережелер бар. Алайда барлық тілдерде логикалық 
ережелерден маңызды ерекшелік бар (Quine, 1972). Тіл қолданысының уақыт 
өте толык болжанбайтын тәсілдермен өзгеру мүмкіндігін ескере келе, сол уа- 
қыттағы тілді қолдану жолдары эмііирикалық жолмен анықталуы керек.
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Екіншідбн, тіл индивидтврдің болмысынан тыс. Индивидтср тілді қолдан- 
ғанына қарамастан, тілдің сипатын анықтамайды жәнө оны жасамайды. Олар- 
дың тілді өз қолданысына бейімдеу фактісі индивидтердің болмысынан тыс 
және жеке қолданысқа бейімдеуге мұқтаж екенін көрсетеді. Шындығында, кей- 
бір философтар (Кгірке, 1982, Wittgenstein, 1953) жеке тілдің болуы мүмкін 
еместігін тұжырымдайды. Жеке мағынасы бар сөздер жинағы тілге жатпайды, 
себебі ол тілдің негізгі функциясын — қарым-қатынасты орнатуға жарамайды. 
Анықтамаға сәйкес, тіл әлеуметтік. Демек, кез келген нақты индивидке қатыс- 
ты қарастырылмайды.

Үшіншіден, тіл мәжбүрліктен туады. Біз қолданатын тіл кейбір нәрселер- 
ді айтуға қиындық тудырады. Мысалы, үзақ мерзімді қарым-қатынаста болған 
бір жыныстағы серіктестердің арасындағы қатынасын нақтылап атау қиын. 
Олар бір-бірін «серіктестер» деп атаса, іскерлік қарым-қатынасты көрсетуі мүм- 
кін. Әлде олар бір-бірін «маңызды басқалар», «сүйетіндер», «ерлі-зайыптылар» 
немесе «ерекше достар» деп атауы тиіс пе? Әрқайсысының өз кемшілігі бар.

жынысты адамға қатысты туындайтын күрделі әлеуметтік фактілер 
жүйесінің бір бөлігі, тіпті егер әрбір адам бір жынысты қарым-қатынастарды 
жеке түрде қабылдауы тиіс болса да, қиынға соғады. Тіл — әлеуметтік фактілер 
жүйесінің бір бөлігі бола түрып, жеке тұлға бір жыныстылыққа қатысты ше- 
шімді өзі қабылдаса да, бәрібір бір жынысты адаммен қарым-қатынасын қиын- 
датады. Қорытындылай келгенде, тілдегі өзгерістерді тек басқа әлеуметтік фак- 
тілермен түсіндіруге болады және индивидтерге қатысты қарастырылмайды. 
Тіпті жеке адамға қатысты зерттеуге болатын өте сирек жағдайларда да өзге- 
рістщ н ау ы  түсіндірмесі -  қоғамның осы өзгерістерге ашық болтан әлеуметтік 
фактілері. Мысалы, тілдің ең өзгеріске үшырайтын бөлімі сленг маргиналды 
топтардан бастау алатынын назарға алуға болады. Алдымен бір адамның сленг 
сөзін туындататынын білеміз, бірақ нақты қандай адамға қатыстылығы бар еке- 
ні маңызды емес. Пайда болған сленгтің тарихын және функциясын тек марги
налды әлеуметтік топтың өмірде болу фактісі түсіндіре алады.

Кейбір әлеуметтанушылар Дюркгеймнің әлеуметтануды әлеуметтік факті- 
лерге ғана қатысты зерттеумен шектеуін «экстремистік» үстанымға жатқызады 
(Karady, 1983:79—80). Бұл үстаным әлеуметтанудың кейбір салаларын бүгінгі 
күнге дейін шектейді. Бүдан басқа, Дюркгейм әлеуметтануды туыстас ғылым- 
дардан жасанды түрде алшақтатуға тырысты. Лемерт (1994:91) атап өткендей, 
өз фактілеріне байланысты ғана анықтағандықтан, Дюркгейм әлеуметтануды 
басқа ғылымдардан үзді». Сонымен, кемшіліктеріне қарамастан, Дюркгеймнің 
әлеуметтік фактілер туралы идеясы әлеуметтануды тәуелсіз зерттеу саласы ре- 
тінде қарастырып, қоғамды талдау үшін ең сенімді дәлелдердің бірін үсынды.

Материалдық және материалдық емес әлеуметтік фактілер
Дюркгейм әлеуметтік фактілердің материалдық және материалдық емес екі 
түрін анықтады. Архитектураның стильдері, технологияның формалары және 
заңдық кодтары сияқты маңызды материалдық әлеуметтік фактілер түсінуге 
оңай, себебі олар тікелей бақыланады. Әрине, заңдар — жеке адамдарға тән емес 
және олар үшін мәжбүрлеу. Ең бастысы, бүл материалдық әлеуметтік факті- 
лер индивидтерге жат және оларды мәжбүрлейтін моральдық күштердің ана- 
ғұрлым ауқымды және қуаттырақ аумағын қамтиды. Бұл — материалдық емес 
әлеуметтік фактілер.
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Дюркгейм зерттеулерінің басым бөлігі жэне оньщ әлеуметтануының өзегі -  
материалдық емес әлеуметтік фактілерді зерттеу. Дюркгейм: «Әлеуметтік са- 
наның барлығы бірдей экстернализациялы және материалды бола алмайды», -  
дейді ([1897] 1951:315). Әлеуметтанушылар қазір қандай нормалар мен құнды- 
лықтарды немесе, жалпы алғанда, мәдениетті Дюркгеймнің тұспалдағанындай, 
материалдық емес әлеуметтік фактілер деп атайды (Alexander, 1988). Бірақ бұл 
идея түйткіл тудырады: нормалар мен құндылықтар сияқты материалдық емес 
әлеуметтік фактілер акторға қалай қатысты болуы мүмкін? Олар акторлардьщ 
ойларынан басқа қайдан табылуы мүмкін? Егер олар акторлардың санасында 
болса, олар сыртқы ма, әлде ішкі ме?

Дюркгейм материалдық емес әлеуметтік фактілердін белгілі бір дәрежеде 
адамдар санасында қалыптасқанын мойындады. Дегенмен адамдар өздерінін 
өзара әрекеттесуі күрделі жолдармен іске аса бастағанда, олар «өздерінің бар- 
лык заңдарына бағынатын болады» деп санайды (Durkheim, [1912] 1965:471). 
Жеке түлғалар материалдық емес әлеуметтік фактілерге арналған негіз ретін- 
де қажет, бірақ нысаны мен мазмүны жеке адамдардың өзара күрделі әрекет- 
тесуі арқылы анықталады. Демек, Дюркгейм осы еңбекте, біріншіден, «әлеу- 
меттік заттар тек адам арқылы жүзеге асырылады; олар -  адам қызметінің нә- 
тижесі» ([1895] 1982:17) және, екіншіден, «қоғам тек индивидтердің жиынты- 
ғын өлшеуден түрмайды» ([1895], 1982:103) деп дәйектейді.

Қоғам тек адамнан қүралганына қарамастан және ешқандай материалдық 
«рухани» зат жоқ болса да, оны адамдардың өзара әрекеттесуі арқылы ғана тү- 
сінуге болады. Өзара қарым-қатынастар, тіпті материалдық емес болса да, шын- 
дық деңгейіндегі мәнге ие. Бұл байланысщн реализм деп аталды (Alpert, 1939).

Дюркгейм әлеуметтік фактілерді материалдықтұрғыдан бөлек көрді (Lukes, 
1972:9-10). Әлеуметтанушы әдетте өз жүмысынын негізгі бағыты болып та- 
былатын материалдық емес әлеуметтік фактілерді түсіну үшін эмпирикалық 
қолжетімді материалдық әлеуметтік фактілерге назар аудару арқылы зерттеуді 
қолға алады. Адамдардың саны мен тығыздығы, қарым-қатынас арналары және 
түрғын үй қүрылысы сияқты ең маңызды нәрселерге жүгінеді (Andrews, 1993). 
Дюркгейм бұл фактілерді морфологиялық деп атады және олардың ен ма- 
ңыздысы Division o f Labor in Society («Қоғамдағы еңбек бөлінісі») (1993) атты 
алғашқы кітабында көрініс тапты. Басқа деңгейде морфологиялық қүрамдас 
бөліктердін (ғимараттағы адамдардың тығыздығы және олардың байланыс же- 
лілері) және материалдық емес әлеуметтік фактілердің (бюрократиялық нор
малар сияқты) қоспасы болып саналатын қүрылымдық компоненттер (мысалы, 
бюрократия) орналасқан.

Материалдық емес әлеуметтік фактілердің түрлері
Дюркгейм үшін материалдық емес әлеуметтік фактілер манызды болғандық- 
тан, оның осы типтерді қалай қолданғанын ескере отырып, біз төрт түрді -  мо
раль, үжымдық сана, үжымдық көзқарастар мен әлеуметтік бағыттарды қарас- 
тырамыз.

Мораль. Дюркгейм сөздің кен мағынасында моральдық әлеуметтанушы болды 
(R.T. Hall, 1987; Mestrovic, 1988; Varga, 2006). Оны зерделеу бізде әлеуметта- 
нудың пән ретінде моральға қатысты алаңдаушылық бар екенін еске салады. 
Дюркгейм моральға екі түрғыдан қарады. Біріншіден, Дюркгейм мораль әлеу-
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меттік фактор болғанына, яғни моральды эмпирикалық зерттеуге болатынына, 
жеке адамға тән екеніне, адамның мәжбүрлеуіне және басқа да әлеуметтік фак- 
тілермен түсіндірілетініне сенімді болды. Мораль дегеніміз -  бүл философия 
туралы түсінік емес, алайда эмпирикалық феномен ретінде қарастыруға бола- 
тын түсінік. Мораль әсіресе әлеуметтік құрылыммен тығыз байланысты. Кез 
келген мекеменщ моральдық деңгейін түсіну үшін, алдымен, мекеменің қалай 
қалыптасқанын, оның қазіргі үлгісін қалай қабылдағанын, қоғамның жалпы құ- 
рылымында алатын орнын қарастыру қажет.

Екшшіден, Дюркгейм мораль әлеуметтанушысы болды, себебі оның зерттеуі 
қазірп қоғамның моральдық «денсаулығына» қатысты алаңдаушылық тудыр- 
дьі. Дюркғейм әлеуметтануының басым бөлігі -  оның моральдық мәселелермен 
аиналысуының жанама нәтижесі. Шын мәнінде, Дюркғеймнің әріптестерінің 
бірі оның өмірлік жұмыстарына шолу жасап, «мораль олардың басты объекті- 
сі болғанын ескермесе, оньщ жүмысын түсінбейді» деп жазды (Davy, trans in 
R.T. Hall, 1987:5).

Бүл екінші қөзқарасты тереңірек зерделеу Дюркгеймнің алдына қойған 
перспективасын түсіну үшін қажет. Дюркгейм қоғамның моральсыз ортаға 
аиналганын немесе айналуы мүмкіндігін меңзеген жоқ. (1925-1961:59) Қоғам 
моральмен теңестірілетін болғандықтан, Дюркгейм үшін бүл мүмкін емес еді. 
Демек, қоғамнын моральсыз болуы мүмкін емес, алайда қоғамның ұжымдық 
ынтасы өзшдік мүдделерден басқа ештеңені көздемесе, оның моральдық күші 
жоғалуы ықтимал. Тек әлеуметтік факт болғандықтан ғана, мораль адамдар- 
ға жеке^мүдделерін ығыстыратын міндеттемелерді жүктей алды. Сондықтан 
Дюркгейм қоғамның моральдық қасиеттеріне қызыгушылық таныта отырып, 
сол қогамнын моральға мүқтаж екеніне сенді.

Дюркгейм адамның еркіндігіне байланысты адамгершілік мәселесіне қатты 
алаңдайды. Дюркгеймнін пікірінше, адамдарға адамгершілік байланыстардың 
«ауытқушылық» қаупі төнді. Бүл адамгершіліктік байланыстар Дюркгейм үшін 
өте маңызды болды, өйткені оларсыз адам шектеусіз қүмарлықтардың құлды- 
ғында болады. Адамдар өздерінін қүмарлықтарын қанағаттандыру жолдарын 
іздестіруге талпьінады, бірақ әр жаңа қанағаттану одан да көп қажеттіліктерге 
әкеледі. Дюркгеймнің ойынша, әр адамньщ әрқашан қалайтын нәрсесі «көп». 
Бүл -  әрине, жол беруге болмайтын мәселелердің бірі. Егер қоғам бізді шек- 
темесе, біз сансьіз қажеттіліктерімізді қанағаттандырудын күлдығына түсеміз. 
Демек, Дюркгейм адамдарға еркін болу үшін адамгершіліктіктін және сырт- 
W  бақылаудың қажеттілігіне қатысты қарама-қайшы көзқарасты үстанады. 
Әрбір адамның өзегіндегі еріксіз бұл қалаудың түрін талдау -  оның әлеумет- 
тануынын басты багыты.

Ұжымдьіқ сана. Дюркгейм ортақ адамгершілікке деген қызығушылығын әр- 
түрлі тәсілдермен және түрлі түсініктермен үштастырды. Дюркгейм осы мә- 
селені шешудегі алғашқы әрекеттерінде цжымдыц сана идеясын жарыққа шы- 
ғардьь Француз тілінде conscience сөзі «сана» және «моральдық сана» дегенді 
бірдей білдіреді. Дюркгейм үжымдық сананы төмендегідей сипаттайды:

«Бір қоғамнын орташа азаматтарына ортақ наным мен сенімнін жиын- 
тығы өзінің жеке өмірі бар белгілі бір жүйені қүрайды. Оны ұжымдық не
месе ортақ сана деп атауға болады. Осылайша, бұл жеке санадан өзгеше 
үғым және осы жеке сана арқылы ғана түсіндіріледі».

(Дюркгейм, [1893] 1964:79-80)
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Бұл анықтаманың назар аударатын бірнеше тұсы бар. Біріншіден, Дюркгейм 
үжымдық сана хуралы халықтың сенімі мен көңіл күйінің «түтастығы» хуралы 
жазған кезде, қоғамның бүкіл аумағында пайда болғанын меңзеді. Екіншіден, 
Дюркгейм үжымдық сананы хәуелсіз деп санайды және басқа да әлеумеххік 
факхілерді анықхай алады. Бұл, Маркс ұсынғандай, махериалдық базанын көрі- 
нісі ғана емес. Ақырында, Дюркгейм үжымдық сана хуралы көзқарас ұсханға- 
нымен, өзінің жеке сана-сезімі арқылы «іске асырылғанын» жазды.

Ұжымдық сана орхақ хүсінікхердің, нормалар мен нанымдардың жалпы қү- 
рылымына қахысхы. Демек, бұл -  амалсыз және аморфхы хүжырымдама. Тө- 
менде көрехініміздей, Дюркгейм бүл хүжырымдаманы қазіргі заманғы қоғам- 
дарға Караганда «қарапайым» қоғамдар үжымдық санаға, яғни орхақ хүсінікхер- 
ге, нормаларға және наным-сенімге ие болахынын айху үшін пайдаланды.

Ұжымдық көзқарастар. Ұжымдық сана өхе кең және аморфхы идея болған- 
дықхан, оны хікелей зерххеуге болмайды, сананы өзара байланысқан махе- 
риалды әлеумеххік факхілер арқылы қарасхыру қажех (мысалы, біз үжымдық 
сана жайлы айху үшін Дюркгеймнің құқықхық жүйені қолдануына назар ау- 
дарамыз). Дюркгеймнің бүл шекхеуге қанағахханбауы оның келесі еңбекхерін- 
де ұжымдық сананы азырақ пайдаланып, оның орнына анағүрлым ерек- 
ше цжымдык, көзцарастар хүсінігін худырды (Nemedi, 1995; Schmaus, 1994). 
Representation дейхін француз сөзі хура мағынасында «идея» дегенді білдіреді. 
Дюркгейм бұл херминді ұжымдық хүсінік пен әлеумеххік «күшке» қахысхы бір- 
дей қолданды. Үжымдық көзқарасхарға діни символдар, мифхер және ханымал 
аңыздар мысал бола алады. Осының барлығы -  қоғамның өз-өзіне ықпал ехе- 
хін әдісхерінің бірі (Durkheim, [1895] 1982:40). Олар үжымдық көзқарасхарды, 
нормаларды, құндылықхарды ұсынады және бізді осы ұжымның халапхарына 
сай болуға жігерлендіреді.

Үжымдық көзқарасхар да индивидхер деңгейінде қарасхырылмайды. Себебі 
олар өзара әлеумеххік әрекеххесуден хуындайды, бірақ олар үжымдық санаға 
Караганда хікелей зерххеуге ыңғайлы. Өйхкені олар жалауша, икона, бейнелер 
сиякхы махериалдык символдармен немесе рәсімдер сиякхы хәжірибелермен 
байланысха болады. Соидыкхан әлеумехханушы белгілі бір үжымдык көзкарас- 
хардың калай сәххі немесе сәхсіз катар өмір сүруін немесе үйлесімдік хабуын 
зерххейді. Мысал рехінде, біз баска әлеумеххік факхілерге кахысхы Авраам 
Линкольннің көзкарасхары калай өзгергенін көрсехехін әлеумеххік зерххеуді 
айха аламыз:

«Ғасырлар хогысы мен 1945 жылдар аралығында өзге көшбасшы пре- 
зиденххер сиякхы, Линкольн де идеал болды. Басылымдар оны Теодор 
Рузвельххің колын алып, оны дұрыс бағыхка нұскап хүрған немесе Вудро 
Вильсонның жанында соғыс пен бейбіхшілік мәселелерін халкылаған, не 
Франклин Рузвельххін иығына колын салып, жігерлендіріп хүрғандай 
ехіп бейнелейді. Мульхфильмдер оның мүсініне немесе порхрехіне карап 
хүрған колдаушыларды көрсеххі. Оның мүсіндері неоклассикада өмірде- 
гіден ірірек ехіп бейнеледі; мемлекеххік порхреххер оның хұлғасын пре- 
зиденххік күшхің үлылығымен хеңеді; «ұлы схиль» харихи бейнелеу өне- 
рі мемлекеххің хағдырын өзгерхуші рехінде үсынды. Алайда 1960 жыл- 
дары дәсхүрлі суреххер жоғалып, билбордхар, посхер, мульхфильмдер 
және журнал мүкабаларындағы сенімдердің жаңа хүрлерімен алмасхы. 
Онда Линкольн банкхің мерейхойын ахау кұрмехіне мерекелік калпак
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киіп^ ысқырғыш үрлеп тұрады; рок-концертті жарнамалауға саксофон- 
да ойнап, басқа жерде Мэрилин Монромен қол ұстасқан немесе өзінің 
мемориалды орындығында жергілікті сыра шөлмегімен отырған қалпын- 
да көрінеді, немесе күннеіі қорғайтын көзілдірік киген алып «сәнқой», 
сондай-ақ дәстүрлі туған күн тойын ¥лы Валентин күнімен алмастырға- 
нының бір белгісі ретінде Джоржд Вашингтон екеуі мерекелік ашықхат 
алысып түрған қалыпта бейнеленеді. 1960 жылдардан кейінгі иконогра- 
фика кезеңі Линкольн беделінің төмендегенін көрсетеді».

(В. Schwartz, 1998:73)

Америка қоғамындағы Авраам Линкольннің әртүрлі түрғыдағы үжымдық 
көзқарас ретіндегі функциясы адамдарға өздерін америкалықтар ретінде, не 
америк^ы қ патриот немесе америкалық түтынушылар ретінде ойлауға мүм- 
К1НД1К берді. Сонымен қатар оның бейнесі америкалықтарды патриоттық мін- 
детш өтеуге немесе құттықтау ашық хаттарын сатып алуға үндейтін күш болып 
есептеледі. Осы көзқарасты зерттеу Америка қоғамындағы өзгерістерді жақсы- 
рақ түсінуге мүмкіндік береді.

Әлеуметтік бағыттар. Дюркгейм ұсынған әлеуметтік фактілер мысалдары- 
ның көп бөлігі әлеуметтік үйымдармен байланысты. Алайда ол «бүл белгілі бір 
орнығып үлгерген формада өздерін елестете алмайтын» әлеуметтік фактілер 
екенш нақтылап айтқан ([1895] 1982:52). Дюркгейм оны әлеуметтік башт- 
тар деп атады. Ол қоғамдық жиындарда шығарылатын «энтузиазмнің үлы 
толқындары, наразылық және өкініш» мысалдарын келтірді (Durkheim, [1895] 
1982:52-53). Әлеуметтік бағыттар басқа әлеуметтік фактілерге қарағанда нақ- 
тылығы төмендеу болғанына қарамастан, олардың индивидуалды деңгейде қа- 
растырьілмайтынына байланысты әлеуметтік факт ретінде мойындалады. Біз 
осындай әлеуметтік бағыттарға куә боламыз. Мүны тек ортақ сезімдерге қарсы 
күрескенде ғана білсек те, олар бізді мәжбүрлеуші күшке ие болады.

Осы материалдық емес және түрақсыз (эфемералды) әлеуметтік фактілер 
ТШТ1 ең мықты институттарға да эсер етуі мүмкін. Мысалы, Рамет (1991) «рок- 
концерт алдында топтың арасынан әлеуетті қалыптасқан әлеуметтік бағыттар 
шығыс еуропалық коммунистік өкіметке қауіп ретінде көрініп, шындығында 
олардың қүлдырауына әкелді» деп түжырымдайды. Рок-концерттер партиялық 
бақылаудан тәуелсіз «мәдени стандарттар, сән, іс-әрекет синдромдарының» 
паида болу және таратылу орындары болды (Ramet, 1991:216). Атап айтқанда, 
аудиториядағылар концерт кезінде өздерінің санасыз күй кешкенін сезді. Сол 
арқылы олар өз сезімдерін растады, нығайтты және оған жаца әлеуметтік-саяси 
мағына берді.

Қазірғі әлеуметтану нормаларын, қүндылықтарын және мәдени бағытын 
ескере отырып, біз материалдық емес әлеуметтік фактілерге деғен Дюркгейм- 
нщ қызығушылығын қүптай алмаймыз. Алайда әлеуметтік ағымдардыц түжы- 
рымдамасынан бірнеше мәселе туындады. Бүл мәселе көпшіліктің Дюркғеймді 
топтық санаға байланысты сынға алуына себепіпі болды ([Pope, 1976:192-194]; 
мұндай идея 1800 жылдардың соңы мен 1900 жылдардың басында Франклин 

иддинс [Chriss, 2006] жүмысында басым болды). Осындай көзқарасты ұста- 
натын Дюркғеймді сынаушылар «ол материалдық емес әлеуметтік фактілерғе 
акторлардан бөлек автономдылық берген» деп санайды. Бірақ мәдени қүбы- 
лыстар әлеуметтік бос кеңістікте өздігінен іске асуы мүмкін емес және Дюрк- 
геим осыны жақсы түсінді:
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«Бірақ біз осы әлеуметтік сананы қалай елестете аламыз? Ол қоғамнан 
жоғары тұрған қарапайым және трансценденттік тіршілік иесі ме? Бұл тә- 
жірибе бізге ондай ештеңе көрсетпейді. Үжымдық ақыл (Vesprit collectif) 
тек индивидуалды авд>ілдардың жинағы саналады. Бірақ соңғылар ме- 
ханикалық тұрғыда сабақтас емес әрі бір-бірімен үйлеспейді. Олар сим- 
волдардың алмасуы арқылы үздіксіз қарым-қатынаста бір-біріне эсер ете 
алады. Олар табиғи үқсастықтарына сәйкес жіктеледі; олар өздерін үй- 
лестіреді және жүйелендіреді. Осылайша, әлемде теңдесі жоқ, жаңа пси- 
хологиялық тіршілік иесі пайда болады. Ішінде резонанстық күйде орна- 
ласқан санаға қарағанда, оның иелік ететін санасы шексіз қарқынды әрі 
ауқымды. Әлде ол -  «сананың санасы». Оның ішінен біз бірден қазіргі 
және өткеннің барлық жинақталған өмір күшін таба аламыз».

(Durkheim, [1885] 1978:103)

Әлеуметтік бағыттарды үжымдардың мүшелері ортақ мағына ретінде қабыл- 
дайтын жиынтық ретінде қарастыруға болады. Бірақ мүндай жолмен әлеумет- 
тік бағыттарды кез келген жеке түлғаның ақылы түрғысынан түсіндіруге кел- 
мейді. Жеке түлғалар, әрине, әлеуметтік бағыттарға ықпал жасайды, бірақ олар 
әлеуметтік күшке айналып, өзара қатынас арқылы жаңа нәрсені дамыта алады. 
Әлеуметтік бағыттар жеке түлғалар арасындағы өзара қатынас түрғысынан, 
яғни intersubjectively түсіндіруге болады. Олар жеке түлғалар деңгейінде емес, 
өзара қарым-қатынас деңгейінде қарастырылады. Бұл үжымдық «көңіл күй- 
лер» немесе әлеуметтік бағыттар бір үжымнан екіншісіне ауысады, соның нә- 
тижесінде белгілі бір мінез-қүлық түрлерінің қарқыны өзгереді, сонымен қатар 
суицид сияқты индивидуалды әрекет саны төмендегенін көреміз.

Шын мәнінде, әлеуметтік фактілер жайлы Дюркгеймнің теориясы мен ми 
және ақыл (Sawyer, 2002) арасындағы байланыс туралы теориялардың үлкен 
үқсастықтары бар. Екі теория да күрделі, үнемі өзгеріп түратын жүйелер «жүйе- 
нің қүрамдас бөліктерінің толық сипаттамасы арқылы болжау мүмкін болмай- 
тын» жаңа қасиеттерді көрсетеді деген идеяны қолданады (Sawyer, 2002:228).

Заманауи философия ақылдың тек мидың функциясы екенін айтады, бірақ ми- 
дағы байланыстардың күрделілігі шынайылықтың жеке нейрондар арқылы түсінді- 
рілмейтін ақыл деген жаңа деңгейін туындатады. Бүл дәл Дюркгеймнің идеясында- 
ғыдай болды, яғни жеке түлғалардың арасындағы өзара күрделі байланыстарды ор- 
натады және олар ендігі кезекте индивидтер арқылы түсіндірілмейді. Демек, Дюрк- 
геймнің теориясы түрлі нормалар, қүндылықтар, мәдениет пен ортақ әлеуметтік- 
психологшшық ісұбылыстарды қамтитын материалдық емес әлеуметтік фактілер- 
дің өте заманауи түжырымдамасы болды деп айта аламыз (Emirbayer, 1996).

Қоғамдағы еңбек бөлінісі

«Қоғамдағы еңбек бөлінісі» (Durkheim, [1893], 1964; Gibbs, 2003) -  әлеумет- 
танудағы алғашқы классикалық еңбектердің бірі (Тігуакіап, 1994). Бұл еңбекте 
Дюркгейм адам мен қоғам арасындағы заманауи қарым-қатынастың дамуын 
қамтиды. Атап айтқанда, Дюркгейм сол уақыттағы жүртшылық моральдық дағ- 
дарыс ретінде қабылдаған қүбылыстарды зерттеу үшін өзінің жаңа әлеуметта- 
ну ғылымын қолданды. Бірінші басылымға кіріспе сөз былай басталады: «Бүл 
кітап, ең алдымен, моральдық өмір фактілерін позитивті ғылым әдістеріне сәй- 
кес зерттеуді басшылыққа алады».
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Дюркгейм Францияда өмір сүрген кезеңде моральдық дағдарыстың кең
т революциясы дәсіүрлі билік пен діни се-

ншге кауш төндіреді деген коркынышпен, қогам адам кұкыктарына катты

^  ) ^ г а с т Г х Т х “ “ " “ ' Революциялык үкімет күлаганнан кейін
ойл^™ гасырдын ортасына карай жүрттың көбі өздері жайлы ғана
аоасынла™ Т гГ " Дюркгейм идеяларыньщ пісіп-жетілуі
арасындагы 100 жылға таяу мерзшде Франция үш монархия, екі империя

е үш республикалык кезеңді бастан өткерді. Бұл режимдер 14 конституция- 
ны дүниеге әкелді. Моральдык дағдарыс сезімі 1870 жылы Франциянын Прус- 
сиядан жешліске ұшырап, Пруссияньщ Дюркгеймнің туган жерін жаулауымен 
үндес туындады. Одан кейін Париж Коммунасы^деп аталатьш кыска м »

га м Г к Г т я г !’“ “ ' " ' ’' ко-ғамда кең таралған индивидуализмге әкелді.
Огюст Конт «осы окигалардын едәуірі еңбек бөлінісінің артуына эсер етүі

үмкш» деп мәлшдеді. Қарапайым коғамда адамдар, негізінен, бірдей іспен
иналысады, жұмыс барысында жинакталған тәжірибесімен бөліседі, яғни ко-

Л ш Г Т о і "  кальштасады. Заманауи когамда барлыгь,
әртүрлі жүмыспен айналысады. Адамдарға түрлі мамандан-

r Z 7 Z  °̂ =>Р ®̂ Р̂=> °Р™К тежірибемен бвлісуді
r S b  ■ Ушш кажетті ортак моральдык кұндылыктар-

кажетгіліктерін күрбан етпейді. Конт әлеу- 
меттануға әлеуметтш ынтымактастыкты калпына келтіретін псевдо-дін жа-
S X r T 9 6 2 ^ “ "  бөлінісі». Конттың талдауын
( ouldner, 1962) теріске шығарды деп қарауға болады, Дюркгейм, еңбек б м і-
мопя ’■VPi ретінде кабылданатындыктан, әлеуметтік
моральдың жоғалуы мүмкін емес екенін айтады.

«Коғамдагы енбек бөлінісі*.. тезисі заманауи когамда ұксас іспен айна- 
льісатын адамдарды бірге жинактауды көздемейді. Оның орнына, бүл жүйе 
әртүрлі жүмыспен аиналысатын адамдардың өзара байланысында бір-бірЫе 
тэуелд, болып, бірлесуін камтиды. Еңбек бөлінісі ынтьшактастык сезГмін

г Г й Г а Ш З І  ІОйГ Г уТ Т ' '  керінуі мүмкін, бірак Дюрк-
әсеп бөлінісшің экономикалык кызметі, моральдьгк
ф үнкц^сьг “ “ клы деп санайды және «онын шынайы
орнату" ~ ' ” ” “ Р "Р“ “ »дакь, ынтымактастыкты

Механикалық және органикалық ынтымақтастық

Еңбек бөлінісіндегі өзгерістер коғам кұрылымына елеулі айырмашылыктар 
айтюнда^ к о ғ ь ш т ы м а к т а с т ы к к а  әкелетін жана жол, баскаша
Г н  ™ е Г Г г " “ "  «Үшелерінін өздерін жалпы-

мүшесі ретшде сезшуі қызықтырады. Осы айырмашылықты айқындау
үшш Дюркгейм ьштымактастыктын механикалык және органикальщ екі түрін 
бөлш караиды. Механикалык ынтымақтастык сипатындагы қогам -  б ірегй  
уксяг ®^Р^“ К адамдар эмбебап. Олардың арасындагы байланыс барлыгын 
ұксас іс-өрекеттерге жүмылдырып, ұксас жауапкершіліктер жүктейді. Керісін- 
ше, органикалык ынтымактастык сипатындагы когам адам даркн  арасындагы 
аиырмашылыктарга күралган, ягни онда эр адам әртүрлі тап іф м а  орындап 
әртүрлі жауапкершілік атқарады.^ ’
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Заманауи қоғамда адамдар салыстырмалы түрде міндеттердің тар ассорти- 
ментін орындай алатынына байланысты, қоғамға адамдардың көп саны қажет 
болуда. Epi -  аңшы, әйелі терімшілікпен айналысатын отбасы өз бетінше емін- 
еркін күн көре алады. Ал заманауи отбасына нан жабушы, ет шабушы, автоме
ханик, мүғалім, полиция қызметкері қажет. Ал бүл адамдарға өмір сүру үшін 
басқа да қызмет түрлерін көрсететін өзғе қоғам мүшелері керек. Дюркғеймнің 
айтуынша, заманауи қоғам -  осындай қоғам мүшелерінің арасындағы еңбек 
бөлінісін қалыптастыру арқылы, оларды бір-біріне тәуелді етіп, ынтымақтас- 
тықты қамтамасыз етеді. Бұл мамандандыру тек индивидтерді ғана емес, соны- 
мен қатар топтар, қүрылымдар мен институттарды да қамтиды.

Дюркғейм ең алғашқы қоғамдарда қатаң тәртіпке неғізделғен әлеуметтік 
сана бар екенін, яғни оларда ортақ келісімдер, көзқарастар мен нормалардың 
жақсы насихатталғанын айтқан. Еңбек бөлінісінің артуы үжымдық сананың 
төмендеуіне әкелді. Ұжымдық сана -  механикалық ынтымақтастықтағы қо- 
ғамнан ғөрі, орғаникалық ынтымақтастықтағы қоғамға көбірек тән. Заманауи 
қоғамда адамдар үжымдық санаға қарағанда еңбек бөлінісі мен бір-бірінің атқа- 
ратын функцияларына тәуелділіғі арқылы жақсырақ ынтымақтаса алады.

Энтони Гидденс (1972) үжымдық сана қоғамның екі түрінде де мөлшер, 
жиілік, қатаңдық және мазмүн деғен төрт түрлі бағытқа жіктелетінін көрсетеді 
(3.1-кестені қараңыз). Мөлшер деғеніміз -  үжымдық санаға біріктірілғен адам- 
дардың санын; жиілік деғеніміз -  ұжымдық санаға адамдардың қаншалық- 
ты терең сенетінін; цатаңдыц -  үжымдық сананын анықталған деңғейін; маз- 
мцн екі түрлі қоғамдағы үжымдық сананың қабылдайтын формасын білдіреді. 
Механикалық ынтымақтастық сипаттағы қоғамда ұжымдық сана барлық ко
там мүшелерін толық қамтиды, үжымдық санаға барынша сенеді, ол өте қатаң 
және діни мазмүнға ие. Ал орғаникалық ынтымақтастық сипаттағы қоғамда 
үжымдықсананың таралуы белғілі бір топтармен шектеледі, оған көбінесе сен- 
бейді, үжымдық сана өте қатаң түрде айқындалмаған және моральдық түрғы- 
дағы индивидуалды сипаты басым болады.

Динамикалық тығыздық
Еңбек бөлінісі Дюркғейм үшін әлеуметтік әлемде қарым-қатынас жасаудың 
мысалы ретінде материалдық әлеуметтік факті болып есептеледі. Жоғарыда 
көрсетілғендей, әлеуметтік фактілер, өз кезеғінде, басқа да әлеуметтік факті- 
лерді түсіндіруі тиіс. Дюркғейм «қоғамның механикалық ынтымақтастықтан 
орғаникалық ынтымақтастық түріне көшуіне динамикалык, тыгыздыц эсер ете- 
ді» деп сенғен. Бүл түжырымдама қоғамдағы адамдар саны мен олардың орнын 
өзара іс-қимыл мөлшерімен айқындайды. Көп адам тапшы ресурстар үшін та- 
ласқа түседі және олардың арасындағы тартыстың жиілігі өздері сияқты басқа 
қоғам мүшелері арасындағы күрестің қарқынын өсіреді.

Динамикалық тығыздыққа байланысты мәселелер әдетте дифференциа
ция және әлеуметтік үйымдастырудың жаца нысандарын қарастыру арқылы 
шешіледі. Еңбек бөлінісі адамдар арасындағы қақтығыстарды тудырудан ғөрі 
бірін-бірі толықтыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар еңбек бөлінісі туды- 
ратын бәсекелестік ресурстар үшін күресті барынша бейбіт сипатта шешіп, 
ақырында, ресурстардың көлемін арттырады.

Механикалық және орғаникалық ынтымақтастықтар арасындағы тағы 
бір қорытынды айырмашылық ретінде орғаникалық ынтымақтастық орнаған
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қоғамда бәсекелестік кем болады және адамдар ынтымақтасуға, серіктес 
болуға жиі ұмтылады.

3 .1 -К ЕС Т Е  •  Ұжымдық сананың төрт бағыты

Ынтымақтастық Мөлшер Ж иілік Қатаңдық

Механикалық Толық қоғам Жоғары Жоғары

Органикалық Жекетоптар Төмен Төмен

Мазмун

Дін

Моральдық индивидуализм

Сондықтан айырмашылықтар ұқсастықтарға қарағанда адамдар арасын ана- 
ғүрлым жақындастыра түседі. Осылайша, органикалық ынтымақтастық сипа- 
тындағы қоғамда механикалық ынтымақтастық сипаттағы қоғамға қарағанда 
анағұрлым берік ынтымақтастық қалыптасады (Rueschemeyer, 1994). Индиви- 
дуалдық -  әлеуметтік тығыз байланыстарға қарсы емес, бірақ оларға қойыла- 
тын талап екенін білдіреді (Muller, 1994).

Репрессивті және реститутивті заң

Еңбек бөлінісі мен динамикалық тығыздық материалды әлеуметтік фактілерғе 
жатады, бірақ Дюркғейм материалдық емес ынтымақтастық формаларына ба- 
рынша ден қойды. Дюркғейм материалдық емес фактілерді, әсіресе ұжымдық 
сана сияқты кең таралған құбылыстарды тікелей зерттеу күрделі деп ойлады. 
Материалдық емес әлеуметтік фактілерді ғылыми тұрғыда зерделеу үшін әлеу- 
меттанушы оның табиғатын, өзғерістерін айқындайтын материалды, әлеуметтік 
фактілерді зерттеуі қажет. «Қогамдаш еңбек бөлінісі» атты еңбеғінде Дюркгейм 
мех^аникальіқ және орғаникалық ынтымақтастық сипаттағы қоғамдардағы заң 
жүйесінің айырмашылықтарын зерттеуғе зер салады (R. Cotterrell, 1999).

Дюркғейм механикалық ынтымақтастық сипатындағы қоғамда репрес- 
сивті заң жүзеғе асатынын түжырымдады. Бүл қоғам түрінде адамдар бір- 

ірше өте үқсас, ортақ моральдық үстанымдарға қатаң сенетін болғандықтан, 
ортақ қүндылықтар жүйесіне қарсы жасалған кез келген әрекет адамдардың 
басым бөліғі үшін маңызды саналады. Әркім ортақ моральға зор қүрметпен 
қарап, кез келғен теріс әрекетті айыптайтындықтан, моральдық тәртіпті бұ- 
зушы өз әрекеті үшін қатаң жауапқа тартылады. Ұрлық жасау -  қолдың ша- 
былуына, өтірік айту тілдің кесілуіне әкелуі мүмкін. Тіпті моральдық тәртіпке 
қаиніы үсақ әрекеттердің өзі де қатаң жазаға ұшырайды.

Керісінше, орғаникалық ынтымақтастық сипатындағы қоғам тәртіп бүзу- 
шылардың әрекеттері келтірғен зардаптарды ақтауға бағытталған реститу- 
тивтпі заңмен ерекшеленеді. Мүндай қоғамда тәртіп бүзушылық барлық мо- 
ральдық жүиеғе қатысты емес, жеке адамға немесе қоғам сеғментіне қатысты 
қарастырьілады. Ортақ моральдың төмен болуына байланысты, қоғам мүше- 
лері заң бүзушылыққа эмоциялық түрғыда көңіл бөлмейді. Ортақ моральды 
бұзғаны үшш қатаң жауапқа тартылудың орнына, бүл қоғам заң бүзушының 
зардап шегушілерғе жасаған қиянатын ақтап алуға мүмкіндік береді. Алайда 
органикалық ынтымақтастық қоғамда репрессивті заңның болуы да ықтимал 
(мысалы, өлш жазасы), ал реститутивті заң үсақ заң бұзушылықтарға қатысты 
жүзеғе асырылады.
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Қорыта келгенде, Дюркгейм «Қогамдагы еңбек бөлінісі» заманауи қоғамда 
моральдық ынтымақтастық жоғалмағанын, оның тек өзгергенін мәлімдейді. Біз 
ынтымақтастықтың ішкі тәуелділікке және жақындыққа, бәсекелестігі бәсең, 
реститутивті заңдарды негізге алған жаңа формасының қалыптасуын бақылау- 
дамыз. Дегенмен бұл еңбек заманауи қоғамнан алшақ болды. Дюркгейм ын- 
тымақтастықтың осы жаңа формасы әлеуметтік ауытқушылықтың жекелеген 
түрлеріне бейім екенін айтқан.

Қалыптылық және ауытқу

Дюркгейм бірінші кезекте әлеуметтанушының сау және ауытқуы бар қоғам- 
дарды ажырата білуін қатаң талап етті. «Қогамдагы еңбек бөлінісі» осы идея- 
ны ұсынғаннан кейін, оны әрі қарай дамытып, талқылау үшін The Rules o f  
Sociological Method («Әлеуметтану әдісінің ережесі») ([1895] 1982) атты кі- 
табын жазды. Оның ойынша, әлеуметтанушы бір қогамның даму барысының 
дүрыстығын соған ұқсас деңгейдегі екінші қоғамның жағдайымен салыстыру 
арқылы анықтайды. Егер қогам қалыпты қоғамдардан артта қалса, ауытқу бар 
екені расталады.

Бүл идея өз уақытында үлкен сынға үшырады және қазіргі күнге дейін осы 
идеяны басшылыққа алатын әлеуметтанушылар да кездеседі. Тіпті Дюрк- 
геймнің аталмыш еңбегінің «екінші басылымының алғы сөзінде» былай деп 
жазды: «Осы кітап себепкер болған даулар негізсіз болғандықтан, оларға қай- 
та оралу мағынасыз. Әдістің жалпы багыты әлеуметтік типтерді бөлуге не- 
месе қалыптыны паталогиядан ажыратуға арналған процедураларға тәуелді 
емес» ([1895] 1982:45).

Алайда Дюркгеймнің осы уәжден шығарган бір қызықты идеясы бар. Оған 
сәйкес, қылмыс ауытқуға Караганда қалыпты болып саналады (Р. Smith, 2008). 
Ол бұл идеяны қылмыстың әр қоғамда кездесетініне байланысты қалыпты жағ- 
дай болып саналуы және пайдалы функцияны қамтамасыз ету қажет екенімен 
негіздейді. Қылмыс қоғамға өзінін үжымдық санасын анықтауға және реттеуге 
көмектеседі деп санайды: «Үлгілі және кіршіксіз саналатын монастырьдегі әу- 
лиелер қоғамдастығын елестетіп көрейік. Онда қылмыс түсінігі белгісіз бола- 
ды, бірақ қарапайым қалыпты адамның кемшіліктері мен жасаган қателіктері 
қылмыспен бірдей жанжал тудырады. Сондықтан бұл қоғамдастық соттауға не 
жазалауға қүзырлы болса, онда ол осындай жағдайлардың өзін қылмыстық әрекет 
сияқты қабылдап, күресуге тырысады ([1895] 1982:100).

«Қогамдагы ецбек бөлінісі» енбегінде Дюркгейм ауытқу идеясын заманауи 
қоғамдағы кейбір «нормадан тыс» еңбек бөлінісінің формаларын сынауға қол- 
данды. Ол нормадан тыс үш форманы анықтады: 1) еңбек бөлінісінің аномиясы, 
2) еңбек бөлінісінің мәжбүрлілігі; 3) нашар реттелген еңбек бөлінісі. Дюркгейм, 
Конт және басқалар енбек бөлінісімен байланыстырған заманауи моральдық 
дагдарыстар осы қалыптан тыс формалар әсерінен туындайтынын мәлімдеді.

Еңбек бөлінісініц аномиясы оқшауланған жекелікті қолдап, адамдар- 
ға олардың қалай әрекет ету керектігін көрсетуден бас тартатын қоғамда- 
ғы реттеудін әлсіздігін білдіреді. Дюркгейм аномия түсінігін суицидке 
байланысты еңбектерінде одан әрі дамытады, оны кейінірек қарастыра- 
мыз. Екі жүмыста да ол осы терминді моральдық үстанымның жетіспеуші- 
лігін сездіретін әлеуметтік-түрмыстық жағдайларға қатысты қолданады 
(Ваг-Наіт, 1997; Hilbert, 1986). Дюркгейм үшін заманауи қоғам әрқашан
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аномияға бейім, бірақ ол әлеуметтік және экономикалық дағдарыстар уақы- 
тына сәйкес келеді.

Механикалық ынтымақтастықтың қатаң ортақ моралі орнамай, адамдарда 
қандай әрекеттің жағымсыз не жағымды екені жайлы анық түсінік болмай- 
ды. Тіпті еңбек бөлінісінің қоғам ынтымақтастығының негізі екенін ескерсек 
те, ол жалпы қоғам моралінің толық жойылуына себеп бола алмайды. Инди- 
видтер оқшауланып, жоғары мамандандырылған әрекеттерінің төңірегінде 
шектеліп қалуы мүмкін. Олар өздерінің айналасындағы бірге өмір сүріп, бірге 
қызмет істейтін адамдармен ортақ байланысты сезінбеуі де мүмкін. Бүл -  ано- 
мияның пайда болуының бастамасы. Органикалық ынтымақтастық осы нақты 
«ауытқуға» үшырауы ықтимал, бірақ Дюркгейм оны нормадан тыс жағдай деп 
есептегенін есте сақтаған дүрыс. Заманауи еңбек бөлінісі адамдарды мағынасыз 
тапсырмалар мен оқшауланған позицияларға жеткізуден гөрі, кеңейтілген мо- 
ральдық байланысты нығайтуға бейім.

Дюркгейм адамдар не істеу қажеттігін білу үшін ережелер мен реттеуіш- 
терді қажет ететініне сенген, оның екінші нормадан тыс формасы қақтығысты үде- 
тіп, индивидтерді оқшауландырып, сондай-ақ аномияны өсіретін заңдар түрін 
қамтыды. Ол бүл форманы еңбек бөлінісініц мәжбурлілігі деп атады. Бұл екінші 
ауытқудағы ескірген нормалар мен сенімдер индивидтерді, топтар мен таптар- 
ды тығырыққа тіреуі мүмкін. Дәстүрлер, экономикалық қуат немесе мәртебе 
жүмыстың талант пен біліктіліктен тәуелсіз екенін анықтай алады. Сөйтіп, 
Дюркгейм марксистік позицияга жақындай түседі:

«Егер қогамдагы бір тап күнкөріс үшін кез келген багага келісіп жұмыс 
істеуге мәжбүр болса, ал басқа тап иелігіндегі ресурстарды пайдаланып, 
оны өз шартын орындауга көндірсе, онда соңгы тап -  заңды түргыда бі- 
ріншіге Караганда әділетсіз артықшылыққа ие деген сөз».

(Durkheim [1895] 1982:319)

Қорыта келе, еңбектің дүрыс бөлінбеуі әртүрлі адамдардың мамандан- 
дырылган функциялары нашар үйлестірілген кезде байқалады. Сондай-ақ 
Дюркгейм «органикалық ынтымақтастық адамдардың өзара байланысы ке- 
зінде пайда болады» деп көрсеткен. Егер мамандандыру адамдардың арасын- 
дагы байланыстарга ықпал жасамай, тек оқшаулауға жеткізсе, еңбек бөлінісі 
әлеуметтік ынтымақтастыққа алып келмейді.

Әділдік

Қазіргі қоғамда еңбек бөлінісі мораль мен әлеуметтік нығайтуға пәрменді күш 
есебінде ықпал ету үшін аномия, мәжбүрлі еңбек бөлінісі және маманданды
ру дүрыс үйлестірілуі тиіс. Бүгінгі қоғам ортақ тәжірибе мен ортақ нанымдар 
негізінде үйыспайды. Оның орнына олар айырмашылықтары арқылы бірігіп, 
бір-біріне деген ортақ қажеттілікті туындатады. Дюркгейм үшін осының кілті -  
әлеуметтік әділдік.

«Ең озық қогамдардың міндеті — әділдікке жол ашу... Ал артта калган 
когамдар идеясы — барлыгының еркін дамуына барынша жагдай жасап, 
әлеуметтік карым-катынастарды әркашан негүрлым әділетті жасауга
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талпыну, сонымен, біздің идеал -  барлық әлеуметтік пайдалы күштердің 
еркін дамуына мүмкіндік беру».

(Durkheim, [1893] 1964:387)

Мораль, әлеуметтік ынтымақтастық, әділдік -  бұл әлі аяғына нық түрмаған 
саладағы алғашқы кітабының үлкен үш тақырыбы болды. Дюркгейм өзінің жү- 
мыстарында осы идеяларға қайтадан оралды, бірақ оларды ешқашан тұтастай 
қоғам түрғысынан зерделемейді. Ол «Әлеуметтану әдісінің ережесі»  ̂ ([1895] 
1982:184) атты екінші кітабында тіпті әлеуметтанудың өзі еңбек бөлінісіне 
үшырап, мамандықтардың жиынтығына айналатынына болжау жасайды. Бұл 
тәуелсіздіктің артуына алып келді және органикалық ынтымақтастық әлі де 
әлеуметтанудағы басы ашық сұрақ болып қалады.

Суицид

Дюркгеймнің зерттеулері әлеуметтанушының теория мен зерттеулерді қандай 
жолмен сабақтастыруға болатынының парадигмалық мысалы ретінде ұсыны- 
лады (Merton, 1968). Шынында да, Дюркгейм «Кіріспеде»^ суицидті зерттеуі 
белгілі бір әлеуметтік мәселені түсінуге арналған талпыныс қана емес, сонымен 
бірге оның жаңа әлеуметтанулық әдісті қолданыста көрсетуге арналған жақ- 
сы мысал ретінде пайдаланғанын анық айтады. Le suicide («Суицид») жарыққа 
шыққаннан бергі 100 жылдағы берілген пікірлермен танысу үшін Лестер (1994) 
еңбегін қараңыз.

Дюркгейм суицидті зерттеуге бел шешуіне бұл мәселенің салыстырмалы 
түрғыда нақты, анықталған қүбылыс екені және дереккөздерінің қолжетімдігі 
себеп болды.

Алайда суицидті зерттеудегі Дюркгеймнің ең маңызды мақсаты әлеуметта- 
ну атты жаңа гылымның қуат-қарымын дәлелдеу болды. Әдетте суицид -  адам- 
ның барынша жеке және дербес жүзеге асырылатын әрекеттерінің бірі. Дюрк- 
геймнің ойынша, егер ол суицид сияқты индивидуалистік іс-әрекет табиғатын 
түсіндіруде әлеуметтанудың маңызы зор екенін дәлелдей алса, онда басқа да 
әлеуметтік қүбылыстарды молынан қамтып, әлеуметтану саласын кеңейту әл- 
деқайда жеңілдей түседі деп сенді.

Әлеуметтанушы ретінде Дюркгейм қандай да бір нақты индивидтің суи- 
цидке бару себебін зерттеуді көздеген жоқ (for a critique of this, see Berk, 
2006). Бұл мәселені психологтердің құзырына тапсыру қажет деп білді. 
Оның орнына, Дюркгейм суицид көрсеткіштерінің айырмашылықтарын 
түсіндіруге көңіл бөлді; ягни оны бір топтағы суицидтің көрсеткіштері не- 
ліктен екінші топтағыдан жоғарырақ деген сұрақ мазалады. Психологиялық 
және биологиялық факторлар белгілі бір топтағы индивидтің суицидке бар- 
ғанын түсіндіре алса, Дюркгеймнің көзқарасы бойынша, әлеуметтік факті- 
лер ғана суицидтің топтар арасындағы көрсеткіштерінің әртүрлі болу себе- 
бін анықтай алады (for a critique of this approach and efforts to include cultural 
and psychological factors in the study of suicide, see Abrutyn and Mueller, 2014; 
Hamlin and Brym, 2006).

Дюркгейм суицид деңгейін өлшеуде бір-бірімен байланысты екі тәсілді 
қолдануды үсынды. Атап айтқанда, бірінші тәсіл -  әртүрлі қогамдар немесе 
қауымдастықтар бойынша салыстыру жүргізу. Тағы бір тәсіл -  топтағы бел- 
гілі бір уақыт аралығындагы суицид көрсеткіштерінің өзгерісін бақылау. Екі
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суицид көрсеткішінің айырмашылыгы байқалган жаиай™
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Эгоистік суицид. Эгоистік суицидтердіц жоғары қарқыны (Berk, 2006) адам- 
дар жеке қоғамның үлкен әлеуметтік бірліктеріне сәтсіз интеграцияланған 
қоғамдарда немесе топтарда кездеседі. Интеграцияның бұл кемшілігі адам 
қоғамның бөлігі емес екенін сезінуіне әкеледі, дегенмен бұл қоғам адамның 
бөлігі емес екенін де білдіреді. Дюркгейм адамзаттың ең жақсы қасиеттері -  
моральдық ұстанымдарымыз, құндылықтарымыз және мақсатымыз туралы 
ой-пікірлеріміздің барлығы біздің бойымызға қоғамнан сіңіп, даритынына 
сенді. Интеграцияланған қоғам бізді осы құндылықтармен қамтамасыз етіп, 
күнделікті кездесіп отыратын кішігірім кемсітушіліктер мен елеусіз түңілу- 
лерді жеңуге қажет моральдық қолдаудың жалпы сезімін қамтамасыз етеді. 
Онсыз біз қоғамдағы елеусіз ауытқулар кезінде суицидтік әрекетке баруға 
дайынбыз.

Әлеуметтік интеграцияның жетіспеушілігі ерекше әлеуметтік бағыттарды 
тудырады, бүл ағымдар суицидтің әртүрлі деңгейіне себеп болады. Мысалы, 
Дюркгейм қоғамдық құлдырау кейін «депрессия мен уайымдарға алып келеті- 
нін» айтады (1897) 1951:214). Саясат шарасыздық сезімін тудырады, ал мораль 
жеке таңдау ретінде қарастырылады. Сондай-ақ танымал болған философия- 
лык көзқарастар өмірдің мағынасыздығына назар аудартады. Керісінше, жоға- 
ры интеграцияланған топтар суицидтік әрекетті қолдамайды. Біртүтас қоғам 
қалыптастыратын жалпылай қорғаныс пен түрақты әлеуметтік бағыттар адам- 
дарға өмірдің терең мағынасын түсіндіру арқылы эгоистік суицидтің таралуы- 
на жол бермейді. Дюркгейм діни топтарға қатысты мынадай амал үсынған:

«Дін адамды өзін-өзі жоюға деген үмтылысынан қорғайды... Дін -  бұл 
адал, дәстүрлі және міндетті түрде жалпыға ортақ белгілі бір сенімдер 
мен тәжірибенің болуы. Бүл үжымдық үғымдардың саны неғүрлым көп 
әрі қуатты болған сайын, діни қауымдастықтың интеграциясы соғүрлым 
жоғары және оның қорғаныс қүндылығы да арта түседі».

(Durkheim, [1897] 1951:170)

3 .2 -К ЕС Т Е  •  С уи ц и д тің  тө р т түр і

Интеграция Төмен Эгоистік суицид

Жоғары Альтруистік суицид

Реттеу Төмен Аномиялық суицид

Жоғары Фаталист!к суицид

Алайда Дюркгейм барлық діндердің қоғамды суицидтен бірдей дәрежеде 
қорғай алмайтынын дәлелдеді. Шіркеу қауымдастығына қарағанда жеке сиыну 
бағыты және ортақ рәсімдерінің болмауына байланысты протестанттық дін- 
дердің қоғамды қорғау қабілеті әлсіз.

Дюркгеймнің негізгі үстанымы діннін жеке сенімдерінің маңыздылығы 
емес, интеграцияның орындалу дәрежесі болды.

Дюркгеймнің статистикасы бойынша түрмыс қүрмаган, яғни отбасына ин- 
теграцияланбаған адамдардың арасында суицидке баратындар саны көбейе- 
тіні, ал әлеуметтік себептермен, революциялық немесе үлтшылдықтың өр- 
кендеуі кезінде соғыс пен революция сияқты үлттық-саяси дағдарыстарға 
үшыраған адамдардын арасында өмірдің мәні қоғамға қажеттілікпен ұшта-
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сып, суицидке жақын адамдардың саны азаятыны көрсетілген. Ол бұл жағдайға 
себепші болған ортақ жалғыз құбылыс ретінде қоғамға интеграциялану сезімі- 
нің жоғарылауы екенін дәлелдейді.

Атап өтетін жайт, Дюркгейм әлеуметтік күштердің маңыздылығын тіпті 
әлеуметтік шектеулерден босатылған эгоистік суицид жағдайында да қолдай- 
ды. Акторлар ешқашан ұжымдық күштен босатылмайды: «Алайда жеке-дара- 
лыққа қол жеткізген адамның үжымнан алшақтауы әрдайым оны уайымға ба- 
тырады, тіпті шамадан тыс оқшаулану күйзеліс пен меланхолияны тудырады. 
Осы үжымдастыққа жетудің басқа жолы болмаған жағдайда, ол онымен қай- 
ғы-қасірет арқылы тілдеседі» (Durkheim, [1897] 1951:214). Эғоистік суицидтің 
мысалы тіпті ең даралық сипаттағы жеке іс-әрекеттерде әлеуметтік фактілер 
неғізғі фактор болып табылатынын көрсетеді.

Альтруистік суицид. Дюркғейм талқылаған суицидтің екінші түрі -  альтруис- 
тік суицид. Әлеуметтік интеғрация өте әлсіз болған жағдайда эғоистік суицид 
орын алса, алътруистік суицид «әлеуметтік интеграция тым күшті» болған 
жағдайда туындайды (Durkhem, [1897] 1951:217). Индивид суицидке баруға 
мәжбүр болады.

Альтруистік суицидтің бір мысалы -  978 жылы Джонстоундағы Гайана қа- 
ласында Джим Джонс ізбасарларының жаппай өздерін өлтіруі. Олар уланған 
сусынды әдейілеп алып, кейбіреулері балаларына да осы сусынды ішкізген. 
Джонстың фанат ізбасарлары бүл қауымдастыққа тәуелді болғаны соншалық -  
осындай әрекетке баруға бел буған. Осындай себеппен 2001 жылғы 11 қыркү- 
йекте Америка Қүрама Штаттарында және 2014 жылғы 13 қарашада Парижде 
болған террорлық шабуылдардағыдай, шейіт болуға үмтылатындардың әреке- 
тін де Дюркгеймнің түжырымдамасы бойынша түсіндіруге болады (Durkheim, 
[1897] 1951:225). Түтастай алғанда, альтруистік суицидке баратындар бұл әре- 
кетті өздерінің міндеті деп сезінеді. Дюркгейм бүл әсіресе интеграция дәрежесі 
жоғары әскери салада болуы мүмкін қүбылыс екенін айтады, индивид өз кесірі- 
нен бүкіл топты сәтсіздікке үшыратып, жолдастары алдында жауапкершілігін 
ақтай алмай өкінгенде, осындай әрекетке баруы ғажап емес.

Эгоистік суицидтің жоғары қарқыны «діңкелеп шаршаудан және цайш- 
лы депрессиядан» басталса, альтруистік суицидтің ықтималдығы «үмітті ақ- 
тауға, бүл өмірден тыс керемет болашаққа деген сенімдерге» қатысты 
(Durkheim, [1897] 1951:225). Интеграция деңгейі томен болған жағдайда ин- 
дивидтер өздерін қоғамға пайдасыз сезініп, өз-өзіне қол жүмсайды. Ал егер ин
теграция жоғары болса, олар өз қабілеттерін одан да маңызды нәрсеге жүмсауға 
дайын.

Аномиялық суицид. Дюркгейм қарастыратын негізгі үшінші суицидтің 
түрі -  аномиялык, суицид -  қоғамның реттеуші күштері бұзылған жағдайда пай- 
да болады. Мұндай жағдайда адамдарда қанагаттанбаушылық сезімі тууы мүм- 
кін. Себебі олардың толық бостандықта шексіз өрістей беретін қүмарлықтары 
бақылаусыз болады. Аномиялық суицидтің көрсеткіштері қоғамдағы ауытқу 
сипаты оң (мысалы, экономикалық өсу) немесе теріс (экономикалық қүлды- 
рау) болган жағдайлар бірдей болуы мүмкін. Кез келген ауытқулар барысында 
үжым 03 окілеттігін жеке түлғаларға қолдануға уақытша қауқарсыз болады.

Өзгерістер адамдарды ескі нормалардың енді қолданылмайтын, бірақ жаңа 
нормалар әлі әзірленбеген жаңа жағдайға әкеледі. Аномия -  насихаттық пен 
нормадан тыс коңіл күй толқынын бүзатын кезең ағымы және бүл ағымдар 
аномиялық суицид молшерінің артуына алып келеді. Бұл -  экономикалық
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депрессия жағдайында болуы тиіс жайт. Дағдарыстан кейін зауыттың жабы- 
луы және соның салдарынан реттеуші күштер тарапынан шарасыздық таны- 
тылуы адамдардың жұмыс орнын жоғалтуына әкелуі ықтимал. Осы немесе 
басқа құрылымдардан (мысалы, отбасы, дін және мемлекет) адамның шет- 
тетіліп қалуы оны аномиялық құбылыс алдында дәрменсіздікке ұрындыруы 
мүмкін.

Экономикалық өрлеу кезінде мұндай жағдайды елестету қиындау. Бүл жағ- 
дайда Дюркгейм тосыннан табысқа жеткен адамдар дәстүрлі қүрылымдардан 
алыстайды деп санайды. Соның нәтижесінде адамдар өз жүмысын тоқтатуы, 
жаңа қауымдастыққа көшуі, тіпті жаңа жүп табуы мүмкін. Осы өзгерістердің 
барлығы бұрыннан бергі қүрылымдардың реттеуші әсерін бүзады және эконо- 
микалық өсу кезеңінде аномиялық қоғамдық бағыттарға қарсы түруда адамды 
қиындықпен бетпе-бет жеке қалдырады. Осындай жағдайда адамдардың эре- 
кет! басқаруға келмей қалады, тіпті олардың армандары да шектелмейді. Эко- 
номикалық өсу кезеңінде адамдар өздерін жарқын болашақ күтіп түрғандай 
сезініп, кейін «күткен армандармен салыстырғанда шындық түкке түрғысыз, 
мәнсіз нәрсе болып көрінеді» (Durkheim, [1897] 1951:256).

Әлеуметтік өмір мемлекеттік реттеуден босатылған кезеңдерде аномиялық 
суицидтің өсуі Дюркгеймнің индивидтердің сыртқы шектеуден толық босаты- 
лып, жеке қүмарлыққа берілудің зиянды әсері туралы көзқарасына сәйкес ке- 
леді. Осылайша, реттеуден босатылған адамдар өз қүмарлығының құлы болып, 
нәтижесінде, Дюркгеймнің пікірі бойынша, көптеген жойқын әрекеттерге, тіпті 
өздерін өлтіруге дейін барады.

Фаталистік суицид. Суицидтің соңғы фаталистік суицид атты төртінші түрі 
Дюркгеймнің «Суицид»’ еңбегінің сілтемесінде ғана қарастырылады (Acevedo, 
2005, Besnard, 1993). Аномиялық суицид реттеу тым әлсіз болған жағдайларда 
туындауы мүмкін екенін ескерсек, фаталистік суицид осы реттеудің шамадан 
тыс артық болуымен байланысты. Дюркгейм ([1897] 1951:276) фаталистік суи- 
цидке баратындарды «қатал қысым жасау арқылы қүмарлықтары мен әрекетте- 
рі толық басқарылатындар» деп сипаттайды. Үмітсіздіктен және әрбір әрекеті 
бақыланатындықтан, суицидке баратын қүлдардың жағдайы бүған классика- 
лык мысал бола алады. Тым қатал реттеу мен қысымшылық меланхолия ағы- 
мын дамытады, бүл, өз кезегінде, фаталистік суицидтің өсуіне әкеледі.

Дюркгейм әлеуметтік бағыттар суицид көрсеткіштерінің децгейіне эсер 
етеді деп санайды. Жеке суицидтерге осы негізгі эгоизм, альтруизм, аномия 
жэне фатализм бағыттары эсер етеді. Дюркгеймнің пайымдауынша, бүл ба- 
ғыттар тек жеке индивидтердін жиынтығы ғана емес, сонымен бірге оларды sui 
generis ("бірегей, өзіндік) күштер деп мойындау қажет, өйткені олар жеке түл- 
ғалардың шешімдеріне ықпал жасай алады. Осы болжамсыз кез келген нақты 
қоғам үшін суицид көрсеткішінің тұрақтылығын түсіндіруге болмайды.

Суицидтің жиілігі және әлеуметтік реформа
Дюркгейм суицидті зерттеуін аяқтамас бүрын оны болдырмау үшін қандай 
реформалар жүргізілуі қажет екеніне тоқталады. Өз-өзіне қол жүмсауды бол
дырмау эрекеттерінің көпшілігі сэтсіздікке үшырауыныц себебі -  оның жеке 
мэселе ретінде қарастырылуында. Дюркгейм үшін адамдарды өзін-өзі өлтіруге 
бармауга тікелей сендіру жарамсыз, өйткені бұл мэселеніц нақты себептері қо- 
ғамда екенін айтады.
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Әрине, суицидтің алдын алу қажеттілігіне байланысты туындайтын сұрақ- 
тардың жауабын қоғамдағы заңдылықтарға сәйкес кең таралған әлеуметтік құ- 
былыстардың астарынан іздеу керек. Бұл -  Дюркгейм үшін өте маңызды сұрақ. 
Себебі оның теориясында суицид -  әлеуметтік бағыттардан туындайтын құбы- 
лыс. Олардың шамадан тыс болмағаны қоғам үшін жақсы. Біз, әлбетте, аномия- 
лык суицидке алып келеді деп, экономикалық өркендеуден бас тарта алмаймыз, 
сондай-ақ эгоистік суицидке жол ашады деп жеке-даралықтың бағасын түсіре 
алмайтынымыз белгілі. Сонымен қатар альтруистік суицид те -  жеке тұлғалар- 
дың өзін шектен тыс қоғамға интеграциялаудың нәтижесі. Прогреске үмтылу, 
жеке-даралықты үстану, сондай-ақ өзін қүрбан ету -  қоғамға тән қүбылыс және 
қоғам суицидке жол бермей өмір сүре алмайды.

Дюркгейм кейбір суицидтік әрекеттердің қалыпты жағдай екенін мойындай- 
ды, бірақ ол заманауи қоғамда эгоистік және аномиялык суицидтер көрсеткіші- 
нің өсіп отырғанын байқайды. Оның позициясымен «Қогамдагы еңбек бөліні- 
сіі> шығармасында кеңінен танысуға болады, онда қазіргі заманғы мәдениеттің 
аномиясы еңбек бөлінісінің өзара байланысқа негізделмей, керісінше, оқшаула- 
нуға бағытталғаны айтылады. Демек, қажет болған жағдайда, қазіргі заманныц 
артықшылықтарын сақтай отырып, суицидтерді болдырмаудыц жолы -  бүл 
әлеуметтік бағыттарды теңестіру тәсілі. Біздіц қоғамымызда, Дюркгеймнің 
пайымдауынша, бұл бағыттар тецгерілмеген. Атап айтқанда, әлеуметтік реттеу 
мен интеграция тым төмен, бүл аномиялық және эгоистік суицидтердің қалып- 
тан тыс мөлшерде өсуіне әкеп соғады.

Адам мен қоғамды байланыстыру үшін қүрылған көптеген институттар сәт- 
сіздікке ұшырады және Дюркгейм де олардыц жетістіктеріне үміт артпайды. 
Қазіргі мемлекет жеке адамның өміріне жеткілікті дәрежеде эсер ете алмай
ды, өйткені ол қоғамнан тым алшақ. Шіркеу бір уақытта ойлау бостандығына 
шектеу жасамай, өзініц интеграциялық әсерін іске асыра алмайды. Тіпті отбасы 
қазіргі заманғы қоғамдағы ец интеграцияланған институт ретінде бүл міндетті 
орындауда сәтсіздікке ұшырайды, себебі отбасы институтыныц өзі суицидтің 
шығу көздерінің бірі болып табылады.

Керісінше, Дюркгеймнің пікірінше, кәсіптік топтарга негізделген басқа ме- 
кеме қажет. Біз бүл кәсіптік бірлестіктерді төменде талқылайтын боламыз, бас- 
тысы -  Дюркгеймнің әлеуметтік мәселені шешуге әлеуметтік шешімді үсынуы.

Дін ұстанудың қалыпты формалары

Дюркгеймнің ерте кезеңдегі және кейінгі теориялары
Дюркгеймнің The Elementary Forms o f the Religious Life («Дін үстанудың қалыпты 
формалары») (1912) атты элеуметтанзн-а арналган соцгы үлкен ецбегі жарық кер
мес бұрын, оныц идеяларының америкалык әлеуметтануға келу жолы жайлы кейбір 
мәселелерді айта кеткен абзал. Дюркгейм заманауи элеуметтанудыц «әкесі» болып 
саналады, бірақ биологиялық әкелік секілді, пәндердің түптегі ДНҚ тест көмегімен 
аныктала алмайды, сондықтан әлеуметтік қүрылым ретінде карастырылуы керек. 
Америкалық ең ірі теорияшылардың бірі -  Толкотт Парсонс (1937) Дюркгеймді 
«әке» мәртебесіне көтерді және бұл Дюркгеймнің кейінгі көзқарасына эсер етті.

Парсонс Дюркгеймнің өзгерісін с Суицид» жэне «Дін цстанудың щлыпты 
формалары» атты еңбектері арасындағы теориялық айырмашылықпен байланыс- 
тырады. Ерте кезеңдегі Дюркгейм, негізінен, позитивист болды, ол жаратылыс-
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тану ғылымдарының әдістерін қоғамды зерттеуге қолдануға тырысты, ал кейінгі 
Дюркгейм әлеуметтік өзгерістерден ұжымдық идеялардағы өзгерістерге дейін 
зерттеген идеалист болды.

Кейінірек Парсонстың (1975) келтірген осы айырмашылықтың «шектен 
тыс» екені мойындалғанмен, бұл идея көптеген әлеуметтанушылардың Дюрк- 
геймді түсінуіне эсер етті. Әлеуметтанушылар көбінесе Дюркгеймнің ертеде- 
гі немесе кейінгі жұмыстарының аспектісімен келіседі және оған баса назар 
аударады.

Дюркгеймнің жұмыстарын осылайша екі дәуірге жіктеудің өзіндік шынды- 
ғы да бар, бірақ ол белгілі теориялық өзгерістен гөрі, оның көзқарастарының 
өзгеру сипатын көрсетеді. Дюркгейм әрқашан әлеуметтік күштердің табиги 
күштерге үқсастыгына және үжымдық идеялардың әлеуметтік тәжірибені қа- 
лыптастырганына сенді. Дегенмен «Суицид» кейін Дюркгеймнің әлеуметтану 
теориясындагы маңызды мәселелердің бірегейі -  дінге қатысты мәселе екені 
рас. Оны идеализмнің бір нысаны ретінде көрген дүрыс емес еді. Шын мәнін- 
де, Дюркгейм діни көзқарастар салт-дәстүрлер сияқты нақты әлеуметтік тәжі- 
рибелерге тәуелді деп көрсетеді, сондықтан өзін шектен тыс материалист деп 
сынағандарға наразылық білдірген.

Сонымен қатар Дюркгейм кейінгі кезеңдегі еңбектерінде жеке түлгалардың 
әлеуметтік қүрылымдарды қалай қабылдайтынына назар аударды. Дюркгейм- 
нің әлеуметтануга багытталган және психологияга қарсы қойылган әлеумет- 
тік фактілерінде олардың адам акторларына, сана-сезіміне қалай эсер ететі- 
ні туралы ойларын дэлелдейтін нақты үсыныстар жоқ (Lukes, 1972:228). Ол 
эсіресе ертеректегі еңбегінде элеуметтік фактілер мен жекелеген индивидтер 
арасындагы байланысты бұлыңгыр жэне бүрмаланган жолдармен негіздеген 
болатын. Соган қарамастан, Дюркгеймнің түпкі мақсаты индивидтердің элеу- 
меттік фактілерінің қалай қалыптасатынын түсіндіру болды. Біз оның «Дін 
цстанудың цалыпты формаларына» қатысты ниетін нақты айқындаганын кө- 
ріп отырмыз: «Жалпы, біз элеуметтану индивидтер санасына кірмейінше, өз 
мақсатына толық жете алмайды деп санаймыз... психологиялық жагдайын тү- 
сіндіруге үмтылатын институттарды байланыстыру үшін... бізге адамнын бас- 
тапқыдағыдан гөрі нэтижеге жеткен қалпы маңыздырақ» (Durkheim, cited in 
Lukes, 1972:498-499). Бүдан эрі қарай ол өзінің моральдық тэрбие жөніндегі 
жүмысы сияқты, элеуметтік фактілер мен адам санасының арасындагы байла- 
нысы туралы салттық теориясын үсынды.

Сакралды және қарапайым дін теориясы
Раймонд Арон (1965:45) Дюркгеймнің «Дін цстанудың крлыпты формалары» 
еңбегін ең манызды, ең терең жэне ерекше жүмыс деп багалады. Рэндалл Кол
линз пен Майкл Маковски (1998:107) оны «XX гасырдың ең ірі жалгыз кіта- 
бы» деп атайды. Дюркгейм осы кітапта діни элеуметтануды жэне білім тео
риясын үсынды. Оның діни элеуметтануы діннің ең қарапайым формаларын 
талдау арқылы мэңгілік мэнін анықтауға эрекет жасады. Дюркгеймнің білім 
теориясы адам ойының іргелі санаттарын олардын элеуметтік бастамалары- 
мен байланыстыруга тырысты. Дюркгейм бұл екі түрлі бөлшектің арасында
гы элеуметтік байланысты орнатудың ғаламат ойшылы болды. Қысқаша айт- 
қанда, ол барлық зайырлылықтан бөлек, діннін мэңгілік киелі мэнін тапты 
(J. Edwards, 2007). Бүл қасиетті ұғым қоғамның моральдық күштерін топтар-
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ға ұиыстырушы діни символдарға аиналдыратын рәсшдердің көмеп арқылы 
жасалады. Дюркгеймнің ең батыл дәлелі -  моральдық байланыстың когнитив- 
ті байланысқа ауысатыны. Өйткені жіктеу, уақыт, кеңістік және себеп-салдар 
сияқты түсінік санаттары да діни рәсімдерден туындайды.

Дюркгеймнің діни теориясынан бастайық. Қоғам (жеке тұлғалар арқылы) 
белгілі бір құбылыстарды киелі және басқа құбылыстарды зайырлы деп білу 
арқылы дінді қалыптастырады. Әлеуметтік шындықтың Kflcuemmi деп таныл- 
ған, яғни әдеттегіден оқшау аспектілері діни болмысты құрады. Қалған ути- 
литарлы өмірдің қарапайым аспектілері зайырлы болып саналады. Бір жағы- 
нан, цасиет цгымы -  адамның құрметтеу, қорқыныш пен міндеттеу сияқты 
қатынасын білдіреді. Екінші жағынан, бұл құбылыстарға деген көзқарас, олар- 
ды қасиеттіліктен зайырлыққа өтуін қамтиды. Дюркгейм үшін маңыздысы -  
бұл қүрмет, қорқыныш пен міндеттеменің шығу тегі қайда жатқанын білу.

Мүнда ол әлеуметтанулық шындықты талдай отырып, діннің маңызды 
шындықтарын сақтап қалуды үсынды. Дюркгейм барлық діндердің иллюзия- 
дан басқа ештеңе емесіне сенуден бас тартты. Мұндай кең ауқымды әлеуметтік 
құбылыстың кейбірі шындық болуы мүмкін. Дегенмен бүл шындық дінге сену- 
шілер сенетін нақты шындық болмауы мүмкін.

Шынында да, қатал агностик ретінде, Дюркгейм бүл діни сезімдердің көзі бо
лып табылатын табиғаттан тыс ештеңеге сенбеді. Расымен, шынайы моральдық 
күш бар, ол сенушілерге рух береді, бірақ бүл -  Қүдай емес, қоғам. Дюркгейм дін 
символикалық түрғыда қоғамның өзін бейнелейтінін айтты. Дін -  қоғам өзін-өзі 
түсінетін символдар жүйесі. Бүл әрбір қоғамның діни көзқарастарының болу се- 
бебін, бірақ олардың неге әртүрлі сенімге жүгінетінін түсіндіретін жалғыз әдіс еді.

Қогам -  бізден жоғары күш. Ол бізді асырайды, құрбандыққа баруымызды 
талап етеді, өзімшілдік пиғылымызды басады және бойымызға күш-қуат қүя- 
ды. Дюркгеймнің айтуынша, қоғам осы өкілеттіктерді ағымдар арқылы жүзеге 
асырады. Қүдайдан «тек трансформацияланған және символдық түрде білді- 
рілген қоғамды» көреді (Durkheim, [1906] 1974:52). Осылайша, қоғам қасиетті 
үгымның шынайы көзі болмақ.

Сенімдер, рәсімдер және шіркеу. Киелі мен зайырлының арасын бөлу, әлеу- 
меттік өмірдің кейбір аспектілерін қасиетті деңгейге көтеру қажет, бірақ бүл 
діннің дамуын қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Басқа үш шарт қажет. Біріншіден, 
діни нанымдардың жиынтығын дамыту керек. Бүл сенімдер -  «қасиетті нәр- 
селердің сипатын және олар бір-бірімен немесе қасиетті нәрселермен байла- 
ныстыратын қатынастарды білдіретін ағымдар» (Durkheim, [1912] 1965:56). 
Екіншіден, діни рәсімдердің жиынтығы қажет. Бұл -  «адамның осы қасиетті 
объектілердің қатысуымен калай бәсекелесуі керектігін анықтайтын мінез-қү- 
лық ережелері» (Durkheim, [1912] 1965:56). Қорытындылай келгенде, дін үшін 
шіркеу немесе бірыңғай моральдық қоғам қажет. Дюркгеймнің қасиет, сенім- 
дер, рәсімдер мен шіркеу арасындағы өзара қарым-қатынасын қарастыруынан 
діннің мына анықтамасы пайда болады: «Дін -  шіркеу деп аталатын бірыңғай 
моральдық қауымдастыққа бірігетін біртүтас сенім мен тәжірибелер жүйесі» 
([1912] 1965:62).

Рәсімдер мен шіркеу Дюркгеймнің діни теориясы үшін маңызды, өйткені 
олар әлеуметтік бағыттарды жеке тәжірибемен байланыстырады. Дюркгейм 
«жеке түлғалар әлеуметтік бағыттарды қандай да бір індет сияқты жүқты- 
рып алады» деп есептейді, бірақ мүндай процестің қалай жүмыс істейтінін 
анықтайды. Адамдар қасиеттілік туралы оның қауымдастырылған сенімі
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жайында рәсімдерге жэне шіркеу қауымдастығына қатысу арқылы біледі. 
Бұл -  адамдардың түсіну категорияларын үйренетін жолы (Rawls, 1996), Со- 
нымен қатар рәсімдер мен шіркеу топтың үжымдық жадын түбегейлі қайта 
қалпына келтіру арқылы өздерінің әлеуметтік беделін сақтайды. Ақырында, 
шіркеу адамдар үшін энергияның қайнар көзі болып табылатын әлеуметтік 
көзқараспен тіл табысады, сөйтіп, олар адамдарды күнделікті өмірде жарқын 
істерге құлшындырады.

Неге қарабайыр?
«Дін цстанудың к/алыпты формалары» айтылған зерттеудің Дюркгеймнің өзі- 
нікі болмағанына қарамастан, эмпирикалық ғылымға сүйене отырып, жария- 
ланған деректерде дінге деген көзқарасты қалыптастыру қажет деп есептеген. 
Оның деректерінің негізгі көзі -  кланға негізделген австралиялық Арунта тай- 
пасын зерттеуі болды. Дюркгейм үшін бүл қарапайым қоғам мысалы еді. Бүгін- 
де кейбір мәдениеттердің басқалардан гөрі қарапайым екені туралы айту өте 
күмәнді болғанына қарамастан, Дюркгейм бірнеше себепке байланысты дінді 
«қарабайыр» мәдениет аясында зерттеуді қалады. Біріншіден, ол қарапайым 
діндерде діннің маңызды сипатын түсіну әлдеқайда жеңіл екеніне сенді. Өйт- 
кені қарапайым діндердің идеологиялық жүйелері қазіргі заманғы діндермен 
салыстырғанда әлдеқайда төмен, сол себепті онда шатасулар аз. Екіншіден, қазір- 
гі заманғы қоғамдағы дін әртүрлі формаларды қолданады, ал қарапайым қоғамда 
«зияткерлік және моральдық сәйкестік» бар (Durkheim, [1912] 1965:18). Бүл қа- 
рапайым қоғамдық қүрылымдарга ортақ көзқарастарды жүйелеуді жеңілдетеді.

Дюркгейм қазіргі қоғамдағы дінге назар аудару үшін ғана қарабайыр дінді 
зерттеді. Қазіргі қоғамдағы дін -  ауқымды үжымдық сана. Бірақ қоғам маман- 
дандырылып дамып келе жатқандықтан, дін барынша тар саланы қамтуға бағыт- 
талады. Бұл жай гана үжымдық бағыттардың біріне айналады. Кейбір үжымдық 
көңіл күйді білдіретініне қарамастан, басқа институттар (мысалы, заң және ғы- 
лым) ұжымдық моральдың басқа аспектілерін көрсетеді. Дюркгейм дін барынша 
тар саланы қамтуга бағытталатынын мойындады, бірақ ол қазіргі қоғамның түрлі 
үжымдық бағыттарынын басым көпшілігі, тіпті барлығы, қарапайым қоғамды тү- 
тастай қамтитын дін негізінде пайда болды деп санайды.

Ұжымдық толқу
Дюркгейм клан өмірінің екі кезенге бөлінгенін айтады. Бірінші кезеңде топ- 
тар кішігірім топтарға бөлінеді және бұл топтар бір-бірінен тәуелсіз жұмыс іс- 
тейді. Бүл «дисперсті күйдегі» өмір -  «біркелкі, мәңгілік және тегіс» ([1912] 
2012:215). Екінші кезеңде клан мүшелері діни рәсімдерді мерекелеуге жинала- 
ды. Бұл фазада бірнеше күн немесе ай болуы мүмкін, бірақ бүл жерде көпте- 
ген адамдардың интенсивті өзара іс-қимылда шоғырлануы -  «айрықша күшті 
ынталандырушы» ([1912] 2012:215). Бұл өзара қарқынды әрекеттесу кезінде 
адамдар бір-бірін көргеніне қуанады және басқа да толқу сезімі әсеріне бөлене- 
ді. Дюркгейм бүл үжымдық энергияларды цжымдыц толку ретінде сипаттайды 
және олардың нәтижесіне мынадай баға береді:

«Сыртқы әсерден туындаған көңіл күй қүбылыстарына айналадагылардың
бәрі елендеп үн қосады; әрқайсысы жанындағы біреумен жанасады және
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оны басқа адаммен қайталайды. Осылайша, алғашқы импульс әрі қарай 
өрістей береді және барған сайын, қар көшкіні сияқты, күшейе түседі. Еш- 
қандай тосқауылсыз еркін буырқанған сезім тасқыны сыртқа толық шық- 
пағандықтан, біреулер күшенген ым-ишараттардан, айқайдан, шынайы зар- 
лаудан және әртүрлі қүлақ түндыратын шудан басқа ештеңені байқамауы 
мүмкін. Бүл әрекеттер ақыл-ойдың күйін одан әрі күшейтуге көмектеседі.
Ал үжымдық көңіл күй өзін-өзі үжымдық түрде көрсете алмайды, есесіне 
ынтымақтастық пен қозғалыстарды белгілі бір тәртіппен біріктіретін бүл 
қозғалыстар мен дауыстар табиғи түрде ритмикалық жүйеге бейім болады; 
демек, сөйтіп әндер мен билер дүниеге келеді ([1912] 2012:215-216)».

Дюркгеймнің маңызды идеясы -  топтық шуылдың тәжірибесі дін идеясын 
тудырады. Қатысушылар өздерінен тыс, тосын жайттарға тап болғандай сезіне- 
ді; толқу оларды әрекетке мәжбүр ететін күш ретінде қабылданады. Бұл қүбыл- 
малы энергияның тәжірибесі -  қасиеттілік пен зайырлылық арасындағы айыр- 
машылықтың негізі. Ton пен оның ортақ энергиясы -  қасиетті, ал басқасы -  
зайырлы. Бүл топтық сәйкестік үшін негіз болып отыр. Ұсынылған ұйғарымда 
айтылғандай, үжымдық энергия ән мен би ретінде қалыптасады, сондай-ақ 
үжымдық түсініктерге, яғни ортақ символға айналады. Келесі бөлімде егжей- 
тегжейлі баяндалғандай, Дюркгейм тотем үғымын үжымдық ағымның тамаша 
үлгісі деп сипаттайды. Бір жағынан, тотем -  топтың энергиясы немесе мораль- 
дық күші. Екінші жагынан, тотем өздерінің үжымдық байланыс мүшелерін еске 
салады және, солай бола түра, топтың моральдық күшін сақтап, жандандырады 
(Хіе, 2016).

Дюркгеймнің сипаттамасы XIX ғасырдағы антропологиялық бақылауларға 
негізделсе де, қазіргі заманғы діни мерекелерде, рок-концерттерде, спорттық 
шараларда және музыкалық фестивальдарда толқудың үқсас нысандары өте 
айқын байқалады. Олардың барлығы толқу энергияларын (би мен үжымдық 
ән) және оқиғаның (футболкалар мен кәдесыйлар) тотемдік белгілерін туында- 
тады. Сондай-ақ Дюркгейм «белгілі әлеуметтік трансформация сәттері үжым- 
дық эсер етуді күшейтуге байланысты болуы мүмкін» деп болжайды. Мысалы, 
Уиллиям Сьюэлл (1986) Бастилия шабуылын талдай отырып, үжымдықтолқу 
Француз революциясының бағытын қалыптастырғанын айтты. Осы тақырып 
бойынша, әсіресе арандатушылық туындаған кезде College de Sociologie («Кол- 
ледждегі әлеуметтану») мүшелері Асёрһаіе («Ацефал») қүпия қогамымен бірге 
1930 жылдарда Францияның әлеуметтік аномиясын жою үшін үжымдық тол
ку түжырымдамасын жасады. Олар «күнделікті өмір түрақты, бос емес және 
қауіпсіз болғанда, ақылсыздық пен фестиваль арқылы жаңғыртылады» дегенге 
сенген (Pearce, 2005:119). Дюркгейм орнатуга тырыскан әлеуметтік тәртіп пен 
түрактылыкка карсы, «Ацефал» мүшелері табиги оргиясын, күрбандык рәсім- 
дерін жоспарлаган, ал кейбір жагдайларда рәсімдерді орындаган.

Тотемизм

Алдыңгы бөлімде біз үжымдык толкудың діни идеяга калай каркын беретінін 
сипаттадык, бүл -  өз кезегінде, символикалык форма. Дюркгейм дінніц осы 
символикалык аспектілерін талкылау үшін көбінесе австралиялык Арунтаның 
арасындагы тотемизм тәжірибесіне сүйенеді. Тотемизм -  белгілі бір нәрсе- 
лер, әсіресе жануарлар мен өсімдіктер, касиетті және клан эмблемасы ретінде
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қарастырылатын діни жүйе. Дюркгейм тотемизмді жай, діннің ең қарапайым 
формасы деп қарастырды және өзі әлеуметтік ұйымның, кланның қарапайым 
нысанын біріктіретініне сенді.

Жоғарыда айтылғандай, Дюркгейм үшін тотем тек кланның өзіндік ағымы 
болды. Клан жиналған кезде үжымдық эсер етуді сезінген адамдар осы жағдай- 
ға түсініктеме іздейді. Дюркгейм бүл жиналыстың өзі нақты себеп болған деп 
санайды, бірақ бүгінгі күні адамдар бұл күшті әлеуметтік күштерге жатқызбай- 
ды. Оның орнына, клан мүшелері клан символдарына қатысты сезінетін энер- 
гияны қате белгілейді.

Тотемдер -  олардың базасында орналасқан материалдық емес күштің мате- 
риалдық көріністері және материалдық емес күш -  қоғамнан оқшау. Тотемизм 
және одан да көп дін жалпы үжымдық моральдан туындайды және адамгерші- 
лік күштерге айналады. Олар -  жай ғана мифтік жануарлардың, өсімдіктердің, 
жеке тұлғалардың, рухтардың немесе құдайлардың сериясы емес. Қарапайым 
дінді зерттегенде Дюркгейм түсініктемесінің ерекшеліктері күмән тудырады 
(Hiatt, 1996). Дегенмен тотемизм ең қарапайым дін емес болса да, Дюркгейм 
үшін дінді, білім мен қогамды біріктіретін жаңа теориясын дамытудың ең жақ- 
сы жолы болды.

Қоғамда тотемдер көп болса да, Дюркгейм бүл тотемдерді белгілі бір жан- 
уарлар мен өсімдіктерге қатысты бөлек, жеке нанымдар тұрғысынан қарас- 
тырган жоқ. Керісінше, оларды қоғамның әлемді толықтай немесе жартылай 
танытатын идеялар жиынтығы ретінде қарастырды. Тотемизмде заттардың үш 
санаты бар: тотемдік нышан, жануар немесе өсімдік, клан мүшелері. Осылайша, 
тотемизм тайпаның қоғамдық үйымын көрсететін табиғи нысандарды жіктеуге 
мүмкіндік береді. Демек, Дюркгейм табиғатты когнитивті категорияларға топ- 
тастыру мүмкіндігі діни және, сайып келгенде, әлеуметтік тәжірибелерге сү- 
йенгенін дәлелдейді.

Кейінірек қоғам табиғатты және оның нышандарын, мысалы, ғылыми гене- 
рациялар мен түрлерді жіктеудің жақсы жолдарын дамыта алады, бірақ жіктеу- 
дің негізгі идеясы әлеуметтік тәжірибеден туындайды. Ол бүрынғы эссесінде 
жиені Марсель Мосспен бірге әлеуметтік әлем біздің менталды категорияла- 
рымыздың негізі деген идеяны кеңейтеді:

«Қоғам -  тек классификациялық ойды үстанған үлгі емес; оның жіктеу 
жүйесі үшін бөлімдер ретінде қызмет еткен өз бөлімшелері болды. Бі- 
рінші логикалық санаттар әлеуметтік санаттар болды; заттардың бірінші 
санаты ерлер санаты болды... Себебі ерлер топтасып, өздерінің идеялары 
бойынша басқа нәрселерді топтастырып, топтардың түрін ойлап тапты, 
ал басында топтың екі режимі айқын емес болып шықты».

(Durkheim and Mauss, [1903] 1963:82-83)

Білім әлеуметтануы
Дюркгейм ертеректе әлеуметтануды философиядан ажыратуға қатысты пікір 
білдірсе де, әлеуметтанудың ең қиын философиялық сұрақтарға жауап бере 
алатынын дәлелдегісі келді. Философия адамның өз үгымдарының әсері ар- 
қылы түсініктерді қалай дамытатыны туралы жалпылама екі модельді үсынды. 
Олардың бірі эмпиризм деп аталады, біздің ұғымымыз -  мағыналы көріністерді 
жалпыландыру. Бұл -  философиямен байланысты мәселе, бізге, мысалы, ға-
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Д Н білшшізді бүрмалады. Бүл тұрғыда ол жалган білімдер теориясы боллы 

Дюркгеим әлеуметтік күштер түргысьшан .шынайы. б і л і а д Т ™ Т ^ н  алде' 
каида тегеуршді білім әлеуметтануын ұсынады. түсшдіретш әлде-

Тусіну категориялары. *Дін цстанудыц цалыпты формалары» енбегінле алям  
зат түсшіп үшш манызды делінген негізгі алты санатвд каты стьГ п ік^  аГт™ 
олар. уақыт, кешстік, классификация, күш, себеп-салдар және тұтастык Уакыт 
әлеуметпк өмірдің ритмдерінен пайда болады. Кеңістік категориясы когам^ш  
^ аты н  орны аркыль, аныкталады. Біз осьгган дейін тотемизмдег” 1 Г Г Г  
цияның адамзат тобымен байланысын карастырган болатынбыз Киш әлетоеггік 
күштердің тәжірибесі нәтижесінде алынды. Себеп-салдар түсінігінің шыгү тегіне

^ Г о .  n1:,sT „ T 99̂  ̂ «а!
маныздысы -  магыналы ойларымызды Дерексь\“ сТнГт"ергГа“ над̂ ^̂ ^̂  
кшдш беретш фундаменталды категориялар елеуіеггік тежір"бе“ ^ Г а с Г ^ ^  

тәжірибесшен туындайтынын дәлелдейді. Бұл р^імдердегі
рәсшдік дыбыстар мен қозғалыстарға қатысуы түсіністік ка- 

егорияларының сезшдерш тудырады (Rawls, 2001),
гя ттжырымдамаларымыз әлеуметтік тәжірибеге негізделген бол
са д^  бұл оиларымыз қогам тарапынан анықталады дегендГбілдірГейГГ^^^^^^ 

к фактілер даму заңдары мен өзіндік бірегейліктің өзгерістеріне ұшырайтын 
дықтан. олардың түпкі нұсқаға сәйкес келмейтінін есте сактағін

Демек, бұл ұгымдар дши непзден шьщса да, о.лар дінсіз жүйелерге ай н ^а  аТя7 м  
ын мәнінде, Дюркгейм бұл гылымды болған жағдаймен келістіреді. Дінге кар- 

ы түрудың орнына, гылымның өзі діннен тарайтынын айтады

ды О с ы л ^ а  S r  ■'^йбір категориялар амбебап жане маныз-
д . исылаиша, бүл категориялар алеуметтік өзара әрекеттесуді женілдетү vmiH
дамиды. Онсыз жеке ақыл-ойлардың арасындағы барлық бійланыстар таіліп 
когамдык амф токталатын еді. Бұл олардыц адамзатка неге амбе&п екенТн tv 
сшдфед., себеб, адамзат, кай жерде болмасьш, когамда өмір с ү ^  с З й ^  
бұл олардын нелштен манызды екенін түсіндіреді: ^

тапсьтя ^ санаттарды жеке түлгалардың еркін таңдауына
тапсьфа алмаиды. Өмір сүру үшін ол ең төменгі адамгершілік консен-
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суеты тана емес, сонымен қатар онсыз болмайтын ең аз логикалық кон- 
сенсусты талап етеді. Осылайша, қақтығысты болдырмау үшін қоғам өз 
мүшелерінің барлық билігін салмақтайды. Ақыл барлық ойдың осы нор- 
маларынан құтылуға тырыса ма? Қоғам бұдан былай адам мәнін толығы- 
мен қарастырмайды және оны тиісінше бағалайды».

(Durkheim, [1912] 1965:16)

Дюркгеймнің діни теориясын қорытындылай келе, қоғам -  діннің, Қүдай үғы- 
мының және барлық қасиетті (зайырлыға қарама-қайшы) нәрселердің қайнар 
көзі. Демек, шынайы мағынада қасиеттілік, Құдай мен қоғам біртекті деп айтуға 
болады. Дюркғейм бұл қарапайым түсінік қоғамда айтарлықтай анық және бүгінгі 
қоғамның күрделілігіне байланысты қарым-қатынастың бүрмалануына қарамас- 
тан, бүгінгі күннің өзінде де шынайы болып қалады деп санайды.

Дюркғейм білім әлеуметтануын қорытындылай келе, «түжырымдамалар 
мен тіпті біздің ең іргелі категори5іларымыз -  қоғамның бастапқыда діни рәсімдер 
арқылы қалыптасқан үжымдық бағыттары» деп мәлімдеді. Дін қоғам мен жеке 
адамды байланыстырады, өйткені нақ сол әлеуметтік категориялар жеке үғым- 
дардың негізі болып табылатын қасиетті рәсімдер арқылы жүзеге асады.

Моральдық тәрбие және әлеуметтік реформа

Дюркгейм өзін саяси тұлға деп санаған емес және шын мәнінде ғылыми объек- 
тивтілікке сай келмейтін бұқаралық саясаттан алшақ болды. Дегенмен, аталып 
өткендей, оның еңбектері әлеуметтік мәселелерге арналған және өздерін бүгін- 
гі таңда объективті ғалымдар деп санайтындардан айырмашылығы -  ол нақты 
әлеуметтік реформаларға, әсіресе білім беру мен кәсіптік қауымдастықтарға 
қатысты үсыныс жасаудан бас тартпады. Майк Гейн (2001:79) Дюркгеймнің 
«әлеуметтік ғылымның рөлі -  әлеуметтік араласудын нақты түрлеріне басшы- 
лық беру» деп сенгенін жазады.

Дюркгейм заманауи қоғамдағы қиындықтарды күрделі, туабітті қиындық- 
тар ретінде емес, уақытша ауытқулар ретінде қарастырды (Fenton, 1984:45). 
Сондықтан ол әлеуметтік реформаға сенді. Осы ұстанымды ұстана отырып, 
сол заманның консерваторларына да, радикалдарына да қарсы шықты. Кон- 
серваторлар заманауи қоғамнан епіқандай үміт күтпеді және оның орнына мо- 
нархияны немесе Рим-католик шіркеуінің саяси күштерін қалпына келтіруге 
үмтылды. Дюркгейм уақытындагы социалистер секілді, радикалдар әлемді ре- 
формалау мүмкін емес деп ойлайды, бірақ олар революция арқылы социализм- 
ді немесе коммунизмді орнатуға болады деп үміттенді. Дюркгейм де реформа- 
лау бағдарламалары мен реформаторлық көзқарастардың қоғамдағы кез келген 
моральдың көзі болатынына сенген. Оның реформа бағдарламаларында «қоғам 
адамзатқа моральдық багыт көрсетуі қажет» деп санаған. Қоғам осы мүмкіндік- 
ті жоғалтқан жағдайда оны реформалау қажет. Оның реформаторлық көзқарас- 
тары «кез келген реформаның көзі -  іс жүзінде сол қоғамның өзі болуы керек» 
деген фактіге негізделген. Реформа бағдарламаларын дерексіз мораль түрғы- 
сынан қалыптастыру дұрыс емес. Бағдарламаны кейбір философтардың, тіпті 
әлеуметтанушылардың этикалық жүйесі емес, қогамның әлеуметтік күштері 
жасайды. «Өмірде идеалдар заңды түрде болуы мүмкін емес; олар өздерінде 
жан-тәнімен түсіну, жақсы көру және үмтылу міндеттерін жетілдіруі қажет» 
(Durkheim, [1938] 1977:38).
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Мораль

Дюркгейм моральдық тәрбие және әлеуметтану туралы ашық дәрістер мен оқу 
курсын жүрпзді. Ол ұзақ өмір сүрген жағдайда өзінің мораль жайын кеңінен 
қамтыған ауқымды ғылыми еңбегін жазып қалдырар ма еді? Дюркгейм байқа- 
ған әлеуметтану мен мораль арасындағы арақатынасты әлеуметтанушылардың 
көбі бағалайды:

«Дюркгеймге моральдық, философиялық және интеллектуалды ортада 
басты назар аударылуы керек деп ойлағаным кездейсоқ емес. Бүл әлеу- 
меттік-тарихи жағдайға кәсіби алаңдаушылықпен қарай отырып, онтоло- 
гиялық мәселелерге әлеуметтанудың араласуы қажеттігін көрсетеді. Егер 
он немесе одан көп жыл бүрын көптеген әлеуметтанушылар «этика» мен 
«моральды» көп талқыға салмағанда, біздің қоғамның мемлекеттік және 
жеке секторларындағы аморальдық пен азғындықтың өсуі бізді мораль- 
дық негізі идеалды және фактілі болатын заманауи қоғам сияқты фунда- 
менталды сүраныстарға қайта оралуға үнсіз жетелеуі немесе мәжбүрлеуі 
мүмкін. Бұл Дюркгеймнің басты теориялық және экзистенттік алаңдау- 
шылығы болды».

(Тігуакіап, 1974:769)

Айтып өткеніміздей, Дюркгейм моральға баса назар аударды, бірақ оның 
моральдық теориясын типтік категорияларға сәйкес жіктеу оңай емес. Бір жа- 
ғынан, «этикальіқ ережелер басқа әлеуметтік фактілерге жауап ретінде өзгеруі 
керек» деп санайтын моральдық релятивизм өкілі болды. Екінші жағынан, дәс- 
түрлі адам болғандықтан, жаңа мораль жасай алатынына сенбеді. Кез келген 
жаңа мораль тек біздің ұжымдық моральдық дәстүрлерден гана шыға алады. Ол: 
«Моральды өзгерту үшін оны мүқият зерделеу қажет, оның үстіне, өзгертуден 
бүрын оган қүрметпен қарау керек», -  деп (Durkheim, cited in Bellah, 1973:xv) 
талап етті. Дюркгеймнің әлеуметтік моральдық теориясы бүгінгі күнге дейін мо- 
ральға қатысты позициялардың басым бөлігін жоққа шығарады және дәстүрлі 
отбасылар мен танымал мәдениеттің моральдық мазмүны сияқты, қазіргі заман- 
ғы пікірталастарға жаңа көзқарас қалыптастыру мүмкіндігін ұсынады.

Дюркгейм үшін мораль үш компоненттен тұрады. Біріншіден, мораль тәр- 
ТШ Т1, яғни эгоистік импульстарға қарсы түрған билік сезімін қамтиды. Мұн- 
даи шектеу қажет. Өйткені жеке мүдделер мен топтық мүдделер бірдей емес 
және кем дегенде қысқа мерзімді конфликт тууы мүмкін. Тәрбие бір адамның 
моральдьіқ борышына қайшы келеді, ол -  Дюркгейм үшін қогам алдындагы 
мшдет. Жоғарьіда талқыланғандай, бүл әлеуметтік тәртіп индивидтерді бақыт- 
тьірақ етеді, өйткені ол мораль арқылы өзінің шексіз тілектерін шектейді, сол 
себептен барынша көбірек нәрсені қажет ететін адамзат үшін бақытты болудың 
бірден-бір мүмкшдіпн жасайды. Екіншіден, мораль қоғамға косылуды білдіре- 
ді, өиткені қоғам -  біздің моральдық көзіміз. Мораль адамды толықтырады. 
Ьүл қоиылған мшдеттен гөрі дайын және қалаған тіркеме. Тандемде қарас- 
тырылған, «(Дюркгейм) бір мезгілде міндет пен тілек ретінде есептейтін» бұл 
екі аспект моральдық міндеттеменің күрделі сипатын көрсетеді (Ogien 2016-9 
Calligaro, 2016). v о > • ,

Үшіншіден, мораль автономияны, ягни біздің іс-әрекеттерімізге жеке жауап- 
кершілік сезімін қамтиды. Дюркгеймнің қоғамға моральдық көзқарас ретінде
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карауы -  көптеген адамдарға оның мінсіз актор болып сырттай бақыланатын 
адам, яғни толықтай конформист саналуы. Алайда Дюркгейм актордың мұн- 
дай анықтамасымен толық келіскен жоқ: «Конформдық интеллектіні толық 
багындыратын деңгейге жетуіне жол бермеу керек. Осылайша, ол соқыр және 
кұлдық болу керек деген тәрбие қажеттілігіне сенуден бас тартпайды» (cited in 
Giddens, 1972:113). Автономия -  тек казіргі заманғы моральдар мен символдар- 
дын құлдырауымен тана бүгінгі кездің толық күші, бұл бұрынғы моральдық жүйе 
тәртіпті талап етеді және тіршілікті көтермелейді. Дюркгейм қазіргі уақытта бүл 
аңыздардың жойылғанына сенген, ғылыми ойлау ғана моральдық автономияның 
негізін қамтамасыз ете алады. Атап айтқанда, заманауи мораль -  Дюркгеймнің 
жаңа әлеуметтану ғылымы анықтаған жеке адамдар мен қоғам арасындағы қа- 
рым-қатынасқа негізделуі керек. Осындай әлеуметтанулық танымның шынайы 
моральға айналуының жалғыз жолы -  білім беру.

Моральдық тәрбие
Дюркгеймнің заманауи моральды қамтамасыз ету үшін қоғамды реформалау 
жөніндегі ең дәйекті әрекеттері білімге бағытталған (J. Dill, 2007). Білім жеке 
тұлғаның қоғамда тіршілік етуіне қажетті физикалық, интеллектуалды және 
Дюркгейм үшін ең маңыздысы -  моральдық қүралдарға ие болатын үдеріс ре- 
тінде анықталады (Durkheim, [1922] 1956:71). Лукастың (1972:359) айтуынша, 
Дюркгейм әрдайым «әлеуметтану ғылымының білімге деген қатынасы -  тео- 
рияны тәжірибеге айналдыру» деп есептеген. 1902 жылы Сорбоннанын білім 
беру бөлімінің басшысы болған. «Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі онжыл- 
дықта Париждегі әрбір жас ақыл тікелей немесе жанама түрде оның ықпалы- 
мен жарыққа шыққанын айту ештеңе айтпаумен тен» (Gerstein, 1983:239).

Дюркгейм білім беруді реформалауды бастамас бұрын оның екі бағыты бол- 
ды. Біріншісі, шіркеудің кенеюі ретінде білімді көрсетсе, екіншісі, табиғи тұл- 
ғаның ашылуы ретінде білім алды. Керісінше, Дюркгейм білім беру балалардың 
қоғамға деген моральдық көзқарасын қалыптастыруға көмектесуі керектігін 
айтты. Ол .мектептердің қазіргі замандағы моральды әлеуметтік негізде қамта- 
масыз ете алатын жалгыз мекеме болатынына сенді.

Дюркгейм үшін сабақ бөлмесі -  «кішігірім қоғам және ол ұжымдық толқуды, 
моральдықкөзқарасты қалыптастыру үшін жеткілікті дәрежеде қуатты болуы мүм- 
кін» деген қорытындыга келді. Класс ұжымдық көзқарастарды тудыруға қажетті 
бай топтықортаны қамтамасыз етза мүмкін (Durkheim, [1925] 1961:229). Бұл білім 
берудің барлық үш моральдьщ элементін үсынуға және көбейтуге мүмкіндік береді.

Біріншіден, білім беру адамдарға қатер төндіретін құмарлықты шектеу үшін 
керек тәртіптерді қамтамасыз етеді.

Екіншіден, білім беру студенттердің санасында қоғамға және адамгершілік 
жүйесіне деген адалдық сезімін тудыруы мүмкін. Ең бастысы, білімнің «ерік- 
ті қалауы» автономияны дамытудағы рөлі және қоғамға деген сүйіспеншілігі 
«ашртыман келісімге» байланысты (Durkheim, [1925] 1961:120):

«Моральды үйрету үшін уағыздауға болмайды, бүл -  түсіндіру. Егер біз 
осындай түсініктен бас тартатын болсақ, балаға ережелердін себептерін 
түсінуге көмектесуге тырыспайтын болсақ, онда біз оны жартыкеш және 
төменгі моральдық деңгейде өсіреміз».

(Durkheim, [1925] 1961:120-121)
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Кәсіптік бірлестіктер

Жоғарыда айтып өткендей, Дюркгеймнің заманауи қоғамда көрген басты мә- 
селесі интеграцияның және реттеудің жоқтығы болды. Табынушылық адамның 
ұжымдық бағытын ұсынса да, Дюркгейм адамның өзін сезінуі және олар жаса- 
мауға тиіс нәрселер туралы айтып бере алатын қоғамдық ұйымдардың жоқты- 
ғына сенді. Қазіргі заманғы мемлекет көптеген адамға эсер етуден тым алшақ. 
Шіркеу адамдардың ойлау бостандығын қудалау арқылы біріктіруге ұмты- 
лады. Отбасы тым оқшау және жеке тұлғаларды қоғамға біріктірмейді. Көріп 
отырғанымыздай, мектеп — балалар үшін керемет ортаны қалыптастырды. Ал 
ересектерге Дюркгейм кәсіби бірлестік деген басқа мекемені ұсынды.

Шынайы моральдық міндеттемелер қазіргі қоғамның негізгі ұйымдасты- 
рушылық қағидасына, еңбек бөлінісіне байланысты нақты топты талап етеді. 
Дюркгейм кәсіптік бірлестіктердің дамуын ұсынды. Белгілі бір салада істейтін 
барлық жұмысшылар, менеджерлер мен қожайындар кәсіптік және әлеуметтік 
сипаттағы бірлестікке бірігуі тиіс. Дюркгейм қожайындардың, менеджерлер 
мен өнеркәсіп қызметкерлерінің арасында негізгі мүдделер қақтығысы болға- 
нына сенбеді. Бұл, әрине, Маркстің меншік иелері мен жұмысшылар арасында 
маңызды қақтығысты көргеніне қарама-қарсы түсінік еді. Дюркгейм кез кел- 
ген мұндай қақтығыс тек түрлі құрылымға біріктірілген адамдардағы ортақ мо- 
ральдың жоқтығынан пайда болады деп санайды. Ол осы интегративті мораль- 
ды қамтамасыз ету үшін қажетті құрылымды — «бір саланың барлық агенттерін 
ұйымдасқан бір топқа айналдыратын кәсіптік бірлестік» деп атады (Durkheim, 
[1893] 1964:5). Мұндай ұйым, Дюркгеймнің пікірінше, қожайындар мен басқа- 
рушылардың және жұмысшылардың арасындағы айырмашылықтарды күшей- 
туге қызмет ететін кәсіподақтар мен жұмыс берушілер бірлестіктерінен ғана 
жогары болды. Жалпыға бірдей үйымга кірген осы санаттағы адамдар өздерінің 
ортақ мүдделерін, сондай-ақ интеграциялық моральдық жүйеге жалпы қажет- 
тілігін мойындайды. Бұл моральдық жүйе өзінің қабылданған ережелерімен, 
заңдарымен қазіргі қоғамда бөліну үрдісіне қарсы тұруға, сондай-ақ үжымдық 
мораль маңыздылығынын құлдырауын тоқтатуға көмектеседі.

Сын-пікірлер

Жоғарыда айтылғандай, Дюркгеймнің америкалық әлеуметтануға қабылда- 
нуына оны функционалист және позитивист ретінде таныстырған Толкотт 
Парсонстың ықпалы зор болды. Көптеген заманауи ғалымдар бұл белгілер 
Дюркгеймді әділ сипаттайтынын алға тартады (Rawls, 2012, 2016, Milbrandt 
and Pearce, 2011). Дегенмен осы сипаттамалардың негізінде онын идеяларына 
да бірқатар сын айтылды. Әлеуметтанудың студент! осы сын-пікірлерге тап бо- 
латыны ескерілгендіктен, олар осы тарауда қысқаша қарастырылады.

Дюркгеймнің макродеңгейдегі әлеуметтік фактілерге назар аударуы осы 
қүрылымдық функционализмнің дамуында басты рөл атқарды (7-тарауды қа- 
раңыз). Дюркгеймнің функционалист болуы екіұшты және мәселе -  функцио- 
нализмді кім қалай анықтайтынына байланысты. Функционализмді екі түрлі 
жолмен анықтай аламыз: әлсіз және мықты деген мағынада. Кингсли Дэвис 
(1959) барлық әлеуметтанушылар функционалист екенін айтқан кезде әлсіз 
мағынаға сілтеме жасайды: бұл функционализм «қоғамның бір бөлігін жалпыға 
біріктіруге және бір бөлігін баскаларға жатқызуға» тырысады. Функционализмді 
Джонатан Г. Тернер мен А.З. Мариянский (1988) ұсынды. Оны қоғамнын био-
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Басқаша айтар болсақ, Дюркгеймді тек кездейсоқ функционалист болды деп 
білеміз. Дюркгейм биологиялық ағзалар мен әлеуметтік құрылымдар арасынан 
ұқсастықтар іздеуге мүлдем қарсы болмағанымен (Lehmann, 1993:15), әлеу- 
меттанушылар әлеуметтану заңдарының биологиямен үқсастығына сендіре 
алмайды. Дюркгейм ([1898] 1974:1) мүндай тұжырымдарды «түкке түрғысыз» 
деп санайды.

Дюркгейм өз жүмысында әлеуметтік фактілерді тарихи себептерден ажы- 
рата білуге шақырды. Бірінші кезекте -  тарихи зерттеу, себебі әлеуметтік қа- 
жеттіліктер қүрылымдарды жай ғана жасай алмайды. Әрине, Дюркгеймнің 
бастапқы гипотезасы түрақты әлеуметтік фактілердің әртүрлі функцияларды 
атқаруы мүмкін болғанымен, кейбір әлеуметтік фактілердің тарихи оқиғалар 
екенін мойындады. Сонымен қатар Дюркгеймнің еңбектерінде қогамның қа- 
жеттіліктерін алдын ала қарастырмауға тырысамыз. Керісінше, қоғамның қа- 
жеттілігін тек осы қоғамды зерттеу арқылы ғана анықтауға болады. Демек, 
кез келген функционалистік көзқарас тарихи зерттеуден бүрын туындауы 
керек.

Сондай-ақ Дюркгейм өзін позитивист санағаны үшін жиі сынға үшырайды 
және ол өзін сипаттау үшін осы үғымды қолданды. Дегенмен, Роберт Холл атап 
өткендей, терминнің мағынасы өзгерді:

«Позитивті» термин! өздерінің этикалық теорияларын «ғылыми» деп 
атайтын және осы терминді диалектикалық дәлелді көрсету үшін пайда- 
ланған философтардың түжырымдамасынан жаңа көзқарастарды ажы- 
рату үшін қолданады. Метафизика «ғылымы» туралы айтуға болатын ке- 
зеңде «позитивті» термин! жай ғана эмпирикалық көзқарасты б!лд!рд!».

(R.T. Hall, 1987:137)

Бүгінг! күн! позитивизм әлеуметтік қүбылыстарды жаратылыстану ғылым- 
дары сияқты әдістермен зерттеу керек деп санайды және бүл Дюркгеймнің 
қолдауына ие болар ед!. Дегенмен бүл инвариантты заңдарға қатысты назарын 
аударды (S. Turner, 1993) және осыны б!з Дюркгейм жүмыстарынан да бай- 
қаймыз. Әлеуметтік фактілер Дюркгейм үш!н, негізінен, дербес, б!рақ басқа да 
әлеуметтік фактілерге қатысты автономды болды. Әрб!р әлеуметтік факт тари
хи зерттеуд! қажет етт! және ешкім оны инвариантты заңдар нег!з!нде болжай 
алмас ед!.

Сондай-ақ Дюркгейм индивидтерге қатысты көзқарасы үш!н сынға үшыра- 
ды. Адам табиғаты туралы бірқатар маңызды болжамдар жасағанына қарамас- 
тан, Дюркгейм бүл сынды мойындамады. Ол әлеуметтануды одан бөлек шығару 
үш!н адам табиғаты жайлы түжырымдаманы негіздеуден бастамағанын айтты.

Демек, әлеуметтанудан адам табиғатын түсінуд! тереңдетуге үмтылғанын 
көреміз. Алайда Дюркгейм бүл мәселеде өз оқырмандарына, т!пт! өз!не де шы- 
найы болмауы мүмкін.

Дюркгеймнің адам табиғатына қатысты жорамалдарының б!р! бүк!л әлеу- 
меттануының нег!з! ретінде қарастырылуы ықтимал. Бүл болжам «адамдар 
өз қүмарлықтарын қанағаттандыру үш!н Ізденед!, олар әрдайым көп нәрсен! 
қажет етед!» деген түс!н!кке қүрылған. Егер бүл қүмарлықтар бақылауда бол- 
маса, түптің түбінде адамның өз! сол құмарлықтың шырмауына түсед!, сөйт!п 
ол адамның өз!не де, қоғамға да қау!п төндіред!. Алайда Дюркгейм бұл болжа-
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мына ешқандаи дәлел аитпаиды және, шын мәншде, өз теорияларында «мұн- 
дай нәзік тақырып әлеуметтік құрылымдар қойнауында туындауы мүмкін» деп 
болжайды.

Сонымен қатар Дюркгейм, көпшіліктің айтуынша, әлеуметтік процесте са- 
наға белсенді рөл бере алмаған. Ол актор мен акторлардың психикалық про- 
цестерін тәуелсіз және шешуші айнымалылар, яғни әлеуметтік фактілермен 
түсіндірілетін қосымша факторлар немесе, негізінен, тәуелді айнымалылар ре- 
тінде қарастырды. Адамдар, жалпы, оның әлеуметтік теорияларында әлеумет- 
тік күштер арқылы басқарылады; адамдар осы әлеуметтік күштерді белсенді 
бақыламайды. Дюркгейм үшін автономия әлеуметтік күштерді еркін қабылдау- 
дан басқа еш нәрсе емес. Демек, егер біз бүл сананы және кейбір психикалық 
процестерді әлеуметтік фактілердің түрлеріне жатқызсақ та, олардың Дюрк- 
геймнің басқа әлеуметтік фактілерде көрсеткеніне үқсас, автономияны дамыта 
алмайтынына күмән келтіруге негіз жоқ.

Шынында да, Каллегаро (2012:453) Дюркгейм үшін «адам -  қазір- 
гі қоғамның жоғары идеалы, әлеуметтік жеке түлғаларға тәуелсіз индивид 
болуға мүмкіндік беретін және оны талап ететін, адамға деген табынушылық- 
тың аясында қүрылған». Ойлауга қабілетті, ақылға сай әрекет ету -  адамның 
жеке қасиеті емес. Бүл -  қоғамның жетістігі. Біз қоғам арқылы тек ақыл-ой 
мен тәуелсіз әрекеттерге талпына отырып, ойлау қабілетіне ие боламыз. Бүл 
көзқарас адамды қоғамнан бөлетін ең заманауи теорияларды сынайды. Дюрк- 
геймнің еркіндік, ақыл-ой мен шығармашылық, әлеуметтік тәртіпке, сондай-ақ 
әлеуметтік ынтымақтастыққа қайшы келмейтіні жайлы көзқарасын кез келген 
қоғамдық ғылым әлі де мойындауы тиіс.

Ақырында, Дюркгейм де өзінің болжамды консервативтігі үшін сынға үшы- 
рады (Milbrandt and Pearce, 2011). Жогарыда айтқандай, Дюркгейм ілімінің 
парсонстық нүсқасы позитивизммен, қүрылымдық функционализммен және 
олардың ғылым мен қоғамның консервативті нүсқаларымен салыстырыла- 
ды. Дюркгейм социализмді сынағаны, феминистік қозғалысқа қарсыласуы, 
моральға баса назар аударғаны және жеке шығармашылық күшіне қатысты 
салыстырмалы түрдегі менсінбеушілігі үшін консерватор ретінде бағаланды. 
Бүл Дюркгеймнің социализммен қарым-қатынасы өте күрделі және мораль 
мен адамзат табиғаты сипатына қатысты көзқарасы айтылғандардан әлдеқайда 
ерекше екенін көрсетеді. Мысалы, Дюркгейм таптық және марксистік социа- 
лизмді сынға алған кезде социализмге үжымдық сананың пайда болу нысаны 
ретінде, соған орай, қазіргі заманғы әлеуметтік мәселелерді шешудің ықтимал 
шешімі ретінде жанашырлық танытты. Дюркгеймнің пайымдауынша, социа
лизм, егер қолжетімді болса, саяси бағдарламаға емес, ғылыми-зерттеулерге 
негізделуі керек. Бүл түрғыда марксизмді социализмнен бас тартқандықтан 
емес, «ол даулы және ескірген болжамдар» жиынтығы болғандықтан сынайды 
(Lukes, 1972:323).

Дюркгеймнің идеяларына 100 жылдан артық уақыт өтсе де, қазірдің өзінде 
жоғарыда айтылған сын-пікірлер мен қарсы пікірлер Дюркгеймнің әлеуметта- 
ну нүсқасы -  әлеуметтану ғылымына әлі де үлес қоса беретін қүндылық екенін 
көрсетеді.

Қазіргі қолданылуы

Дюркгеймнің әлеуметтану саласына әсері өте тереңде жатыр. Оның идеялары 
шексіз талқыланған әлеуметтанудың көптеген салаларына, соның ішінде әлеу- 
меттану теориясы, әдістер, қылмыс, психикалық денсаулық және дін салала-
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рындағы зерттеулерге эсер етті (Milbrandt and Pearce, 2011). Дюркгеймнің 
әлеуметтік фактілерге ден қоюы, соған қатысты еңбектері Ирвинг Гоффман 
(1959) мен Гарольд Гарфинкель (2002) сияқты микроәлеуметтанушыларға 
шабыт бергені көпті таңғалдырады. Роулз (2016:3) бұл жағдайды былай түсін- 
діреді: «Гоффман мен Гарфинкель екеуінің уәжі -  бұл сәйкестікті әлеуметтік 
нысандарды құру үшін қүрылтайшылық тәжірибеде ынтымақтастық жасау 
мақсатында қол жеткізуге болатын әлеуметтік фактілер, бұл Дюркгейммен ті- 
келей байланысты. Дюркгеймнің идеялары мәдени әлеуметтанудың дамуында 
да кездеседі (Alexander, 1988; Alexander and Smith, 2001). Александр Дюркгейм 
әлеуметтануын мәдени әлеуметтану үшін «күшті бағдарлама» әзірлеуге не- 
гіз ретінде алды. Әлеуметтік фактінің келіспеушілігіне назар аудара отырып, 
Александр мәдениеттің автономды әлеуметтік күш ретінде зерттелуін талап 
етеді. Ол осы күшті бағдарламаны америкалық саясат пен холокост сияқты әр- 
түрлі құбылыстарды талдау үшін қолданды.

Бұл Дюркгейм жүмысының тағы бір соңғы жылдары қолдануын еске түсіреді. 
Олардың The Racial Order («Нәсілшілдік тәртіп») (2015) атты кітабында Эмир- 
байер мен Дезмонд нәсілдің жүйелі теориясын дамыту үшін көптеген ойшылдар- 
дың идеяларына арқа сүйейді. Атап айтқанда, олар нәсілдік тәртіптің символика- 
лык қүрылымдарын сипаттау үшін Дюркгеймнің мәдениет теориясына сүйенеді. 
Олар «нәсіл -  биологияға тән табиғи факт емес, терең тарихы бар әлеуметтік факт 
екеніне» дауласты. Мәдениет -  адамдардың әлемге көзқарасын, әсіресе нәсілдік 
айырмашылықтарды мойындауы үшін негізгі категориялармен қамтамасыз етеді. 
Мәдени құрылымдар «акторлардың мотивтерін, әлеуметтік қатынастарын, инс- 
титуттарды қасиетті және зайырлы деген категорияларға» бөліп қарастыратын 
кос жүйе негізінде қүрылған (2015:106). Әлеуметтік билік тұрғысынан қасиетті 
деп жіктелгендер зиялы деп есептелетіндермен салыстырғанда басыңқы тұрады. 
Америкалық нәсілдік орта шығу тегі еуропалық ақ нәсілді адамдарды -  қасиетті 
деп, ал кара нәсілділерді зайырлы тонка жіктегені тарихтан белгілі. Бүл бөлініс 
тек мәдени ғана емес, сонымен қатар «баспаналық, кәсіби сегрегациядан аралас 
некеге дейін жіктелетін әлеуметтік формаларды» қалыптастырады (107).

Дюркгеймнің әлеуметтануын пайдалану арқылы зерттеуге болатын тағы бір 
заманауи қүбылыс -  ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (АКТ). 
Шредер мен Линг (2014) ақпараттық және коммуникациялық технологиялар- 
дын әлеуметтану немесе қүрылымдық ерекшеліктерін сипаттау үшін Дюрк- 
геймге (және Веберге) сүйенеді. Мысалы, олар «ақпараттық және коммуника- 
циялық технологиялар «неомеханикалық» ынтымақтастықты дамытуға мүм- 
кіндік береді» деп мәлімдейді. Ақпараттық және коммуникациялық техноло- 
гиялардың адамдарды бір-бірінен алыстататыны жайлы дәстүрлі идеяға қара- 
ма-қарсы Шредер мен Линг (2014:797) шын мәнінде АКТ «адамдар медиация- 
лык байланыс, таралған сандык объектілер аркылы бір-бірімен байланысын 
жылдамдатады» деген пікірге токталған. Үялы телефондар кашыктыктағы жа- 
кын достар арасындағы карым-катынастарды сактайды. Әлеуметтік желі сайт- 
тары онлайн бірлестіктер калыптастыру үшін мүмкіндік үсынады. Бұл топтар 
онлайн немесе сандык рәсімдер аркылы өзара ынтымактастык орнатады және 
Дюркғеймнің дінге катысты зерттеулерінде келтірген ән айту және билеу сиякты 
рәсімдерғе үксас, «біздің facebook, электронды пошта, үялы телефон аркылы жа- 
кын достарымызбен әзілдесу, өсек, сырласу тәрізді мағынасы ортак жағдайға назар 
аударуымызға мүмкіндік береді» (2014:799). Бүл зерттеу заманауи технолоғиялар 
коғамға кауіп төндіреді деғен идеяға күмән келтіреді. Оның орнына, Дюркгеймғе 
ұксас, Шредер мен Линг әлеуметтік күрылымдардың осы сипаттары, піын мәнінде, 
ынтымактастыктың жаңа түрлерін дамытатынын айтады.

10-253
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Қорытынды
Дюркгейм әлеуметтануындағы негізгі екі тақырып -  әлеуметтіктің жеке-даралық- 

таи басымдығы және қоғамның гылымн тұргыдан зерттелуі туралы идеясы. Бұл тақы- 
рыптар оны әлеуметтік фактілер тұжырымдамасына әкелді. Әлеуметтік фактілерді эм- 
ііирикалық түрде зерттеуге болады, жеке адамның болмысынан тыс, адамға қатысты 
мәжбүрлі және басқа да әлеуметтік фактілермен түсіндіріледі. Дюркгейм әлеуметтік 
фактілердің материалдық және материалдық емес екі негізгі түрін анықтады. Ол үшін 
аса маңызды тақырып әлеуметтік емес фактілерге қатысты болды. Соның ішінде мо-
ральдық, үжымдық сана, ұжымдық көзқарастар және олеуметтік бағыттар деген факті- 
лерді терең талдады.

Дюркгейм The D ivision o f  Labor in Society («Қоғамдағы еңбек бөлінісі») атты ең үлкен 
еңбегінің бірінде ұжымдық сананың ориын жаңа еңбек болінісіне сойкес тәуелсіз дербес 
қүрылган органикалық ынтымақтастық басатынын айтады. Ол түрлі қүқықтық жүйе- 
лерді талдау арқылы механикалық және органикалық ынтымақтастықтың арасындағы 
аиырмашылықты зерттеді. Механикалық ынтымақтастықты репрессивті заңдармен, ал 
органикалық ынтымақтастықты қалпына келтіруге негізделген құқықтық жүйелермен 
баиланыстырады.

Дюркгеймнің келесі кітабындағы суицид туралы зерттеуі -  оның еңбектеріндегі ма- 
териалдық емес әлеуметтік фактілердің маңыздылығын дәлелдейтін жақсы мысал. Ол 
Ө31НІҢ негізгі себеп-салдарлық моделінде материалдық емес әлеуметтік факторлардың 
өзгеруі, ақыр соңында, өз-өзіне қол жұмсау көрсеткіштері айырмашылыгының себеп- 
тері болатынын айтады. Дюркгейм өз-өзіне қол жүмсаудың эгоистік, альтруистік, ано- 
миялық және фаталистік төрт түрін анықтаған, әрқайсысының әлеуметтік бағыттардағы 
әртүрлі өзгерістерге байланысын корсетеді. Дюркгейм мен оның ізбасарлары өзін-өзі 
өлтіру қүбылысын зерттеу арқылы әлеуметтанудың әлеуметтік гылымдарда заңды орны 
бар екенін дәлелдеді. Жалны алғанда, әлеуметтану өз-өзіне қол жұмсау әрекетін инди- 
видуалды түрғыда түсіндіре алатын болса, онда әлеуметтану «қоғамдық өмірдің басқа, 
индивидуалды көрсеткшн төменірек аспектілерін қарастыруға пайдаланылуы мүмкін»' 
деген ойға әкеледі.

Дюркгейм өзіиің The E lem entary Forms o f  Religious L ife  («Діи үстанудың қалыпты фор- 
малары») аттьі соңгы непзгі еңбегінде мәдениеттін тағы бір аспектісі -  дінді қарасты- 
рады. Дюркгейм қарапайым дінді талдай отырып, қоғамның әлеуметтік қүрылымында 
Д1ННІҢ шығу тегін көрсетуге тырысты. Бұл қоғам белгілі бір заттарды -  қасиетті, ал бас- 
қаларын зайырлы деп санайды. Дюркгейм діннің әлеуметтік шығу тегін қарапайьім тоте- 
мизмді және оның әлеуметтік қүрылымындағы тамырын талдаумен көрсетті. Ол жалпы 
нроцестің екі көршісі -  «дін мен қогам -  түтас және өзара ұқсас» деп қорытындылайды. 
Сондаи-ақ осы еңбепнде білім әлеуметтануын үсынды. Оның түжырымдамасына сәйкес, 
біздің непзгі түсініктеріміз және қалыптасқан саналық категорияларымыз -  бастапқыда 
дінн рәсімдер арқылы қалыптасқан ұжымдық козқарастар.

Дюркгейм кез келген түбегейлі өзгеріске қарсы болса да, оның негізгі моральга ден 
қоюы қоғамдағы үжымдық моральға әкеледі деп үміттендірген екі реформаны үсынуға 
себептесті. Б^алар үшін Францияда балаларды тәрбиелеуге, қоғамға және автономияға 
тәрбиелеуге бағытталған жаца білім беру багдарламасын табысты жүзеге асырды. Ере- 
сектер үшін үжымдық моральды қалпыиа келтіруді және қазіргі заманғы еңбек бөлінісі- 
Н1Ң ауытқушылық ауруларымен күресуде кәсіптік бірлестіктерді үсыиды.

Тарау Дюркгейм теорияларына айтылған бірнеше сыни пікірмен және оның казіргі 
кезде қолданылуымен аяқталады. Кептеген сыннын оның қүрылымдық функционализ
му ПОЗИТИВИЗМ1 мен оның болжамды консерватизміне қатысы бар. Оныц теориясы әлеу- 
меттануда кеңінен қолданылады, сондай-ақ иәсілдік, ақпараттық және коммуникация- 
льщ технологиялардыц пайда болуы сияқты заманауи әлеуметтік мәселелермен де өзара 
сабақтасын жатыр.
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Ескертпелер
1. Дюркгеймнің элеуметтануды философиядан белуге тырысқанын сыни талдау үшін 

Том Ботлер-Боудонның 50  Great Books on Philosophy («Философия бойынша маңызды 
50 кітабы») (1995) еңбегін қараңыз.

2. Қанды репрессияға ұшырауға дейін Маркс Париж Коммунасын пролетариат төңкерісі- 
нің жаршысы деп білді.

3. Спенсердің эволюциялық теориясымен салыстыру үшін The Knights o f  the Black Earth 
(«Қара Жердің рыцарлары») (1995) еңбегін қараңыз.

4. Дюркгейм бұл зерттеуінде уж ьш дық сана терминін қолданудан сақтанады, бірақ ол 
үжымдық көзқарастар идеясын толық дамытқан жоқ. Оның Suicide «Суицид» еңбегінде- 
гі уж ымдыц көңіл кцй және The Division o f  Labor «Қогамдагы еңбек бөлінісіндегі» цжым- 
дыц сана үғымдарын қолдануы арасында айырмашылық байқалмаған.



Макс Вебер



4-тарау • Макс Вебер 123

Тарау мазмұны
Әдіснама
Субстантивті әлеуметтану
Сын-пікірлер
Қазіргі қолданылуы

Макс Вебер (1864-1920) -  әлеуметтану теориясындағы ең танымал әрі 
айрықша ықпалды тұлғалардың бірі (Burger, 1993; R. Collins, 1985; 
Kalberg, 201 la, 2016; Sica, 2001; Whimster, 2001, 2005). Вебер еңбегінің 
саналуандығы мен эр тұрғыда түсіндірілуі оның әлеуметтану теорияларының 

кең ауқымда таралуына эсер етті. Әрине, ол құрылымдық функционализмге 
Толкотт Парсонс еңбектері арқылы ықпал жасады. Сонымен қатар оның кон- 
фликтілер дэстүрі (R. Collins, 1975,1990) -  Вебердің идеяларының жэне Маркс- 
тің көзқарастарының негізінде қалыптасқан сыни теория, сонымен қатар сыни 
теория дэстүрін жалғастырушылардың ең ірі өкілі Юрген Хабермас (Outhwaite, 
1994) үшін Вебер еңбектерінің маңызы зор болды. Символикалық интеракцио- 
низмге Вебердің ойлары, эсіресе verstehen (түсіну) идеясы эсер етті. Альфред 
Шюц Вебердің мэн-мағына жэне мотив туралы еңбектерінен елеулі эсер алды. 
Оның ғылыми еңбектері ethnomethodology (этноэдіснама) бағытын дамытуда 
маңызды рөл атқарды (10-тарауды қараңыз), Рационалды тандау теорияшыла- 
ры да Вебер еңбектеріне көптеген ескертпелер жасаған (Norkus, 2000). Вебер ең 
ықпалды теорияшылардың бірі болып қала береді.

Бұл тарауда Вебердің ([1903-1917] 1949) элі де өзектілігі мен маңыздылы- 
ғын жоғалтпаған (Bruun, 2007; Ringer, 1997:171) элеуметтік ғылымдардың эдіс- 
намасы туралы идеяларын жан-жақты талқылауға тырысамыз. Вебер идеяла- 
рын тереңірек түсіну үшін, оның негізгі жэне теориялық идеяларын қарастыру- 
дан бастаған дүрыс болады. Вебер таза абстрактілі теорияландыруға түбегейлі 
қарсы болды. Мүның орнына оның теориялық идеялары эмпирикалық тарихи 
зерттеулермен тығыз байланыстырылды. Вебердің эдіснамасы осылайша тео- 
риялармен бірге эмпирикалық зерттеулерді де үйлесімді үштастырды.

Әдіснама

Тарих және әлеуметтану

Вебер заң мамандығын оқуына жэне бастапқыда осы сала бойынша акаде- 
миялық жүмыс істеуіне қарамастан, ерте кезден-ақ тарихқа ден қоя бастай- 
ды. Вебер элеуметтанудың жаңа саласына неғұрлым жақындай түскен сайын, 
тарихқа қатысты өзінің көзқарасын айқындауға тырысты. Дегенмен, Вебердің 
ойынша, эр сала эртүрлі болғандықтан, ол «элеуметтанудың міндеті -  тарих 
саласына қажетті «қызмет етуді» қамтамасыз ету» деп есептеген (G. Roth, 
1976.307). Вебердің айтуынша, элеуметтану «алдын ала, жеткілікті деңгейде
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карапаиым міндеттерді» ғана орындап келді (R. Frank, 1976:21). Ол әлеумет- 
таду мен тарих арасындагы айырмашылыктарды былайша түсіндіріп берді- 
«Әлеуметтану типтер түсшігі мен эмпирикалык үдерістердін жалпылама біре- 
геиліпн тұжырымдауга ұмтылады. Бұл оны мәдени маңыздылығы бар жеке іс- 
әрекеттерді, кұрылымдар мен тұлгаларды түсіндіруге және себеп-салдарлық 
талдауга багытталған тарихтан ерекшелендіреді ([1921] 1978:19). Әлеуметта- 
ну мен тарихты осылайша бір-бірінен ажыратуына қарамастан, Вебер өзінің 
нбектершде оларды үилесшді біріктіре білді. Оның әлеуметтануы тарихи кұ- 

бьілыстарды себепті талдау жасау үшін нақты тұжырымдамаларды дамытуға 
багьітталган. Вебер өзшің идеалды процедурасын «шынайы тарихи окиғалар- 
ды белплі бір көзқарас тұргысынан іріктелген эмпирикалык деректерді зерде-
леу аркылы. сипаттайдь, ([1903-1917] 1949:69). Біз Веберді тарихи^еум ет- 
танушы ретшде танимыз. рили плеумет

Вебердің әлеуметіану туралы ілімдері Германияда бір кездері болған ин- 
теллектуалдық шкірталастардын негізінде (methodenstreit) калыптаскан Бұл 
гакірталастарда көтерілген басты мәселелердің бірі -  тарих пен гылым ара-
з Г ш а о л а ™  аясында тарихты жалпы (nomothetic)
заңдардан тұрады деп қарастырғандар -  позитивистер [Halfpenny 2005Н және 
тарихты идиосинкратикалык (idiographic) іс-ерекеттер ме" к у іІы с іір м ё и  
баиланыстырғандар субъективистер атанды. (Позитивистер тарихтың теория- 
лык непзш жаратылыстану гылымынан іздеді, ад еубъективисёер о л ё р ™ -  
ршен түбегеилі ерекшеленеді деп есептеген). Мысалы, номотетикалық ойшыл 

еуметтш революциялардын жалпылама сипатына мән берсе, идиографика- 
лык аналитик Америка революциясына себепші болган накты кұбы л^тарға 
баса назар аударған. Вебер екі жактан да бас тартты және тарихи әлеуметтану- 
дьщ өзшдік багытын дамыта бастады. Вебердің ойынша, тарих шынайы эмпи
рикалык жағдаилардан тұрады, эмпирикалык денгейде ешкандай жалпылама 
ӘД1С колданылмаиды. Сондыктан әлеуметтанушылар эмпирикалык әлемді өз- 
дері кұрып алатын концептуалдык әлемнен ажырата білуі тиіс. Бұл тұжырым- 
дамалар ешкашан толыктай эмпирикалык әлемді жаулап ала J mJ pT Z I  
оларды шынаиылыкты түсіну үшін эвристикалык кұралдар ретінде колданёга 
^ т Г а д ь Г а л ^ Г 'Г '’ елеуметтапушылар жалпылама едісті калы'ё-
рГ туТ ёет. ^«пирикалык зерттеулерден ажы-

л к Л ё ® з р д а й ы м  жалпылама әдісті колдағанымен, тарихты жай ғана заңды- 
лыиардың жиынтыгына жатқызуга тырысатын кейбір тарихшыларды теріске
Гынагы бо^ ™ уд а арнайы жалпы заң^ардың ма-
М ы ёёёы  Қүндылығы томен. ( [1 9 0 3 -1 9 1 7 ] 1949:80).

« L b f  іздеу міпдетіп алган
және барлык халык бірдеи кезеңдерден өтті деп есептейтін бір тарихшының
(Вильгельм Рошер) көзкарастарын теріске шығарды ([1903-1906] 1975) Вебеё 
аиткандаи: «Эмпирикалык шынайылыкты... «заңдарга. дейін тарылтудын маөз бетЫ ш ёматн <949:80). Демек, «Мәдениет туралы жүйелі ғылым...
03 Оетінше мағынасыздыкка үрынар еді. (Weber, [ 1903-1917| 1949 84)

Бұл көзқарас коптеген тарихи зерттеулерде көрініс табады. Мысалы Ве
бер ӨЗШ1Ң ежелп өркениетті зертгеуі барысында. алгашкы кезеңдерде кёйбір 

рым-катынастар болашактагы оқигалардың үзілісі екенін, «Жерорта тені-

сызыктык прогрестерді көрсетпеитшін мойындайды. Кей кездері ежелгі өрке-
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Макс Вебер 1864 жылы 21 сәуірде Германияның Эр
фурт қаласында орта тапқа жататын отбасында дуние- 
ге келген (Radkau, [2005] 2009). Ата-ана мен бала ара- 
сындағы айтарлықтай түсініспеушілік оның интеллек- 
туалды бағыты мен психикалықдамуына да қатты эсер 
етті. Әкесі маңызды саяси лауазымды шенеунік болды. 
Ол саяси жоғары топқа жатқандықтан, жеке құрбан- 
дықты қажет ететін және өзінің жүйедегі жағдайына 
қауіп төндіретін қандай да бір әрекеттер мен көзқарас- 
тардан бас тартты. Сонымен қатар үлкен Вебер пен- 
делік қуаныштардан ләззат ала білетін адам еді, осы 
және басқа да қатынааарда өзінің әйелімен қарама- 
қайшылықта болды. Вебердің анасы Құдайды қастер- 
лейтін кальвинист және күйеуі аңсайтын рақаттардан 
бас тартып, аскеттік өмір салтын ұстануға тырысатын 
тақуа әйел еді. Ата-ана арасындағы осы келіспеуші- 
лік отбасылық шиеленісті тудырды, әке-шешесінің екі 
түрлі мінез-құлқы мен үй ішіндегі ұдайы дүрдараздық 
Веберге үлкен эсер етті.

Вебер бірден әкесіне де, анасына да еліктей алмағандықтан, есейе келе таңдау жасауына тура 
келді (Marianne Weber, 1975:62). Әуелгіде әкесінің өмірге деген көзқарасын ұстанып жүргендей 
болғанымен, кейінірек оған анасының өмірлік ұстанымдары жақын болып кетті. Мұндай поляр- 
лы қарама-қайшылықтар арасында таңдау ж а сау- Макс Вебердің психикасына айтарлықтай жа- 
ғымсыз эсер еткен.

18 жасында Макс Вебер Гейдельберг университетіне оқуға түсу үшін аз уақытқа үйінен кетіп 
қалады. Вебер сол уақытта-ақ өзінің интеллектуалдық жағынан ерте дамығанын көрсете білді, 
соған қарамастан, оның өзгелермен қарым-қатынас жасауда, элеуметтік байланыстар орнатуда 
айтарлықтай проблемалары болды. Гейдельбергке оқуға түскен уақытта ол өте нэзік жэне тұ- 
йық болатын. Алайда ол экесінің өмір сүру салтына ұмтыла бастағаннан жэне экесінің бұрынғы 
дуэльді бауырластығы қатарына қосылғаннан бастап жағдай тез өзгерді. Өзін еркін сезінуіне 
достарымен бірге сыраханада жиі болуы көмектесті. Одан бөлек осындай бауырластық қарым- 
қатынастың белгісі ретінде дуэльдерден қалған тыртықтарын аса зор мақтанышпен көрсетіп 
жүрді. Вебер экесінің өмір сүру салтын ұстанатынын көрсетіп қана қоймай, сол уақытта экесінің 
мансап жолы -  құқықты таңдады.

Үш семестрден кейін Вебер эскери борышын өтеу үшін Гейдельбергтен кетеді, сөйтіп 1884 жылы 
Берлин университетінде курстан өту үшін ата-анасының үйіне қайтып оралады. Сол жерде ке- 
йінгі сегіз жылының басым бөлігін өткізеді, осы уақыт аралығында оқуын аяқтап, доктор дэре- 
жесін алып, заңгер болады (Вебер теориясына құқықтық ойлардың эсерін талқылау үшін келесі 
еңбекті қараңыз; [Turner and Factor, 1994]) жэне Берлин университетінде оқытушылық қызметін 
бастайды. Уақыт өте келе Вебердің экономика, тарих жэне элеуметтану сияқты ғылымдарға қы- 
зығушылығы арта түседі, нэтижесінде бұл салалар оның өмірлік таңдауына айналды. Берлинде 
өткізген сегіз жылда ол қаржылық тұрғыдан экесіне тэуелді болды. Бұл жағдай оны одан эрі 
тығырыққа тіреді. Сол уақытта Веберге анасының құндылықтары маңызды бола бастады, ал 
керісінше әкесіне деген жеккөрініші күн санап ұлғая берді. Ол тақуалық өмір салтын ұстанып, 
жұмысқа толық беріліп кетті. Мысалы, студенттік кезеі-^егі бір семестрдегі оның жұмыс істеу 
эдеті былай сипатталыпты: «Ол қатаң жұмыс тэртібін ұстанады, өзінің эр күнін -  сағаттарға, 
күнделікті атқарылуы тиіс эртүрлі жұмыстарын нақты бөліктерге бөліп, кешкілік қуырылған төрт 
жұмыртқа жеп, үнемшіл болды» (Mitzman, [1969)1971:48; Marianne Weber, 1975:105). Осылайша 
Вебер анасынан үлгі алып, тақуалық өмір салтын ұстанып, алға ұмтылғыш, талмай еңбек етуші, 
қазіргі тілмен айтқанда, «еңбекқор» болды.
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Өзінің талаптылығының арқасында 1896 жылы Вебер Гейдельберг университетінің экономика 
ғылымдарының профессоры лауазымына ие болады. Алайда 1897 жылы Вебердің оқытушы- 
лық мансабы шарықтау шегіне жетіп тұрған кезде әкесі дүниеден өтеді, екеуінің арасындағы 
кезекті кикілжіңнен кейін көз жұмады. Осы жағдайдан кейін артынша Веберде жүйке бұзы- 
луына әкелетін қатерлі дерттің симптомдары пайда бола бастайды. Вебер жиі ұйқысыздыққа 
ұшырап, жұмыс істеу қарқыны төмендеп кетеді. Алты-жеті жыл ішінде оның жағдайы толық 
күиреуге ұшырауға жақын болады. Ұзақ уақыт өткеннен кейін денсаулығы біртіндеп оңала 
бастаиды. 1904 жылы өзінің оқытушылық қызметіне қайтып оралады. Сөйтіп алты жарым жыл 
үзілістен соң өзінің алғашқы дәрісін оқиды (Америка Құрама Штатында). 1904-1905 жылдары 
Вебер өзінің ең танымал туындыларының бірі Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism («Про- 
тестанттық этика және капитализм рухы») еңбегін жарыққа шығарады. Бұл туындысында ол 
анасының дінін ғылыми тұрғыда талдаған. Вебер көп уақытын, өзі діндар адам болмаса да 
дінді зерттеуге арнаған.

Өзінің психикасына қатысты мәселелердің толық шешілмегеніне қарамастан, Вебер 
1904 жылы белсенді қызметке кірісіп, аса маңызды бірқатар туындыларын шығарып та үлгер- 
ді. Ол әлемдік діндерді зерттеуін тарихи-әлемдік перспективада жариялайды (мысалы, Қытай, 
Үнді және ежелгі иудаизм). Өмірінің соңына қарай (1920 жылы 14 маусым ) өзінің Economy and 
Society («Экономика және қоғам.) ([1921] 1978) атты аса маңызды туындысына кірісті. Алайда 
бұл кітап басылып, әртүрлі тілге аударылғанына қарамастан, аяқталмай қалған.

Көлемді еңбектер жазумен бірге, Вебер басқа да бірқатар іс-шаралар атқарды. Ол 1910 жылы 
Неміс әлеуметтану қоғамының негізін қалауға ат салысты. Оның үйі кең ауқымды интеллектуал- 
дар орталығына айналды, олардың қатарында Георг Зиммель, Роберт Мишель және өзінің ата
сы Альфред Вебер секілді әлеуметтанушылар, сондай-ақ философ және әдебиеттанушы Георг 
Лукач (Scaff, 1989:186-222) болды. Сонымен қатар Макс Вебер саяси тұрғыда белсенді қызмет 
істеп, күнделікті түрмыстық мәселелер жайында эсселер жазды.

Вебердің өмірінде түрлі қиындықтар болды, аса маңыздысы оның жұмысында әкесінің ұстанған 
бюрократиялық ойлары және анасының діни көзқарастары арасындағы қарама-қайшылықтар 
еді. Бұл түиіні шешілмеген түйткілдер оның жұмысымен қатар жеке өміріне де әсерін тигізді

ниет құбылысы толығымен жойылып, кейіннен мүлде жаңа контексте қайтадан 
калыптасады» ([1896-1906] 1976:366).

Неміс тарихи ғылымындағы бұл қарама-қайшы көзқарастарды жоққа шы- 
ғара отырып, Вебер екі бағыттың қосындысынан тұратын өзінің жеке перспек- 
тивасын құрады. Вебердің ойынша, тарих (яғни тарихи әлеуметтану) инди- 
видуалдықпен де, жалпылықпен де екіжақты бірдей байланыста. Біріктіруге -  
жеке тұлғаларды, жағдайларды немесе қоғамды зерттеуде -  жалпылама түсі- 
ніктерді (кейінірек «идеалды типтер» деп атайды) қалыптастыру және оларды 
қолдану арқылы қол жеткізді. Бұл жалпы тұжырымдамалар «адамдарды бір-бі- 
ршен ажырату үшін әрбір даму мен сипаттауды анықтау кезінде қолданылуы 
тиіс. Осылайша айырмашылыққа алып келген себептерді анықтауға болады» 
(Weber, [1896-1906] 1976:385). Осындай каузалдық талдау барысында Вебер, 
кем дегенде саналы деңгейде, барлық тарихи кезеңде бір себеп-салдарлы агентті 
іздеу идеясынан бас тартты.* Оның орнына аталған тарихи жағдайға байланыс- 
ты әртүрлі факторларды себептік мәні түрғысынан анықтау үшін өзінің концеп- 
туалды арсеналын қолданды (G. Roth, 1971).
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Вебердің тарихи элеуметтану көзқарасы кейбір эмпирикалық тарихи мәлі- 
меттердің қолжетімдігі әрі өзінің зерттеуге бейімдігі арқасында ерте қалып- 
тасты. Ол әлемнің түрлі тарапындағы тарихи құбылыстар туралы шынайы 
ақпараттарға молынан қанық ғалымдардың алғашқы ұрпағының қатарында 
болды (MacRae, 1974). Вебер тарихтың негізгі күші туралы абстрактілі жал- 
пылама ойлаудан гөрі тарихи деректерді тереңірек зерделеуге ынта танытты. 
Бүл оның кейбір маңызды түсініктерді пайымдауда көрегендік танытуына кө- 
мектескенімен, оның жүмысын түсінуде де елеулі қиындық тудырды; тарихи 
деректерге еліккені соншалықты -  ол тарихи зерттеудің негізгі себептерінен 
көз жазып қалды. Сонымен қатар оның тарихи зерттеулері көптеген дәуірлер 
мен қоғамдарды қамтығаны соншалықты -  көп ретте жалпылама долбармен 
шектеліп қалды (G. Roth, 1971). Осы мәселелерге қарамастан, Вебер эмпири- 
калық қүбылыстарды ғылыми түрғыда зерттей отырып, Қүрама Штаттардағы 
әлеуметтанудың дамуына айтарлықтай ықпал етті.

Түтас алғанда, Вебер «тарих нақты қүбылыстардың сарқылмайтын жиын- 
тығынан түрады» деп есептеді. Осы қүбылыстарды нақты әлемде зерттеу үшін 
пайдалы болатын түрлі түсініктерді әзірлеу қажет еді. Жалпы ереже бойынша, 
Вебер (байқап отырғанымыздай) және әлеуметтанушылар мен тарихшылардың 
көпшілігі оны қатаң үстанбағанымен, әлеуметтанудың міндеті нақты тарихи қү- 
былыстарды себеп-салдарлық талдауда қолданатын үғымдарды дамыту болды. 
Осылайша, Вебер әлеуметтік өмірдің күрделі табиғатын айқындайтын ғылым- 
ды дамытуда нақты және жалпылама түсініктерді үштастыруға үмтылды.

Түсіну

Вебер әлеуметтанушылардың жаратылыстану ғылымы өкілдерінен артықшы- 
лығы бар екенін сезінді. Бүл артықшылық әлеуметтанушының әлеуметтік қү- 
былыстарды тцсіну (verstehen) қабілетінде болды, ал сол уақытта жаратылыс- 
танушы атомның немесе химиялық қосылыстың іс-әрекеттері туралы мүндай 
түсінікке ие болмады. Бүл қүбылысты түсіну үшін неміс тілінде тусіну сөзі 
қолданылады (Soeffner, 2005). Вебердің тарихи зерттеулеріндегі тцсіну терми- 
нін арнайы пайдалануы -  қазіргі заманғы элеуметтану әдіснамасына қосқан ең 
танымал және ең қайшылықты үлесінің бірі. Біз Вебердің тцсіну арқылы не айт- 
қанын түсіндіргенде, оның түжырымдамасына қатысты кейбір мәселелерді атап 
өтеміз. Тцсіну түжырымдамасына қатысты пікірталас, сондай-ақ Вебердің сөзін 
түсіндіруге байланысты кейбір мәселелер оның әдістемелік ойлары мен жалпы 
ғылыми түжырымдарынан туындайды. Томас Бургердің пікірінше, Вебердің 
әдістемелік түжырымдары өте күрделі әрі онша жүйелі емес (1976, Hekman, 
1983:26). Неміс тарихшылары арасындағы танымал идеяларды қайталап отыр- 
ғандай, самарқау, тиянақсыз баяндайды. Сонымен қатар, осы айтылғандай, Ве
бер әдіснамалық ойларды аса жоғары бағаламаған.

Вебердің тцсіну туралы ой-пікірлері өз уақытында неміс тарихшылары 
арасында кең таралған және ол герменевтика деп аталатын ілімнен алынған 
(R. Brown, 2005, М. Martin, 2000, Pressler and Dasilva, 1996). Герменевтика 
(hermeneutics) жарияланған жазбаларды түсіну мен түсіндіруге ерекше көз- 
қарас болды. Оның мақсаты -  автордың ойларын, сондай-ақ мәтіннің негізгі 
қүрылымын түсіну. Вебер мен өзге де ғалымдар (мысалы, Дильтей Вильгельм) 
бұл идеяны мәтіндерді түсінуден әлеуметтік өмірді түсінуге дейін кеңейтуге 
тырысты;
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«Біз тарихи әдіс -  мәтіндерге емес, айқын әрекеттерге қолданылатын аз- 
ды-көпті классикалық интерпретация тәсілі және адамзат құрылымын, 
бақыланып отырған оқиғалар «мағынасын» анықтауға бағытталған әдіс 
екенін түсінген соң, бұл әдістің жеке акторлар сияқты адамдардың өзара 
әрекеттесуіне де қатысты қолданылу мүмкіндігін қиындықсыз мойындар 
едік. Осы түрғыдан алғанда, тарих -  бүл әртүрлі түлғалардың бәсекелес- 
тік жоспарлары арқылы түсіндірілген өзара әрекет».

(Lachman, 1971:20)

Басқаша айтқанда, Вебер акторларды, өзара әрекеттесуді және шын мәнін- 
де адамзат тарихын түсіну үшін герменевтика қүралдарын қолдануға тырысты.

Тцсіну туралы жаңсақ пікірдің бірі -  ол зерттеушінің жай ғана «түйсігін» пай- 
далану. Осылайша көптеген сыншылар оны «жүмсақ», иррационалды, субъектив- 
ті зерттеу әдіснамасы ретінде қарастырады. Дегенмен, Вебер тусіну симпатияға 
немесе эмпатияга қатысты тек қана түйсінуден түрады деген идеяға түбегейлі 
қарсы болды ([1903—1917] 1949). Оның ойынша, тцсіну мәтін немесе әлеумет- 
тік қүбылысты «сезінуді» емес, оны жүйелі және мұқият зерттеуді қамтиды. 
Басқаша айтқанда, Вебер үшін ([1921] 1978) зерттеудің рационалды про-
цедурасы болды.

Вебердің тгщсіну түжырымдамасын түсіндірудегі басты мәселе -  Вебердің 
жеке түлғалардын субъективті жағдайына немесе талдаудың кең ауқымды бір- 
ліктерінің субъективті аспектілеріне (мысалы, мәдениетке) қолдану қолайлы- 
ғына қатысты ойы. Байқағанымыздай, Вебердің әрекеттің мәдени және әлеу- 
меттік-құрылымдық контекстеріне назар аударуы тцсіну макроденгейдегі тал- 
дау қүралы екенін көрсетеді.

Тарихи байланыс

Вебер әдіснамасының тағы бір қыры -  оның тарихи байланыстарды зерттеу- 
дегі қызметтері (Ringer, 1997:75). Вебер әлеуметтік қүбылыстын себептерін 
әлеуметтану емес, тарих аясында зерделеуге бейім болды. Дегенмен тарих пен 
әлеуметтанудың нақты бөлінуі мүмкін емес, олар, әрине, Вебердің материалдық 
жүмысында да анық бөлінбейді, тарихи байланыстар мәселесі әлеуметтануға 
қатысты. Тарихи байланыстар да аса маңызды, себебі оны Вебердің номотети- 
калық және идиографиялық тәсілдерді біріктіруге үмтылғанынан көруімізге 
болады.

Вебер ([1921] 1978) тарихи байланысты -  белгілі оқиғаның ізімен немесе 
басқа окиғаның коса қабат орын алу ықтималдығы деп түсіндірді. Оның пікі- 
рінше, көптеген тарихшылар айналысып жүргендей, тарихи түрақтылар, қай- 
таланулар, үқсастықтар мен параллельділікті іздеу жеткіліксіз болады. Оның 
орнына зерттеуші тарихи өзгерістердің себептерін, сондай-ақ мағыналарын қа- 
растыруы керек (G. Roth, 1971). Дегенмен Вебер біржақты себеп-салдарлы үл- 
гіні қарастырады десек, Маркстің диалектикалық ойлау әдісінеи ерекше -  ол 
өзінің әлеуметтануы піенберінде экономика, қогам, саясат, үйым, әлеуметтік 
стратификация, дін және т.б. арасындағы өзара байланысқа үнемі көңіл бөліп 
отырды (G. Roth, 1968). Осылайша, Вебер көптеген себеп-салдарлы амалдармен 
жүмыс істейді, ондағы «интерактивті әсерлерді тасымалдаушылар көп жағдай- 
да тиімді себеп факторлары болып табылады» (Kalberg, 1994:13).
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Мысалы, Вебер протестантизм мен капитализм рухынын арасындағы қарым- 
қатынасты зерделей отырып, көптеген тарихи байланыстарды өз зерттеулерінде 
айқын түсіндіріп берді. Кейде әртүрлі түсіндірілсе де, Вебер (1904-1905) 1958) 
протестанттық этика капитализмнің қарқынды дамуына ықпал еткен фактор- 
лардың бірі болғанын дәлелдеді. Ол протестантизмді жалғыз ғана себеп деген 
идеянын «ақымақтық» екенін айтады. Мұндай ақымақтық, Вебердің пікірін- 
ше, «тек» протестант реформациясының нәтижесінде капитализм пайда болуы 
мүмкін деген идеяға да тән; басқа факторлар да сол нәтижеге әкелуі мүмкін еді. 
Вебер былай деп түжырымдайды:

«Біз діни қозғалыстардың материалдық мәдениеттін дамуына эсер ет
кен... тәсілдер мен жалпы багыттарды мүмкіндігінше айқындаймыз... 
Тек дәлдікпен нақтыланған кезде ғана қазіргі заманғы мәдениеттің тари
хи дамуының сол діни куштермен және баскрлармен қаншалықты дәре- 
жеде байланысты екенін анықтауға талпыныс жасалуы мүмкін».

(Weber, [1904-1905] 1958:91-92 italics added)

Вебердің тарихи байланыстар туралы ойларына қатысты есте сақтауды ка
жет ететін маңызды нәрсе -  ол «адам әлеуметтік өмір туралы арнайы түсінік- 
ке (verstehen) ие болатындықтан, әлеуметтік ғылымдардың білімі жараты- 
лыстану ғылымдарының білімінен ерекшеленеді» деп түйіндеді. Вебер былай 
деген болатын: «Адамнын «мәнді түрде» түсіндірілетін мінез-құлқы (әрекет) 
«қүндылықтар» мен мағыналарға сілтеме жасау арқылы анықталады. Сондық- 
тан біздің себеп-салдарлы түсіндіру критерийлеріміз осындай «тіршілік иеле- 
рін» тарихи түсіндіруде қанағаттанудыңбірегейтүріне ие болады» ([1903-1906] 
1975:185). Демек, әлеуметтанушылардын каузалдық білімі жаратылыстану кау- 
залдық білімінен ерекшеленеді».

Вебердің тарихи байланыстар туралы ой-пікірлері оның немотетикалық 
және идиографикалық білім арасындағы өзара конфликтіге қарсы әрекет етуі- 
мен тығыз байланысты болды. Немотетикалық көзқараспен келісетіндер әлеу- 
меттік қүбылыстар арасында қажетті байланыстар бар екенін айтса, ал идио- 
графикалық перспективаның жақтаушылары субъектілер арасындағы кездей- 
соқ қатынастарды ғана көруге бейім болады. Әдеттегідей, Вебер аралық пікір 
үстанды, ол онын дәлме-дәл тарихи байланыс түсінігінен көрініс табады. «Дәл- 
ме-дәл тарихи байланыстар түсінігі әлеуметтанудағы әлеуметтік қүбылыстар- 
дың арасындағы қарым-қатынас туралы ықтимал мәлімдемелер жасайды» де
ген пікірді жеткілікті негіздейді; ягни х  орын алса, онда у  орын алуы ыцтимал. 
Мақсаты -  «белгілі бір эффектінің белгілі бір «жагдайларды» тугызу деңгейін 
багалау» (Weber, [1903-1917] 1949:183).

Идеалды типтер

Идеалды тип -  Вебердін қазіргі әлеуметтануға қосқан ең маңызды үлесі 
(Drysdale, 1996, Hekman, 1983, Lindbekk, 1992, McKinney, 1966, Zijderveld, 
2005). Көріп отырғанымыздай, Вебер кейінірек тарихшылар мен элеуметтану- 
шылар пайдалануы мүмкін тұжырымдамалық құралдарды әзірлеу барлық әлеу- 
меттанушылардың міндеті екенін айтты. Мүндай маңызды түжырымдамалық 
қүралдың бірі -  идеалды типтер:
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ш Г е Г к Г т е ге н "^ ^
кей уақытта жок болятктн ^  ̂ көпті орын алатын және
каль^асады олар” р ~ ^ ^ ^біртутас ан̂и™к"алы̂р“ :„ГсГ™ 
тұжыpымдaмacындaбұлaқьIл-oйлanIcvnктrт. Рылады... Оның қоспасыз
деэмпирикалықтүрде кездеспейдік «акты өмірде еш жер-

(Weber, [1903-1917] 1949:90)

үшін кейбір келіспеушіліктеоге білдіретшін түсіну
идеалды тип -  ә л е у ^ т т а н З н Г н
ерекшеліктерін екшеп алу үшін өя mv құбылыстардың маңызды
жасаған түжырымдамасы. Идеалды ти^^ер тур^ы  негізінде
ристикалық қүрылғылао- олап чіипмт^.^ ^  ̂ маңызды нәрсе -  олар эв-меттік әлемнін (немесе «тарихи жекГ тұ̂аньш»'іТ̂'̂ -̂’̂ барысында және әлеу-
пайдалы болуы тиіс. Лахманнын пайымдауьшші в д ем д ь ™
де өлшем» (1971-26^) нрмргр тип -  «ыіын мәнш-

<.««,, г«™." Г “Г.;“"Г” ‘''" і
шындықпен салыстьшү онын яйкгт.лдо, ФУнкциясы -  эмпирикалық
гілеу, олардь. а .  г г ітұргысынан түсіну және түсіндіру/([1903-19171 1949 м танушылар тарихи деректерді терең талдай отДмп л̂еумет-
ратияны қалыптастыпалы типтегі бюрок-
салыстыруға болады Зерттеүші гпь типтерді нақты бюрократиямен
т е р д ір а /Д м а ш ь Г к т а р ^ е й Г с ^ ^ ^ ^ ^  тип-
себептерін карасты^ь? С пД аГ - ^  ^̂ '̂ У“ '^™нушь, ауытқулардьш
себептері: С°ндаи аиырмашылықтардьщ көп кездесетін кейбір

1. Теріс ащаратщ  негізделген бюрократтардың іс-әрекеттері.
кешбасшылар жасайтьш сшрашегшии^

“ 6«“ Р-̂ Р̂ДЬ,Н іс-ерекеттеріне тәуелді щте-

4. Бюрократиянын эмоциялы тцрде кабылдаған шешімдері.

т™’ ’» .  “ ” р" - » . • » « -
олардың әрқайсысының еншісінлрН әскерді, қарсы стратегияларды,
жерлерді (шекарадағы жер) («по-тап^ТаТн
терін, кома„д^ь.к ор.алык.ардь,, кеш бас^^^ы Г Г Д С р д і
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Нақты шайқастарда аталған элементтердің бәрі бірдей болмауы мүмкін және 
бұл -  зерттеушілер білгісі келетін сұрақтардың бірі. Негізгі ұстаным -  кез кел- 
ген нақты әскери шайқастың элементтерін идеалды типте анықталған элемент- 
термен салыстыру.

Идеалды типтердің элементтері (мысалы, идеалды типтегі әскери шайқас- 
тың құрамдас бөліктері) өз бетімен жинақталмайды, олар үйлесімділік негізін- 
де біріктіріледі. Хекманның айтуынша, «идеалды типтер — әлеуметтанушы на- 
зының немесе қиялының жемісі емес, логикалық түрғыдан жасалған үғымдар» 
(1983:32). (Алайда олар әлеуметтанушының мүддесін көрсетуі мүмкін және 
қажет.)

Вебердің пікірінше, идеалды тип индуктивті түрде әлеуметтік тарихтың 
нақты әлемінен алынады. Вебер үғымдардың дедуктивті түрде абстрактілі тео- 
риямен анықталып, түсіндірілуін жеткіліксіз деп санады. Оның пікірінше, тү- 
жырымдар эмпирикалықтүрғыдан сәйкес болуы керек (G. Roth, 1971). Осылай- 
ша, зерттеушілер алдында ең бірінші тарихи шындықты зерттеп, содан соң оны 
түсіну негізінде идеалды типтерді айқындау міндеті тұрады.

Вебер немотетикалық және индивидуалдық білімнің ортасында аралық 
орынды айқындауға ұмтыла отырып, идеалды типтер тым жалпы немесе тым 
нақты болмау керек деп түйеді. Мысалы, ол дін тарихының идеалды типтерін 
мүлдем қабылдамайды, бірақ ол сонымен қатар адамның діни тәжірибесі сияқ- 
ты айрықша қүбылыстардың идеалды типтерін сынайды. Керісінше, идеалды 
типтер кальвинизм, пиетизм, методизм жэне баптизм сияқты аралық қүбылыс- 
тар арқылы дамиды (Weber, [1904-1905] 1958).

Идеалды типтер нақты өмірден алыну қажет болса да, олар осы өмірдің тек 
«айнадағы» бейнесі болуымен шектелмеуі керек. Керісінше, олар шынайы элем- 
де болып жаткан нәрселердің мәнін біржақты асыра көрсетуі тиіс. Вебердің пі- 
кірінше, идеалды типтер неғұрлым асыра көрсетілсе, бұл соғүрлым тарихи зерт- 
теулер үшін пайдалы болады.

Идеал сөзін қолданғанда, баяндалатын түжырымдама қандай да бір мағына- 
да барлық ықтимал әлемдердің ең жақсы сипатын білдіреді деп түсінбеу керек. 
Вебердің қолдануындағы бүл түсінік түжырымдамада сипатталған форманың 
пакты өмірде кездессе де, өте сирек үшырасатынын білдіреді. Расында, Вебер 
идеал типтердің оң немесе дүрыс болуы міндетті емес деп түжырымдайды, ол 
дәл солай теріс, тіпті моральдық қолайсыз болуы мүмкін ([1903-1917] 1949).

Идеал типтердің өзіндік мағынаға ие болуы, олардың компоненттерінің ма- 
ғынасы үйлесімді болуы және бізге нақты әлемді түсінуге көмектесуі керек. 
Біз статикалық объектілерді сипаттайтын идеалды типтерді ойлағанымыз- 
ға қарамастан, Вебер олар статикалық сияқты динамикалық элементтерді де 
сипаттай алатынына сенді. Осылайша біз бюрократия сияқты қүрылымның 
немесе бюрократизация сияқты әлеуметтік дамудың идеалды типіне қол жет- 
кізуіміз мүмкін.

Сонымен қатар идеалды типтер біржолата орнықпайды. Қоғам үнемі өзгеріп 
отырады, әлеуметтік ғалымдардың мүдделері де өзгереді, сондықтан шындық- 
қа сай болу үшін жаңа типологияларды дамытып отыру керек. Бүл -  Вебердің 
«әлеуметтік ғылымдарда мәңгілік түсінік болмайды» деген ойына сәйкес келеді 
(G. Roth, 1968).

Біз идеалды типтердің салыстырмалы түрде айқын бейнесін үсынғанымыз- 
бен, Вебердің түжырымдаманы анықтауында қайшылықтар бар. Сондай-ақ өзі- 
нің жеке жүмысында Вебер идеалды типті оны өзі қолдануға қажетті деп анық-
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таған тәсілдерден ерекшеленетін жолмен пайдаланды. Бургер атап өткендей, 
Economy and Society («Экономика және қоғам») еңбегінде ұсынылған идеал тип- 
тер -  Вебердің мәлімдемелерімен сәйкес келе бермейтін әркелкі анықтамалар, 
жіктеу және нақты гипотезалар қоспасы» (1976:118). Вебердің идеалды типтер- 
ді анықтауындағы сәйкессіздікке қатысты Бургердің онымен келіспеген тұста- 
ры болса да, ол «Хекман (1983:38-59), сонымен қатар Вебер идеалды типтердің 
бірнеше түрін ұсынады» деп мойындайды:

1. Тарихи идеалды типтер. Олар белгілі бір тарихи дәуірде орын алған құ- 
былыстарға жатады (мысалы, қазіргі капиталистік нарық).

2. Жалпы әлеуметтанудың идеалды түрлері. Олар көптеген тарихи кезең- 
дер мен қоғамдарды қамтитын қүбылыстарға тән (мысалы, бюрократия).

3. Іс-әрекеттің идеалды түрлері. Бүл актордың мотивацияларына негіздел- 
ген әрекеттердің таза түрлері (мысалы, аффективті әрекеттер).

4. Қүрылымдық идеалды типтер. Бұл әлеуметтік әрекеттің себептері мен 
салдарлары арқылы қабылданатын түр (мысалы, дәстүрлі үстемдік).

Әлбетте, Вебер идеалды типтердің көптеген нұсқаларын жасап шығарды, 
ал оның кейбір жүмыстары әртүрлілігімен қүнды, бірақ олар үшін жалпы- 
ға ортақ қүрылым түрі бар. Калбергтің (1994) пікірінше, эмпирикалық зерт- 
теулерде идеалды типтерді эвристикалық қолдану маңызды болғанымен, Ве- 
бердің жүмысында басты теорішлыц рөл атқаратынын үмытпау керек. Вебер 
теориялық заңдардың идеясын қабылдамаса да, теориялық модельдерді қүру 
үшін әртүрлі тәсілдер мен идеалды түрлерді қолданады. Осылайша идеалды 
типтер түрлі теориялық модельдерді құруға арналған теориялық қүрылымдар- 
дан түрады (мысалы, харизманың рутинизациясы мен қоғамның рационалдан- 
дырылуы -  екеуі де кейінірек осы тарауда қаралады) және бұл модельдер нақты 
тарихи оқиғаларды талдауда қолданылады.

Құндылықтар

Әлеуметтік ғылымдардағы құндылықтардың рөлі туралы Америкадағы зама- 
науи әлеуметтанулық ой-пікірлер Вебердің бейтарап әлеуметтану түсінігін 
жадағай және белгілі бір деңгейде қате түсіндірудің негізінде қалыптасты деу- 
ге болады (Hennis, 1994; McFalls, 2007). Вебердің көпшілік таныған пікірінше, 
әлеуметтанушылардың жеке қасиеттері олардың ғылыми көзқарастарына эсер 
етпеуі қажет. Біздің байқайтынымыздай, Вебердің қүндылықтар туралы еңбек- 
тері күрделілігімен ерекшеленеді, сондықтан оларды тек «әлеуметтану мен құн- 
дылықтар жүйесін ажырату қажеттілігін айқындайтын» қарапайым пікірмен 
шектеуге болмайды деп түйіндейміз (Tribe, 1989:3).

Құндылықтар және оқыту. Вебер ([1903-1917] 1949) мүғалімдердің сынып- 
тағы жеке қүндылықтарын бақылау қажеттілігі туралы анық айтты. Оның көз- 
қарасы бойынша, академиктер өздерінің жеке құндылықтарын сөз сөйлеуде, 
баспасөзде және т.б. білдіруге қүқылы, бірақ білім алушылар үшін дәріс залы- 
ның орны бөлек. Вебер үкіметтік артықшылығы бар, бақыланбайтын, талқы- 
лау арқылы тексерілмейтін, қайшылықтар туындамайтын дәріс залдарында
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«Ғ Ы Л Ы М И  атак үшін соңғы сұрақтарға баға беруді» уағыздаған мұғалімдерге 
қарсы болды. «... Дәріс залы қоғамдық пікірталас алаңынан бөлек болуы керек» 
([1903-1917] 1949:4). Қоғамдық талқылау мен академиялық дәріс арасында- 
ғы маңызды айырмашылық аудиторияның сипатына қарай анықталады. Дәріс 
оқушыны бақылап отыратын адамдар тобының сонда болуына мүмкіндік береді 
және олар кез келген уақытта кетіп қала алады. Бірақ, егер студенттер табысқа 
жетуді қаласа, профессордың қүнды мағлүматтарын мүқият тыңдаудан басқа 
амалы жоқ. Вебердің бағалау пайымынан еркін болуға қатысты ұстанымының 
осы аспектісінде аздаған екі түрлі мағына бар. Академик аудиторияда жеке күн- 
дылыктарды емес, «фактілерді» айтуы керек. Дегенмен окытушыларды күнды- 
лыктарды насихаттау кызыктырса да, өйткені ол дәрісті кызыкты етуге мүм- 
кіндік береді, кұндылыктарды колдануда сак болулары тиіс, өйткені мұндай 
кұндылыктар «студенттердің салауатты эмпирикалык талдауындағы талғамда- 
рын әлсіретеді» (Weber, [1903-1917] 1949:9). Тек ендігі мәселе «профессорлар 
өздерінің презентацияларынан көптеген кұндылыктарды алып тастауы шыны- 
мен мүмкін бе» деғен сауалдың туындауына байланысты болды. Вебер бүл ұс- 
танымға карсы болған жок, себебі ол факті мен кұндылыкты бөлу мүмкін деп 
сенді. Деғенмен Маркс онымен келіспейтін еді, өйткені, оның пікірінше, факті 
мен кұндылык бір-бірімен диалектикалык түрде өзара байланысты болады.

Құндылықтар және зерттеу. Вебердің әлеуметтік зерттеулердегі күндылык- 
тардың алатын орнына катысты ұстанымы әртүрлі. Вебер күндылыктан фактіні 
белуге болатынына сенді және бұл зерттеу әлемінде таралуы мүмкін еді: «Тер- 
геуші мен мүғалім эмпирикалык фактілердің пайда болуын... және оны өзінің 
жеке бағалауын, яғни бұл фактілердің канағаттанарлык немесе канағаттанар- 
лыксыз деп бағалануын сөзсіз ажырата білуі керек» ([1903-1917] 1949:11). Ол 
бар нәрсені экзистенциалды білу мен болуы керек нәрсені нормативті білудің 
арасындағы айырмашылыкты аныктады (Weber, [1903-1917] 1949). Мысалы, 
Неміс әлеуметтану коғамының кұрылуы туралы былай деді: «Қауымдастык іс 
жүзінде және накты түрде өз ортасындағы идеяларын насихаттаудан үзілді-ке- 
сілді бас тартады» (G. Roth, 1968:1х). Оның орнына кауымдастык «бар дүниені, 
оның мәнін, кандай тарихи, әлеуметтік себептерге байланысты» деген такы- 
рыпты зерттеді (G. Roth, 1968:1х).

Дегенмен бірнеше фактілер баска бағытты керсетеді және сипатталған дә- 
лелдерге карамастан, Вебер әлеуметтік зерттеулерден кұндылыктарды мүлдем 
алып тастауға карапайым кезкараспен карамағанын кереміз. Алайда Вебер кұн- 
дылыктардың релін зерттеу процесіндегі белгілі бір аспектіде кабылдады, ол бү- 
ларды зерттеу деректерінің накты жиынтығынан алшак ұстау керек деп ойлады. 
Осыған байланысты Вебер бізге накты бакылау және жүйелі салыстыру сиякты 
ғылыми-зерттеудің түракты рәсімдерін колдануымыз керек деген түжырымды 
айткысы келді.

Қүндылыктар әлеуметтік зерттеулер басталганға дейінгі уакытпен шектелуі 
тиіс. Олар біз зерттеуге таңдайтын дүниелердің жүйесін күрауы кажет. Вебер- 
дің ([1903-1917] 1949:21) әлеуметтік зерттеулерге дейінгі күндылыктардың 
ролі туралы идеясы кұндылыктың мәні туралы оз түжырымдамасында жазыл- 
ған. Оның коптеген әдіснамалык тұжырымдамаларындағы күндылыктың мәні 
туралы ойлары неміс тарихшысы Генрих Рикерт жүмыстарынан бастау алған. 
Рикерттің пайымынша, мән «ғылыми бакылаушылар омір сүретін коғамдағы 
адамдар үстанатын жалпы мәдени күндылыктардың біреуін немесе бірнешеуін
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қамтитын эмпирикалық шындықтың белгілі бөліктерін таңдауды» білдіреді 
(Burger, 1976:36). Тарихи зерттеулерде бұл зерттеушілер объектілерді өздері 
өмір сүріп жатқан қоғамдағы мән-маңызына қарай таңдайды, яғни қазіргі заман- 
ғы көзқарас тұрғысынан өткендегі құндылықтардың қайсысын зерттеу қажет 
екенш анықтайды. Өз кезеңінің жағдайына орай, Вебер «заманауи еуропалық 
мүдделер тұрғысынан» құндылықтардың орны мен мәні туралы жазған ([1903- 
1917] 1949:30). Мысалы, бюрократия Вебер заманында неміс қоғамының өте 
маңызды бөлігі болдьі және ол осы феноменді (немесе оның жетіспеушілігін) 
әртүрлі тарихи жағдайларда зерделеу үшін таңдады.

Осылайша, Вебердің ойынша, қүндылыққа баға беру толықтай ғылыми 
дискурстан алынбауы керек. Вебер фактілер мен қүндылықты шатастыруға 
қарсы болғанына қарамастан, «құндылықтарды әлеуметтік ғылымдардан шы- 
ғарып тастауға болмайды» деп есептеді: «Моральдыц бейтараптыцтың гылыми 
«объективтілікке» ешқандай қатысы жоқ» ([1903-1917] 1949:60). Ол қүнды- 
лықтардың белгілі бір мәнге ие екенін мойындауға дайын болды, бірақ зерт- 
теушілерғе құндылықтардың рөлі жайлы мұқият болуы керегін ескертті: «Бұл 
үнемі айқын болуы керек... дәл сол кезде ғылыми-зерттеуші үнсіз қалады, баға 
беруші мен әрекет етуші адам сөйлей бастайды» (Weber, [1903-1917] 1949:60). 
Қүндылықтарға қатысты өз позицияларын білдірғенде әлеуметтанушы-зерт- 
теушілер әрдайым өзін және өзінің аудиториясын осы позициялармен таныс- 
тырып отыруы қажет.

Вебердің айтқан сөздері мен шын мәнінде не істегені арасында айырмашылық 
бар. Вебер тіпті тарихи деректерді қызу талдауда да пайымды пікір айтудан қорық- 
қан жоқ. Мысалы, ол римдік мемлекет өзінің әлеуметтік ағзасы ауруынан зардап 
шеккенш айтты. Вебердің накты жұмысында қүндылықтар зерттеуге арналған пән- 
дерді таңдаудың неғізгі құралы ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік әлемді мағыналы 
меңгерудің жолы деп айтуға болады. Гари Абрахам [1992] Вебердің жүмысы, 
әсіресе иудаизм дүниетанымы туралы көзқарасы оның қүндылықтары арқылы’ 
бұрмаланғанын көрсетті. Дін әлеуметтануында (осы тараудың соңын қараңыз) 
Вебер евреилерді «шеттетілген адамдар» деп атаған. Мұнда Веберді еврейлердің 
өздерш басқалардан алшақтатуға тырысуы, өзге қоғамның оларды шеттету үрді- 
сінен артығырақ шзықтырды. Осылайша Вебер өткенге жалпы көзқараспен ка
рай отырып, еврейлерді неміс қоғамына ассимиляциялау үшін иудаизмнен бас 
Тарту керек деп пайымдады. Абрахамның көзқарасы бойынша, мұндай сыңар- 
жақтылық Вебердің тек иудаизм туралы идеяларына ғана емес, оның жалпы жұ- 
мысына да эсер етті. Бұл Веберді «бағалау пайымынан еркін» әлеуметтанушы 
деп тануға, сондай-ақ либералды ойшыл деғен карапайым көзқарасқа күмән ту- 
дырады. Абрахамның айтуынша, «Макс Вебер, бәлкім, толеранттылық либера- 
лизмге жақындады, себебі сол уақытта толерантты либерализмді Германияның 
көп бөлігі үстанған болатын» (1992:22). Вебер классикалық либералға қолайлы 
плюрализмді емес, аз топтардың ассимиляциясын қолдайтын үлтшыл еді және 
бұл құндылықтар оның жүмысына қатты эсер етті (G. Roth, 2000).

Көптеген америкалық элеуметтанушылар Веберді бағалау пайымынан 
еркш элеуметтанудың көрсеткіші ретінде қарастырады. Шындығында, амери- 
калық элеуметтанушылардың көбі бағалау пайымынан еркін болу идеясына 
ат салысты жэне олар Вебердің атын пайдалану арқылы өздерінің ұстанымын 
жактауға шақырды. Алайда, біздің байқағанымыздай, Вебердің еңбегі құнды- 
лықтарға толы. *

Вебердің қүндылықтар туралы жүмысының тағы бір аспектісі -  оның адам-
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дарға әртүрлі құндылық позицияларының арасында таңдау жасауына көмек- 
тесудегі әлеуметтік ғылымдардың рөлі туралы идеясы. Негізінен, Вебердің 
пікірінше, балама құндылық ұстанымдарында ғылыми таңдау жасау мүмкін 
емес. Сондықтан әлеуметтанушылар адамдар үшін мүндай таңдау жасауға жол 
бере алмайды. «Қатаң эмпирикалық ғылымдар болып табылатын әлеумет- 
тік ғылымдар адамдарды таңдау жасау қиындығынан құтқаруға аз бейімдел- 
ген» (Weber, [1903-1917] 1949:19). Әлеуметтік ғалым әлеуметтік зерттеулер- 
ден белгілі бір нақты қорытынды шығара алады, бірақ бұл зерттеу адамдарға 
не істеу «керектігін» көрсетпейді. Эмпирикалық зерттеулер адамдарға ақыр 
соңында адекватты қүралдарды таңдауға көмектеседі, бірақ ол басқа мақсаттар- 
ға қарсы мақсатты таңдауға көмектесе алмайды. Вебердің айтуынша: «Тікелей 
практикалық қызметтің бағыттары анықталатын міндетті нормалар мен идеал- 
дарды қамтамасыз ету ешқашан да эмпирикалық ғылымның міндеті бола ал
майды» [(1903-1917) 1949:52].

Субстантивті әлеуметтану

Енді біз Вебердің субстантивті әлеуметтануына көшеміз. Вебердің өзінің мону- 
менталдық Economy and Society («Экономика және қоғам») еңбегінде қарастыр- 
ған іс-әрекеттер мен өзара әрекеттесу деңгейлерінен бастаймыз, бірақ көп үзамай 
оның жүмысындағы негізгі парадокспен бетпе-бет келеміз: кішігірім үрдістер- 
дің әлеуметтануына деген үмтылысына қарамастан, оның жүмысы, негізінен, ең 
алдымен әлеуметтік әлемнің ауқымды деңгейлерінде болды (көптеген вебе- 
риандықтар Вебердің жүмысындағы осы парадокспен келіспейді). Мысалы, 
Калберг [1994] Вебер толығымен интеграцияланған микро-макро немесе агент- 
тік-қүрылым теорияларын үсынады деп пайымдайды.

Әлеуметтану деген не?

Әлеуметтану туралы көзқарасын білдіре отырып, Вебер көп ауқымды эволю- 
циялық әлеуметтану идеяларына жиі қарсы түрды. Мысалы, Вебер: «Мен 
үжымдық үғымдарға соққы берушілердің (әлеуметтанушылардың) бірі болдым. 
Басқа сөзбен айтқанда, әлеуметтануды да тек бір немесе бірнеше, аз немесе көп 
адамның әрекеттерінен, яғни жеке индивидуализм әдісін қолдану арқылы ғана 
жүзеге асыруға болады» (G. Roth, 1976:306). Өзінің «индивидуалистік» әдісін 
ұстанғанына қарамастан, Вебер әлеуметтанудан ұжымдық идеяларды мүлдем 
жою мүмкін емес екенін мойындауға мәжбүр болды. Бірақ ол үжымдық ұғым- 
дардың маңыздылығын мойындаған кезде, оларды жеке адамның индивидуалды 
әрекетінің қүрылымдары мен заңдылықтарына бүрып жіберді: «Әлеуметтануда 
әрекетті субъективті түсіндіру үшін бұл үжымдар тек жеке тұлғалардың нақты 
әрекеттерінің нәтижесі мен оларды үйымдастыру тәсілі ретінде зерттелуі керек, 
өйткені оларды субъективті түсінік бойынша әрекет ететін ағенттер ретінде ғана 
қарастыруға болады» ([1921] 1978:13).

Өз кезегінде Вебер мағына мен оның қалай қалыптасатынына назар аудар- 
ды. Вебердің микроәлеуметтануды қабылдауға және оған сенуғе ниеттенғеніне 
епі күмән жоқ. Бірақ шын мәнісінде ол не істеді? Мэри Фулбрук Вебердің еңбе- 
гіндеғі үзіліске тікелей жауап береді:

11-253
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«Вебердің әлеуметтік әрекетті себеп-салдарлық түсіндірудегі (жеке) ма- 
ғына мен мотивтердің маңыздылығына баса назар аударуы оның әлемдік 
діндердің тарихи-салыстырмалы зерттеулерінде қолданатын шынайы 
түсшдіру әдісімен сәйкес келмейді. Керісінше, Вебердің негізгі жұмыс- 
тарындағы түпкілікті деңғей -  мағына мен мотивацияның белғілі форма- 
ларының тарихи маңыздылығына қол жеткізе алатын әлеуметтік-қүры- 
лымдық жағдайлар деңғейі».

(Fulbrook, 1978:71)

Ларс Удейн (1981) Вебердің әдіснамасы мен оның зерттеу нысанына ай- 
налған неғізгі мәселелерді бөліп қарайды, олардың арасында конфликт немесе 
кереғарлық бар екенін мойындай отырып, өз талдауында осы мәселеғе назар 
аударды. Удейннің (1981) пікірінше, Вебер «индивидуалистік және субъекти- 
ВИСТ1К әдіснаманы» пайдаланады (1981:131). Соңғысы бойынша, Вебер адам- 
ның не істеп жатқанына және неғе олай жасауға мүдделі екеніне қызығушы- 
лық танытады (олардың субъективті себептері). Біріншісінде, Вебердің жеке 
тұлғалардың әрекеттеріне қатысты ұжымдық әрекеттерді қысқартуға мүдде- 
лі екені көршеді. Деғенмен өзінің неғізғі әлеуметтануында (көріп отырғаны- 
мыздаи) Вебер үлкен ауқымдағы қүрылымға (бюрократия немесе капитализм 
секілді) назар аударады және адамдар не істейтіндеріне немесе неліктен олай 
жасайтындарына көңіл аудармайды. Мұндай қүрылымдар, Вебердің түжыры- 
мы боиынша, жеке түлғалардың іс-әрекеттеріне қайшы келеді. Ал қүрылым 
ішіндеғілердің іс-әрекеттері олардың өз мотивтеріне емес, қүрылымдарына 
қараи анықталады. Вебердің жүмысында үлкен қайшылық бар екеніне біз кү- 
мәнданбаймыз, бүл бізді осы тараудың көп бөліғімен байланыстырады.

Осыған байланысты Вебердің әлеуметтану анықтамасын келтірейік: «Әлеу- 
метгану -  әл^меттік әрекетті интерпретациялық түсіндірумен және оның сал- 
дары мен себептерін түсіндірумен айналысатын гылъш» ([1921] 1978:4). Бүрын 
талқыланған тақырыптардың ішінде осы анықтамада айтылған немесе тұжы- 
рымдалған тақырыптар:

«Әлеуметтану ғылым болуы керек».

«Әлеуметтану тарихи байланыстарға қатысты (бүл жерде, мүмкін, Вебер
әлеуметтану мен тарихты біріктіреді)».

«Әлеуметтану интерпретациялық түсіндіруде (verstehen) қолданылуы керек.

Біз енді Вебердің әлеуметтік іс-әрекеттер түсінігі арқылы нені білдіретінін 
үғамыз.

Әлеуметтік іс-әрекет

Вебердің әлеуметтану жайында білдірген барлык пікірін жеке кұндылыкта- 
рымен баиланыстырып қабылдайтын болсақ, оның әлеуметтік әрекет түжы- 
рымдамасына негізделгенін аңғарамыз (S. Turner, 1983). Ол іс-әрекеттер мен 
таза реактивті мінез-қүлықтарды ажырата білді. Сол уақыттан бері ойлау үде- 
рістерш қамтымайтын автоматты мінез-қүлық туралы түжырымдамалар қа- 
зірғе деиш сақталған. Әуелі іс-қимыл болады, соған орай мінез-қүлық әрекеті 
туындаиды, ал ынталандыру мен жауап арасында аздаған байланыстар болады.
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ұвдаи мшез-құлыққа Вебер өз әлеуметтануында қызығушылық танытпа- 
ды. Ол ынталандырудың пайда болуы мен соңғы жауаптар арасындағы ойлау 
үдерістерінің (және одан шығатын маңызды әрекеттердің) айқын қатысуымен 
іске асатын іс-әрекетті қарастырды. Басқаша айтқанда, адамдар өз әрекеттеріне 
субъективті мағына бергенде ғана әрекет пайда болады. Вебердің пайымынша, 
әлеуметтік талдаудың міндеті -  «әрекеттерді субъективті мағына жағынан тү- 
сіндіру» ([1921] 1978:8). Вебердің іс-әрекеттер туралы ойларының мәнді және 
нақты мысалын оның экономикалык, әрекетті талқылауынан көруге болады 
ол оны «экономикалық ойлауға қарай бағытталған саналы, бастащы щ дам і 
деп анықтады. Ол үшін экономикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге бағыттал-

қажеттілігіне деген сенім маңызды»
( [1 9 2 1 ]  1 9 7 8 :6 4 ).

Психикалык процестерге талдаулар жасап және содан шығатын маңызды 
кортындыға сүиене отырып, Вебер ([1921], 1978) психологияны іс-әрекетті 
әлеуметтану тұргысынан түсіндірудің негізі ретінде карастыру кате екенін атап 
ӨТТ1. Вебер кеибір материалдык емес әлеуметтік фактілерді талкылауда Дюрк- 
геимнщ көзкарасына ұксас қорытындыға келді. Демек, әлеуметтанушылар 
акыл-ои процестерше ден кояды, бірақ бұл психологгердің ақыл-ойға, тұлғаға 
және т.б. деген қызығушылықтарындай емес.

Деғенмен Вебер психикалық процестерге үлкен алаңдаушылық білдірсе де 
оларғаоншакөптоқталғанжоқ. Шюц([1932] 1967) Вебердіңпсихикалықүрдіс- 
тер туралы еңбектері ой салатынына қарамастан, жүйелі микроәлеумегганудың 
негізі бола алмайтынын айқындады. Бірақ Вебер жүмысының мазмұны инди- 
видтер теориясын ойлап табушылар мен олардың символикалық өзара әре- 
кеттесу, феноменология және т.б. мінез-құлықтарына эсер ету түрғысынан өз 
маңызын жойған жоқ.

Вебердің әрекет теориясындағы нақты ниеті ұжымға емес, жеке түлғаларға, 
әрекет қүрылымдарына және заңдылықтарына назар аудару болды. «Мінез-құ- 
лықтың субъективті түсінік бағдарындағы әрекет бір немесе бірнеше адамның 
мшез-құлқы ретшде ғана көрініс табады» ([1921] 1978:13). Вебер кейбір мақсат- 
тарда үжымдық әрекеттерді жеке адамдардың іс-әрекеті деп қарастыруға дайын 
болды, «бірақ әлеуметтану жұмысында әрекетті субъективті түсіндіру үшін бұл 
үжымдар тек жеке тцлгалардыц белгілі бір актілерін үйымдастырудың нәтиже- 
сі мен режимі түрғысынан зерттелуі керек, өйткені олар тек субъективті түсі- 
шк боиынша әрекет ететін агенттер ретінде қарастырылады» ([1921] 1978:13).

ебердің ойы неғүрлым айқын болып көрінуі мүмкін: іс-әрекет әлеуметтануы 
үжымдармен емес, жеке түлғалармен байланысты.

Вебер іс-әрекеттің төрт негізгі түрін анықтау арқылы әрекет мағынасын тү- 
сшдіру үшін ӨЗШ1Ң идеал типтер әдіснамасын қолданды. Бұл типология Вебер- 
дщ паиымдауында іс-әрекеттер ұгымының астарында не жатқанын түсінудегі 
маңыздыльіғымен қатар, Вебердің аса ірі әлеуметтік қүрылымдар мен инсти- 
туттар жайлы алаңдаушылыгының ішінара негізі болып табылады. Вебердің 
рационалды іс-әрекеттердің негізгі екі түрі арасындағы айырмашылықты ажы- 
ратуының маңызы зор. Біріншісі, макратты рационалдыцты білдіреді немесе 
ол «қоршаған орта нысандарының және басқа да адамдардың мінез-құлықтары- 
на қатысты болжалмен айқындалады»; бүл болжалдар актордың өзінің рацио
налды мақсаттарына қол жеткізу үшін «шарттар» немесе «құралдар» ретінде 
паидаланылады (Weber. [1921] 1978:24). Ектшісі, рационалды ццндыльщ неме
се «табысқа жету перспективасына қарамастан, этикалық, эстетикалық, діни,
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немесе басқа мшез-құлықтың құндылығы тек өз пайдасына деген саналы се- 
німмен анықталатын» әрекет (Weber, [1921] 1978:24-25). Аффективті әрекет 
(Ье5ер аз көңіл аударған) актордың эмоционалды жағдайымен анықталады. 
Дәстурлі іс-әрекет (Вебер үшін айрықша маңызды болды) актор мінез-құлқы- 
ның әдеттеп және дәстүрлі тәсілдерімен айқындалады.

Вебер әрекеттің төрт идеалды түрін бөліп саралағанымен, кез келген әрекет- 
Т1Ң барлық терт идеалды типтерін түгел қамтуы мүмкін екенін жақсы түсінді. 
Вебердің паиымдауынша, әлеуметтанушыларға рационалды әртүрлілік әреке- 
тш түсшу салт-дәстүр немесе аффекті басым болатын әрекеттерді түсінгеннен 
гөрі әлдеқайда оңай екенін айтты.

Енді Вебердің әлеуметтік стратификация туралы немесе оның таптар, мәр- 
тебелер және партиялар (немесе билік) туралы танымал идеяларына назар ау- 
дарамыз. Оның стратификация жайлы талдауы -  Вебер іс-әрекет теорияшысы 
ретінде жүмыс жасаған салаларынын бірі.

Тап, мәртебе және партия

Осы талдаудың маңызды аспектісі -  Вебердіц стратификацияны экономика- 
лык факторлар (немесе таптар, Вебер терминдерінде) деңгейіне дейін түсі- 
руден бас тартуы және оны көп өлшемді қүбылыс ретінде қарастыруы болып 
табылады. Осылайша қоғам экономика, мәртебе және билік негізінде страти- 
фикацияланады. Нәтижесінде адамдар стратификацияның осы өлшемдерінің 
ір немесе екеуше -  жоғары, басқасына (басқаларына) томен баға беруі ықти- 

мал. Бұл стратификацияны белгілі бір экономикалық жағдайдың өзгеруіне жай 
аудара салудан (кейбір марксистер сияқты) гөрі, әлеуметтік стратификацияны 
әлдеқаида жүиелі түрде талдауға мүмкіндік береді.

Таптан бастап Вебер өзінің іс-әрекет бағытын ұстанды және тап қауымдас- 
тық емес екенш аитады. Сірә, тап -  жағдайлары ортақ, көбінесе топтық іс-әре- 
кеттердщ үитқысы болатын адамдар тобы (К. Smith, 2007). Вебер төменде көр-
сетілген үш шарт орындалған кезде «таптық жағдай» («class situation») пайда 
бол ад ы деп санайды:

1) кейбір адамдардың өмірлік мүмкіншіліктерінің бірегей себеп-сал- 
дарлы қүрылымы бар; 2) бүл компонент тауарларға иелік ету мен пай
да кору мүмкіндіктеріне негізделген экономикалық мүддені білдіреді;
8) тауар немесе еңбек нарығы жағдайларында ұсынылады. Бұл -  «таптык 
жағдай».

(Weber, [1921] 1978:927)

<^ап» үгамы бір таптық жағдайдағы адамдардың кез келген тобына жата- 
ды. исылаиша тап -  қауымдастық емес, бірдей экономикалық немесе нарықтық 
жағдаидағы адамдар тобы.

Тапқа Караганда мәртебелі топтар әдетте аморфты болса да, кауымдастык- 
тарға жатады. «Мәртебелік жағдай», Вебердің аныктамасы бойынша, «абы- 
рои ерекше, оң немесе теріс әлеуметтік бағалаумен аньщталған адамдардың 
^ і р  сүрушің әдеттегі компоненті» ретінде карастырылады ([1921] 1978: 932). 
Жалпы ережеге сәйкес мәртебе омір стилімен озара байланысты. (Мәртебе -  
ондірілген тауарлардың тұтынуына, ал тап -  экономикалык өндірумен байла-
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нысты). Мэртебе иерархиясының жоғарғы сатысындағылар төменгі сатыда- 
ғыларға қарағанда өзгеше өмір салтына ие. Бұл жағдайда өмір салты немесе 
мәртебе таптық жағдаймен байланысты. Бірақ тап пен мәртебенің бір-бірімен 
байланысы міндетті емес: «Ақша және кәсіпкерлік позиция мәртебе болып 
саналмайды, дегенмен сол мәртебеге алып келуі мүмкін; ал мүліктің жоқты- 
ғы мәртебені дисквалификациялау емес, бірақ бұл оған себеп болуы мүмкін» 
(Weber, [1921] 1978:306). Tan пен мэртебе арасындағы байланыстың күрделі 
жиынтығымен бірге партиялар өлшемін қосқанда, ол одан да күрделірек бола 
түседі.

Таптар экономикалық жағдайда және мәртебелі топтар әлеуметтік жағдайда 
болғанымен, партиялар саяси жағдайда болуы мүмкін. Вебердің пайымдауын- 
ша, партиялар -  «әрдайым билік ету үшін күресетін щрылымдар^ (Gerth and 
Mills, 1958:195; italics added). Осылайша, партиялар -  Вебердің стратификация 
жүйесінің ең белсенді элементтері. Вебер партиялар туралы кең ауқымды ойла- 
ғанда, олардың тек мемлекетте ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік топтарда да 
болуы мүмкін түрлерін атайды. Партиялар әдетте тапты немесе мәртебелі топ- 
тардың мүдделерін қорғайды. Нені қорғайтынына қарамастан, партиялар билік- 
ке қол жеткізуге бағдарланған.

Ол кездері Вебер әлеуметтік стратификация туралы өзінің идеясындағы 
әрекет ету тәсіліне жақын болғанымен, бұл идеялар макродеңгейдегі қауымдас- 
тықтар мен құрылымдар бағытындағы қозғалысты әлдеқашан көрсетті. Көпте- 
ген басқа жұмыстарында Вебер осындай кең ауқымды талдау бірліктеріне назар 
аударды. Бұл -  Вебер іс-әрекеттен көз жазып қалды деғенді білдірмейді; актор 
әрдайым Вебердің назарында болып, көптеғен кең ауқымды күпітермен анық- 
талатын тәуелді айнымалыға айналды. Мысалы, көріп отырғанымыздай, Вебер 
жеке кальвинистер нормалары, құндылықтары мен өз діни нанымдары бойын- 
ша әртүрлі әрекеттер жасауға мәжбүр болғанына сенді, бірақ ол индивидтерден 
гөрі акторды түрткілейтін үжымдық күштерге ден қойды.

Билік құрылымдары

Вебердің билік қүрылымдарына әлеуметтану тұрғысынан қызығушылық та- 
нытуына ішінара өзінің саяси мүдделері негіз болды (Eliaeson, 2000). Вебер 
саяси радикал болмаған, неғізінде, Маркс пен Вебердің интеллектуалды қызы- 
ғушылықтарының үқсастықтарын, сондай-ақ олардың әртүрлі саяси бағдарла- 
рын көрсету үшін Веберді үнемі «буржуазиялық Маркс» деп атаған еді. Вебер 
Маркс сияқты заманауи капитализмді сынағанымен, революцияны қолдамады. 
Ол төңкеріс жасап, коғамды күйретуді емес, керісінше, оны бірте-бірте өзгертуді 
қалады. Оның көпшіліктің «жақсы» қоғам құру қабілетіне деген сенімі аз болды. 
Бірақ Веберді орта тап мәселесі азырақ қызықтырды, оның ойынша, орта тапқа 
болапіағын ойламайтын бюрократтар үстемдік етті.

Вебер Бисмарк сияқты авторитарлық саяси көшбасшыларды сынға алды. Де
генмен ол тобырлар мен бюрократтарға емес, үлы саяси көшбасшыларға сенім 
артып, солардан аз да болса үміт күтті. Саяси көшбасшыларға деген сенімімен 
қатар, оның ұлтшылдығы да артты. Ол ұлтты ең бірінші орынға қойды: «Үлт- 
тың өмірлік мүдделері демократия мен парламентаризмнен де жоғары түрады» 
(Weber, [1921] 1978:1383). Вебердің демократияны саяси форма ретінде қалауы 
оның көппіілікке деген сенімінен туындаған жоқ, ол: «демократия саяси көшбас- 
шылардың көптеп пайда болуы үшін керек, өйткені оны барынша белсенділік
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пен таңдаулы орта қалыптастырады деп» ойлады (Mommsen, 1974), Вебер бе- 
делді кұрылымдар әр әлеуметтік институтта бар екенін және оның саяси көзқа- 
растары осы құрылымдарды барлық жағдайларда талдауымен байланысты еке- 
нін атап өтті. Әрине, олар оның мемлекеттік құрылымға қатысты көзқарастары 
үшін аса маңызды болды.

Вебер өзінің беделді билік құрылымдарын талдауын іс-әрекеттер сипаты ху
ралы болжамдарына сәйкес келетін жолмен бастады. Ол устемдік түсінігін бы- 
лай анықтады: «Кейбір нақты топтардың (немесе барлық топтардың) белгілі бір 
адамдар тобына бағыну ықтималдығы» (Weber, [1921] 1978:212). Үстемдік әр- 
түрлі негіздерге, заңды және заңсыз, сүйенуі мүмкін, бірақ Веберді қызықтарға- 
ны үстемдіктің заңды нысандары немесе бедел деп аталған түрі болды (Leggewie, 
2005). Рационалды, дәстүрлі және харизматикалық заңдылыққа негізделген 
басты үш түрі Вебер әлеуметтануында басты рөл атқарды. Осы үш түрді анық- 
тау барысында Вебер жеке әрекеттер туралы өзінің идеяларына сүйенді, бірақ 
ол кең ауқымды билік құрылымдарына тез ауысып кетті.

Рационалды негізде бекітілген уәкілеттік «қабылданған ережелердің заңдылы- 
ғына және өкілеттік берілгендердің осы ережелерге сәйкес өкім шығару қүқығына 
деген сенімге» негізделеді (Weber, [1921] 1978:215). Дәстг/рлг негізде заңды түрде 
бекітілген билік «ежелгі дәстүрлердің қасиеттілігіне деген сенім мен соларға сәй- 
кес билікті жүзеге асырушылардың заңды әрекетіне бағытталған» (Weber, [1921] 
1978:215). Ақыр соңында харизмамен заңдастырылған бедел көшбасшылардың 
әулиеліғіне, үлгілік сипатына, қаһармандығына немесе ерекше күшіне (мысалы, 
ғажайып жасау қабілетіне), сондай-ақ олар орнатқан тәртіп жүйесіне деген ізба- 
сарлардың адалдығына сүйенеді. Зандастырушы биліктің барлық осы тәсілдері 
жеке субъектілерді, ойлау үдерістерін (ілімдерді) және іс-әрекеттерді анық көрсе- 
теді. Бірақ осы сәттен бастап Вебер бедел туралы ойлай отырып, легитимділіктің 
осы түрлерінің негізінде орныққан билік құрылымдарын талқылау кезінде көре- 
тініміздей, жеке әрекет ету негізінен өте алшақ кетеді.

Рационалды-легитимді билік. Рационалды-легитимді билік әртүрлі қүры- 
лымдық нысандарды қабылдай алады, бірақ Веберді қызықтырған «заңды өкі- 
леттіктерді іске асырудың ең таза түрі» деп санаған бюрократия болды ([1921] 
1978:220).

Идеал типтер бюрократиясы. Вебер бюрократияны идеалды типтер түрінде 
бейнеледі:

«Техникалық түрғыдан алғанда, бюрократия тиімділіктің ен жоғары дең- 
гейіне жетуге қабілетті және осы мағынада формалды түрде адамға би- 
лікті жүзеге асырудың ең рационалды, танымал құралы. Ол дәлдікпен, 
түрақтылықпен, тәртіптің қатаңдығымен және сенімділікпен биліктің 
кез келген басқа формасын басып озады. Осылайша ол ұйым басшыла- 
ры мен оған қатысты әрекет етушілердің нәтижелерді жоғары деңгейде 
есептеуіне барынша қолайлы жағдай жасайды. Оны, ең алдымен, қарқын- 
ды тиімділікте, сондай-ақ кең ауқымды қызмет аясында және формалды 
түрде әкімшілік міндеттердің барлық түрлерінде қолдануға болады».

(Weber, [1921] 1978:223)

Бюрократияның жағымды сипаттарын талдауына қарамастан, осы жерде 
және оның басқа да жүмыстарында бюрократияға деген көзқарасы екі жақты
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екені сезіледі. Ол өзінің артықшылықтарын үстемелей отырып, мәселелердің 
мәнін де жақсы білді. Вебер бюрократиялық ұйымдар туралы түрлі ескертулер 
айтты. Мысалы, ол бюрократиямен жиі тартысқа түсетін «қызыл таспа» тура
лы хабардар болды. Алайда оның негізгі қорқынышы -  бюрократиялық өмір- 
дің барлық аспектілеріне басымдық беретін рационалдандыру жеке еркіндікке 
қауіп төндіреді деп ойлауы. Вебердің ойынша:

«Дүниеде ешқандай техника осы адамдар аппараты сияқты қызмет ет- 
пейді, дәлірек айтқанда, соншалықты арзан... Рационалды есептеу... әр 
қызметкерді бюрократиялық машинада бұрандаға дейін кішірейтеді 
және өзін осы жағдайда көрген ол үлкенірек бүрандаға айналуды қалай- 
ды... Бюрократияға деген қүмарлық бізді үмітсіздікке жетелейді».

(Weber, [1921] 1978:1ііі)

Вебер бюрократияның және, жалпы алғанда, бюрократия қүрамдас бір бөлі- 
гі болып табылатын әлемді рационалдандырудың салдарына қатты алаңдады, 
бірақ ол бұдан шығудың ешқандай жолдарын көре алмады. Ол бюрократияны 
«сенімді дәлелдер», «іс жүзінде ыіырқы бүзылмас» деп сипаттады және бюро
кратия орныққан кезінде ең күрделі институттар да жойылуы мүмкін екенін айт
ты. Сонымен қатар жеке бюрократтар бюрократияға «араласқан» кезде өздері 
одан жалтара алмайды деп санады (бюрократизацияға қатысты салыстырмалы 
түрдегі бәсең көзкарасты [Klagge, 1997] еңбектерінен көре аласыз). Вебер «бо- 
лашақ бюрократияға мойынсүнады» деген тұжырымға келді ([1921], 1978:1401) 
және уакыт өте келе оның болжамы дұрыс болып шықты.

Вебердің пікірінше, бюрократияның артықшылықтарын сипаттауы оның 
жүмыс істеуінің идеалды тип бейнесі еді. Идеалды типтегі бюрократия -  бұл 
бюрократияның рационалды сипаттамаларын мақсатты түрде арттыру. Мұн- 
дай шамадан тыс арттыру моделі эвристикалық мақсаттарға және нақты әлем- 
дегі үйымдарды зерттеуге пайдалы, бірақ оны бюрократияның іс жүзінде жұ- 
мыс жасайтын нақты көрінісі деп қателеспеу керек.

Вебер идеалды типтегі бюрократиядан идеалды типтегі бюрократтарды бө- 
ліп қарастырды. Ол бюрократияға -  күрылымдар және бюрократтарға осы құ- 
рылымдардағы лауазымдар деген теңеу ойлап тапты. Вебердің әрекеттерге бағ- 
дарлануы сын көтермеді, өйткені ол ұйымдардың немесе осы бюрократия шең- 
беріндегі адамдардың (қазіргі заманғы символикалық интеракционизм өкілдері 
болуы мүмкін) әлеуметтік психологиясын цсынбады.

Идеалды типтегі бюрократия -  үйымньщ түрі. Оның негізгі бөлімшелері -  
иерархиялық тәртіптегі ережелермен, функциялармен, жазбаша қүжаттармен 
және мәжбүрлеу қүралдарымен жұмыс істейтін кеңселер. Мүның бәрі -  әр- 
түрлі деңгейде Вебердің ойлау өрісін көрсететін кен ауқымды қүрылымдар. 
Ақыр аяғында, ол бюрократиядағы жеке адамдардың ойлары мен іс-әрекетте- 
ріне бағытталған идеалды типтегі бюрократияны құра алатын еді. Мүндай бю- 
рократияның үйымдарды зерттеуге, бюрократияның қүрылымына емес, дәл 
осы деңгейге шоғырландырылған арнаулы біртұтас жалпы білім беру мектебі 
бар (Blankenship, 1977).

Төменде бюрократияның идеалды типтегі негізгі сипаттамалары көрсетілген;

1. Ол ережелермен байланысты формалды функцияларды (кеңселерді) үз- 
діксіз үйымдастырудан тұрады.
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кұзыреттілік бар. Кеңсе түрлі функцияларды жү- 
зеге асыратын мшдеггер жиынтыгына, осы функцияларды орындау ө к і 
леттіпне және жұмысқа қажетті мәжбүрлеу құралдарына ие.

3. Кеңселер иерархиялық жүйеде үйымдастырылған.

катысушыларға талап етілетін тиісті оқуларды меңгеруін қамта- 
масыз ететш техникалық біліктілікке ие болуы мүмкін.

5. Осы кеңселердегі ұжым онымен байланысты өндіріс құралдарына ие емес 
бес қызметкерге жүмысқа пайдаланатын қажетті заттар беріледі.

6. Жұмыс берушіге кызметтегі лауазымды тағайындауга рүқсат етілмейді ол 
әрқашан үиымның бір бөлігі болып қалады.

7. Әкімшілік актілер, шешімдер мен ережелер жазбаша түрде ресімделеді.

К а ^а й  да бір балама бар ма? Бюрократия -  бұл казіргі қоғамда үнемі жоға- 
рьілау рөлш оинаитын рационалды қүрылымдардын бірі, бірак бюрократиялык

ніктГжәГе йолен-б^ ’’ ^Уьшдауь. м ү м ^  Вебердін
пяй йя ^ жауабы балама нұскалардың жоктығында болдьг «Жап-
т е к б ^ ; ™ ' '  белгілі. Тавдау
1 9 7 8 ¾  б 'оРО хР™  «ен дилетантизм арасында тана. ([1921^

даүымы°зғГка"пТ” "‘‘“ '‘“ У" *<зпитализмнін ажырамас бөлшегі екенін мойын- 
д уымызға қарамастан, бізде социалистік қоғамның өзгеше болуы мүмкін бе

кұру м Х ін Т ^ Т ^ ^  бюрократтарсыз социалистік қоғам
п яГ І ® ■ ^^бер былаи түишдейді: «Бюрократиялык бакылауға үшы-
р андар колданыстагы бюрократиялык аппараттың ыкпалынан кұтылуға ты-
W  Л ркьыьГ™ ™  бюрократия процесіне теи дәрежеде багьшатын жеке ұйым 
кұру арқылы гана мүмкш болады» ([1921] 1978:224). Шындыгында Вебеп со
с е ^ Г ғ  бюрократиянын төмендеуін емес, өсуін көреміз деп
жету кер ек б о л са^ б ү Г к Г Т Г ^ "” ''" салыстырылатын тиімділік деңгейіне
ғаюын білдіретінеді» (Weber ^ 1 7 ^ ^ 2 4 ^ ^ ^ “ “ ™ "“ " ^й™Р®іқтай ұл- 
іс басынлярыяя„ 1978.224). Капитализмде, калай дегенмен,
1C басындағылар бюрокраггар емес, сондықтан бюрократтардың бетін кайтаоа 
^ады, бфак социализмде тіпті жогаргь. Денгейдегі кешбасГыларТа L Z p a T
р о к ш ™ 7 әл ем я е™ " карамастан. «капитализм бю-
са7 а у г Т С с Г З к , Г “ б"'’'‘'" ® " ‘ “ “ гармашьтык көшбасшылыктысаетауға жаксы мүмкшдік береді» деп сенді (Mommsen, 1974:xv) Біз Вебеплін

оиыи шыи м е7 вд :
Ү т жок екеш туралы ойлары. Социалистер, Вебердің пікіоінше 

^ д ы 7 ™ Ген7 е Г  болатынына карамастан, алдьшызда

сХ Т мТ і957І2Т"'"''‘”'' Р̂̂  (««И і"

Уміт барма? Вебердің жұмысындағы кішігірім үміттің нүры -  бүл бюрокоатия 
лык жүиедеи тыс мамаидардыи күрылымды белгілі бір дәреже” ~ у ы

™ S f r 9 9 2 W i n ‘̂ -"̂ '’ ” Р-РД‘ — р д ы : Г е 2 7
туалдарды(8а<1п,1992),тштікапиталистерді,сондай-акбюрократиянынжогары
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басшыларын жатқызды. Мысалы, Вебердің пайымдауынша, саясаткерлер «бю- 
рократиялық үстемдікке қарсы тұратын күш болуы керек» ([1921] 1978:1417). 
Оныңтанымал ецбеті Politics as а Vocation («Саясат — борыш ретінде») -  негізінен, 
бюрократия мен бюрократтардың билігіне қарсы үндеу арқылы саяси көшбасшы- 
ларды жаңа биікке көтерілуге шақырады. Бірақ соңында оларға артқан үміт өте 
әлсіз болып көрінеді. Шын мәнінде, бүл мамандар — «рационалдандыру үдері- 
сінің тағы бір аспектісі және олардың дамуы тек осы үдерісті жеделдету үшін 
ғана қызмет етеді» деген жақсы қорытынды жасауға болады (Nass, 1986; Ritzer, 
1975c; Ritzer and Walczak, 1988).

Дәстүрлі билік. Рационалды-легитимді билік рационалды-қүқықтық жүйенің 
легитимдігінен туындаса, дәстүрлі билік ғасырлық ережелер мен өкілеттіктер- 
дің қасиеттілігінде игілік бар деген көшбасшылардың мәлімдемесі мен ізбасар- 
ларының сеніміне негізделген. Мүндай жүйеде көшбасшы -  аса жоғары басшы 
емес, қарапайым қызметкер. Әкімшілік қызметкерлер, егер олар бар болған 
жағдайда, лауазымды шенеуніктерден емес, негізінен, жеке көмекшілерден қү- 
ралады. Вебердің пікірінше, «басшы үшін ең маңыздысы -  әкімшілік қызмет- 
керлердің өз ісіне адалдығы» ([1921] 1978:227). Бюрократиялық мамандардың 
іске адал болу және тәртіпке мойынсұну үшін қабылдаған ережелерді орындау 
олардың атынан әрекет ететін көшбасшыға міндет болып табылады. Дәстүр рә- 
сімін сақтайтындықтан, яғни ол сол лауазымға дәстүрлі жолмен таңдалғандық- 
тан, дәстүрлі үжым көшбасшыға бағынады.

Вебер дәстүрлі көшбасшының мінсіз түрдегі бюрократиялық қызметкер ре- 
тінде қалай бағаланғанына көңіл аударды. Ол бұл ретте бірқатар кемшіліктер 
барын айтты. Дәстүрлі қызметшілердің ережелерге сай белгілі бір қүзыретті са- 
лалар бойынша жүмысын реттейтін кеңселері жоқ. Ол сондай-ақ үстемдік пен 
кемсітушілік қатынастарының рационалды реттелуіне ықпал етпейді, оған пак
ты иерархия жетіспейді. Еркін келісімшарттар негізінде тағайындалу мен көтер- 
мелеудің түрақты жүйесі жоқ. Техникалық оқыту -  позицияға немесе лауазым- 
ға ие болудың түрақты шарты емес. Тағайындаулар ақшалай төленетін тұрақты 
жалақыны көздемейді.

Сонымен қатар Вебер дәстүрлі биліктің әртүрлі формаларын тарихи түр- 
ғыда талдау үшін өзінің мінсіз түрдегі әдіснамасын пайдаланды. Ол дәстүрлі 
биліктің ежелден келе жатқан екі формасын ажырата білді. Геронтократия ақ- 
сақалдардың басшылығына жатады, ал бастапцы патриархализм өз позиция- 
ларын мүрагерлікпен иеленетін көшбасшыларды қамтиды. Бүл екі нысанда да 
жоғары басшылық бар, бірақ ұйымдастырушы қызметкерлер болмайды. Оның 
бертінгі формасы -  патримониализм, яғни басшының жеке қүралдары ретінде 
саналатын әкімшілік және әскери күштермен дәстүрлі үстемдік ету (Andrew 
Eisenberg, 1998). Одан да бергі заманғысы -  феодализм, ол көшбасшы мен ба- 
ғынышты арасында кертартпалыққа неғізделген, тіпті келісімшарттық қарым- 
қатынастарды дамыту арқылы басшының жеке билеп-төстеуіне жол бермейді. 
Бүл шектеу, өз кезегінде, патримониализмге қарағанда, тұрақтандырылған би- 
лік жүйесіне әкеледі. Осы төрт форманы дәстүрлі биліктің қүрылымдық өзгеруі 
ретінде қарастыруға болады және олардың барлығы рационалды-легитимді өкі- 
леттіктерден айтарлықтай ерекшеленеді.

Вебер кез келген түрдегі дәстүрлі билік қүрылымдарын рационалдық- 
ты дамытуға кедергі ретінде көрді. Бүл біздің Вебердің жүмысындағы басты 
тақырып -  (формалды) рационалдықты дамытуға жағдай жасайтын немесе ке-
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дергі келтіретін факторлармен бірінші рет бетпе-бет келушіз. Сөитш, Вебер- 
ді Батыс әлемінде рационалдықты тудыратын құрылымдық факторлар мен 
мәдени кедергілердің қызықтырғанына қайтадан көз жеткіземіз. Осы нақты 
жағдайда Вебер дәстүрлі биліктің құрылымы мен тәжірибесі рационалды 
экономикалық құрылымдардың, атап айтқанда, капитализмнің және рацио
налды қоғамның басқа да компоненттерінің өсуіне тосқауыл болатынын дә- 
лелдеді. Тіпті дәстүрленудің қазіргі формасы -  патримониализм -  «қарапа- 
йым» капитализмнің белгілі бір түрлерінің дамуына мүмкіндік берсе де, ка- 
зіргі Батысқа тән капитализмнің жоғары рационалды түрінің пайда болуына 
мүмкіндік бермейді.

Харизмалы билік. Харизма -  бұл өте кең қолданылатын үғым (Adair-Toteff, 
2005, L. Oakes, 1997, S. Turner, 2003, Werbner and Basu, 1998). Бүқаралық ақ- 
парат қүралдары және жалпы жүртшылык саясаткерді, кино жүлдызын не- 
месе рок-әншіні харизматикалық түлға ретінде қабылдауға асық. Бүл, әрине, 
ол адамның керемет қасиеттерге ие екенін білдіреді. Харизма ұғымы Макс Ве- 
бердің еңбегінде маңызды рөл атқарады, бірақ оның түжырымдамасы бүпнп 
күндегі көпшіліктің түсінігінен әлдеқайда ерекше. Вебер харизмалы көшбас- 
шының ерекше сипаттамалары бар екенін жоққа шығармағанымен, оның ха
ризма сезімі шәкірттер тобына және олардың харизмалы көшбасшыны анық- 
тау қабілетімен байланысты болады (D.N. Smith, 1998). Вебердің ұстанымын 
айқын көрсетудің бір мысалы -  егер шәкірттер жетекшісін харизмаға ие деп 
анықтаса, онда ол шын мәнінде қандай да бір тамаша қасиеттерге ие болу-бол- 
мауына қарамастан, харизмалы көшбасшы болуы мүмкін. Демек, қарапайым 
адам да харизмалы көшбасшы бола алады. Ең бастысы, мүндай көшбасшы жай 
адамдардан дараланып, ғажайып, асқақ, қарапайым адамның колы жетпейтін, 
сиқырлы қасиеттер иесі ретінде қабылданады (Міуаһага, 1983).

Харизма мен төңкеріс. Вебер үшін харизма революциялық күш болды, әлеумет- 
тік әлемдегі ең маңызды революциялық күштің бірі. Дәстүрлі билік шын мәнін- 
де консервативті болғанымен, харизмалы көшбасшының көтерілуі осы жүиеге 
(сондай-ак рационалды-қүкықтық жүйеге) қауіп төндіреді және бүл жүйенщ 
күрт өзгеруіне әкелуі мүмкін. Харизманың революциялық күш ретінде айырма- 
шылығы, ол актордың санасында өзгерістер туғызады. Бүл «субъективті немесе 
ішкі қайта бағдарлауға» әкеп соқтырады. Мүндай өзгерістер «басты мақсаттар 
мен әрекет бағытын әлемнің әртүрлі мәселелеріне қатысты барлык көзқарас- 
тардың толығымен жаңадан бағдарлануы арқылы өзгертуге» алып келуі мүмкін 
(Weber, [1921] 1978:245). Алайда Вебер мүнда жеке адамдардың пікірлері мен 
әрекеттеріндегі өзгерістерді қарастырғанымен, ол өзгерістер тәуелді айныма- 
лылар мәртебесіне ықпал етеді. Вебер билік қүрылымындағы өзгерістерге, яғни 
харизматикалық биліктің өсуіне назар аударды. Мүндай жаңа билік қүрылымы 
пайда болған кезде, адамдардың ой-пікірі мен әрекеттерін түбегейлі өзгертуі әб-
ден мүмкін.

Вебердің теориялык жүйесіндегі басқа үлкен революциялық күш және одан 
әлдеқайда қызықты нәрсе -  бүл (формалды) рационалдық. Бүл арада харизма 
акторлардың ақыл-ойларын өзгертетін ішкі революциялық күш болса, Вебер 
(формалды) рационалдықты сыртқы революциялық күш деп білді. Ол алдымен 
қоғамның қүрылымын, кейін адамдардың ойлары мен әрекеттерін өзгертеді. 
Рационалдык туралы, оның революциялық қуаты жөнінде одан да көп айтуға
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болады, бірақ бұл -  харизманы революциялық фактор ретінде талқылауға жол 
бермейді, себебі Вебер бұл туралы өте аз жазған.

Харизмалык, цйымдар және харизма рутинизациясы. Харизманы талдауды 
Вебер дәстүрлі билікті қарастырғаны сияқты, идеалды типтік бюрократиядан 
бастады. Ол шәкірттері мен қызметкерлер штаты бар харизматикалық билік құ- 
рылымы бюрократиялық жүйеден қаншалық дәрежеде ерекшеленетінін анық- 
тауға үмтылды. Идеалды типтегі бюрократиямен салыстырғанда, харизмалы 
көшбасшының қызметкерлері іс жүзінде ешқандай есепте жоқ. Қызметкерлер 
техникалық дайындықтан өтпейді, бірақ олар харизмалы қасиеттеріне немесе, 
кем дегенде, харизмалы көшбасшыға үқсас қасиеттерге ие болғанына қарап таң- 
далады. Олар иеленетін кеңселердің айқын иерархиялық сипаты жоқ. Олардың 
жүмысы мансап емес және ешқандай жарнамалық акциялар, нақты тағайындау- 
лар немесе жүмыстан босату сияқты шаралар жүзеге асырылмайды. Харизмалы 
көшбасшы жағдай реттей алмайтындай деңгейге жетіп, ширыққан кез келген 
жайтқа араласуына болады. Ұйымда әкімшілік органдары тарапынан арнайы 
бекітілген ресми ережелер мен жаңа пайымдауларды басшылыққа алатын еш- 
қандай тәртіп жүйесі жоқ. Осы, өзге де тәсілдермен Вебер харизмалы көшбасшы 
үжымының мөлшері бюрократиялық үйым түріндегі қызметкерлерге қарағанда 
«айтарлықтай төмен» деп тапты.

Харизмалы көшбасшының кету мәселесін көтеру үшін қызметкерлер (ізба- 
сарлар да) орнықты үйым қүрудың әртүрлі стратегияларын ойластырады. Қыз- 
меткерлер жаңа харизмалы көшбасшы іздеуі мүмкін, бірақ іздестіру сәтті болса 
да, жаңа келген көшбасшыда алдыңғыға тән аураның болуы екіталай. Оған коса, 
топтың болашақ харизмалы көшбасшыларды анықтауына мүмкіндік беретін 
ережелер жинағы дайындалуы мүмкін. Бірак мүндай ережелер тез дәстүрге ай- 
налады және харизмалы жетекшілікке тән нәрсе дәстүрлі билік болып қалыпта- 
су жолына түседі. Не болтан жағдайда да, жетекшілік табиғаты түбегейлі өзге- 
реді, өйткені харизманың жеке сипаты жойылады. Тағы бір әдіс -  ол харизмалы 
жетекшіге өзінің ізбасарын тағайындауға және осылайша харизманы симво- 
ликалық түрде келесі біреуге табыстауға мүмкіндік беру. Таты да, оның сәтті 
болатыны немесе ұзақ мерзімді болашақта сәтті болатыны күмәнді. Басқа ст- 
ратетията сәйкес қызметкерлер мирасқорды татайындайды және бүл таңдауды 
ірі қауымдастық мақүлдауы тиіс. Қызметкерлер де салттық сынақтама даярлай 
алады, ал жаңа харизмалы жетекші сынақтан сәтті өткен болып табылады. Бірақ 
бүл шаралар сәтсіздікке ұшырайды. Ақыр аятында, харизма рутинизацияланып, 
бүрынтыдай харизма күйінде қала алмайды; ол дәстүрлі не рационалды-қүқық- 
тық билікке (немесе Католик шіркеуі сияқты институттантан харизманың бір 
түріне) өзтеруі тиіс.

Шындытында, Вебер еңбектерінен біз тарихтың басты теориясын табамыз. 
Сәтті болтан жатдайда харизма бірден рутинизация батытына қарай жылжиды. 
Бір жолы рутинизациялантан харизма дәстүрлі немесе рационалды-қүқықты 
билікке айналу жолына түседі. Харизма сол күйдің біреуіне ентен кезде, цикл- 
дің жаңадан қайталануы үшін нетіз қаланады. Детенмен циклдік теорияны үс- 
тантанына қарамастан, Вебер қазірті әлем түбетейлі өзгеріске үшырады және 
бізді харизманы рационалды-құқықтық билік батытында рутинизациялантан 
деп қарастырута бейім деп сенді. Оның үстіне, ол биліктің рационалды жүйе- 
сін мықты және харизмалы қозталыстарта дес берместей мытым деп есептеді. 
Қазірті рационалдантан әлем харизманың едәуір революциялық күш ретінде
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кұрып кетуі әбден мүмкін екенін білдіреді (Seligman, 1993). Вебер: «Рацио-
им льш  тегеурінді және маңызды револю-циялық күш», -  деп тұжырымдады.

«Шынайы вмір». Бұл бөлімде биліктің үш түрі 
келген н і к Г л п Г " ®  ’■“ ■'ь.ланады, бірак Вебер шьшайы өмірде билікті» кез 
бГп„7 п  ™  УШ типтің біріктірілуін камтитьшын жақсы
б ЛД1. Осылаиша, Франклин Д. Рузвельттін АҚШ президент! ретінде барлык 
ү непзде мемлекетті басқарғаны туралы айтуға болады. Ол бірқатар рацио-
төоДншГпеГ” '"  президент болып сайланды. А л а ^ а  ол
төрт НШ1 рет президенттікке саиланған кезде, осы баскарудын басым бөлігі дәс-

Г  -баТ аР -рь,
оны харизмалы көшбасшы ретшде таныды (McCann, 1997).

Бақылаудың үш нысаны мүнда параллель қүрылымдар ретінде ұсынылға- 
ли^Лолад^^^^ тұрақты шиеленіс және кейде олардың арасында конф-
төнліоел, о  Л  ' көшбасшы биліктін баска нысандарына үнемі кауіп
төндіреді. Ол билікке келгеннен кейін өзіне екі бағыттан төнетін қаүіптін 
алдьш алып, жоюы керек. Тіпті харизмалы билік табысты жүзеге асырыла- 
тын болса да, оньің динамизмін және алғашқы революциялық сапасын сақтау

т ү р а к тТ д Г ^ ы ж Г  Рационалды-кұкыктык бнліктін
к ^ л и к Г б а Г ғ г е Г к ° Г ” ньісандардың өмір сүруіне кауіп төндіретін 
конфликт бар. Егер Вебердщ тұжырымы дүрыс болса, біз биліктің үш ныса
ны арасындагы шиеленіс жойылатын болашакка, рационалды-күГыкГк жү- 

нщ елеусіз гегемония әлеміне тап болуымыз мүмкін. Бүл -  Веберді қаттіі
үміГ-" кТамны^^ когамның «темір торы». Осындай қогамда жалгыз 
үміт коғамнын мәжбүрлі биліпнен кандайда бір жолмен кұтылып шыга- 
тын жеке харизматикалык тұлгалар. Бірақ оқшауланған адамдардың аз гана

д f д ә p м S “ ‘' “ " ®'°РР’'Ра™плык машинанын алдын-

Рационалдандыру

Соңгы жылдары Вебердің әлеуметтануынын негізі рационалдандырудан тү-

1981 ііса 1988? К Scaff, 1989, 2005; Schluchter,
пып -  R» аитуынша, «Вебердін кең және аукымдь, такы-

^рационализм!» және оның 
бірегеи панда болуы мен дамуына ден коюы онын әлеуметгануының күретамы-
L (1994:18).  Дегенмен Вебердің жұмыстарынан рационал- 
да^ырудың  накты аныктамасын табу өте киын. Шындығында, Вебер термин- 

ң әртүрлі аныктамаларымен жұмыс істед! және ол каидай да б!р талкылауда
колданатын аныктамасын нактылайалмады (Brubaker, 1984:1). Б ұры найтка^-
“ “  г ? ” • рационалдыкты аныктады. Шын мәнінде, ол оның ек! түрін бөліп
көрсетті: максатты және күндылыкты рацноналдык. Алайда бұл үгы Л а р  ә р Г т  
^рлерш е жатады. Олар оның манызды бөлігі болганымен, Вебердің кен аукым- 
б а г Г ™ ™ ? " т ү с ! н ! г і н е  багдарланбаған. Веберд! фрагменттелген әрекет 
бағыттары ^  кызыктырды. Онын карастырған басты мәселесі өркениеттер инс- 
титуттар, ұиымдар, страталар, тантар мен топтардагы заңдылык™  жГне әр ^ ет  
үлплершен тығыз баиланысты. Дональд Левин (1981а) Вебердің «объективті»
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рационалдыққа, яғни сыртқы жүйелеудің кейбір үдерісіне сәйкес келетін әре- 
кетке мүдделі екенін айтады. Стивен Калберг (1980) Вебер жұмысында төрт не- 
гізгі (объективті) рационалдықты анықтау арқылы пайдалы қызмет атқарады 
(Левин өте үқсас дифференциацияны үсынады).

Рационалдықтың бүл түрлері «рационалдандыруды мәдени-әлеуметтік үр- 
діс ретінде зерттеуде қолданылатын (Вебер) негізгі эвристикалық құралдар» 
болды (Kalberg, 1980:1172; for an application, see Takayama, 1998).

Рационалдық типтері. Бірінші түрі -  бүл практикалық рационалдық, Калберг 
оны «адамнын таза прагматикалық және эгоистік мүдделеріне қатысты дүнияуи 
белсенділікті қарайтын және сынға алатын өмір салты» (1980:1151) деп анықта- 
ды. Практикалық рационалдықты қолданатын адамдар шындықты қабылдайды 
және осыдан туындайтын қиындықтармен күресудің барынша тиімді жолдарын 
іздейді. Бүл рационалдық түрі қарабайыр сиқырлы байланыстардың үзілуінен 
пайда болды. Сондай-ақ ол трансөркениетті және транстарихи түрғыда өмір 
сүреді; демек, қазіргі Батыс қоғамымен шектелмейді. Рационалдықтың мүндай 
түрі күнделікті өмірден тысқары кез келген нәрсеге қарсы. Ол адамдарды бар- 
лык тәжірибеде қолданылмайтын қүндылықтарға, діни немесе зайырлы утопия- 
ға, сондай-ақ интеллектуалдардың теориялық рационалдығына, біз қазір қарас- 
тырғалы отырған рационалдық түріне сенімсіздікпен қарауға әкеледі.

Теориялыц рационалдык, әрекет арқылы емес, барынша абстракт үғымдар ар- 
кылы шындыкты меңгеру үшін когнитивті күш-жігер аясын камтиды. Ол ло- 
гикалык түжырым, индукция, себеп-салдардың атрибуты және т.б. абстрактілі 
когнитивті процестерді камтиды. Рационалдыктың бұл түрін ертеректегі тарих- 
та сикыршылар мен діни кызметкерлер, кейіннен философтар, төрешілер мен ға- 
лымдар айтарлыктай жүзеге асырды. Практикалык рационалдыкка Караганда 
теориялык рационалдык актордың әлемді мағыналы ғарыш ретінде түсінуге 
талпынысында күнделікті шындык шегінен асып түсуге итермелейді. Практика
лык рационалдык сиякты, ол да трансөркениетті және транстарихи. Зияткерлік 
рационалдыктың әрекетке әсері шектеулі. Ол когнитивті процестерді камтиды, 
кабылданған әрекеттерге эсер етпейді және косымша жаңа әдістерді жанама 
түрде енгізе алады.

Субстантивті рационалдык, (тәжірибелік рационалдык сиякты, бірак теория
лык рационалдык емес) күндылык кластерлер аркылы әрекеттерді үлгілерге бі- 
рынғайлайды. Субстантивті рационалдык күндылыктар жүйесі контекстінде мак- 
сатты таңдауды камтиды. Бір кұндылык жүйесі баскасынан үстем рационалды 
(субстантивті) емес. Осылайша бүл рационалдыктьщ түрі тағы трансөркениетті 
және транстарихи түрде сәйкес күндылык постулаттары бар жерде де болады.

Акыр соңында, Калбергтін көзкарасы бойынша, ең маныздысы -  формалды 
рационалдык, ол максат пен амалдарды есептеуді камтиды (Cockerham, Abel, 
and Luschen, 1993). Дегенмен егер де тәжірибелік рационалдьщта бүл есеп- 
теу прагматикалык сана-сезімге катысты орын алса, формалды рационалдык- 
та «жалпыга ортак колданылатын ережелер, зацдар мен нормаларга» байла- 
нысты кездеседі. Брубейкердің пікірінше, «өнеркәсіптік капитализмнің рацио- 
налдығына ортак формалистік заң мен бюрократиялык баскару онын заттанған, 
институттанған, жекеден жоғары нысаны; әр салада рационалдык әлеуметтік 
күрылымда жүзеге асады және адамдарға сырткы нәрсе ретінде карсы келеді» 
(1984:9). Вебер мүны бюрократиялык рационалдандырудын ерекше жағдайын- 
да нактылай түседі:
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«Бюрократиялық рационалдандыру... әрбір экономикалык кайта kvdv 
иякты «сырттан» техникальщ щралдармен революция жасайды Ол 

сшдьшен материаадык жене елеуметтік тертіпті езгертеді жене 
көмегшен беишделу жағдайларын өзгерте отырып, адамдарды өзгерте^

ж а г д а і а р " » ^ ® ’’^ '  аркыль. бейімделу

(Weber, [1921] 1978:1116)

са ’■Р^ч^рхениетті және заманауи бол-
пайда боллвГк индустрияландырудың дамуымен Батыста гана

сымызда формалды рационалдыкты әлдекашан кездестіргенбіз^'^ ^

р " ~ л Г Г п С : :^ ^ ^

W eL r’ 921И 978 95Г ^ 0П̂ 7 * ' ' ' ’" ^ ^ ^  ҮЙьшдарда (I. Cohen, 1981: хххі;
торы P e L a e  ( S a n  1 9 7 ^  курылымдардын демір
ле пяйяяттаигті-т R f  ’ гуакіап, 1981) әсерлі және саналы түп-

бар ^ л "  ™  Р^'^'^^даВДь.рудын ортақ теориясы
(Weber [19271 1981-341 Пл * ^^“■’ 'ОРиялык жүие» идеясын қабылдамады

— = ~

ерекшеленетін елі Вебрп ”^^есе институттың рационалдандырылуынан

ф о З = о «
1984). Мысалы, .Экономика жене цогамда» Вебер былай дейді:
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«Зауыттардағы, басқа жерлердегі, әсіресе бюрократиялық мемлекеттік 
машинадағы сияқты, бүкіл рационалдандыру процесі шебердің қолында, 
ұйымның материалдық құралдарын орталықтандыруға ұқсас. Осылай- 
ша тәртіптілік барған сайын көп саланы бағындыра түседі, өйткені саяси 
және экономикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру әлдеқайда рацио- 
налдандырылған болады. Бұл әмбебап құбылыс харизманың және жеке 
мінез-қүлықтың маңыздылығын шектейді».

(Weber, [1921] 1978:1156)

Формалды рационалдандыру біздің басты мәселеміз болады және тек бұл 
бөлімде ғана емес.

Формалды және субстантивті рационалдық. Формалды рационалдықтың 
негізгі сипаттамаларын анықтау үшін біршама күш-жігер жүмсалды. Ритцер- 
дің пікірінше, формалды рационалдық алты негізгі сипаттама бойынша анық- 
талуы мүмкін (Ritzer, 1983, 2013): 1) Формалды рационалдық қүрылымдар мен 
институттар есептеулерді немесе есептелетін және санауға болатын нәрселерді 
атап көрсетеді. 2) Тиімділікке, алға қойылған мақсатқа жетудін таңдаулы жол- 
дарын табуға назар аударады. 3) Алдын ала болжауды немесе заттар әр уақытта 
не болмаса әр орында үқсас әрекет етуін қамтамасыз ету мәселесі туындайды.
4) Формалды рационалдық жүйе адам технологиясын бірте-бірте азайтады 
және сонында адам технологиясын адами емес технологиямен алмастырады. 
Адамға тән емес технологиялар (компьютерлік жүйе сияқты) адами техноло- 
гияларға Караганда есептелетін, тиімді және болжамды деп қарастырылады.
5) Формалды түрде рационалды жүйелер белгілі бір белгісіздіктерді, әсіресе 
оларда жүмыс істейтін немесе олардың қызметін пайдаланатын адамдар туғыз- 
ған белгісіздіктерді бақылауға үмтылады. 6) Рационалды жүйелерде олармен 
байланысты адамдарға және жүйелердің өздеріне, сондай-ақ үлкен қоғамға 
(Sica, 1988) қатысты көптеген иррационалдық салдар пайда болады. Вебер- 
дің ойынша, рационалдық иррационалдықтың бірі -  бүл әлемнін таңырқатып, 
еліктіретін сиқырлы, адамдар үшін анағүрлым манызды қасиетінің төмендеуі 
(М. MacKinnon, 2001, Ritzer, 2010a, М. Schneider, 1993).

Формалды рационалдық рационалдықтың басқа барлық түрінен ерекшеле- 
неді, бірақ субстантивті рационалдықпен қайшы келеді (Brubaker, 1984:4). Кал- 
берг Вебердіц мына ойын растайды, екі рационалдықтың екі түрінін арасындағы 
конфликт «Батыста рационалдандыру үрдістерінін дамуында айрыкша рөл ат- 
карады» (1980:1157).

Рационалдыктың төрт түрі арасындағы айырмашылыктан баска Калберг 
олардың өмірдің әдіснамалык әдістерімен таныстыру кабілетін карастырады. 
Практикалык рационалдыкта мұндай кабілет жок, себебі ол жағдайларды ретке 
келтіру емес, оларға жауап кайтаруды камтиды. Теориялык рационалдык когни- 
тивті сипатка ие, сондыктан практикалык рационалдыкты шектеуге мүмкіндігі 
өте шектеулі және ең дүрысы -  өндіруші емес, соңғы өнім болғанға ұксайды. 
Вебер үшін субстантивті рационалдык -  бүл «өмірдін әдістемелік әдістерін 
енгізу әлеуеті бар» жалгыз тип (Kalberg, 1980:1165). Осылайша Батыста өмір- 
діц әдістемелік әдісіне негізделген ерекше субстантивті рационалдык -  каль
винизм практикалык рационалдыкты бағындырды және формалды рационал
дыкты дамытуға мүмкіндік туғызды.
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Вебер Батыста материалдық рационалдықтың басқа рационалдықтан, әсі- 
ресе формалды рационалдықтан гөрі маңыздылығы азайғанға алаңдады. Осы- 
лайша, бюрократия мен капиталист сияқты формалды рационалдықты қолда- 
натындар Батыста үстемдік құрып, «Батыс өркениетінің ең жоғары мұраттарын 
бейнелейтін тип -  түпкілікті қүндылыктарға байланысты әрекет сабақтастығын 
сақтаған автономды және еркін адам» (Kalberg, 1980:1176) жойылып кетеді (for 
an alternative view on this, see Titunik, 1997).

Әртүрлі әлеуметтік жағдайдағы рационалдандыру. Бұл жерде Вебер ра- 
ционализациясының төрт түрі арасындағы айырмашылыктар атап өтілсе де, 
олардың ішінде бірқатар үқсастықтар бар. Осылайша біз бір жағдайдан екін- 
шісіне ауысқан кезде, Вебер сияқты кейде рационалдандырудың жалпы және 
нақты бір түрлеріне назар аударамыз.

Экономика. Энгерманға (2000:258) сирек сілтеме жасалса да, «Вебер әдетте 
неоклассикалық экономика деп аталатынның әдіснамалық негізін баяндады» 
деп пайымдайды. Бүған идеалды тип, әдіснамалық индивидуализм және ең бас- 
тысы, рационалдык пен рационалдандыру кіреді. Вебердін экономикалық инс- 
титуттың рационалдандырылуы туралы ойларын ең жүйелі түрде таныстыруын 
онын General Economic History («Жалпы экономикалык тарихы») еңбегінен кө- 
руге болады. Вебер «базардаш адамдардың күрес-мүдделерінен пайда болатын 
ақшалай бағаға бағдарланған функционалды үйым» ретінде анықталған рацио- 
налды экономиканың нақты мысалы -  Батыстағы рационалды капиталистік 
экономиканың дамуынаалаңдаушылықбілдірді (Weber, [1915] 1958:331). Жал
пы эволюциялық үрдіс болса да, Вебер әрдайым капитализмнің әр-түрлі қайнар 
көздері, балама жолдары мен одан туындайтын бірқатар нәтижелерді байқап, 
ескертеді (Swedberg, 1998). Шындығында, эволюциялық өзгерістердін социа- 
листік теориясынан бас тарту барысында Вебер «жалпы эволюциялық жүйе» 
идеясын қабылдамайды ([1927] 1981:34).

Вебердің еңбегі үй шаруашылығы, рулық қауымдар, ауылдар және жеке қо- 
нысты экономика сияқты түрлі иррационалдық және дәстүрлі нысандарды бей- 
нелеуден басталады. Мысалы, феодализмде жерге иелік ету, Вебердін ойынша, 
дәстүрлі деп сипатталды, «шаруалар еңбек күші ретінде колданылатын ауқымды 
көлемде кәсіпкерлікті дамытуға бастамашы болмаған» ([1927], 1981:72). Алай- 
да Х ІІ-Х ІІІ ғасырларда Батыста шаруалар мен жерлер лордтың бақылауынан 
босатылып, ақша экономикасы енгізілгеннен кейін феодализм күйрей бастады. 
Осы күйреу кезінде жеке қонысты жүйе «капиталистік бағытта дамудың күшті 
үрдісін көрсетті» (Weber, [1927] 1981:79).

Орта ғасырдағы бұл кезеңдерде қалалар дами бастады. Вебер шикізатты 
трансформациялаумен айналысатын индустрияның қалалық дамуына көп ко
ны бөледі. Вебер үшін үй қауымдастығының қажеттіліктерінен тыс өнеркә- 
сіптік өндірістің дамуы өте маңызды болып саналады. Қалада еркін қолөнер- 
шілердің өсуі байқалады. Олар орта ғасырларда Батыста дамыды, өйткені, бір 
жағынан, бүл қоғам басқаларына карағанда түтыну қажеттіліктерін арттырды. 
Түтастай алғанда, нарықтар мен сатып алушылар көп болды, ал шаруалар са- 
тып алу қабілетіне көбірек ие болды. Екінші жағынан, күштер қолөнершілердің 
негізгі баламасы -  қүлдарға қарсы әрекет етті. Қүлдық тым пайдасыз және тым 
түрақсыз деп табылды, ол құлдардың еркіндігіне жол ашқан калалардын өсуі- 
мен түрақсыздана түсті.



4-тарау • Макс Вебер 151

Батыста еркін қолөнершілермен бірге Вебер «кәсіп түріне сәйкес мамандан- 
дырылған... жұмысты ішкі реттеу және сырттағы адамдарға қарсы монополия 
(тән )... қолөнершілердің ұйымы» деп анықтайтын гилъдияның дамуы пайда бол- 
ды...» ([1927] 1981:136). Қауымдастықбостандығы гальдияларға да тән. Көп ма- 
ғынада рационалды болғанымен, гильдияларда да дәстүрлі, антикапиталистік 
аспектілер болған. Мысалы, бір шебердің басқаларына қарағанда көбірек капи- 
талға ие болуына рүқсат етілмеді және бұл талап ірі капиталистік үйымдардың 
дамуына кедергі жасады.

Орта ғасырлар аяқтауға таяған сайын гильдиялар құлдырай бастады. Құл- 
дырау маңызды болды, себебі дәстүрлі гильдиялар технологиялық прогресс 
жолына кесе-көлденең түрды. Гильдия жүйесін тарату арқылы отандық өндіріс 
жүйесіне, әсіресе тоқыма өнеркәсібіне кең өріс ашылды. Мұндай жүйеде өндіріс 
орталықсыздандырылды, жұмыстың көп бөлігін жүмысшылар үйлерінде істеді. 
Ішкі жүйелер бүкіл әлемде табылғанымен, тек Батыста қожайындар өндіріс құ- 
ралдарын (мысалы, құрал-саймандар мен шикізат) бақылап, кәсіпорынға билік 
жүргізу үшін, бұларды жүмысшыларға үсынды. Батыста толығымен дамыған 
ішкі жүйе қалыптасқанымен, әлемнің басқа бөліктерінде оған кландық жүйе 
(Қытай), касталық жүйе (Үндістан), дәстүрлі және еркін жұмысшылардың жоқ- 
тығы сияқты кедергілер жол бермеді.

Содан кейін Вебер шеберхананың (алдыңғы қатарлы техникасыз орталық 
жүмыс орнының) дамуын және XIV-XVI ғасырлардағы зауыттың пайда бо- 
луын егжей-тегжейлі баяндайды. Вебердің пікірінше, фабрика қолөнер немесе 
ішкі жүйеден емес, солармен қатар пайда болды. Сол сияқты зауыт техниканың 
даму жетістіктеріне байланысты болмады; осы екі оқиға бір-бірімен байланысты 
болды. Зауыт мамандандырылған және үйлестірілген іс-шараларды, кәсіпкер- 
дің өндіріс құралдарына иелік етуін, кәсіпкердің негізгі капиталын және мүндай 
капиталдандыруға қажетті есеп жүргізу жүйесін жүзеге асыратын еркін еңбек- 
пен сипатталды. Мұндай зауыт, Вебердің пікірінше, капиталистік үйым болды. 
Зауыттың дамуымен қатар, Вебер қазіргі капиталистік экономиканың басқа да 
компоненттерінің, мысалы: озық техника, көлік жүйесі, ақша, банк id, қызығу- 
шылықтар, бухгалтерлік есеп жүйесі және т.б. дамуын талдап көрсетеді.

Вебер үшін қазіргі рационалды капиталистік кәсіпорындардың нақты анық- 
тамасы оның заманауи бухгалтерлік есеппен байланысынан айқын көрінеді. 
Бүрынғы уақытта Батыс елдерінде, сондай-ақ басқа қоғамдарда жеке есептеу 
кәсіпорындары болған. Дегенмен бүкіл қоғамның күнделікті қажеттіліктері ка- 
питалистік әдістермен және кәсіпорындармен қамтамасыз етілген кезде ғана ко
там капиталистік болып саналады. Мүндай қоғам Батыс елдерінде ғана, онда да 
XIX ғасырдың ортасынан бастап қана кездеседі.

Капиталистік жүйенін дамуы экономиканың, сондай-ақ үлкен қоғамның 
жағдайларына тәуелді болды. Экономиканың ішінде кейбір алғышарттар ау- 
қымды және тұрақты сүранысқа ие еркін нарықты, ақшалай экономиканы, ар- 
зан және рационалды технологияларды, бос жүмыс күшін, тәртіпті жұмысшы 
күшін, капиталды есепке алудың рационалды әдістерін және жарна, акциялар- 
ды және т.б. пайдаланумен байланысты экономикалық өмірді коммерциялан- 
дыруды қамтиды. Экономикалық алғышарттардың көбі тек Батыста табылған. 
Экономикадан бөлек Вебер «кәсіби басқару, мамандандырылған шенеуніктер 
және азаматтық заңға» ([1927] 1981:313) негізделген қазіргі заманғы мемлекет, 
«заңгерлер тарапынан жасалған және рационалды түрде түсіндірілген және 
қолданылған» рационалды заң ([1927] 1981:313), қалалар, заманауи ғылым мен
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технологиялар сияқты қажетті бірліктер қатарын анықтады. Оған Вебер біз ке- 
лесі бөлімде қозғайтын факторды қосады: «өмір сүрудің рационалды этикасы... 
айқын рационализмге алып келетін өмір сүруді ретке келтіретін діни негіздер» 
([1927] 1981:313—314). Экономикалық алғышарттар сияқты бүл экономикалық 
емес болжамдар жүйесі тек Батыста орын алды. Негізгісі — рационалды эконо- 
миканың дамуы қоғамның қалған бөліктерінде көптеген экономикалық емес 
күштерге тәуелді.

Дін. Осы бөлімде діннің рационалдандыруына баса назар аударатын болсақ 
та, Вебер ертедегі, қарабайыр діндердің — әлемнің көп бөлігіндегі діндердің — 
рационалдықтың өсуіне қаншалықты кедергі келтіргенін талдауға көп уақыт 
жүмсады. Вебер «қасиетті дүние бірегей, өзгермейтінін» атап айтты ([1921] 
1978.406). Осы көзқарасқа қарамастан, Батыстағы діннің өзгеруі тоқтамады; бүл 
рационалдандыруға қатысты болды және ол қоғамның басқа салаларын рацио- 
налдандыруда маңызды рөл атқарды (Kalberg, 1990).

Алғашқы діндер таңғаларлық көп қүдайлардан түрды, бірақ рационалдан- 
дыру арқылы анық және дәйекті құдайлардың жиынтығы (пантеон) пайда 
болды. Алғашқы діндерде түрмыстық қүдайлар, туыстық қүдайлар, жергілік- 
ті саяси қүдайлар, кәсіптік және кәсіби қүдайлар болды. Біз Вебердің рацио
налды мәдени күштің (теориялық) осы көп құдайлардың пайда болуына себеп 
болатынына сенгенін анық біле аламыз: <^Ак,ыл-парасатп әмбебап қүдайлар- 
дың басымдылығын қалады және пантеонның кез келген бірізді кристалда- 
нуы жүйелі рационалды қағидаларға негізделген» ([1921] 1978:417). Құдай- 
лар пантеоны — Вебер талқылаған дінді рационалдандырудың жалғыз ғана ас- 
пектісі болған жоқ. Ол сонымен қатар осы дамудың бір бөлігі ретінде қүдай- 
лардың қүзыреттілігін шектеуді, монотеизмді және қүдайлардыц антропомор- 
физациясын қарастырды. Әлемдік діндерге қысым көп елдерде бар, әйтсе де 
Батыста рационалдандыруға кедергі келтіретін қысымға қарсы түру жолдары 
қарастырылған.

Вебердің рационалдандырудың мәдени түжырымдамасы болғанымен, ол 
оны жай «сонда» адамдарға әрекет етуді талап ететін күш ретінде қарастырма- 
ды. Онда топтық ақыл түжырымдамасы жоқ еді. Дін саласында, рационалдан- 
дыру нақты адам топтарымен, әсіресе дін қызметшілерімен байланысты. Атап 
айтқанда, кәсіби түрде дайындалған діни қызметкер — рационалдандырудың 
тасымалдаушысы және дамытушысы. Бүл орайда дін қызметкерлерініц діни 
жүйені анағүрлым иррационалды түрде қолдайтын сиқыршылардан айырма- 
шылығы бар. Дін рационалдығы бірнеше себептермен түсіндіріледі. Қатысу- 
шылар жүйелі оқыту бағдарламасынан өтеді, ал сиқыршыларды оқыту жүйе- 
лі емес. Сондай-ақ дін қызметшілері -  өз саласының білгір мамандары, ал си- 
қыршылар әдетте маман емес. Соңында, дін қызметшілері жүйелі түрде діни тү- 
жырымдардың жиынтығына ие, бүл да оларды сиқыршылардан даралайды. Дін 
қызметшілерін рационалдандыру процесінің өнімі және тездетушілері деуге де 
болады.

Рационалдандыруда шешуші рөл атқаратын жалғыз топ -  дін қызметшілері 
емес. Бүл үдерісте пайғамбарлар мен ақиқат іздеушілер де маңызды. Пайғамбар- 
ларды дін қызметшілерінен олардың жеке бейімдігі, эмоция уағызы, доктрина- 
ны жариялауы, олардың көпшілікке танымал еместігі және бір өздері жүмыс іс- 
тейтіні ерекшелеуі мүмкін. Пайғамбардың басты рөлі — христиандарды жүмыл- 
дыру, өйткені ізбасарлар тобы жоқ жерде дін болмайды. Дін қызметшілерімен
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салыстырғанда пайғамбарлардың ауқымды топ жинауға қажеттілігі жоқ. Вебер 
пайғамбарларды екі түрге бөледі: этикалық және өнегелі. Этпикалык, пайгамбар- 
лар (Мухаммед, Иса мен Көне өсиет пайғамбарлары) Құдайдан тікелей тапсыр- 
ма алған және ізбасарларынан бағынуды этикалық міндет ретінде талап етеді. 
Өнегелі пашамбарлар (Будда үлгі) басқаларға жеке мысал арқылы діни қүтқа- 
рылу жолын көрсетеді. Кез келген жағдайда пайғамбарлар дін жолына көптеген 
ізбасарларды тартуға қабілетті, дін қызметшілерімен бірге пайғамбардың ізба- 
сарлары діннің жүрегін қалыптастырады. Пайғамбарлар, алдымен, жеке басын 
үлгі етуі мүмкін, бірақ бүл топты түрақты қауымға айналдыру қажет. Осындай 
мирасқорлық қалыптасқаннан кейін дінді рационалдандыру бағытында үлкен 
қадамдар жасалады.

Пайғамбарлар басты рөл ойнайды, бірақ қауым пайда болғаннан кейін 
олардың қажеті болмайды. Шын мәнінде олар, негізінен, иррационалды бол- 
ғандықтан, діннің рационалдығына кедергі болады. Дін қызметшілері мен 
пайғамбарлар арасындағы конфликт өрши түседі, бірақ бүл үзақ мерзімді 
перспективада рационалды діни топтың жеңуіне алып келуі тиіс. Осы конф- 
ликтіде дін қызметшілерін қоғамның қалған бөліктеріндегі рационалдандыру 
қолдайды. Зайырлы әлем әлдеқайда сауатты және бюрократиялы болған са- 
йын, көпшілікті тәрбиелеу мәселесі дін қызметшілері үшін өзекті бола түседі, 
олардың сауаттылығы пайғамбарлар алдында үлкен артықшылық береді. Оған 
коса, пайғамбарлар уағыз айтса, дін қызметшілері күнделікті қамқорлыққа қа- 
тысты тапсырманы орындайды. Уағыз айтудың ерекше маңызы бар, ал діни қыз- 
мет көрсету немесе діни білімін үдайы жетілдіру арқылы дін қызметкерлері ру- 
хани кемелдене түседі. Батыс әлеміндегі шіркеулер рационалдық пасторалдық 
сипатты этикалық дінмен біріктіріп, дінді ерекше ықпалды және рационалды 
етті. Бүл рационалданған дін қаладағы орта таптардың арасынан жаңадан қо- 
сылғандарды баурап алу үшін қолайлы болып шықты, сөйтіп экономикалық 
өмірді, сондай-ақ өмірдің басқа да салаларын рационалдандыруда шешуші рөл 
атқарды.

Зац. Дінді талдау сияқты, Вебер өте иррационалды деп санайтын заңдарды ой 
елегінен өткізіп, сараптай бастады. Қарапайым заң нормаларының жүйесі са- 
раптауды қажет етті. Мысалы, азаматтық тәртіп бүзушылық (қүқық бүзушы- 
лық) пен қылмыс арасында ешқандай айырмашылық болмады. Осылайша, жер 
телімдеріне және адам өлтіруге қатысты қайпіылықтарға байланысты істер қа- 
ралып, қылмыскерлердің бәрінің бірдей жазалануы әбден мүмкін. Сонымен ка
тар қарапайым зандарда ешқандай ресми механизм болмады. Кек алу етек алды, 
қылмысқа жауап қайтарудың басты жолы осы болды, ал заң рәсімдік шараларды 
немесе ережелерді орындаудан босатылды. Көшбасшылар ізбасарлармен емін- 
еркін жүмыс істеді. Осы ерте иррационалды кезеңнен бастап Вебер соттық рә- 
сімдік шараларды дамытудың тиімді жолын қарастырды. Вебердің әдеттегі ііікі- 
рінше, заңның рационалды, жүйелі теориясы тек Батыста ғана дамыды.

Вебер рационалды қүқықтық жүйені жасаудың бірнеше кезеңін анықтады 
(Shamir, 1993). Ерте кезең занды пайғамбарлар арқылы харизматикалық қүқық- 
тық сырды апіуды қамтиды. Сонда ғана заңды қүзыреттілігі бар қүрметті түлғалар 
заңды эмпирикалық түрде дайындап, негіздейді. Кейінірек зайырлы немесе тео- 
крати5ілық билік заңдарды күштеп қолдана бастайды. Ал қазіргі жағдайда заң жү- 
йелі түрде дайындалады: ресми және жүйелі түрде заңгерлік дайындықтан өткен 
түлғалар сот төрелігін жүзеге асырады.
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Вебер заңда дін сияқты кәсібилендіру үдерісіне ерекше мән берді: заңгер 
иамандъітъі Батыс заңъш рационалдандыру үшін шешуші мәнге ие. Әрине, 
басқа да факторлар бар (мысалы, Рим заңының әсері), бірақ заң мамандығы 
оның ой-пікірінде басты орынға ие болды: «саналы түрде қолданылатын қағи- 
далар жиынтығын қүрайтын формалды түрде әзірленген заң ешқашан білім- 
ді мамандардың қатысуынсыз жүзеге асырылмады» (Weber, [1921] 1978:775). 
Вебер көптеген сыртқы ықпалдың болатынын, әсіресе заңды рационалдан- 
дыруға итермелеитін рационалданушы экономика ықпалын жақсы білді, 
әйтсе де «ең маңызды күш — заңгер мамандығын кәсібилендіру» деп санады 
([1921]:1978:776).

Вебер қүқықтық оқытудың екі түрі бар екенін айтады, бірақ рационалды 
қүқықтың дамуына үлес қосатын біреуін ғана айрықша атады. Ол -  цолөнерді 
ок,ыту, шәкірттер шеберлерден, ең алдымен, қүқықты іс жүзіндегі тәжірибе 
барысында үйренеді. Оқытудың мүндай түрі жағдайлық басымдығымен сипат- 
талатын заңның формалды түрін қалыптастырады. Мақсат -  заңның толық- 
қанды рационалды жүйесін қүру емес, керісінше, қайталанатын түрлі ахуал- 
дармен айналысатын практикалық тиімді жағдайларды жасау. Осы жағдайлар 
әлемдегі нақты мәселелерге байланысты болғандықтан, жалпы рационалды 
және жүйелі қүқықтық заң шығарылмайды.

Керісінше, академиялыц к,щык,тыц ок,ыту Батыстың рационалды қүқығы- 
ның негізін қалады. Бүл жүйеде заң теориясы мен ғылымына ерекше назар ау- 
дарылды, басқаша айтқанда, заңды қүбылыстар рационалды және жүйелі түрде 
реттелетін арнайы мектептерде оқытылды. Қалыптасқан заңды ұғымдар дерек- 
сіз нормалар сипатына ие. Бүл заңдарды түсіндіру қатаң формалды және логи- 
калық түрде жүреді. Олар арнайы оқу-жаттығулар кезінде дайындалған заңдар- 
ға Караганда жалпылама болып келеді.

Академиялық қүқықтық оқытудың бірқатар сипаттамалары бар, оның ішінде:

1. Әрбір айқын заңды шешім абстрактілі қүқықтық ұсыныстардың нақты 
жағдайларға қолданылуын қамтиды.

2. Әрбір нақты жағдайда абстрактілі заңды ұсыныстардан логикалық түрде 
шешім қабылдауға мүмкіндік болуы керек.

3. Заңдық-қүқықтық ұсыныстардың мінсіз жүйесі болуы немесе кем дегенде 
солай қарастырылуы керек.

4. Құқықтық мінсіз жүйе барлық әлеуметтік қызметтерде қолданылуы тиіс.

Вебер заң нормалардың мәдени жүйесінен формалды заңдардың анағүрлым 
жетілген қүрылымдық жүйесіне көшіп, «дамығанына тарих куә болды» деген 
пікірді қолдады. Тұтастай алғанда, акторлар барынша көп рационалды қүқық- 
тық жүйе арқылы шектеліп келеді. Бүл дүрыс болса да, Вебер актордың маңыз- 
дылығын назардан тыс қалдырмады. Бір жағынан, Вебер ([1921] 1978:754-755) 
акторлар заңның пайда болып, өзгеріп отыруына пәрменді ықпал етті деп са- 
найды. Алайда заңды жалпы рационалды процестің бөлігі деп қарау жөніндегі 
Батыстағы пікірталас Вебердің осы саладағы жүмыстарының маңызды аспекті- 
сіне айналғаны мәлім.
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Мемлекеттпік щрылым. Саяси жүйені рационалдандыру заңды рационалдан- 
дырумен, сайып келгенде, әлеуметтік жүйенің барлық элементтерін рационал- 
дандырумен тығыз байланысты. Мысалы, Вебер: «Саяси құрылым неғүрлым 
рационалды болған сайын, заңдағы жүйелі иррационалды элементтерді жою 
мүмкін болады», -  деді. Рационалды саяси жүйе иррационалдық құқықтық жү- 
йемен үйлесімді жұмыс істей алмайды және керісінше. Вебер саяси басшылар 
заңды рационалды етудің саналы саясатын ұстанатынына сенбеді; керісінше, 
олар өздерінің рационалды басқару қүралдарының талаптары бойынша осы 
бағытты барған сайын дамыта бермек. Вебер қайтадан акторлар құрылымдық 
(мемлекет) және мәдени (рационалдандыру) күштерді басшылыққа алатыны 
туралы позицияны жақтады.

Вебер мемлекеттік құрылымға «әлеуметтік әрекет территориясы мен адам- 
дардың іс-әрекеттеріне үстемдік ету үшін, әдетте қару-жарақ күшіне сенім арт- 
қан қоғамдастық» деген анықтама берді. ([1921] 1978:901). Мұндай саясат түрі 
барлық жерде әрдайым болмады. Ол жалпылама қорғаныс міндетін атқарған- 
мен, үй шаруашылығына, көршілес қауымдастыққа, экономикалық топқа және 
т.б. жеке ұйым ретінде қызмет етпейді. Вебер саяси қүрылымды әлеуметтік құ- 
рылым ретінде қарастырғанымен, оның жеке әрекет-бағыттарына баға беруде 
аса сақ болды. Оның пікірінше, қазіргі саяси бірлестіктердің аброй-атағы өз мү- 
шелері тағайындаған беделге негізделеді.

Өзінің әдеттегі стратегиясына сай, Вебер мемлекеттік биліктің дамуын қа- 
дағалау үшін қарапайым жағдайларға қайта оралды. Ол зорлық-зомбылық 
қоғамдық іс-қимылдың негізі екенін анықтады. Дегенмен заңды зорлық-зом- 
былықтың монополизациясы мен рационалды реттелуі ерте қоғамдарда бол- 
мағанымен, ғасырлар бойы дамыды. Қарапайым қоғамда болмаған зорлық-зом- 
былықты рационалды бақылау ғана емес, сонымен бірге оның қазіргі заманға 
тән басқа да негізгі функциялары мүлде болмаған немесе рационалды түрде 
реттелмеген. Бүған заң, полиция, сот төреліғі, әкімшілік және әскери қызмет се- 
кілді қызметтер кіреді. Батыста саясаттың өркендеуі осы функцияларды ұдайы 
дифференциациялау және дамытумен тығыз байланысты. Бірақ ең маңызды қа- 
дам -  олардың бірыңғай, үстем, рационалды реттелғен мемлекетте бағынышты 
болуы.

Қала. Вебер Батыста қаланың өсуіне де қызығушылық танытты. Қала феодал- 
дық тәртіпке балама үсынады және қазірғі капитализм, жалпы алғанда, рацио- 
налдықтың дамуына жағдай жасады. Ол қалаға мынадай сипаттама берді:

1. «Бүл -  салыстырмалы жабық елді мекен».

2. «Бүл салыстырмалы түрде өте үлкен».

3. «Нарық дамыған».

4. «Ішінара саяси автономия деуғе болады».

Көптеғен қоғамдарда қалалар осы сипатқа ие болғанымен, Батыс қалалары 
өздеріне тән рационалды сипатта дамып, рационалды үйымдастырылған нарық 
және саяси қүрылыммен ерекшеленді.

Вебер қаланың рационалды формасын не себепті дамытуға болмағанын
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анықтау үшін әртүрлі қоғамдарды қарастырды. Ол Қытайдағы дәстүрлі қауым- 
дастық пен Үндістандағы касталық жүйелердің мұндай қалалардың дамуына 
кедергі жасайтынын анықтады. Бірақ Батыста көптеген рационалдандыратын 
күштер заманауи қаланы қүруға бірлесе күш салды. Мысалы, қаланы дамыту 
салыстырмалы түрде рационалды экономиканы талап етеді. Бірақ, әрине, кері 
тұжырым да дұрыс: экономиканың рационалды дамуы заманауи, өркендеген 
қаланы қажет етеді.

Өнер тпурлері. Вебер ой-пікірінің кеңдігін сезіну үшін әрқилы өнер түрлерін 
рационалдандыру жөніндегі жүмыстарына назар аударып көрейік. Мысалы, 
Вебер ([1921] 1958) «Батыста музыка ерекше рационалды бағытта дамыды» 
деген пікірде болды. Музыкалық шығармашылық кешенді принциптерге не- 
гізделген күнделікті рәсімдер деңгейіне жатқызылды. Батыс әлеміндегі му
зыка «музыка өндірісінің тиімді, танымал құралдармен және түсінікті ере- 
желермен жұмыс істейтін есептеу ісіне айналуын» басынан өткерді (Weber, 
[1921] 1958:1і). Рационалдандыру үдерісі өзі қатысатын барлық институттарда 
шиеленіс тудырса да, дегенмен бүл кедергілер музыкадан басқа жерде онша 
байқалмайды. Өйткені музыка мәнерлі икемділік аренасы болуы керек, бірақ 
ол біртіндеп рационалды және ақыр соңында математикалық жүйе деңгейіне 
дейін төмендейді.

Вебер ([1904-1905] 1958) өнердің басқа түрлерінде де осыған үқсас дамуды 
көреді. Мысалы, сурет өнерінде Вебер «Қайта өркендеу дәуірінде пайда бол
тан сызықтар мен кеңістік перспективаларын рационалды пайдалануды» атап 
көрсетеді ([1904—1905] 1958:15). Сәулет өнерінде «готикалық күмбездің қы- 
сымды бөліп тарату құралы және барлық түрдегі шатыр ретінде, сонымен ка
тар, ең алдымен, алып ғимараттардың конструкциялық принцип! және әлем- 
нің басқа жерлерінде болмаған, орта ғасырда пайда болған осындай мүсін мен 
сурет өнеріне ортақ стиль негізі ретінде рационалды қолданылғанын атап көр- 
сетеді» (Weber, [1904-1905] 1958:15).

Біз Вебердің қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларындағы рационалдандыру 
идеяларын зерттей отырып, талай беттерді парақтадық. Вебер ешқандай жер
де айтпаса да, «рационалдықтың мәдени деңгейіндеғі өзғерістер қүрылымдар- 
дың, сондай-ақ қазіргі заманғы әлемнің жеке ой-пікірлері мен іс-әрекеттерінің 
өзғеруіне әкеліп соғады» деген пікірде болғанын ескерғеніміз жөн. Рационал
дандыру үдерісі нақты қүбылыстармен ғана жеке-дара байланысқа түспейді, 
сонымен қатар әртүрлі әлеуметтік құрылымдарға, жеке адамдардың ойлары 
мен әрекеттеріне кіріктіріледі. Сәл басқаша айтар болсақ, басты мәселе — бүл 
рационалдықтың мәдени жүйесі Вебердің жүмысында себептік басымдыққа 
ие. Мұны Вебердің дін мен экономика арасындағы қарым-қатынас туралы, 
әсіресе дін мен дамудың немесе капиталистік экономика дамуының жоқтығы 
туралы көзқарасын қарастыру арқылы көре аламыз.

Дін және капитализмнің өркендеуі

Вебер өзін «діни түрғыдан жансызбын» деп сипаттағанына қарамастан, өмірі- 
нің көп бөліғін дінді зерттеуге жүмсады (Gerth and Mills, 1958:25). Ол айналысқан 
басты мәселелердің бірі -  әлемдік діндер арасындағы қатынастар мен капиталис- 
тік экономикалық жүйенің Батыста ғана дамуы (Schluchter, 1996). Бүл жүмыс-
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ТЫ Ң  басым бөлігі әлеуметтік-құрылымдық және мәдени деңгейде жүзеге асатыны 
анық; кальвинистердің, буддистердің, конфуцийшілердің, яһудилерлер мен мұ- 
сылмандардың және т.б. ойлары мен іс-әрекеттері (Nafassi, 1998; В. Turner, 1974) 
әлеуметтік құрылымдар мен әлеуметтік институттардағы өзгерістердің ықпалын- 
да болды. Веберді, ең алдымен, әлемдік діндердің идеялар жүйесі, қүндылықтар 
мен нормалардың қазіргі жүйесі ретінде рационалдандыру мен капитализмнің 
«рухы» қызықтырды. Ол сондай-ақ әлемдік діндердің қүрылымдарына, олар W 3- 
мет ететін, рационалдандыруды жеңілдететін немесе кедергі келтіретін қоғамдар- 
дың түрлі қүрылымдық компоненттеріне, капитализмнің және қазіргі әлемнің 
басқа да қүрылымдық аспектілеріне ерекше назар аударды.

Вебердің дін мен капитализм жөніндегі жұмысы мәдениетаралық тарихи 
зерттеулердің кең ауқымын қамтиды, мұнда ол басқа жерлердегі секілді са- 
лыстырмалы-тарихи әлеуметтануды жасады (Kalberg, 1997). Фройнд (Freund, 
1968:213) осы зерттеуге қатысты өзара күрделі байланыстарды көрсетті:

1. Экономикалық күштер протестантизмге эсер етті.

2. Экономикалық күштер протестантизмнен басқа да діндерге (мысалы, ин
дуизм, конфуцийлік және даосизм) эсер етті.

3. Діни идея жүйелері жеке ойлар мен эрекеттерге, эсіресе экономикалық ой- 
лар мен эрекеттерге эсер етті.

4. Діни идея жүйелері бүкіл элемде ықпалды болды.

5. Діни идея жүйелері (эсіресе протестантизм) Батыста экономикалық сек- 
торды жэне іс жүзінде кез келген басқа институтты рационалдандыруға 
көмектесу арқылы ерекпіе ықпалға ие болды.

Бұған тағы біреуін қосуға болады:

6. Батыстық емес элемдегі діни идея жүйелері рационалдандыруға қарсы қү- 
рылымдық кедергілер қүрды.

Діни факторға манызды мэн бере отырып, Вебер өзінің Маркстің жүмысы- 
на қатысты түсінігін бір мезгілде қалыптастырды жэне сынады. Вебер, Маркс 
сияқты, ең алдымен, кең ауқымды жүйелердің өзара байланысының күрделі үл- 
гісімен жұмыс жасады: «Вебердің элеуметтануы элеуметтік қүрылымды күрай- 
тын институттық тэртіптердің өзара эрекеттесуін түсіндіру барысында Маркс 
ілімімен сабақтасып жатты: Вебер жұмысында эскери жэне діни, саяси жэне қү- 
қықтық институттық жүйелер экономикалық тэртіппен эртүрлі жолмен функ- 
ционалды түрде ұштасады» (Gerth and Mills, 1958:49). Шын мэнінде, Вебердің 
Маркспен байланысы өзі мойындағаннан да тығыз болды. Вебер эсіресе ертерек 
кезде діни идеяларға басымдык берсе де, кейінірек идеялық жүйелер емес, ма- 
териалдық күштердің манызы зор екенін көріп, басқаша қорытынды шығарды 
(Kalberg, 1985:61). Вебердің пікірінше, «идеялар емес, материал мен идеялық 
мүдделер адамның мінез-құлқына тікелей эсер етеді. Дегенмен «идеялар» не- 
гізінде қүрылған «әлем бейнелері» көп ретте тыңнан тартылған жол сияқты 
елестейді, эрбір эрекет мүдделер серпінімен айшықталған жолдардың бағытын 
айқындайды (Gerth and Mills, 1958:280).
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Құтқарылу амалы. Әлемдік діндер мен экономиканың өзара байланысын тал- 
дау кезшде Вебер (1921-,963) күткару жолдарь.ньш тип^огиясын жТсад" 
Аскетизм -  ДШШ1ЛД.КТІҢ алгашкы кен тараған түрі және ол әрекетке бағдарла- 

У̂  Д1Н жолындагылардың дуние кызығынан баз кешуге ұмтылысын бейне- 
леиді. Аскеттік дшдер екі түрге бөлінеді. Бағзы аскетизмге онын жолын куушы- 
ларға заиырлы әлемде жұмыс істемеуге және онын азғыруына карсы күресуге 
агытталган нормалар мен кұндылыктар жиынтығы кіреді (Kalberg, 2001). Ішкі 

дүниелік аскетизм кальвинизмді камтитындыктан, Вебер оган айрыкша ден 
коиды. Мұндаи дш дүнияуи тірліктен баз кешпейді, керісінше, өз мүшелерін 
j^ b ic  істеуге үндейді, сөйтіп олар әлемді кұткарып кала алады немесе күт- 

тарудың жолын табады. Мұндағы айрықша мақсат -  адамның тьшыс-тіршілі-
Г ; .  ™  '«>™н бакылауда ұстау. Мүшелерге этикалык
емес, эстетикалық немесе зайырлы әлемдегі эмоциялық әсерге бөлейтін нәр-

ГүГ “ “̂— Ги
бас таи™ еГбяйТ‘ да белгілі бір түрімен және дүниенің кызығынан

с тартумен баиладьісты болса, мистиимт пайымдауды, эмоцияны және әрекет- 
сіздисп камтиды. Вебер мистицизмді аскетизм секілді бөлді. Әммді ^ a 6 b J L m -

толығымен шеггелуді уағыздайды. Ішкі әлемдік 
м и с т и г ^  әлемнщ мағынасын түсінуге тырысады, бірак бүл әрекетгер сәтсіздікке 
ұшыраиды, өиткеш әлем жеке ой-өреден жоғары болып көрінеді. Қалай болганда 
да, мистицизмшн ек. түрі де. елемді кабьвдамайтын аскетизм д е ^ и т а л и з м ^

м : і „ Т ы с Г “ '^ “ ” ~  к а р а с Г , ™мүмкш. Керісінше, ,шкі дүниелік аскетизм Батыста осы күбьшыстарды дамытуга 
үлес қосқан нормалар мен құндылықтар жүйесі болып бағаланады.

пе Protestant Ethic and the Spirit o f Capitalism («Протестанттық этика және капи 
т^ и зм  рухы.) ([,904-19051 1958) атть. туьш ды^ида аскетті ирот” " : .

ң, ең алдымен кальвинизмнщ капиталистік рухтың көтерілуіне әсерін анык- 
тадь. (Вгешег, 2005; Н. Jones. ,997). Бүл еибек дүииедеті діи'̂ ме'„ т^Тргі замаи“  ы 
2 Г гі W ," '"  бакылайтын үлкен жүмыстың кішкентай бір

Вебер кейінірек Батыстьщ айрыкша рационалдығының дамуы өзін қатты 
|^.зыкть.рганьш ж^ады. Бос жүмыс күшін рационалдь, үйьшдастыру Гшык 
нарык жене ти.мд. бухгалтерлік есеп жүргізу, ерекше орьшда тұратьш Т п и т^ 
лизм дамып келе жаткан жүйенің бір ғана компонент!. Вебер мұны оңтайлан-
дырылган гылым, зан, саясат, өнер, сәулет, әдебиет, университеттер мен саясат- 
ты катар дамытуменбайланыстырды. е.тер мен саясат

Вебер протестанттык этиканың идеялык жүйесін капиталистік жүйенін
^ Г и Г е Г а п  байланыстьфмады; керісіише, протестаиттык этиканы

аска идемар жүиесшен, «капитализм рухымен» байланыстырады. Баскаша 
итканда, бұл жұмыс идеяның екі жүйесімен тікелей байланысты. Капиталис- 

Т1К экономикалык жүиенщ материалдык өлеммен байланыстары сөз болса да
S n  к а п ™ “  ' 0 “ 'дайша .Протестангптыц этикаі
а д ір п  капитализмнщ дамуымен емес, казіргі заманғы рационалды капитализм-

ж е н і Т к о н о м Г к а л " ' "  '* '“ Р.” “ ^ Р “  У а к ы т т а н  б е р і  б а р )  к е н  т а р а л у ы н а
ж е н е  э к о н о м и к а д а  ү с т е м д . к  е т у ш е  с е п т і г і н  т и г і з г е н  е р е к ш е  р у х п е н  б а й л а н ы с т ы .
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Вебер XVI жэне XVII ғасырларда Батыста капитализмнің пайда болуыньщ 
балама түсіндірулерін қарастырып, ол дэйектерден бас тарта бастады (for ап 
alternative view on this, see R. Collins, 1997a). Ол кезде капитализмді материал- 
дық жағдайдың жоғары болуымен байланыстырған пікірлерге қарсы Вебер 
материалдық әл-ауқат капитализмге эсер етпейтінін айтқан. Сонымен қатар 
Вебер капитализмнің дамуы тек пайдакүнемдік ниетпен ғана байланысты бо- 
латын психологиялық теорияны қабылдамады. Оның пікірінше, мүндай ниет 
әрдайым болған, бірақ ол басқа жағдайларда капитализмді тудырмады.

Вебердің протестантизмнің маңыздылығы туралы көзқарастарына дәлелде- 
ме -  аралас діни жүйедегі елдердің сараптамасынан табылды. Осы елдерге қарап 
экономикалық жүйе басшылары -  бизнес басшылары, капитал иелері, жоғары бі- 
лікті жүмыс күші мен техникалық және коммерциялық жағынан жоғары білімді 
мамандарға басшылық еткендердің басым көпшілігі протестант болғанын анық- 
тады. Протестантизм осы мамандықты таңдауда маңызды себеп болды және кері- 
сінше, басқа діндер (мысалы, Римдік католицизм) адамдарды осы мамандықтарға 
үмтылдыратын идеялық жүйелерді жасай алмады дегенге саяды.

Вебердің пікірінше, капитализмнің рухы тек экономикалық ашықтықпен 
анықталмайды, бүл көп жағдайда керісінше болады. Бүл -  моральдық-этика- 
лық жүйе, ол -  экономикалық жетістікке баса назар аударатын этос. Шын мә- 
нінде бүл Батыста пайда табуды этосқа айналдыру еді. Басқа қоғамдарда пайда 
табу ішінара ашкөздікке негізделген жеке акт ретінде қарастырылды. Осылай- 
ша көптеген адамдар оған моральдық түрғыдан күмәнмен қарады. Дегенмен 
протестантизм табысқа үмтылуды моральдық Крест жорығына айналдырды. 
Бүл моральдық жүйені қолдау пайда табуға, сөйтіп, ақыр соңында капиталис- 
тік жүйені іздеуге шектеусіз жол ашты. Бұл жерде ол бір этос (протестантизм) 
пен басқалар (капитализм рухы) арасындағы қарым-қатынастарды теориялық 
түрғыда зерттей отырып, өз талдауларын, ең алдымен, идеялық жүйе деңгейін- 
де жүйелей білді.

Капитализм рухын бір-бірімен байланысты идеяларды қамтитын нор- 
мативтік жүйе ретінде қарастыруға болады. Мысалы, оның мақсаты -  «ра- 
ционалды және жүйелі түрде пайда табуға тырысатын көзқарас» (Weber, 
[1904-1905] 1958:64). Ол бүдан тыс дүние қызығынан баз кешу туралы уа- 
ғыздайды: «Сіз бизнеспен адал айналысатын адамды көрдіңіз бе? Ол патша- 
лардың алдына барады» (Weber, [1904-1905] 1958:53). Капитализм рухына 
кіретіндер -  «уақыт -  ақша», «еңбекқор болу», «үнемді болу», «нақты болу», 
«әділ болу» және «ақшаны табу -  өзінше заңды мақсат» сияқты идеялар. 
Халықтың міндеті байлығын үздіксіз ұлғайту екені туралы идея бар. Бүл ка
питализм рухын жеке менмендік ретінде бағаламай, этикалық императивтің 
санатына жатқызады. Вебер Қытайда, Үндістанда, Вавилонда, классикалық 
әлемде және орта ғасырларда капитализмнің бір түрі (мысалы, авантюрис- 
тік капитализм) өмір сүргенін мойындаса да, олардың «Батыс капитализ- 
мінен айырмашылығы болды, бірінші кезекте оған «нақты рух» жетіспеді» 
деді ([1904-1905] 1958:52).

Вебер бүл этикалық жүйені сипаттап қана қоймай, оның пайда болуын тү- 
сіндіруге де қызығушылық танытты. Ол протестантизм, әсіресе кальвинизм 
капитализмнің рухын көтеру үшін өте маңызды деп ойлады. Шынтуайтында, 
бүл тұрпатты экономикалық жүйенің әрі қарай жалғасуы үшін кальвинизм ка
жет емес. Оның зайырлы сипатын ескерер болсақ, заманауи капитализм көп
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тұрғыдан кальвинизмге және, тұтастаи алғанда, дшге қарама-қаишы келеді. 
Капитализм бүгінгі күні нормалар, құндылықтар, нарықтар, ақшалар мен заң- 
дарды біріктіретін шынайы үйымға айналды. Ол -  Дюркгеймнің терминінде, 
адамға тән сыртқы және мәжбүрлейтін әлеуметтік факт. Вебердің пікірінше:

«Капитализм -  бүгінгі таңда адам дүниеге келетін және оның, кем деген- 
де, жеке өмір сүруіне қажетті өзгермейтін тәртібі бар ғажайып ғарыш.
Ол индивидті нарықтық қатынастар жүйесімен айналысу барысында ка- 
питалистік әрекеттер ережелеріне үйлесуге мәжбүр етеді».

(Weber, [1904-1905] 1958:54)

Бұл жерде тағы бір маңызды мәселе -  кальвинистер саналы түрде капи- 
талистік жүйені қүруға үмтылмаған. Вебердің пікірінше, капитализм протес- 
танттық этиканың кцтпеген салдары болды (Cherkaoui, 2007). Вебер жүмы- 
сында күтпеген салдар түжырымдамасының зор мәні бар, өйткені ол «адам- 
дар мен топтардың ниеттеніп жасаған істері көбінесе олардың ниеттеріне 
қайшы келетін бірқатар салдарға душар етеді» деп сенді. Вебер бүл ұғымды 
тереңдеп түсіндірмегенімен, бүл оның «адамдар әлеуметтік қүрылымдар- 
ды қүрады, бірақ олар тез арада жаратушы ықпал ете алмайтындай дербес 
өмір сүреді» дейтін көзқарасымен сәйкесетін сияқты. Адамдар бақылаусыз 
қалғандықтан, құрылымдар мүлде күтпеген бағытта дамиды. Вебердің ой- 
пікірлері Артур Мицманды (1970) оның қайтадан заттану әлеуметтануын 
қалыптастырғаны туралы түжырымдауға мәжбүрледі. Маркс пен Вебер ка- 
питализмді талдауында көрсеткендей, заттанған әлеуметтік құрылымдар 
күтпеген бағытта қозғалады.

Кальвинизм мен капитализм рухы. Кальвинизм -  Веберді қызықтырған про- 
тестантизмнің бір нүсқасы. Кальвинизм «қүтқару үшін аз ғана адам таңдал- 
ған» деген идеяны басшылыққа алды. Сонымен қатар кальвинизм алдын ала 
анықтау идеясын тудырды. Адамдар қүтқарылғандардың немесе қарғысқа 
үшырағандардың арасында болуы мүмкін. Адам, тіпті, түтастай алғанда, дін -  
бүл тағдырға эсер ете алмақ емес. Дегенмен алдын ала анықтау идеясы адам- 
дардың өздерін қүтқарылғандардың қатарында болар-болмасына күмәндануға 
итермеледі. Бұл күдікті сейілту үшін кальвинистер адамға қүтқарылғанының 
дәлелі ретінде белгілер пайдалану идеясын ойлап тапты.

Адамдарды күш-жігер жұмсауға үндеді, өйткені олар үқыпты болған жағ- 
дайда экономикалық табыстан көрініс табатын құтқарылу белгісін алатын еді. 
Жалпы алғанда, бүл әрекет кальвинисті белсенді, пендешілік іспен айналы- 
сып, «борышкер адам» болуға ынталандырды.

Алайда жеке оқшауланған әрекеттер жеткіліксіз болды. Калвинизм этика- 
лык түрғыда өзін-өзі бақылауды және іс-әрекеттің кешенді бөлімдерін, атап 
айтқанда, кәсіпкерлік әрекеттерді қамтитын жүйеленген өмір стилін талап 
етті. Мүның орта ғасырдағы христиандық идеалдан айырмашылығы болды, 
онда адамдар жеке күнәларға жол бермеу және құтқарылу мүмкіндіктерін 
арттыру үшін жай ғана жеке істермен айналысқан. «Кальвинизмнің Құдайы 
үмбеттерінен бір ғана жақсы жүмыстарын емес, біртүтас жүйеге біріктірілген 
жақсы жүмыстарға толы өмірді талап етеді» (Weber, [1904-1905] 1958:117). 
Кальвинизм этикалық жүйені және, сайып келгенде, жаңадан пайда болған
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капиталистердің тобын құрды. «Кальвинизм» -  салауатты, орта тап, өзін-өзі 
қалыптастырған адамның ең жоғары этикалық құндылығы» (Weber, [1904- 
1905] 1958:163). Вебер кальвинизмге және оның капитализммен байланысына 
қатысты өз позициясын былай айғақтайды:

«Тақуалықтың ең пәрменді құралы және сол мезетте қайта туу мен шы- 
найы сенімнің дәл және айқын дәлелі ретінде өмірлік борышты жүзе- 
ге асырудағы ұдайы, үздіксіз, жүйелі жүмысты діни тұрғыда бағалау... 
капитализмнің рухы... кең таралуы үшін ең күшті ойға қонымды тетік 
болуы тиіс».

(Weber, [1904-1905] 1958:172)

Капитализм рухымен жалпыға ортақ байланысынан бөлек, кальвинизмнің 
тек өзіне тән нақты байланыстары да болды. Біріншіден, бүрын айтылғандай, 
капиталистер өздерінің көздеген экономикалық мүдделеріне ашкөздікпен 
үмтылды және мұндай ашкөздік тек қана өз мүдделерін білдірмейді, шын мә- 
нінде олардың этикалық міндеті деп есептелді. Бүл бизнестегі бүрын-соңды 
болмаған рақымсыздыққа жол ашып қана қоймай, мүндай әрекеттерді өз мүд- 
делеріне қолдана алмаған сынаушыларды амалсыз іштен тынуға мәжбүрледі. 
Екіншіден, кальвинизм дамушы капиталист! «өздерінің жұмысына, Қүдайға 
арнаған өмірлік мақсаттарына бағынатын адал, әділ әрі ерекше еңбекқор жү- 
мысшылармен» қамтамасыз етті (Weber, [1904-1905] 1958:117). Осындай 
жүмыс күшінің арқасында жаңадан пайда болған капиталист қанаушылықты 
бұрын-соңды болмаған деңгейге көтерді. Үшіншіден, кальвинизм капиталиске 
«бүл дүниедегі игіліктердің біркелкі таратылмауын Қүдайдың көрегендігі ре- 
тінде үсынатын жүбанышты растама» беру арқылы әділетсіз стратификация 
жүйесін заңдастырды (Weber, [1904-1905] 1958:117).

Сонымен катар Вебердің пікірлерінде, рационалданған әлемнің барлық ас- 
пектілері туралы айтқандай, капиталистік жүйеге қатысты ескертулер де бол
ды. Мысалы, ол: «капитализм «рухсыз мамандарды, жүрегі жоқ сезімдерді шы- 
ғаруға бейім келеді; бүл қуыс кеуде бұған дейін болмаған өркениет деңгейіне 
жеттім деп ойлайды», -  деп атап айтты (Weber, [1904-1905] 1958:182).

«Протестанттык, этика және капитализм рухы». Вебер кальвинизмнің 
капитализм рухының әсеріне қарамастан, әлеуметтік және экономикалық 
жағдайдың дінге өзара ықпал ететінін жақсы білді. Осы кітабында мүндай қа- 
рым-қатынасты қарастырмауға бел буды, бірақ өзінің марксистерге сілтеген 
біржақты материалистік пікірлерінің рухани түсіндірмесін алмастырмайты- 
нын анықтап айтты (бұл оның жүмысынын қалған бөлігіне де, онын ішін- 
де орыс революциясы жайындағы эсселеріне де қатысты, [Wells and Baehr, 
1995:22]). Калберг (1996) атап көрсеткендей, «Протестанттык; этика және 
капитализм рухы» қазіргі әлеуметтану теориясынын назарындағы көптеген 
мәселелерді қозғады.

Егер кальвинизм Батыста капитализмнің пайда болуына себепші фактор- 
лардың бірі болса, онда келесі сүрақ туындайды: неліктен баска қоғамдарда 
капитализм пайда болмады? Бұл сұраққа жауап беру үшін Вебер капитализм- 
нің дамуына эсер ететін рухани және материалдық кедергілерді қарастырды. 
Вебердің екі қоғамды -  Қытай мен Үндістандағы кедерғілерді талдауына қыс- 
қаша шолу жасайық.
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Қытайдағы дін мен капитализм. Веберге Батыс пен Қьітайды салыстыруға 
мүмкіндік берген болжамдарының бірі — осы екеуінде де капитализмді дамы- 
тудың алғышарттары болуы. Қытайда қарқынды иелену және жосықсыз бәсе- 
келестік дәстүрі болды. Үлкен индустрия және халықтың жұмыс істеуі үшін 
мол мүмкіндіктер бар. Күшті гильдиялар болған. Халық көбейе түсті. Вфімбат 
бағалы металдарға қызығушылықтың түрақты өсуі байқалды. Осы және басқа 
да материалдық алғышарттар бола түра, неге Қытайда капитализм пайда бол- 
мады? Бүған дейін айтылғандай, Вебердің қорытынды жауабында Қытайдағы 
әлеуметтік, қүрылымдық және діни кедергілер капитализмнің дамуына жол 
бермеді. Бүл -  капитализм Қытайда мүлде болған жоқ деген сөз емес (Love, 
2000). Пайда табудың жоғары қарқынын іздеген өсім алушылар мен жеткізу- 
шілер болды. Бірақ нарық, сондай-ақ рационалды капиталистік жүйенің басқа 
компоненттері болмады. Вебердің пікірінше, Қьітайдың қалдықты капитализм! 
«рационалды экономикалық корпоративтік кәсіпорындардың дамуына қара- 
ма-қарсы бағытта болды» ([1916] 1964:86).

Қцрылъшдык, шектеулер. Вебер Қытайдағы капитализмнің өсуіне бірнеше құ- 
рылымдықкедергілерді тізіп көрсетті. Біріншіден, Қытай қоғамы қауымдастық 
құрылымға негізделді. Ол біркелкі қатаң туыстық байланыстар негізінде құ- 
рылды. Туыстарға дәстүрлі діни қамалдар жасаған ақсақалдар басшылық етті. 
Туыстар өздеріне тән кәсіппен айналысты, басқалармен көп шаруасы болмады. 
Бұл қатынас нарыкқа, экономикаға емес, шағын, бекітілген жер қожалығы мен 
үй шаруашылығына негізделді. Жерді кеңінен бөлу ірі технологиялык дамуға 
жол бермеді, өйткені ауқымды экономика мүмкін емес еді. Ауылшаруашылық 
өндірісі — шаруаларда, ал өнеркәсіптік өндіріс шағын колөнершілердің қо- 
лында қалды. Батыс капитализмінің қозғаушы күші болған заманауи қалалар 
дамуы тежелді, өйткені адамдар туыстарына деген адалдығын сақтап қалды. 
Туыстардың автономиясына байланысты орталық билік ешқашан бүл бөлім- 
шелерді тиімді басқара алмады және оларды бүтіндей түтастыққа айналдыр- 
мады. Қытай мемлекетінің қүрылымы капитализмнің өсуіне тағы бір кедергі 
болды. Мемлекет рушылдыққа негізделді, сондай-ақ салт-дәстүрмен, айрықша 
қүзыретпен және туыстықпен басқарылды. Вебердің пікірінше, индустриал- 
ды даму үшін қажетті басқару және қүқық қорғау органдарының рационалды, 
тиімді жүйесі болмады. Сауда-саттыкты қамтитын ресми заңдар өте аз болды, 
орталық сот болмады және кұқықтық формализм қабылданбады. Бүл әкімші- 
лік қүрылымның иррационалдық түрі капитализмніц өсуіне тосқауыл болды, 
себебі, Вебер айтқандай: «Индустриядағы күрделі салымдар мұндай иррацио- 
налды ережеге сезімтал және басқарудың мұндай түрінде пайда болуы үшін, 
мемлекеттік аппараттың түрақты және рационалды жүмысын есептеу мүмкін- 
діктеріне тым тәуелді болады» ([1916] 1964:103). Жалпы кұрылымынан бас
ка мемлекеттің көптеген нақты компоненттері капитализмнің дамуына қарсы 
әрекет жасады. Мысалы, бюрократиялық әкімпііліктегі лауазымды тұлғалар- 
дың материалдық мүдделері болды, бұл оларды капитализмге қарсы түруға 
мәжбүр етті. Шенеуніктер көбінесе пайда табу үшін кеңселерді сатып алды 
және мүндай бағдарлау жоғары тиімділікке қолбайлау болды.

Капитализмнің өсуіне үшінші қүрылымдық кедергі қытай тілінің сипаты 
болды. Вебердің пікірінше, ол жүйелі ойлауды қиындату арқылы рационалдыққа 
қарсы әрекет етті. Ол, негізінен, «бейнелеу» және «сипаттау» салаларында қалды.
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Логикалық ойлау да қысымға түсті, себебі интеллектуалды ой көбінесе өсиет әңгі- 
мелер түрінде қалды және бұл білімнің жиынтық базасының қалыптасуына негіз 
болды. Капитализмнің өсуіне басқа құрылымдық кедергілер болғанымен (мыса- 
лы, соғыссыз немесе сыртқы сауда жасайтын ел), басты фактор қажетті «ділдің», 
идеялар жүйесінің болмауы болды. Вебер Қытайдагы діни идеяның басым екі не- 
гізгі жүйесін -  конфуцийшілдік пен даосизмді және капитализм рухын дамытуға 
қарсы тұрған екеуінің де сипаттамаларын қарастырды.

Конфуцийшілдік. Конфуцийшілдік ойлаудың басты сипаты кеңсе мен әлеуметтік 
мәртебе үшін алғашқы жағдай ретінде әдеби білімге екпін беру болды. Билеуші 
страталарда орынға ие болу үшін адамның әдебиеттанушылар қауымының мү- 
шесі болуына тура келді. Иерархия бойынша жоғары жылжу кеңсе ісін жүргі- 
зуге қажетті техникалық білімге емес, әдеби білімін тексеретін идеялық жүйеге 
негізделген. Бағалау сынағында адам ақыл-ойының мәдениетке каншалықты 
сіңімділігі және оның мәдениетті адамның ойлау ерекшеліктеріне сәйкестігі та- 
разыға тартылды. Вебердің көзқарасы бойынша, конфуцийшілдік «жоғары кіта- 
би әдеби білімге» үндеді. Осы жүйе бойынша білім алған сауатты адамдар бағы- 
нышты адамдарға жүктелетін тапсырмалардың астарындағы басқарудың нақты 
сипатын көрді. Керісінше, әдебиеттанушылар, өз кезегінде, зияткерліктің таза 
әдеби түрлері -  тапқырлыққа, сөз ойнатуға, эвфемизмдерге, классикалық дәйек- 
сөздерге ұмтылды. Осы бағдарды ұстанған әдебиеттанушылар экономиканың 
жай-күйімен де, экономикалық қызметпен де айналысуға онша қүлықты бол- 
мады. Конфуцийшілердің дүниетанымдық көзқарасы ақыр соңында мемлекет 
саясатына айналды. Нәтижесінде Қытай мемлекеті экономикаға және қоғамға 
рационалды түрде эсер ететін қызмет түрлеріне минималды түрде қатысады. 
Конфуцийшілер шенеуніктер ғана қызмет ете алатыны туралы конституциялық 
қаулы бекітіп, конфуцийшілерге (мысалы, буржуазияның, пайғамбарлардың 
және діни қызметкерлердің) бәсекелестері үкіметте қызмет етуге тосқауыл қой- 
ды. Шын мәнісінде, егер император осы ережеден ауытқуға батылдық танытса, 
оның апатқа үшырауы және қүлдырауы ықтимал деп ойлаған.

Конфуцийшілдіктің басқа да көптеген компоненттері капитализмге қарсы 
әрекет етті. Бүл, негізінен, әлемге, оның тәртібіне және конвенцияларына бейім- 
делу этикасы болды. Материалдық байлық пен басқа да игіліктерді кальвинистер 
секілді қүтқару белгісі ретінде көрудің орнына, конфуцийшілер заттарды өз кү- 
йінде қабылдады. Шын мәнінде, конфуцийшілдікте қүтқарылу туралы идея жоқ 
еді және осы дін мен әлем арасында бұл шиеленістің болмауы да капитализмнің 
өсуін тежеді. Көрсеқызар конфуцийшілге ақша үнемдеуден бас тартуға тура келді, 
себебі ол кеңінен таралған нәрсе еді. Пуритандық еңбек этикасынан айырмашы- 
лығы -  конфуцийшілдің жүмыс істеуі дұрыс деп есептелмеді, бірақ байлық, мүлік- 
ке ие болды. Табысты кәсіпкерлікке белсенді араласу моральдық жағынан күмән 
тудырды және конфуцийшілдің ойларымен үйлеспеді. Мүндай конфуцийшілдің 
лайықты мақсаты жақсы табыс емес, жақсы позиция болды. Этика дамушы ка- 
питалистік жүйеғе пайдалы бола алатын жоғары мамандандырылған дағдыларға 
қарағанда, конфуцийшілдің қабілеттерін ерекше атап өтті. Сайып келгенде, Вебер 
айтқандай, этика конфуцийлік дәстүрдің үздіксіз канонизациясына айналды.

Даосизм. Вебер даосизмді ең жоғары игілік шынайы әлемдегі жүріс-түрыстың 
нәтижесі ретінде қол жеткізуге болатын бақыт нүрына белену емес, психика
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күйі, ақыл жайы деп саналған мистикалық қытай діні ретінде қабылдады. Нә- 
тижесінде даосизм өкілдері сыртқы әлемге эсер ету үшін рационалды әрекет 
етпеді. Даосизм дәстүрлі болды және оның негізгі қағидаларының бірі «иннова- 
цияларды енгізбеу» болды (Weber, [1916] 1964:203). Мүндай идеялықжүйе, ка- 
питализмді айтпағанда, белгілі бір маңызды өзгерістерді тудыруы екіталай еді.

Даосизм мен конфуцианизмге тән ортақ ерекшеліктердің бірі -  ешқайсысы 
осы әлемдегі көптеген жаңашыл іс-әрекеттерге ынталандыру үшін өз мүшеле- 
рінің арасында шиеленіс пен қақтығыс туғызбады:

«Формалды мемлекеттік дінде де, даосистік аспектісінде де қытай дін- 
шілдігі пуритан әдісі сияқты жеке адам үшін діни бағдарланған өмірге 
жеткілікті түрде ықпал ете алмады. Діннің екі түрінде де, Қүдайдан қор- 
қатын Қытай өзін құтқару үшін қарсы шығатындай, қара күштің немесе 
зұлымдықтың ізі болмады».

(Weber, [1916] 1964:206)

Конфуцийшілдікке қатысты айтылғандай, даосизмде әлемді өзгертуге не
месе нақты айтқанда, капиталистік жүйені қалыптастыруға акторларды ынта- 
ландыратын күш жоқ еді.

Үндістанда-ғы дін мен капитализм. Біздің мақсаттарымыз үшін Вебер ойла- 
рының ([1916-1917] 1958) Үндістандағы дін мен капитализмнін өзара байла- 
нысына әсерін қысқаша талқылау жеткілікті. Мысалы, Вебер уәж, оның егжей- 
тегжейлерін емес, қытайлық жағдайға үқсас, каста жүйесінің қүрылымдық ке- 
дергілерін талқылады (Gellner, 1982:534). Айтқандай, каста жүйесі әлеуметтік 
мобильділікке үлкен тосқауылдар қойды, адам өмірін егжей-тегжейіне дейін 
реттеуге бейім болды. Брахмандардың идеялық жүйесі бірнеше қүрамдас бө- 
ліктен түрды. Мысалы, брахмандардан өрескел істерден аулақ болып, әдеттегі 
әсемдік пен мінез-қүлықтағы әдептілікті бақылаумен айналысу күтілді. Пенде- 
шілік өмірге немқүрайды қараған брахманның діни ұстанымының басты идея- 
сы болды. Сондай-ақ брахмандар жоғары әдеби білімге аса мән берді. Брахман- 
дар мен конфуцийліктер арасында манызды айырмашылықтар болғанымен, әр- 
қайсысының этосында капитализмнің өсуіне мүмкіндік бермейтін кедергілер 
болды.

Индуизм діні де осындай идеялық кедергілер туғызады. Оның негізгі идея- 
сы реинкарнация болды. Индуизм бойынша, адам өткен өмірдегі мінез-қүл- 
қына сәйкес соған лайықты кастада өмірге келеді. Касталық рәсімге адал қыз- 
мет етуіне қарай, үндіс келесі өмірде марапатталады. Индуизм кальвинизмге 
қарағанда ережелерді дүрыс орындау арқылы мұратыңа қол жеткізуге болады 
деген идея түрғысынан дәстүрлі болды; инновациялар, әсіресе экономикалық 
саладағы инновациялар, келесі өмірде жоғары кастаға әкеле алмады. Бұл дү- 
ниедегі қызмет маңызды емес еді, өйткені әлем уақытша және рухани ізденуге 
кедергі келтіреді деп түсіндірілді. Осы және басқа тәсілдерге сәйкес индуизм- 
мен байланысты идеялар жүйесі, капиталистік экономикалық жүйені және, 
түтастай алғанда, рационалды реттелген қоғамды қүруға қабілетті адамдарды 
шығара алмады.
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Сы н-пікірлер

Вебердің көзқарастарына қатысты көптеген сын-пікірлер айтылды. Біз солар- 
дың маңызды төртеуін қарастырамыз. Бірінші сын -  Вебердің verstehen (түсіну) 
әдісіне қатысты. Вебер verstehen әдісіне қатысты екі мәселенің ортасында қалды. 
Бір жағынан, ол жай ғана субъективті түйсікті білдірмейді, өйткені ол жағдайда 
ғылыми болмайды. Екінші жағынан, әлеуметтанушы әлеуметтік құбылыстың 
«объективті» мағынасын жай ғана жариялай алмайды. Вебер бұл әдіс осы екі 
таңдаудың арасында болғанын мәлімдеді, бірақ оның себебін ешқашан толық 
түсіндірмеді (Herva, 1988). Вебердің әдіснамасындағы кемшіліктері өз түсінді- 
рулеріне негізделген терең ой-пікірлерінен айқын көрінбейді. Бірақ әлеумет- 
танушылар Вебердің әдісін өз зерттеулеріне қолдануға немесе verstehen-di бас
ка адамдарға үйретуге тырысқан кезде бүл кемшіліктер өте айқын байқалады. 
Әрине, әдіс жүйелі және мұқият зерттеумен байланысты, бірақ бұл зерттеудің 
Вебердің негізгі ойларына айналуы біздің назарымыздан тыс қалады. Бұл кейбір 
ғалымдарды (Abel, 1948) verstehen-di әлеуметтанудың нақты ғылыми жүмысына 
дейінгі эвристикалық ізденіс кезеңіне жатқызуға алып келді.

Өзге ғалымдар verstehen түсінігінің өзін әлеуметтік үрдіс ретінде қарастыру- 
ды ұсынады және біздің басқалар туралы түсінігіміз әрдайым диалог негізінде 
қалыптасатынын айқындайды (Shields, 1996).

Екінші сын -  Веберге теориялық макроәлеуметтанудың толықтай жетіспеуі. 
Біз Вебердің жеке әдісі мен оның кең ауқымды әлеуметтік құрылымдарға және 
әлемдік-тарихи нормаларға деген көзқарасы арасындағы қарама-қайшылықты 
анықтау үшін біраз уақыт өткіздік. Вебер әдісінде тап үғымы -  өзара ұқсас эко- 
номикалық жағдайдағы адамдар тобын білдіреді. Саяси қүрылым рационалдық, 
харизма немесе салт-дәстүрлер түрғысынан субъективті түрде қабылданатын ле- 
гитимді үстемдікті мойындауға саяды. Вебер дін мен рационалдандыру сияқты 
макроқұбылыстарды айтпағанда, тап пен саяси құрылымдардың адамдарға эсер 
ететінін мойындайды. Бірақ Вебер олардың әсерлерін күтпеген салдар жиынты- 
ғы ретінде ғана тұжырымдай отырып, осы макроқұбылыстар жеке адамдардан 
тыс жүйе ретінде қалай жүмыс істейтіні және кейбір жағдайларда тіпті актор- 
лардың ұмтылыстарын қалай анықтайтыны туралы теория қүрастыра алмады 
(В. Turner, 1981).

Үшінші сын -  оған сыни теорияның жетіспейтіндігінде. Басқаша айтқанда, 
басқалар Вебердің теориясын конструктивті өзгерістер мүмкіндіктерін көрсету 
үшін қолдануға жарамайтынын айтады. Бұл сынның дәйектілігіне Вебердің ра
ционалдандыру теориясын зерттеу арқылы көз жеткізуге болады.

Вебер рационалдандыруды әртүрлі жолмен қолданды, бірақ оны ең алдымен 
екі түрі қызықтырды. Олардың біреуі -  бюрократияның дамуы мен биліктің заң- 
ды нысаны. Екіншісі, формалды рационалдық деп атаған көзқарастың субъектив- 
ті өзгерістерін білдіреді. Бюрократия мен формалды рационалдықтың бірігуінен 
Вебер әдейі «ойластырылмаған салдар» деп сипаттаған құбылыстарды көреміз. 
Бюрократияны қалыптастыру және формалды рационалдықты бейімдеу рацио
налдандыру қызмет көрсету мақсатын көздейтін мүдделерге нүқсан келтіреді. 
Мүны «рационалдықтың иррационалды салдары» деп атадық. Вебердің әйгілі 
темір торлары -  иррационалды салдардың бірі.

Бюрократия және формалды рационалдық бастапқыда олардың тиімділігі, 
болжамдылығы, есептелуі және осы мақсатқа қол жеткізудегі бақылау (мысалы.
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кедейлерге көмектесу) үшін қалыптастырылған. Бірақ рационалдандыру қанат 
жайған сайыи бастапқы мақсат ұмытылады, ал ұйым барған сайын тиімділікке, 
болжамдылыққа, есептеулерге және өздері үшін бақылауға көңіл аударады. Мы- 
салы, халықтың әл-ауқатына бағдарланған бюрократтар өз табыстарын клиент- 
термен «жүмыс жасау» тиімділігімен өлшейді, тіпті кедейлерге көмектесуді көз- 
деген бастапқы мақсатына қарамастан, олар үшін өз әл-ауқаттарын жоғарлату 
тиімділігі бірінші орында түрады.

Кейбір ең көп айтылған үзінділерде Вебер бұл үдерісті, мысалы, темір хор
ды ң метафорасындағы сияқты шарасыздық деп атайды. Дегенмен, жоғарыда 
айтылғандай, мұны рационалдандырудың жалпы дәрменсіз салдары ретінде 
қарау дүрыс емес. Йоханнес Вайс (1987) рационалдандыруды біз өзіміз қала- 
ған дәрежеде ғана мәнсіз деп санайды. Біздің әлеміміз соншалықты күрделі 
болғандықтан, тиімділік, есептеу, болжамдылық пен рационалдандыруды 
бақылаусыз қандай да бір маңызды тапсырманы орындау оңай емес, тіпті ол 
ақылға қонымсыз нәрсе болып табылады. Біз бюрократиясыз әлемді арман- 
дауымыз мүмкін, бірақ «шынайы сұрақ -  зиялылық, адалдық міндеттемеле- 
рін тиісті дәрежеде ескере отырып, біз оған жетуге тырысамыз ба, жоқ па*?» 
(Weiss, 1987:162).

Сонғы сын — Вебер әлеуметтануының пессимизм!. Біз Вебердің әлеуметтану 
әдісінен жеке мағынанын маңыздылығына қатты сенгенін көре аламыз; алайда 
оның рационалдандыру мен үстемдікке қатысты негізгі жұмысы көбінесе мағы- 
насыз және түңілген әлемнің түзағына түскенімізді көрсетті. The Protestant Ethic 
(«Протестанттпыц этика»^) еңбегінің соңғы беттерін оқығаннан кейін мәдение- 
тімізге қатысты оптимизмді сезінетін кез келген адам «оларды мүлдем түсінбе- 
ген» деп айта алады. Бұл тек Веберді сынау емес. Егер сіз шын мәнісінде сол 
тордың біреуінде отырсаңыз, хорды көрсехехін адамды сынау -  көрегендікхің 
белгісі емес. Дегенмен Вебер бізге балама ешхеңе ұсынбаса да, күхпеген салдар- 
дың кейбіреулері пайдалы болуы мүмкін деп есепхегендей болып көрінеді.

Қазіргі қолданылуы

Макс Вебер әлеумеххану хеориясының кең өрісхеуіне басқалардан гөрі көбі- 
рек эсер еххі. Бүл эсер Вебер хеориясыныц күрделілігінен, хіпхі кейде қарама- 
қайшылығынан-ақ байқалады. Әдісхемелік хүрғыдан Вебер позихивисхік жэне 
посхмодернисхік элеумеххануға харихи негізделген, герменевхикалық балама 
жасайды. Вебер хеориясы позихивисхік элеумехханудыц сандық жэне абстрак
ты! көзқарастарына, сонымен қатар қазірг! заманғы элеуметтану теориясына 
тэн релятивистік элеуметтік конструкционизмге қарсы түрады. Әлеуметтік 
өм!р мен адамның ниет! туралы түсінік ешқашан кэміл бола алмаса да, мағына- 
лы элеуметтік !с-эрекеттерд!ң тарихи негіз! туралы азды-көпт! нақты мэлімет 
беруге болады. Вебердің осы герменевтикалық көзқарасқа қосқан үлесін Иван 
Оливер (1983) мен Стивен Калберг (2011b) тарихи-салыстырмалы зерттеулер- 
ге байланысты ерекше атап этт!. Элеуметтанушылар қазірг! заманғы қоғамдық 
өмірд! талдау үш!н Вебердің негізг! идеяларын қолданды. Онын идеялары көп 
болғанымен, б!з екеуіне ғана назар аударамыз.

Б!р!нш!ден, Ритцер (1993, 2014) қазірг! тұтынушылық қоғамда рационали
зация процесін талдау үш!н макдональдизация (McDonaldization) тұжырымда-
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масын енгізді. Вебер үшін бюрократия XIX ғасырда Еуропадағы рационалдан- 
дырудың негізгі формасы болды. Ритцер XX ғасырдың аяғы мен XXI ғасыр- 
дың басында рационалдандырудың үлгісі ретінде тез тамақтану өнеркәсібі, 
атап айтқанда, McDonald’s мейрамханасын қарастырды. McDonald’s мейрам- 
ханасына формалды рационалдықтың негізгі институттанған ерекшеліктері 
тән: есептілік, тиімділік, болжамдылық, белгісіздікті бақылау және техноло- 
гияны кеңінен пайдалану. Қысқасы, McDonald’s мейрамханасы сенімді, ар- 
зан, жылдамдық және тиімділік аясында ұйымдастырылған тұтынушылық 
қоғамдарға жақсы үйлесетін түтыну түрін енгізді. Бюрократия секілді мак- 
дональдизация күнделікті өмірге қауіп төндіреді. Дегенмен Вебер түтынушы 
күтпеген мәдени түтынудың көптеген жаңа түрлерін үнемі енгізе отырып, 
әлемді қайта еліктіруді үйренді (Ritzer, 2005). Вебер мен Ритцер тұжырымда- 
маларының үздіксіз қолданылуы тез тамақтану мейрамханасынан басқа ме- 
кемелердің макдональдизациясын талдайтын зерттеулер санының артуымен 
дәлелденді.

Екіншіден, әлеуметтанушылар жаңа діни қозғалыстар мен діндердің көш- 
басшыларын (Joosse, 2012), Фалуньгун (Junker, 2014) сияқты қоғамдық қозға- 
лыстарды және саяси басшылықты түсіну үшін Вебердің харизматикалық би- 
лік тұжырымдамасын қолданды. Мысалы, Карин Кнорр Цетина (2009Ь) Барак 
Обаманың Америка президенттігіне сайлануын түсіндіру үшін харизма ұғымын 
қолданады. Харизма көшбасшыға тән қасиет емес, топтың күштеуімен таңылған 
дабыра екенін еске салады. Соған орай, бірінші сүрақ -  «неге америкалықтар 
оған сөзсіз адалдық танытып, өздері соншалықты шаттық сезіміне бөленді?» 
(2009Ь:132). Кнорр Цетина әлеуметтік-экономикалық ахуалға қатысты осы да- 
йындықты бақылайды. 2008 жылғы сайлауға дейінгі кезеңде «Америка өз ва- 
лютасының қатты қүлдырауы, көлемді экономикалық тапшылық, жүмыс күші 
арзанырақ елдер үшін жүмыс орындарын жоғалту, Джордж Буш кезіндегі Ирак 
соғысы мен терроризмге қарсы күрестегі дәрменсіздік сияқты ахуалдарды ба- 
сынан өткерді» (2009Ь:133). Көптеген америкалықтар, басқаша айтқанда, жағ- 
дайды өзгерте алатын адамға адалдық танытуға дайын болды. Бірақ харизмати- 
калық көшбасшының рөлін кім «атқара» алады? Неліктен Обама? Неге оның 
қарсыласы демократ Хиллари Клинтон емес? Екеуі де саясаттың өзгеретініне 
уәде берді, бірақ, ең бастысы, Кнорр Цетина Обаманың бейтаныс адам ретінде 
қабылданғанын болжайды. Харизматикалық көшбасшылар әрдайым аутсай- 
дерлер болады. Олар бюрократияға қарсы түрады. Олар бүрыннан көз таныс 
мәртебеге қарсы шығады. Сонымен қатар The Pied Piper o f Hamelin («Гамельндік 
сырнайшы») халық ертегісіне сүйене отырып, Кнорр Цетина харизматикалық 
көшбасшы «сырнайшы» болуы тиіс деп есептеген. Обаманы шебер «сырнайшы» 
деп атады. Тереңнен шыққан зор, құлаққа жағымды даусы -  оның қүралы. Ол 
«тыңдаушыға зор эсер» етеді (2009Ь:135). Сонымен қатар науқан барысында 
оның дауысы жарнаманы және әлеуметтік медианы бүрын-соңды болмаған ау- 
қымда қолдану арқылы кең таралды. Шынында да, мәтіндік хабарламалар арқы- 
лы Обаманың үгіт-насихат науқаны жедел, тығыз қарым-қатынас пен байланыс 
сезімдерін қалыптастырды, мұндай ықылас, Кнорр Цетинаның пікірінше, Оба- 
маның ізбасарларын енжар қалдырмады.

Кнорр Цетина тек харизманың үжымдық негізін растайды, бірақ медиатех- 
нологияны талқылау кезінде харизма жасаудың қазіргі заманғы техникасына 
ерекше назар аударады.

13-253
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Қорытынды
Бұл тарау Вебер теориясының негіздері мен әдіснамалық бағыттарын талқылаумен бас- 

талады. Вебер ғылыми мансапқа жету жолында тарих пен әлеуметтанудың бірігуіне, яғни 
тарихи әлеуметтанудың дамз^ына карай біртіндеп ілгері басты. Оның ең маңызды әдісна- 
малық үғымдарының бірі -  verstehen (түсіну). Бүл жеке сананы талдауға арналған қүрал 
ретінде жиі түсіндірілсе де, ол Вебердің қолында көбінесе субъектілерге күрылымдық және 
институттық шектеулерді талдаудың гылыми қүралы болды. Вебер әдіснамасының басқа 
аспектілері, соның ішінде оның себеп-салдар түрғысынан пайымдауы мен идеалды типтерді 
қолдануға бейімділігі талқыланады. Бүдан басқа, біз оның қүндылықтар мен әлеуметтану 
арасыіідағы өзара байланысты талдауын қарастырамыз.

Вебер әлеуметтануының жүрегі әдіснамалық мәлімдемеде емес, негізгі әлеуметтануда 
жатыр. Вебер өзінің теорияларын әлеуметтік әрекеттер мен әлеуметтік қарым-қатынастар 
туралы ойларына негіздегенмен, оның басты қызығушылығы -  қоғамның кең ауқымды қү- 
рылымдары мен институттары болды. Біз әсіресе оның рационалды-қүқықтық, дәстүрлі 
және харизматикалық сияқты биліктің үш қүрылымының ерекшеліктерін қарастырамыз. 
Рационалды-қүқықтық билік түрғысында біз оның әйгілі идеалды типтегі бюрократиясы- 
мен танысып, оның дәстүрлі және харизматикалық билікті талдау үшін осы қүралды қалай 
колданганын көрсетеміз. Вебердің харизмаға қатысты жүмысы ерекше қызығушылық ту- 
дырады. Ол бүл туралы биліктің қүрылымы ретінде нақты түсінік беріп қана қоймай, соны- 
мен катар мүндай күрылымды жасау ііроцестеріне ден койды.

Билік сиякты әлеуметтік күрылымдар жөніндегі жүмысы маңызды болса да, нак мәде- 
ни деңгейде, әлемді рационалдандыруға катысты жүмысында Вебердің ең мәнді идеялары 
жатыр. Вебер әлемде рационалдандырудың өз нормалары мен күндылыктары барған сайын 
үстемдік ете бастайтыны туралы ойларды калыптастырды. Бүл түрғыда біз Вебердің эко- 
номикаға, дінге, заңға, мемлекетке, калаға және өнер түрлеріне катысты жүмысын талкы- 
лаймыз. Всбер рационалдандыру Батыстың барлык институттарында кең таралғанын, ал 
калган әлемде бүл үдерісте үлкен кедергілер болгаиын айтты.

Вебердің радионалдандыру және баска да мәселелер туралы ойлары дін мен капита
лизм арасындагы өзара байланыс жайлы жүмысында бейнелеген. Бір деңгейде бүл -  идея- 
лар (діни идеялар) мен капитализм рухының дамуы арасындагы өзара байланысына, сайып 
келгенде, капитализмнің өзіне арналган біркатар зерттеулер. Баска деңгейде бүл -  Батыс- 
тың рационалды экономикалык жүйесінің (капитализмнің) пайда болуында маңызды рөл 
аткарган рационалды діни жүйені (кальвинизм) калай дамытканы туралы зерттеу. Соны- 
мен катар Вебер рационалды экономикалык жүйенің дамуына кедергі келтіретін діни жү- 
йелерді (мысалы, конфуцианизм, даосизм мен индуизм) орныктырған баска да когамдарды 
зерттеді. Әлемнің әлеуметтік тарихының дәл осындай үлкен аукымдағы көрінісі Вебер тео- 
риясыныц түбегейлі маңыздылығын айкындауға мүмкіндік береді.
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Ескертпелер
1. Таңғаларлығы, Вебер (осы тараудың соңында көретініміздей) өзінің негізгі жұмысын- 

да қоғамда рационалдандыру сияқты себепті агент бар екенін растауға тырысқан.

2. Негізінде, Вебердің идеал типтері -  ұжымдық ұғымдар.

3. Уден «Вебердің көшбасшылар мінез-құлқына жасаған талдауы -  бірыңғай жағдайлар- 
дың көрінісінің бірі» деп тұжырымдайды.

4. Х аризм а  термині Вебер жұмысында әртүрлі тәсілдермен және контексте қолданылады 
(Міуаһага, 1983).

5. Осы және өзге еңбегінде Вебер өндіріс құралдарын марксистік түрғыда зерделеді. Бүл 
оның тек экономикалық салада ғана емес, қоғамдық өмірдегі (ғылым, саясат және т.б.) 
иеліктен айыру мәселесіне алаңдаушылығымен байланысты.

6. Бірыңғай анықтаманың жоқтығы туралы түжырымдауға болады, өйткені рационал- 
дықтың әртүрлі формалары бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетіні соншалық -  олар 
мүндай анықтамаға жол бермейді. Осыган байланысты Джере Коэнге алғыс айтамыз.

7. Вебер 1920 жылы «Протестанттык; эт ика ж әне капит ализм рухы ны ц»  кіріспе бөлі- 
мінде рационалдандыруды талқылау барысында «шенеуніктердің арнайы дайындал- 
ған үйымына» (бюрократияға) назар аударады, бірақ ол капитализм туралы «біздің 
қазіргі өміріміздегі ең жанкешті күш» контексінде де атап көрсетті.

8. Әрине, бұл мүлдем айқын емес, өйткені ірі капиталистік кәсіпорындар -  бюрократия- 
ның тууына себепкер болған орындардың бірі (Weber, [1922-1923] 1958:299). Соны- 
мен қатар Вебер бюрократияның капитализмге қарсы тұрып, кедергі жасай алатын 
мүмкіндігін де көреді.

9. Дегенмен Марк Шнайдер «Вебер бұл жағдайды асырып жіберді және рационализа- 
цияга қарамастан, әлемнің кейбір бөліктері таңдануын жалғастыруда» деп пікір білді- 
реді: «Қызықтыратын әсерге берілу -  біздің қалыпты жағдайымыздың бір бөлігі және 
гылымның (Вебердің рационалданған жүйелерінің бірі) дамуына орай, одан қауіп 
шамалы, біздің әлемдегі мінез-қүлықты түсіндіру қабілетіміз болмашы болган жерде, 
яғни ғылым не практикалық білім пайда бермейтін жерде өмір сүруін (жиі мойындау- 
сыз) жалғастырады» (1993:х). Ритцер (2010а) көңілі қалған салалар, кем дегендс, уа- 
қытша таңдаған қалпына келу жолдарын табуға тырысады деп бекітеді. Бүл әсіресе 
тәуелді түтынушыға бағдарланған экономикалық жүйелерге қатысты дәл айтылған.

10. Вебер жұмысындағы тасымалдаушылардың рөлін талқылау үшін Калбергтің еңбекте- 
ріне назар аударыңыз (1994:58-62).
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Сын-пікірлер
Қазіргі қолданылуы

Георг Зиммель идеяларының америкалық әлеуметтік теорияға, сонымен 
бірге жалпы әлеуметтану теориясына эсер етуі осы кітаптың бастапқы үш 
тарауындағы қарастырылған үш теорияшыдан айтарлықтай ерекшеленеді 

(see Dahme, 1990; Featherstone, 1991; Helle, 2005; Kaern, Phillips, and Cohen, 
1990; for a good overview of the secondary literature on Simmel, see Frisby, 1994; 
Nedelmann, 2001; Scaff, 2011). Маркс, Дюркгейм мен Вебердің айрықша бедел- 
ге ие болуларына қарамастан, XX ғасырдың басында олардың америкалық тео- 
рияға ықпалы салыстырмалы түрде томен болды. Оларға қарағанда, осы кезде 
Зиммельдің ерте кезеңдегі америкалық әлеуметтанушыларға танымалдығы 
айтарлықтай жоғары болды (Jaworski, 1997). Зиммельді Маркс, Дюркгейм мен 
Вебер ығыстырып тастады, бірақ оның қазіргі таңда Конт пен Спенсер сияқ- 
ты классикалық ойшылдарға Караганда әлдеқайда ықпалды екенін байқауға 
болады. Сонгы жылдары Зиммельдің әлеуметтану теориясына ықпалы артқа- 
нын байқаймыз, ол оның ен маңызды еңбектерінің (Aronowitz, 1994; Д. Левин, 
1985,1989,1997; Scaff, 2011), яғни The Philosophy o f Money («Акша философия
сы») (for an analysis of this work, see Poggi, 1993) еңбегінің нәтижесінде, сон- 
дай-ақ постмодернистік әлеуметтік теория туралы ойларынын (Weinstein and 
Weinstein, 1993, 1998) және кейінгі жылдарғы философия туралы соңғы ең- 
бектерінің ағылшын тіліне аударылуымен байланысты болып отыр. (Simmel, 
[1918] 2011, [1916] 2005).

Негізгі мәселелер

Біз Зиммельдің әлеуметтану теориясына қосқан үлесіне тоқталсақ та, ен алды- 
мен, оның философ екенін және көптеген еңбектері философиялық мәселелер- 
ді қозғағанын (мысалы, этика мен метафизика), өзге де философтар -  Платон, 
Кант, Спиноза, сондай-ақ Ницшемен (Helle, 2013) қатар қарастырылатынын 
ескеруіміз қажет.
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ГЕОРГ ЗИММЕЛЬ
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

1981:
лімді

Георг Зиммель 1858 жылы 1 наурызда Берлин қала- 
сының орталығында дүниеге келген. Берлин универ- 
ситетінде көптеген пәндерден дәріс алған. Алайда 
оның диссертация жазуға деген алғашқы талпыны- 
сы қолдауға ие болмады. Ұстаздарының бірі: «Егер 
біз оның әрі қарай осы бағытта дамуын қолдамасақ, 
оған үлкен жақсылық жасағанымыз», -  деп ескерт- 
кен (Frisby, 1984:23). Осыған қарамастан, Зиммель 
талпынысын жалғастырып, 1881 жылы философия 
докторы дәрежесін алды. 1914 жылға дейін универ- 
ситетте оқытушы болып қызмет істеді, 1885 жылдан 
1900 жылға дейін Prtyatddzent-ie салыстырмалы тур- 
де маңызды емес позицияға ие болды. Соңғы қызмет 
орнында Зиммель ақысыз оқытушы болып жұмыс 
істеді және күнкөріс қаражаты оқу орны тарапынан 
берілетін жалақыға тәуелді еді. Өзінің маргиналды- 
ғына қарамастан, осы лауазымда жақсы нәтижелерге 
жетті, себебі ол керемет дәріскер болды және көпте- 
ген студенттерді (ақылы) өз айналасына тартты (Frisby, 

17; Salomon, [1963] 1997). Оның стилінің танымал болғаны сондай -тіпті Берлин қоғамының бі- 
мүшелері де оның дәрісіне қатысатын, оның әрбір дәрісі қоғамдық іс-шара болды (Leek, 2000).

Оның маргиналдылығы кереғар әрі айтарлықтай түсініксіз тұлға болуына байланысты еді.

«Егер біз оның туысқандары, достары, студенттері мен замандастары қалдырған есте- 
ліктерді жинар болсақ, Георг Зиммель туралы айтарлықтай өзара қарама-қайшы си- 
паттамаларды кездестіреміз. Оны кейбіреулер бойы ұзын және арық деп сипаттаса, 
басқалары аласа бойлы және бейшара кейіпте бейнелеген. Мәліметтер бойынша, сырт 
келбеті онша тартымды болмаған. Әдеттегі еврей пішінді, бірақ өте зиялы және мейі- 
рімді. Оның еңбекқор болғаны белгілі, сондай-ақ әзілқой және шешен дәріскер ретін- 
де сипатталады. Соңында, біз оның ерекше парасатты зияткер (Lukacs, 1991:145), жылы 
шырайлы, ізгі ниетті, бірақ ішкі дүниесі иррационал, түнеріңкі және тым қарабайыр бол
таны туралы естиміз».

(Schnabel, Poggi, 1993:55)

Зиммель сансыз көп мақалалар мен The Metropolis and Mental Life («Метрополистер және пси- 
хикалық өмір»). The Philosophy of Money («Ақша философиясы») атты кітаптар жазған. Ол ака- 
демиялық ортада танымал әрі ықпалды еді. Оның Берлиндегі үйі мәдени өмір орталығы болды, 
онда әйелі Гертруд екеуі ақын Рэйнер Рильке мен Стефан Георг, философ Эдмунд Гуссерль, Ген
рих Рикет, элеуметтанушы Макс пен Марианна Вебер сияқты маңызды тұлғаларды қабылдаған 
(НеІІе, 2013). Ганс-Георг Гадамер «Зиммельдің метафизика жайлы эссесі ([1953] 2010) философ 
Мартин Хайдеггердің Being and Time («Болмыс және Уақыт») атты монументалды кітабына эсер 
етті» деп көрсеткен. Зиммельдің тіпті шетелде де еліктеуші ізбасарлары болды, әсіресе Құрама 
Штаттарда оның жұмыстары әлеуметтанудың қалыптасуына үлкен ықпал етті. Ақырында, 1900 
жылы Зиммель ресми атаққа ие болды, Берлин университетінде құрметті атақ берілді, бірақ ол 
оған толық академиялық дәреже бермеді. Зиммель көптеген академиялық лауазымдар алуға 
тырысты, алайда Макс Вебер сияқты ғалымдардың қолдауына қарамастан, сәтсіздікке ұшырап 
отырды.

Шоқындырылған протестант екеніне қарамастан, сәтсіздікке ұшырауының бір себебі -  еврей 
болтаны, XIX тасырда Германия жерін антисемитизм жайлатан еді (Birnbaum, 2008; Kasler, 1985).
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Осылайша Зиммель туралы Білім министрлігі жазған баяндамада ол «Сыртқы келбеті, сым- 
баты жэне өзінің ойлау бейнесімен израильдік» (Frisby, 1981:25) ретінде сипатталған. Басқа 
бір себебі оның атқарған жұмыстарына байланысты болды. Оның көптеген мақалалары га- 
зет-журналдарда жарық көрді. Ол академиялық әлеуметтанушылар аудиториясына ғана емес, 
қарапайым жалпы аудиторияға бағытталған болатын (Rammstedt, 1991). Сондай-ақ ол ресми 
академиялық лауазымға ие болмағандықтан, күнкөріс үшін бұқаралық дәрістермен қаражат 
табуға мәжбүр еді. Зиммель еңбектері мен дәрісінің аудиториясы кәсіби әлеуметтанушылар 
емес, көбінесе интеллектуалды көпшілік болды, сондықтан кәсіби әріптестер тарапынан күлкілі 
сындарға ушырап отырды. Мысалы, оның замандастарының бірі мынадай сын айтқан: «Оның 
әсері көбінесе... журналистиканың жоғарғы деңгейлерін қозғап, жалпы атмосферасына эсер 
етті» (Troeltsch, cited in Frisby, 1981:13). Зиммельдің жеке сәтсіздіктері сол кездегі неміс акаде- 
миктерінің әлеуметтануды төмен деңгейде бағалауымен байланысты болуы мүмкін.

1914 жылы Зиммель кіші университетте (Страсбург) кезекті академиялық лауазым алды, алайда 
өзін тағы да шеттетілген адамдай сезінді. Бір жағынан, берлиндік интеллигенция аудиториясынан 
алшақтап кеткеніне өкінді. Жұбайы Макс Вебердің әйеліне жазған хатында: «Георг аудиторияны 
біржола тастап кетті... Студенттер мейірлі әрі жанашыр болды... Бұл кетуі оған өте ауыр тиді», -  
дейді (Frisby, 1981:29). Бір жағынан, Зиммель жаңа университте өзін бөтен адамдай сезінді. Ол 
Вебер ханымға жазған хатында былай деген: «Біз туралы әлдебір жаңалық айту қиын. Біздің 
өмір... оқшауланған, ...бір сарынды, тұйык;, немқүрайды, сыртқы болмыс құлазыған. Академиялық 
қызмет нөлге тең, адамдар... бөтен және іштей өшіккен» (Frisby, 1981:32).

Бірінші дүниежүзілік соғыс Зиммельді Страсбургге қызметке тағайындағаннан кейін басталды, 
дәріс залдары әскери госпитальға айналдырылды, ал студенттер соғысқа аттанды. Осылайша 
Зиммель 1918 жылы көз жұмғанға дейін Неміс академиялық тобының ортасында маргинал- 
ды тұлға болып қала берді. Ол ешқашан тұрақты академиялық мансапқа ие болмады. Деген- 
мен академик ретінде Зиммельдің соңынан ерушілер көп болды және оның ғалым ретіндегі 
танымалдығы күн санап артты.

Макроскопиялық конфликт теориясына қосқан үлесін санамағанда (Coser, 
1956; Simmel, [1908], 1955]), Георг Зиммель микроәлеуметтанушы ретінде та- 
нымал, ол кіші топтарды зерттеудің дамуына (Caplow, 1968), символикалық 
интеракционизм мен алмасу теориясына айтарлықтай үлес қосты. Зиммель- 
дің осы саладағы еңбектері оның «әлеуметтанушылар, ең алдымен, әлеуметтік 
өзара әрекетті зерттеуі тиіс» деген сенімде болғанын көрсетеді. Роберт Нисбет 
Зиммельдің әлеуметтануға қосқан үлесі туралы былай дейді:

«Зиммель еңбектерінің осы микроәлеуметтану сипаты оны басқа га- 
лымдардан әлдеқайда ерекіііелендіре түседі. Ол адам қауымдастығының 
шагын жоне жеке топтарына енжар қарамады әрі өзінің институттарды 
талдауында адамдардың басты орында екенін естен шығармады».

(Nisbet, 1959:480)

Дэвид Фрисби де осыған үқсас тұжырымдама жасайды: «Кейбір психология- 
лык категориялардагы әлеуметтану негіздері Зиммель әлеуметтануының тек ин- 
теракционистер үшін ғана емес, әлеуметтік психология үшін де маңыздылыгын 
арттыра түссе керек» (1984:57; see also Frisby, 1992:20-41). Алайда Зиммельдің 
микроәлеуметтанулық жүмысы адам мен үлкен қогам арасындагы қарым-қаты- 
нас формалары теориясында кеңінен орын алғаны ескерілмейді.
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Мәселенің деңгейі мен ауқымы

Заманауи америкалық әлеуметтану теориялары тұрғысынан қарағанда, Зим- 
мельдің әлеуметтік шындық туралы теориясы әлдеқайда қиын әрі күрделі. Том 
Боттомор мен Дэвид Фрисбидің (1978) пайымдауынша, Зиммельдің еңбектерін- 
де алаңцаудың негізгі төрт деңгейі бар. Біріншіден, бұл -  оның қоғамдық өмірдің 
психологиялық компоненттері туралы микроскопиялық болжамдары. Екіншіден -  
оның кең ауқымдағы, тұлғааралық қарым-қатынастың әлеуметтану компоненттері 
туралы қызығушылықтары. Үшіншіден -  аса макроскопиялығы, оның өз заманы- 
ның құрылымы, сонымен қатар әлеуметтік және мәдени «рухы» мен өзгерісі тура
лы еңбектері. Зиммель әлеуметтік шындықгың үш өлшемді суретімен ғана жұмыс 
жасап қоймай, сонымен бірге ол «жоғарғы деңгей төменгі деңгейден туындайды» 
деген идеяға негізделген туындау принципін ұстанған болатын (Sawyer, 2005): «Іл- 
гері даму өзара ықпалдасушы күштердің тікелей әсерін индивидуалдьщан жоғары 
құрылымдармен алмастырады, олар осы күштердің тәуелсіз өкілдері ретінде қа- 
тысады және индивидуумдар арасындағы қарым-қатынасты оңайлатады» ([1907] 
1978:174). Ол тағы былай деді: «Егер қоғам тәуелсіз ғылымның автономды объек- 
тісі болуы қажет болса, онда ол тек оны құраушы жеке элементтер жиынтығынан 
жаңа болмыс қалыптасуы арқылы ғана іске асуы мүмкін, олай болмаған жағдайда 
әлеуметтік ғылымдардың барлық мәселелері тек индивидуалды психологияға ғана 
қатысты болады» (Frisby, 1984:56-57). Осы үш деңгейдің қосындысы төртпінші 
деңгейді құрайды, ол өз бойына өмірдің барлық метафизикалық принциптерін жи- 
наған. Осы мәңгілік шындықтар Зиммельдің барлық жұмыстарына эсер етеді және 
әлемнің болашақ бейнесін танып-білуге әкеледі.

Әлеуметтік шындықтың бірнеше деңгейін қамтитын бұл мәселе Зиммель- 
дің The Problem Areas o f Sociology («Әлеуметтанудың мәселелі аумақтары») атты 
еңбегінде әлеуметтанудың үшке бөлінген «мәселелерінде» бейнеленген (1950, 
бастапқыда 1917 жылы жарық көрген). Ол ең алғаш «таза» әлеуметтануды ай- 
қындаған. Бүл аймақта психологиялық өзгерулер өзара әрекеттесу формала- 
рымен үйлескен. Зиммель әрекет етушілердің өзіндік шығармашылық ойлауы 
бар екенін болжаған, бірақ ол әлеуметтік шындықтың бүл аспектісіне аз көңіл 
бөлген. Оның ең басты микроскопиялық жүмысы өзара әрекет ету формала- 
рымен, сондай-ақ өзара әрекетке түсетін адамдар түрімен байланысты (Korllos, 
1994). Формаларға: бағыну, жоғарғы деңгейлі іс-әрекет, алмасу, конфликт және 
қүзыреттілік жатады. Түрлер туралы жүмысында ол қарым-қатынас қүрылы- 
мындағы позицияларды айқындаған, мысалы «бәсекелес», «қарапайымдылық», 
«әлемге бейімделу, мысалы «дүниеқор», «ысырапшы», «бейтаныс» және «аван
тюрист». Аралық деңгей -  Зиммельдің адамзат тарихының әлеуметтік және мә- 
дени өніміне қатысты «жалпы» әлеуметтануы. Бүл түрғыда Зиммель топ, қоғам 
мен мәдениет қүрылымына және тарихына баса мән берді. Соңында, «филосо- 
фиялық» әлеуметтануда адамзат тағдырының негізгі табиғаты мен сөзсіздігіне 
деген көзқарасты қарастырған. Осы бөлімде әлеуметтанудың барлық деңгейлері 
туралы сөз қозғалады. Зиммель кей кезде әлеуметтанудың түрлі деңгейлерін бө- 
ліп талдаған, бірақ көбінесе оларды жалпылама бірлікте қарастырған.

Диалектикалық ойлау

Зиммельдің танымдық жолы әлеуметтік шынайылықтың үш негізғі деңгейі 
арасындағы (төртінші метафизикалық деңгейді ескермегенде) өзара қарым-қа-
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тынаспен байланысты. Бұл оның әлеуметтануына Маркс әлеуметтануын еске 
түсіретін өзіндік диалектикалық сипат берді (Levine, 199lb: 109; Schem er and 
Jarv, 2013). Жоғарыда байқағанымыздай, диалектикалық әдіс түрлі сипатта 
және әртүрлі бағытталған болып келеді, «факті мен құндылықтарды біріктіре- 
ді, әлеуметтік құбылыстар арасында қатал шектеу сызықтары бар» деген идея- 
ны теріске шығарады. Әлеуметтік қарым-қатынасқа бағытталады (В. Turner, 
1986), нақ осы шаққа ғана қарап қоймай, болашақ пен өткенді де қамтиды және 
кикілжіңмен, қарама-қайшылықтармен тығыз байланысқан.

Маркс пен Зиммельдің диалектикалық әдісті қолдануындағы ұқсастықта- 
рына қарамастан, олардың арасында маңызды айырмашылықтар бар. Олардың 
әлеуметтік әлемнің әртүрлі аспектілеріне ден қоюы және болашақ әлемнің бір- 
біріне ұқсамайтын үлгілерін ұсынуы -  ен басты маңызды факт.

Зиммель өзінін диалектикаға бейімділігін әртүрлі сипатта көрсетті 
(Featherstone, 1991:7). Бір жағынан, Зиммель әлеуметтануы әрдайым қарым- 
қатынаспен, әсіресе өзара әрекетке (ассоциация) байланысты болды. Жалпы 
алғанда, Зиммельдің «барлығы белгілі бір түрде басқалармен қарым-қатынас- 
қа түседі» принципімен жүмыс істейтін «әдістемелік релятивизмді» ұстануы 
(Ritzer and Gindoff, 1992) оның басты қағидасы еді. (Simmel, cited in Frisby, 
1992:9). Жалпы, ол әрқашан өзі жүмыс жасаған әлеуметтік әлемнін кез кел- 
ген саласында үнемі дуализмге, конфликт пен қарама-қайшылықтарға назар 
аударды (Sellerberg, 1994). Дональд Левин түжырымдамасы бойынша, бүл 
перспектива Зиммельдің «әлемді қарама-қайшы категориялар арасындағы 
шиеленіс пен керағарлықтар арқылы таныған жақсы» деген ойын айқындайды 
(1971:xxxv). Бұл ойлау әдісінің Зиммель еңбектері барысындағы қолданылуын 
түсіну үшін қарым-қатынастың бір формасы -  сән туралы зерттеулеріне назар 
аударайық. Әлеуметтік түрлер мен әлеуметтік формалар жайлы еңбектерінде 
Зиммель диалектикалық ойлаудың осы әдісін қолданған, сәнді талқылау онын 
бүл құбылыспен күресуін айқын бейнелейді. Зиммельдің субъективті-объек- 
тивті мәдениет туралы және «өмірден артық» және «өмірден де артық» ой тал- 
қылауындағы диалектиканы қарастырамыз.

Сән. Зиммель әдеттегідей қызықты және дуалистік эсселерінде ([1904], 1971; 
Gronow, 1997, Nedelmann, 1990) сәндегі қайшылықтарды түрлі тәсілдермен су- 
реттеді. Бір жағынан, сән -  бүл топтың талаптарын орындауды қалайтын адам- 
дарға мүмкіндік беретін әлеуметтік қатынастардың бір түрі. Екінші жағынан, сән 
жеке-дара болғысы келетін адамдар ауытқуы мүмкін норманы білдіреді. Сән 
өзіне тарихи процесті енгізеді, сонымен бірге бастапқы кезеңде барлық адамдар 
сәнді нәрсені қабылдайды, сөзсіз, адамдар бұдан ауытқиды. Соңында, ауытқу 
процесінде олар сәнге қатысты жаңа көзқарасты қабылдай алады. Сән -  сәттілік 
пен кез келген тәсілдің диалектикалық таралуы мен қабылдануының ықтимал- 
дығы. Демек, айқындылық оның сәнді деп саналуына әкеледі. Алайда көптеген 
адамдар оны қабылдайтындықтан, ол өзіндік ерекшелігін жоғалтады, яғни өзі- 
нің тартымдылығынан айырылады. Тағы бір екіжақты қыры -  сән қозғалысы- 
ның көшбасшылық рөлін бағамдайды. Мұндай адам басқаларға қарағанда сәнді 
жақсырақ түсініп, оны батыл қабылдай отырып, топты басқарады. Сонымен, 
Зиммельдің айтуынша, сән -  салттарға, ерекшеліктерге ғана назар аудару емес, 
сонымен катар кейбір адамдардың сән-салтанатқа жетуіне күш салу. Сәннен 
алшақ адамдар, сәнді қуатын адамдарды қайталаушылар өздерін тұлға ретінде 
қарастырады, бірақ Зиммель осы адамдар жай ғана имитацияның кері түрімен
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айналысады деп пайымдады. Адамдар сән амалдарынан аулақ бола алады, өйт- 
кені олар өздерінің құрбы-кұрдастарымен бірге өз даралығын жоғалтады деп 
қорқады, бірақ, Зиммельдің пікірінше, мұндай қорқыныш үлкен күш пен тәуел- 
сіздіктің белгісі емес. Жалпы, Зиммельдің айтуынша, сәнде «барлық... жетекші 
үрдістер қарама-қайшы... қандай да бір формада үсынылған» ([1904] 1971:317).

Зиммельдің диалектикалық ойлау қабілетін жалпы деңгейде де көруге 
болады. Осы тарауда көріп отырғанымыздай, ол индивидуумдар қүратын инди- 
видтер мен ірі әлеуметтік және мәдени қүрылымдар арасында болатын конф- 
ликтілер мен қарама-қайшылықтарға қызығушылық танытты. Бүл қүры.пым- 
дар, ақыр соңында, өзінің жеке өміріне ие болады, оның ағымына адам ешқан- 
дай бақылау жасай алмауы мүмкін.

Өмір
Зерттеушілер Зиммельдің ағылшын тіліне аударылған кейінгі еңбектеріне: 
оның философиясы мен әлеуметтануындағы өмір түжырымдамасының ма- 
ңыздылығына назар аударады. Зиммель -  Гёте мен Ницше секілді түлғаларды 
және өзінің Анри Бергсон мен Вильгельм Дильтей сияқты замандастарын қам- 
титын Lebensphilosophie (өмір философиясы) қозгалысының маңызды түлгасы 
болды. Өмір -  Зиммельдің бүкіл философиясы мен әлеуметтануына эсер ет- 
кен басты түжырымдаманың бірі. Зиммельдің айтуынша, шындық әрдайым 
өзгеріп отырады. Өмір -  Зиммельдің шындықтың өзгермелі табиғатын сипат- 
тау үшін қолданатын үғымы: «Өмір мазмүны өзгеріп түратын процестің фор- 
масын қабылдайды» ([1916] 2005:5). Өмір -  түрақтылық пен қатып қалғандық 
емес, ол ағыс және ағын (Pvvhtinen, 2010). Басқаша айтқанда, өмір дегеніміз -  
түрақты өмір сүру ахуалының жеңіл үгымы емес, ол -  даму үрдісі. Зиммель өзі- 
нің әлеуметтануында түрақты әлеуметтік нысандарды үнемі сипаттаса да, бүл 
нысандар өзгермелі өмір процесі барысында әркез пайда болып отыратынын 
үмытпауымыз керек.

Өмір түжырымдамасы -  әлеуметтанудың маңызды салдары. Адамдар мен 
әлеуметтік нысандар өмір ағымынан шығады. Әлеуметтік, өзіміз білетіндей, 
өмірдің өрнегі. Зиммельдің пікірінше, өмір адамның жаратылуымен жәие бел- 
сенділігімен нақты бір пішінге енеді. Оның ойынша, өмір тек түрақты әлеумет- 
тік нысан ретінде бекітілген кезде ғана оны байқап білуге болады. Бүл жерде 
Зиммельдің диалектикалық көзқарастарын тағы да көреміз. Өмір ағынының 
және әлеуметтік нысандардың бір-бірімен байланысы бар. Өмір жай ғана агын 
мен өзгеріс емес, сондай-ақ ол әлеуметтік нысандарды жасайды, одан кейін бүл 
нысандарды өткереді немесе «асып түседі» деп түсінген жөн. Өмірдің анықта- 
масына қосымша түсініктеме қосқан Зиммель: «Өмір -  өмірден тыс» (неме
се «Өмір «сыртқы жетістік» ретінде пайда болады»), -  дейді ([1918] 2011:8). 
Өмірдің қозғалысы, демек, өмір энергиясының айнымалы, еркін қозғалысы 
емес, керісінше, тұрақты қозғалыс адам жасаған әлеуметтік нысандарға айна- 
лады. Біздің өміріміз бен қоғамымызда өзгерістер мен қозғалыс сипаттары бар, 
өйткені олар әрдайым өмірдің қуат-энергиясына толы. Идеялардың күрделі- 
лігіне қарамастан, Зиммельдің өмірлік философиясы өте қарапайым: адамдар 
үнемі өзгерістер мен ағымдар әлемінде өмір сүреді. Адамдар осы өмірге әлеу- 
меттік және мәдени нысандар қүру арқылы өз пікірін білдіреді. Өмір өрнектері 
ретінде әлеуметтік нысандар түпкілікті қалыптаспайды, бірақ одан әрі транс- 
формацияға немесе өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге жол ашық.
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Құнды өмір, өмірден де құнды. Осыған байланысты Зиммельдің «құнды өмір 
және өмірден де құнды» тұжырымдамасы. Әлеуметтік және мәдени нысандар- 
дың пайда болуын талқылағанда, Зиммель идеялары Маркстің кейбір идеяла- 
рымен сабақтасып жатады. Маркс адамдар мен олардың өнімдері арасында- 
ғы бөліністі көрсету үшін тауардың фетишизм тұжырымдамасын қолданды. 
Маркс үшін бұл бөліну капитализмде өзінің шыңына жетіп, болашақ социа- 
листік коғамда ғана жеңіске жетуі мүмкін, осылайша бұл бөліну нақты тарихи 
феномен болды. Бірак Зиммель үшін бұл бөліну -  адам өмірінін табиғатына 
тән. Философиялық түрғыда «қүнды өмір» мен «өмірден де құнды» (G. Oakes, 
1984:6, Weingartner, 1959) арасында қайшылық бар.

Өмірге бергісіз, өмірден де қүнды деген мәселе Зиммельдің The View o f Life 
(«Өмірге көзқарас») еңбегіндегі «Өмір -  трансцендент» атты бірінші эссесі- 
нің басты мәселесі болып табылады ([1918] 2011). Жоғарыда сипатталғандай, 
трансценденттілік өмірге қатысты болып келеді, яғни өмір -  бүл үнемі өзінің 
шегінен асып түсетін нәрсе. Адамдар екі еселенген трансценденттілік қабілеті- 
не ие. Біріншіден, тынымсыз, шығармашылық әлеуеті (құнды өмір) арқасында 
адамдар өз бойындағы мүмкіндіктерінен асып түсе алады. Адамдар әрдайым 
өсіп, өзгеріп отырады және бүрынғыдан гөрі өзгеше немесе «артық» болып 
жетіледі. Екіншіден, бұл трансцендент шығармашылық қабілеті бар адамдарға 
үнемі олардан асатын объектілер мен әлеуметтік нысандар жиынтығын жасау- 
ға мүмкіндік береді. Бұл құбылыстардың объективті болуы (өмірден де қүн- 
ды) -  өмір сүруге арналған шығармашылық күштерге қарсы түрады (құнды 
өмір). Басқаша айтқанда, қоғамдық өмір «өмір емес, бірақ жеке мәні бар және 
03 заңына бағынатын» бір нәрсені тудырып, өзінен босатады (Weingartner, 
citing Simmel, 1959:53). Өмір бірлікке және екеуінің арасындағы жанжалға не- 
гізделеді. Зиммельдің пікірінше, «Өмір -  өмір сүру үрдісінде өзінің жоғары 
мәнін табады» ([1918] 2011:17).

Бір қарағанда, «өмірден де қүнды» тұжырымдамасы Макс Веберге жақын 
әлемнің бейнесін ұсынады. Зиммель, Вебер сияқты, әлемді халықтың бақы- 
лауынан аулақ жүретін әлеуметтік және мәдени нысандармен толған сайын 
анық көрді. Өмірден артықтық адамдарға өзінің шығармашылық, субъектив- 
ті қабілеттерін шектейтін және қарсыласатын күштер ретінде қарайды. Вебер 
мүны «қазіргі заманның темір торы» десе, ал Зиммель оны «объективті мә- 
дениеттің өсуі» деген. Дегенмен осы жерде Зиммель Веберге Караганда оп- 
тимистік көзқараста болды. Уақыт -  өмірге бергісіз, өмірден де қүнды деген- 
нен алшақтайды. Тіпті ең алыс пен алыстатушы әлеуметтік нысандар (мы- 
салы, ақша, бюрократия) адамнын шығармашылық импульсіне байланысты 
және адам өмірінің өрнегі ретінде калпына келтірілуі мүмкін. Зиммельдің 
әлеуметтік шындықтың негізгі компоненттері туралы ойлары жайлы сөз бо- 
латын келесі бөлімде осы мәселелердің саны туралы көп айтатын боламыз 
(For more on the intellectual relationship between Simmel and Weber, see Scaff, 
1989:121-151.)

Индивидуалды сана және индивидуалдық

Зиммель әлеуметтануы, ең алдымен, адамдар арасындағы қарым-қатынас пен 
ассоциация формаларына негізделді. Ол -  Вебер сияқты әдіснамалық инди
видуалист емес, адамдарды «тек өзара қарым-қатынас арқылы өмір сүретін 
тіршілік иесі ретінде түсінуге болады» деп пайымдаған интеракционист. Бүл -
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Зиммельдің басты теориялық тұжырымдамасы адам болғанын көрсетеді. Қа- 
рым-қатынас индивидуалды психологиялық процестерге түйістірілмесе де, 
олар психологиялық процестерге тәуелді болады. Негізінен, Зиммель адамдар- 
ды өмірлік процестерді «тасымалдаушы» деп атайды ([1918] 2011:9). Өмірлік 
процестерді тасымалдаушы бола тұра, адамдар — тиянақты және тұрақтылық- 
ты үнемі меңгеруге тырысатын шығармашылық жан иесі. Бір-бірімен қарым- 
қатынас барысында адамдардың шығармашылығы әлеуметтік формалардың 
туындауына мүмкіндік береді (Неііе, 2013).

Фрисбидің пайымдауынша, Зиммель үшін әлеуметтік өмір негізі -  «бір- 
бірімен бірқатар мотив, мақсат және қызығушылық ықпалымен қарым-қаты- 
насқа түсетін саналы адамдар немесе адамдар тобы» (1984:61). Шығармашы- 
лыққа деген қызығушылық Зиммельдің түрлі өзара әрекеттесу формаларын, 
акторлардың әлеуметтік қүрылым жасау қабілеті жайлы және сол қүрылым- 
дардың адам шығармашылығына тигізетін теріс салдары туралы талқылауы 
барысында байқалады. Зиммель психологиялық өмірді жан-жақты зертте- 
месе де, қоғамдық өмірдің қызмет етуін жалғастыруға және дамытуға қажет- 
ті қосымша психологиялық дағдыларды қолданады. Мысалы, қарым-қатынас 
формалары туралы Зиммельдің көзқарасы бойынша, акторлар саналы түрде 
бір-біріне бағытталуы тиіс екенін білдіреді. Осылайша, стратификациялан- 
ған жүйеде басыңқылар және бағыныңқылар бір-біріне бағытталуы керек. 
Егер оларда өзара бір-біріне бағытталу болмаса, өзара әрекеттесудің тоқтауы 
және стратификация құлдырауы мүмкін. Бүл қарым-қатынастың басқа фор- 
маларына да қатысты. Зиммель әлеуметтік және мәдени қүрылымдар өзіндік 
өмір сүреді деп санағанымен, адамдарға эсер ету үшін бүл сияқты қүрылым- 
дарды концептуализациялау қажет екенін түсінді. Зиммель қоғам тек «сырт- 
та бар» емес, сонымен қатар ол сана қызметіне тәуелді «менің түсінігім» 
екенін мәлімдеді ([1908] 1959а:339). Зиммельде жеке инабат сезімі және қо- 
ғамның нормалары мен құндылықтары индивидуалды санада меңгерілеті- 
ні туралы дәйектер бар. Нормалар мен қүндылықтар ішкі және сыртқы деп 
бөлінеді.

«Сана басшылығының екіжақты сипаты бар: бір жағынан, біздің жай ғана 
бағынуымызды қажет ететін өзіндік қасиеті жоқ тәртіп, екінші жағынан, 
ешқандай сыртқы күш емес, жеке ішкі импульстарымыз бізге міндеттей- 
тін сипат. Дегенмен адам өз санасының аясында толыққанды түлға ретін- 
де және топ ретінде бар қарым-қатынасты қайталайды».

(Simmel, [1908] 1950:254)

Интернализацияның заманауи түжырымдамасы Зиммель еңбектерінде са- 
лыстырмалы түрде дамытылмаған.

Сонымен қатар Зиммель адамдардың ойша өз-өзіне қарсы түрып, өзінің 
іс-әрекетінен алшақтауы туралы көзқарасты үстануы тұрғысынан Джордж 
Герберт Мидтің көзқарасына (9-тарауды қараңыз) және символикалық инте- 
ракционистерге өте ұқсайды (Зішшеі, [1907] 1978:64). Іс-әрекет етуші сырт- 
қы стимулдарды қабылдауы мүмкін, оларға баға бере алады, түрлі іс-әрекет 
арқылы тексереді және соңында қандай әрекет жасау керек екені жайлы ше- 
шім қабылдайды. Іс-әрекет етуші осы ойлау қабілеттері арқасында тек сырт- 
қы күштерге ғана тәуелді емес. Бірақ Зиммельдің іс-әрекет етушінің ойлау 
қабілеті туралы түжырымдамаларында парадокс бар. Ақыл адамды сыртқы
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стимулдардың үстемдік етуінен қорғауы мүмкін, бірақ ол әлеуметтік шын- 
дыққа үстемдік ететін объектілерді жаңадан жасауы ықтимал. Зиммельдің 
пікірінше, «Біздің ақылымыз ойлау актіне тәуелсіз, мазмүн жайлы ойлауға 
қабілетті» ([1907] 1978:65). Осылайша, интеллект адамдарға сыртқы стимул- 
дарға тәуелділіктен құтылуға мүмкіндік бергенімен, қүрылымдар мен инс- 
титуттар қүрастыруға қабілетті, бірақ олар, өз кезегінде, ой мен іс-әрекетті 
шектейді.

Қорыта айтқанда, индивидуалдық Зиммель үшін этикалық және мораль- 
дық идеал ретінде аса маңызды болды. Хорст Хелленің (2013:36) айтуы бо- 
йынша: «Зиммель үшін автономия мен адам даралығы -  күмән келтірілмейтін 
және талқылауға жатпайтын құндылық». Адам шығармашылықтың қайнар 
көзі болғандықтан, Зиммель индивидуалдықтың заманауи либералды тұжы- 
рымдамасын қолдады. Хеллеге сүйенетін болсақ, Зиммель индивидуалдық- 
ты заманауи капиталистік, қалалық қауымдастықтың дамуымен байланысты 
эволюциялық жетістік деп білген. Нақтырақ айтқанда, капитализм бәсеке- 
лестікті әлеуметтік өмір негізі ретінде институттандырады. Бәсекелестік дара 
шығармашылық пен әлеуметтік формалардың әрі қарай дамуын қолдайды. 
Бұл Зиммельдің мұқияттығын көрсетеді. Ол капитализмді бәсекелестіктен 
бөлім-жарып оқшауламай, қайта бәсекелестікті қолдауды талап ететін әлеу- 
меттік форма ретінде қарастырады. Осы себептерге сүйене отырып, Зиммель 
социализмді сынады. Социализм адамдар арасында бәсекелестікті жойып, 
жаңа әлеуметтік формалардың пайда болуына себеп болатын шығармашы- 
лыққа қауіп төндірді. Іс жүзінде Зиммель «социализм қоғам үшін шығарма- 
шылықты жояды» деп пайымдаған.

Әлеуметтік әрекеттестік («Қауымдасу»)

Георг Зиммель әлеуметтік әрекеттестік формалары мен модельдер түсінігін за
манауи әлеуметтануға енгізуімен танымал. Әлеуметтік шындық туралы қызы- 
ғушылық деңгейін былайпіа көрсеткен:

«Бұл жерде біз адам материалындағы микроскопиялық молекулярлы про- 
цестермен жүмыс жасаймыз деуге болады. Бұл процестер шынайы оқиға 
және макрокосмостық түрақты бірліктер мен жүйелер деңгейлеріне бірік- 
тірілген. Адамдар бір-біріне қарап, бір-бірінен қызғанады; бір-бірімен хат 
алмасып, түскі асты бірге ішеді; барлық нақты мүдделерден басқа, маңызды 
қызығушылықтардан бөлек бір-біріне жағымды және жағымсыз эсер етеді; 
альтруистік әрекеттер үшін алғыс ажырамас одаққа жол ашады; бір адам 
екінші біреуден белгілі бір көшеге жол сілтеуін сұрайды; адамдар өзгелер 
үшін киініп, әрленеді -  бұл бір адам мен басқа адам арасында болатын қа- 
рым-қатынас тізбегіндегі кездейсоқ таңдалған бірнеше иллюстрация. Бү- 
лардың шапшаң немесе түрақты, саналы немесе санасыз, ауыр немесе жеңіл 
салдары болуы мүмкін, бірақ олар үнемі адамдарды бір-бірімен байланыс- 
тырып отырады. Әрбір кезенде мұндай байланыстар қозғалыста болады, 
томен деңгейге түсіп, қайта көтеріл}а мүмкін, басқалармен орын алмасады, 
сөйтіп шырмала береді. Қоғамның атомдары арасындағы бұл өзара қарым- 
қатынасты тек психологаялық микроскопиямен зерделеуге болады».

(Simmel, [1908] 19596:327-328)
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Зиммель саналы субъектілер арасындағы өзара әрекетке (ассоциация) өзі- 
нің баса көңіл бөлгенін айтты, сонымен қатар кейбір уақыттың аралығында 
тривиалды (ешқандай жаңалығы жоқ, таптаурын) болып көрінуі мүмкін, бірақ 
өзгелер үшін аса маңызды өзара әрекет етудің үлкен диапазонын қарастыруды 
алдына мақсат етіп қойды. Ол Дюркгейм сияқты әлеуметтік фактілерге қызы- 
ғушылық танытпады, әлеуметтанудағы микродеңгейді ұстанды,

Зиммельдің әлеуметтануында өзара әрекет айрықша орын алғандықтан, 
көпшілік, әлеуметтік шындықтың анағұрлым үлкен аспектілері жөніндегі түсі- 
ніктер назардан тыс қалып отырды. Мысалы, кейбір уақытта ол қоғамды өзара 
әрекеттестікке теңестірді; «Қоғам... нақты өзара әрекеттер жиынтығының тер
мин! немесе синтез!... «Қоғам» осы қарым-қатынас жиынтығына тең» (S!mmel, 
[1907] 1978:175).

Мұндай түжырымдарды оның өзара әрекетке деген қызығушылығының дә- 
лел! деп қарастыруға болады, алайда Зиммельд!ң жалпы және философиялық 
әлеуметтануында қоғамның және мәдениетт!ң анағұрлым ауқымды түжырым- 
дамалары қамтылған.

Өзара әрекеттесу: формалары мен типтері

Зиммель талдаған басты мәселен!ң б!р! -  әлеуметт!к өзара әрекеттесуд!ң маз- 
мұны емес, формасы. Бұл мәселе Зиммельд!ң философиядағы мазмұн мен 
форма арасындағы айырмашылыққа сүйенет!н Кант дәстүр!и!ң сабақта- 
суымен т!келей байланысты. Алайда бұл жерде Зиммель позициясы қара- 
пайым болды. Шынайы өм!р үнем! өзгер!ске ұшырап отыратын сансыз оқи- 
ғалар, !с-әрекет пен өзара қарым-қатынастардан қүралады. Осы шынайылық- 
тың лабиринт!н меңгеру үш!н адамдар Ьларға шаблондар мен форма беред!. 
Осылайша !с-әрекет етуш! шым-шытырық көптеген оқиға орнына санмен шек- 
телген формалармен бетпе-бет келед!. Зиммельд!ң п!к!р!нше, әлеуметтанушы- 
ның мақсаты -  қарапайым адам жасайтын әрекетт! !стеу, яғни әлеуметт!к шын- 
дыққа, соның !ш!нде өзара қарым-қатынасты жан-жақты талдау үш!н оларға 
шектелген санаулы форма енгізу. Бүл әд!снама өзара әрекет етуш! нақты қа- 
рым-қатынастың кең спектр!нен жалпылықты ажыратады.

Мысалы, субординация мен бағынушылықтың өзара әрекеттест!к форма
лары түрл! жағдайларда болады: «мемлекетте, д!ни қауымдастықта, астыр- 
тын !с-әрекетте, экономикалық ассоциацияда, сурет мектеб!нде, отбасында» 
(S!mmel, [1908] 1959Ь:317). Дональд Ливайн -  ең заманауи сарапшылардың 
б!р!, Зиммельд!ң формалды интерактивт! әлеуметтану үш!н қолданған әд!с!н 
былай сипаттайды: «Онын әд!с! әлем ағысындағы шектелген, соңғы феноменд! 
таңдауда жатыр, оны құраушы элементтерд!ң көпт!г!н зерттеу; оның формасын 
аша отырып үйлес!мд!л!к себеб!н анықтау. Ол -  форманың пайда болуы мен 
қүрылымдық салдарын зерттейд!» (1971:ххх!). Левин «форма -  адамдар ассо- 
циациялары арқылы көрсет!лет!н үлгілер» деп нақтылайды (1981Ь:65).‘

Зиммельдің әлеуметт!к қарым-қатынас формаларына деген қызығушылығы 
түрл! сындарға үшырады. Мысалы, оны «жоқ жерге тәрт!п енгізд! және б!р-б!р!- 
мен байланысы жоқ б!рқатар зерттеулер жүргізд!» деп айыптайды. Әлеуметт!к 
шындық күрдел!л!г!н зерделеген бұл зерттеулер «қарапайым адам қалыптас- 
тырған тәрт!птен жақсырақ тәрт!п үлг!с!н ұсына алмады» деген ескертпелер 
айтты. Бұл сыни көзқарастардың көб! Зиммельд!ң қарастырган әлеуметтануы-
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Н Ы Ң  баска түрлерін ескермей, тек формалды элеуметтану, өзара эрекет ету фор- 
маларына токталатын болсак кана шынайы болмак- Дегенмен Зиммельдің фор
малды элеуметтануды карастырудағы тәсілін корғаудың бірнеше жолы бар. 
Біріншіден, ол шынайылыкка жакын, оны Зиммель колданатын көптеген шы
найы мысалдардан байкауға болады. Екіншіден, ол әлеуметтік өмірді негізсіз, 
катаң категориялармен шектемейді, оның орнына формалардың коғам өмірінен 
туындауына мүмкіндік береді. Зиммель үшін форма үнемі өмірдің шығарма- 
шылык процестерімен тығыз байланыста болатынын ескеру кажет. Негізгі мак- 
сат -  коғамдык өмірге тәртіпті зорлап міндеттеу емес, адамдардың әлеуметтік 
формалар аркылы өз өмірін калай үйымдастырып, калай кайта үйлестіретінін 
көрсету. Зиммельдің формаларды сипаттауын катып калған бейнелер жиын- 
тығы ретінде емес, өмір мен форма арасындағы шиеленісті жандандырушы кұ- 
рал ретінде карастыру кажет. Үшіншіден, Зиммель әлеуметтік әлемнің барша 
аспектілері мәжбүрлеген теориялык сызбанүсканы колданбайды. Осылайша 
ол Толкотт Парсонс секілді теорияшыны шектейтін теориялык сызбанүскадан 
бойын аулак ұстады. Формалды элеуметтану жалпы әлеуметтанудың көп сала- 
сына тән наиіар концептуализацияланған эмпиризмге карсы шығады. Әрине, 
Зиммель эмпирикалык мәліметтерді пайдаланған, бірак олар тек әлеуметтік 
шындык әлеміне белгілі бір тәртіп белгілеу үшін ғана колданылды.

Әлеуметтік геометрия. Зиммель ресми әлеуметтануда әлеуметтік катынас- 
тардың «ғеометриясын» дамытуға айрыкша назар аударды. Оны кызыктырған 
екі геометриялык коэффициент: сандар мен кашыктык (баскалары -  салмак, 
валенттілік, өзіндік катысуы және симметрия) болды [Levine, 1981b]).

Сандар. Зиммельдің өзара карым-катынастарға адам санының әсері туралы кы- 
зығушылыктарын диада мен триаданың айырмашылыған талкылауынан бай- 
кауға болады.

Диада және триада. Зиммель үшін диада (екі адамнан кұралған топ) және 
триада (үш адамнан күралған топ) арасындағы айырмашылык өте үлкен бол
ды. Үшінші адамның косылуы радикалды және іргелі өзгерістерге әкеп соға- 
ды. Сондай-ак артык адамның топка мүше болып косылуы үшінші адамның 
косылғаны сиякты үлкен ыкпалға ие болмайды. Өзге топтарға карағанда, диа
да екі адамнан артык топка катысты мағынаға ие болмайды. Диадада тәуел- 
сіз топтык кұрылым жок: топ үшін екіден артык, ажырамас адамнан баска 
катысушы жок. Осылайша диаданың әрбір мүшесі индивидуалдыктың жо- 
ғарғы деңғейін сактап отырады. Индивид топ деңғейіне дейін төмендемейді. 
Бүл -триадаға катысты емес. Триаданың топка катысушы адамдардан бөлек 
мағынаға ие болу мүмкіндігі бар. Триадаға катысушы адамдар санының ар
тык болу мүмкіндігі оның тәуелсіз топтык кұрылым жасау мүмкіндігі болады. 
Нәтижесінде топка катысушылардың даралығына үлкен катер төнеді. Триа
да топ мүшелері біркелкіленуінің жалпы сипатына ие болуы мүмкін. Топка 
үшінші адам косылғаннан кейін жаңа әлеуметтік рөлдердің туындау мүмкіндігі 
пайда болады. Мысалы, үшінші жак топ ішіндеғі дау-дамай кезінде өзіне арбитр 
немесе делдал рөлін ала алады. Сонымен катар үшінші жак екі жак арасындағы 
дау-дамайды өз пайдасы үшін колдануы немесе екі жак арасындағы бәсекелес- 
тік объектісіне айналуы мүмкін. Үшінші топ мүшесі басымдыкка ие болу үшін 
екі жак арасындағы дау-дамайдың туындауына әдейі ат салысуы ыктимал (бө-
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ліп басқару). Онда стратификация жүйесі және билік құрылымы пайда бола 
алады. Диададан триадаға ауысу индивидтерден бөлектеніп, оларға басымдық 
көрсететін әлеуметтік құрылымдардың дамуында зор маңызға ие. Жеке-дара 
тұрғанда диадада мұндай мүмкіндік жоқ.

Диададан триадаға ауысудан басталған процесс топтың одан әрі ұлғаюына 
әкеп соғады, ең соңында қоғам пайда болады. Мұндай үлкен әлеуметтік қүры- 
лымдарда индивид қоғам қүрылымынан бірте-бірте алыстай береді, жалғыз, 
оқшауланған және сегменттелген болып қалады. Бұл соңында индивид пен 
әлеуметтік құрылымдар арасындағы диалектикалық қарым-қатынасқа әкеп 
соғады. «Зиммельдің пікірінше, әлеуметтенген индивид қоғамға қатысты үне- 
мі екіжақты қатынаста болады: ол қоғамға енген және оған қарсы шығады... 
Индивид анықталады, бірақ анықтайды; әрекетке үшырайды, бірақ өз бетінше 
жасайды» (Coser, 1965:11). Қарама-қайшылық мәні -  «қоғам индивидуалдық 
пен автономиялар жасауға мүмкіндік береді, сонымен қатар оған бөгет болады» 
(Coser, 1965:11).

Ton көлем і. Жалпы денгейде Зиммельдің ([1908] 1971а) топ көлемінің әсері 
туралы екіжақты көзқарасы бар. Ол «топ немесе қоғам көлемінің артуы жеке 
тәуелсіздікті арттырады» деген тұжырыммен келіседі. Шағын топтың немесе 
қоғамның адамды толық бақылауы мүмкін. Алайда үлкен қоғамда адам бір- 
қатар топтарға қатысады, олардың әрқайсысы өзінің жекелігінің бір бөлігін 
ғана бақылайды. Басқаша айтқанда, < іиндивидуалды к,т ы ң к щ д е л ік т і  өм ірде  
ж әне іс -ә р ек ет т егі р ө л ін іц  а р т а т ы н ы  сонш алы к, -  к р р ш а га н  ә л е у м е т т ік  о р т а  
к ең е й е  б а ст а й д ы »  (Simmel, [1908] 1971а:252). Дегенмен. Зиммельдің ойынша, 
үлкен қоғам көптеген мәселелер туғызады, соңында олар жеке тәуелсіздікке 
қауш төндіреді. Мысалы, ол бұқара топтарда бір идея -  қарапайым идеяның 
басым екенш байқаған. Бұқара топтағы физикалық арақашықтықтың аз болуы 
адамдарды иланғыш және қарапайым идеяларға еруге, мағынасы жоқ эмоция- 
лы іс-әрекет жасауға бейім етеді.

Зиммельдің өзара әрекет формаларына қызығушылық көзқарасы түрғы- 
сынан ең маңыздысы -  әдетте жеке адамдар арасындағы байланысты әлсіретіп, 
олардын орнына бір-бірінен алшақтаған, өзіне тән ерекшелігі жоқ және сег
менттелген қарым-қатынас орнату үшін көлемнің және дифференциацияның 
артуы. Парадоксу адамга еркіндік беретін үлкен топ индивидуалдыққа қауіп 
төндіреді. Сондай-ақ Зиммельдің тагы бір парадоксті ойының мәні адамдардың 
тобырлық қогам төндіретін қауіпті жоюмен күресу әдісі -  отбасы сияқты кіші 
топтарга қатысу.

А р а щ ш ы к р іы к ,. Әлеуметтік геометриядагы Зиммельдің тагы бір талдаган мә- 
селесі -  арақашықтық. Левин Зиммельдің әлеуметтік қарым-қатынастардагы 
арақашықтық рөлі туралы көзқарастарының жиынтыгын үсынады: «Заттар 
формаларының қасиеті мен магынасы адамдар мен басқа адамдар немесе заттар 
арасындағы салыстырмалы арақашықтыққа байланысты болады» (1971:xxxiv). 
Арақашықтыққа байланысты бұл мәселе Зиммель еңбектерінің әр жерінде бай- 
қ^ады . Біз мүны екі түрлі тұрғыда талқылаймыз: Зиммельдің ең көлемді The  
P h ilo so p h y  o f  M o n e y  («Ақша философиясы») мен басты эсселерінің бірі -  The  
S tra n g e r  («Бейтаныс адам») еңбектері.

«Ак,ш а ф и л о со ф и я сы »  еңбегінде ([1907] 1978) Зиммель кұндылықтар 
мен заттарды не қүнды ететіні, оның ақшаны талдауға қандай негіз болғаны
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туралы кейбір жалпы принциптерді тұжырымдады. Бұл еңбекті кейінірек то- 
лык қарастыратындықтан, осы тарауда бұл мәселеге қысқаша тоқталып өтеміз. 
Қандай да бір заттың құндылығы оның іс-әрекет етушіден арақашықтығымен 
анықталады. Егер зат тым жақын орналасқан және оңай қолжетімді болса не- 
месе тым алыс орналасқан және қолжетімсіз болса, ол зат құнды болмайды. Ең 
құнды -  қолжетімді, бірақ үлкен күш салумен алуға болатын объектілер.

Зиммельдің «Бейтаныс адам» еңбегінде де арақашықтық басты орын алды 
([1908] 1971Ь, Tabboni, 1995; McVeigh and Sikkink, 2005). Эссе тым жақын не- 
месе тым алыс орналасқан іс-әрекет етуші типіне арналған. Егер тым жақын 
орналасқан болса, ол бейтаныс болмайды, бірақ тым алыс орналасқан болса, 
ол топпен байланысын жоғалтады. Бейтаныс адам мен топ мүшелері арасын- 
дагы орнайтын озара қарым-қатынас жақындық пен арақашықтық үйлесіміне 
байланысты. Бейтаныс адам мен топ арасындағы арақашықтық топ мүпіеле- 
рімен бірқатар әдеттегіден тыс қарым-қатынас моделін орнатуға мүмкіндік 
береді. Мысалы, бейтаныс адам топ мүшелерімен қарым-қатынас барысында 
объективті бола алады. Бейтаныс болғандықтан, топтың басқа мүпіелері оған 
сенім білдіріп, оның жанында өзін еркін сезінеді. Бейтаныс адам мен топ мүше- 
лері арасындағы осы, сондай-ақ өзге де қарым-қатынас барысында координа
ция мен жүйелі карым-катынас сызбасы пайда болады. Бейтаныс адам топтың 
органикалык мүшесі болады. Алайда Зиммель бейтаныс адамды тек әлеуметтік 
тип кана емес, әлеуметтік өзара әрекет етудің әдеттен тыс формасы деп есеп- 
теген. Өз бойына жакындык пен алшактыкты үйлестіріп, бейтаныстык деңгейі 
барлык, тіпті ең жакын әлеуметтік карым-катынасты камтиды. Осылайпіа, біз 
әр адамнан табылатын бейтаныстык деңгейін аныктау үшін айрыкша карым- 
катынастың үлкен диапазонын зерттей аламыз.

Геометриялык өлшемдер Зиммель түжырымының түр мен форма катарына 
енсе де, ол үшін карапайым геометриядан әлдекайда мәндірек. Тип пен фор
ма -  карым-катынас моделінің кең спектрін түсіну үпіін Зиммель колданған 
конструкциялар.

Әлеуметтік типтер. Біз Зиммель үсынған түрлердің бірі -  бейтаныс адамды 
талдадык. Баскаларына дүниекор, ысыраппіыл, авантюрист және аксүйек жа- 
тады. Зиммельдің бұл саладағы ойлау жолын корсету үшін оның ұсынған түр- 
лерінің бірі -  кедейлерге токталып өтеміз.

Кедейлік. Зиммель еңбектеріне тән сипатта кедейлік әлеуметтік карым-катынас 
түрғысынан аныкталған болатын, себебі оларға баска адамдар көмек көрсетеді 
немесе олар сол көмекке кұкылы. Мұнда Зиммель кедейлік көлеммен, накты- 
лай айтсак, акша көлемінің жетіспеуімен аныкталады деген пікірді үстанбайды.

Зиммель кедейлікті өзіндік сипаты бар өзара карым-катынас және карым- 
катынас модельдері тұрғысынан карастырғанымен, кедейлер мен кедейлік тура
лы кызыкты түсініктердің кең спектрін дамыту үшін өзінің The Poor («Кедей- 
лік») эссесіндегі жағдайларды да камтыған ([1908] 1971с). Зиммельдің әрбір 
эссесі идеяларының жан-жактылығымен ерекшеленеді. Бүл оның данкын арт- 
тыра түсті. Мысалы, Зиммель мұктаж адам мен кайырым етуші арасындағы 
күкыктар мен міндеттер жиынтығы олардың карым-катынасын аныктайды 
деп пайымдаған. Мүктаж адамның көмек алуға күкығы бар және сол кұкык 
көмек алуды жеңілдетеді. Баска жағынан, кайырым етуші адам мүктаж адамға 
көмек беруге міндетті. Сонымен катар Зиммель коғам тарапынан кедейлерге
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көрсетілген көмек қоғамдағы жүйені бірқалыпты ұстауға мүмкіндік береді де
ген функционалды көзқарастарды үстанды. «Кедейлер белсенді әрі қоғамның 
қауіпті қарсыласына айналмауы үшін, қоғам олардың күш-куат, әл-ауқатын 
көтеріп, сонымен бірге үрпақ тоқырауының алдын алу үшін кедейлерге көмек 
көрсетуді талап етеді» (Simmel, [1908] 1971с:154). Осылайша, кедейлерге көмек 
көрсету кедейлер үшін емес, қоғам үшін жасалады. Мемлекет бұл жағдайда бас- 
ты рөл атқарады және, Зиммель көргендей, кедейлерге деген қарым-қатынас 
өзіндік қасиетін жоғалтады, себебі көмек көрсету механизм! бюрократтанған 
сипат алып барады.

Сондай-ақ Зиммель кедейліктің релятивистік түрін айтты, яғни кедейлер 
қоғамның азғын бөлшегі емес. Оның пайымдауынша, кедейлік барлыц әлеумет- 
тік жікте кездеседі. Бүл түжырымдама осыдан кейін туындаған салыстырмалы 
депривацияның әлеуметтік түжырымдамасын айқындап берді. Егер жоғарғы 
топтардың мүшесі болып табылатын адамдардың өзімен қатарластарга Ка
раганда үлестері аздау болса, олар өздерін басқалармен салыстырғанда кедей 
сезінуі мүмкін. Сол себепті кедейлікті толық жоюға бағытталған мемлекеттік 
бағдарламалар ешқашан сәтті болмайды. Егер әл-ауқаты ең төмендегілерді кө- 
терсе де, стратификация жүйесіндегі көптеген адамдар өзін қатарластарымен 
салыстырғанда бәрібір кедей сезінетін болады.

Әлеуметтік формалар. Әлеуметтік формалар әлеуметтік түрлер сияқты. Зим
мель алмасу, шиеленіс, жезөкшелік пен көпшіл болуды қамтитын әлеуметтік 
формалардың да кең аясын қарастырған. Біз ([1908] 1971d) Зиммельдің әлеу- 
меттік формаларды зерделеуін оның өктемдік, яғни қожайын мен бағынышты 
туралы ой-толғаулары арқылы көрсете аламыз.

Суперординация және субординация. Суперординация мен субординация 
өзара тығыз қарым-қатынаста. Көшбасшы өзгелердің ойы мен іс-әрекетін то- 
лык анықтағысы келмейді. Ең дүрысы, көшбасшы бағынушының оң немесе те- 
pic жауап қайтаруын күтеді. Өзара әрекеттің осы және кез келген басқа форма- 
сы өзара қарым-қатынассыз жүзеге аспайды. Өктемдіктің ең ауыр формасында 
да жеке еркіндік бәрібір болады.

Көпшілік үшін суперординация бағыныштылардың тәуелсіздігін толық 
жою амалымен анықталады деп есептейді, алайда Зиммель «олай болған жағ- 
дайда әлеуметтік қарым-қатынас мүлдем жойылып кетеді» деп пайымдаған.

Зиммель адам индивидуумға, топқа немесе объективті күшке бағынышты 
болуы мүмкін деп көрсетеді. Әдетте белгілі бір адамның көшбасшылығы тығыз 
байланысқан топқа немесе көшбасшыға қарсы оппозицияға алып келеді.

Мүндай топта оппозиция туындаған жағдайда да, егер екі жақ бір жоғарғы 
күш қол астында болса, піиеленіс әлдеқайда жеңіл шешіледі. Бірнеше күшке 
бағыну әртүрлі жағдайға алып келуі мүмкін. Бір жағынан, бірнеше күшке ба- 
ғыну индивидтің ерікті ережелеріне қарағанда объективті болуы топ іпііндегі 
ауызбіршілікке алып келеді. Екінші жағынан, бағынушы көшбасшының жеке 
ілтипатына ие болмаса, араларында өшпенділік туындауы мүмкін.

Зиммель объективті принциппен бағыну қорлық болып табылатынын бай- 
қаған, оған адамдар арасындағы қарым-қатынас пен әлеуметтік өзара әрекет- 
тесуінің жойылуы себеп болуы мүмкін. Адамдар өз қадір-қасиетін жоғалтқан 
билікке бағынатынын, оларға эсер ете алмайтынын сезеді. Зиммель индивид- 
тің бағынуын әлдеқайда еркін және тосын қүбылыс етіп көрсетеді. «Адамға
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бағыну -  тәуелсіздік және абырой элементіне, салыстырмалы түрде заңдар- 
ға бағыну механикалық және енжар сипатқа ие» ([1908] 1971d:115). Бұдан да 
күрделірегі -  заттарға бағынуды (мысалы, пұтқа табыну) Зиммель «кемсітуші 
қатаң және шартсыз бағыну түрі» деп анықтаған ([1908] 197ld :l 15). Индивидті 
зат билегендіктен, «ол өзі психологиялық деңгейде қарапайым зат категория- 
сына енеді» (Simmel, [1908] 1971d:117).

Әлеуметтік формалар және Зиммелъ көтерген басты мәселе. Гай Оукс 
(1984 жылы) Зиммельдің формалар жайлы талқылауларын оның басты мәсе- 
лесі -  объективті және субъективті мәдениет арасындағы арақашықтықтың ар- 
туымен байланыстырды. Ол «Зиммельдің объективтікті айқындауы -  заттар- 
дың субъективті немесе психологиялық генезисінен тәуелсіздігі -  Батыстың 
мәдениет тарихындағы ең үлкен жетістігі еді» деген позициядан бастайды 
(Oakes, 1984:3). Осы объективтікті қарастырудың бір әдісі -  формаларды тал- 
қылау, бірақ мүндай формаландыру мен объективтендіру қажет әрі қалаулы 
болып көрінгенмен, олар мүлдем теріс болуы мүмкін.

«Бір жағынан, формалар -  энергия мен өмірге деген құлшынысты жүзеге 
асырудың қажет шарттары. Екінші жағынан, бұл формалар өмірден ал- 
шақтаған және шеттетілген бола бастайды. Бүл процесс жүзеге аса баста- 
ғанда өмірлік процесс пен оны айқындайтын конфигурациялар арасында 
шиеленіс туындайды. Ақыры, бүл конфликт өмір мен форма арасындағы 
қарым-қатынасты жоюға қатер төндіреді, сол арқылы өмір процесі авто
номны қүрылымдарда жүзеге асуы мүмкін шарттарды жояды».

(Oakes, 1984:4)

Әлеуметтік құрылымдар мен әлемдер

Зиммель қоғамның кең ауқымды құрылымы хақындағы мәселеге көп тоқ- 
талмаған. Іс жүзінде өзара әрекеттесу үлгілеріне назар аудара отырып, әлеу- 
меттік шындықтың бұл деңгейдегі әсерін жоққа шығарады. Мысал ретінде 
оның қоғамға анықтама беру барысында реалистік позицияны жоққа шығар- 
ганын айтуға болады. Реалистік позицияның өкілі Эмиль Дюркгейм қоғамды 
материалды болмыс деп есептеген. Льюис Косер: «Ол қоғамды зат немесе 
организм ретінде қарастырмайды», -  деп жазады (1965:5). Сонымен қатар 
Зиммель қоғамды көптеген оқшауланган адамдар жиынтығы деп қарастыра- 
тын номиналды түжырымдамамен де келіспеді (Spykman, [1925], 1966:88). 
«Қоғам -  «өзара әрекетпен» байланысқан бірнеше адамдардыц жиынтыгы» 
(Simmel, Coser, 1965:5).

Зиммель интеракционистік позициясын үсынғанымен, өзінің көптеген 
еңбектерінде қоғамды шынайы материалды қүрылым ретінде алып, реалист 
сияқты жұмыс істейді. Бұл Зиммель еңбектеріндегі өмір мен форма арасын- 
дағы шиеленісті көрсетеді. Өмір үнемі әлеуметтік және мәдени формаларды 
туындатады, олар, өз кезегінде, өздерін туындатқан адамдардан үстем түседі. 
Бұл әлеуметтік формалар кейін адамдармен бетпе-бет келеді. «Қоғам адамнан 
үстем түседі және өз заңдары бар өзіндік өмір сүреді. Бүл түлғаға тарихи, им- 
перативтік тегеурінді қарсы шығады». (1908, 1950:258). Зиммель ойларының 
осы аспектісінің мағынасын Косер былайша түсіндіреді: «Индивидуалдыдан
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жоғары тұрған мемлекет, клан, отбасы, қала немесе кәсіподақ сияқты үлкен құ- 
рылымдар өзге күштер болатын болса, автономия мен түрақтылыққа қол жеткі- 
зіп, түлғаға қарсы түра алса да, осы қарым-қатынастың кристалдануы ғана бола 
алады» (1965:5).

Зиммель ^Өмірге көзк/арас» ([1918] 2011) атты соңғы еңбегінде бұл фено- 
менге «әлем» түжырымдамасын қолдану арқылы жақындады. Әлем -  өмір ағы- 
мы түрақты формата айналатын процесті түсіндірудің тағы бір әдісі. Зиммель- 
дің пікірінше, әлем -  «барлық деректерді бір ортаға жинайтын форма» (55).

«Әлем материалының» үздіксіз үйымдасу тәсілі сипатталады (21). Зим
мель үшін тек бірнеше әлемнен басқа ешбір әлем жоқ, олардың әрқайсысы 
бір өмір материалын әртүрлі, өзара бір-бірін жоққа шығаратын тәсілдер ар- 
қылы қамтиды. Салыстырмалы түрде шағын микроәлеуметтік формаларға 
Караганда әлемнің қамтитын ауқымы әлдеқайда үлкен, осылайша ол макро- 
әлеуметтік сипатқа ие болады. Зиммель ең маңызды үш әлемді талқылай- 
ды: ғылым, дін және өнер. Өмірде ортақ жайлары көп екеніне қарамастан, 
бұл әлемнің әрқайсысының өмір мазмүны әртүрлі. Бұлар адамның әлемге 
қатысуының әртүрлі ықтималдығы мен түрлі әлеуметтік қарым-қатынастын 
дамуы болуы мүмкін. Осылайша, әлем туралы ой талқылау философиялық 
түрғыда болса да, әлемді тану арқылы әлеуметтік үйымдасудың кең мас- 
штабты екенін түсіне аламыз.

Зиммельдің пікірінше, ақыр соңында, әлем өмір қажеттіліктері мен сү- 
раныстарына тікелей бейімделу арқылы емес, өмірді қалыптастыру арқылы 
өзінің жасаушысына жүгінеді. Келесі тарауда бүл процестің формаландыры- 
луы адамдарды өз туындысынан алыстата келе, өзіндік ритм мен жиілікке ие 
қылатыны туралы айтылады. Әлем өмірден теріс айналуы мүмкін. Зиммель 
формалардың дамуын және әлем өмірді өзінше байыта алатынын түсіндіреді. 
Мысалы, кез келген басқа көзқараска қарағанда, дін «өзінің мазмұнына тіке- 
лей мағына, жылулық, тереңдік және қүндылық беретін» бірегей қасиетке ие 
([1918] 2011:54).

Сонымен бірге Зиммель экономикалық әлемді сипаттайды. Ғылым, өнер 
және дін әлеміне қарағанда, экономика өмірге ерекше қас.

Ғылым, өнер және дін ауқымы, объективтігі мен жаралған уақытынан бер- 
гі арақашықтығы жағынан ұлғайғанымен, Зиммель ([1918] 2011) бұл әлемдер 
логикасында экономикаға қарағанда оларда өздерінің түпнүсқалық қасиеті, 
адамгершілігі көбірек, өмірлік көрініспен байланыстыратын бір заттын барын 
айтады. Экономикаға қатысты ол былай дейді:

«Оның дамуының күшті логикасы өзіне бағыныштылардың ерік-жігері- 
не, өмірлік қажеттілігі мен мәніне байланысты емес. Экономика адамдар 
үшін жаралғандай емес, керісінше, адамдар сол үшін жаратылғандай, тек 
өз жолымен жүреді. Формалары өз өмірінен дамитын басқа әлемдерге 
Караганда... әрине, еш нәрсе өз жаратылысынан... заманауи экономика 
сияқты аяусыз объективтілік және әзәзіл зорлықпен өмірдің шын мәні 
мен шынайы қажеттіліктеріне қарсы шықпайды».

(Simmel, [1918] 2011:59)

Зиммельдің заманауи экономиканы сынға алуы Маркс сыны сияқты 
күш-қуатты әрі көркем болмаса да, социализмді капитализмнің баламасы 
деп есептемеген. Осы тараудың келесі бөлімдерде сипатталатын Зиммель-
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ДІҢ сыны басқа процестер жиынтығымен, олардың объективті мәдениет- 
те туындауы және ақшаның объективті мәдениетті дамытудағы рөлімен 
байланысты.

Объективті мәдениет

Зиммельдің тарихи-философиялық әлеуметтануының негізгі кезеңінің бірі — 
әлеуметтік шындықтың мәдени деңгейі, ол оған «әлеуметтік мәдениет» деп 
анықтама берген. Зиммельдің пайымдауынша, адамдар мәдениетті өндіріп 
шығарады, бірақ олардың әлеуметтік шындықты заттандыру қабілеті бар бол- 
ғандықтан, мәдени әлем мен әлеуметтік әлем өздерінің дербес өмірін бастан 
кешеді. Осы өмір оны құрған және де күнделікті қайта құрастырып отырған 
акторларға қатысты үстемділік танытады. «Мәдени объектілер бір-бірімен жа- 
бық әлем ішінде тығыз байланысқан, осы жабық әлемнің (жеке) субъективті 
жанмен (psyche) және оның қалауларымен, сезімдерімен байланысы азаяды» 
(Coser, 1965:22). Адамдар мәдениетті қүру және қайта қүру қабілетін үнемі 
сақтап отырғанына қарамастан, тарихтағы баяғыдан қалыптасқан үрдіс -  мәде- 
ниет акторға мәжбүрлі түрде үдайы эсер етумен келеді.

«XIX ғасырдың барысында қалыптасқан ағымда (индивидуалды) 
субъективтіден объективті мәдениеттің басым болуы... сәйкессіздік 
және, шамасы, сол үрдіс тоқтаусыз үдей түсуде. Күн сайын әрі жан-жақты 
объективті мәдениеттің байлығы артып келеді, бірақ индивидуалды ақыл 
өз дамуының формасы мен мазмұнын тек сол мәдениеттен алшақтап, өз- 
дігінен, әлдеқайда ақырын дамуы арқылы байыта алады».

(Simmel, [1907] 1978:449).

Зиммель өмірінің әртүрлі кезеңдерінде жазылған көптеген еңбектерінде 
объективті мәдениеттің бірқатар компоненттерін анықтады, мысалы, құралдар, 
тасымал қүралдары, ғылым, техника, өнер, тіл туындылары, интеллектуалды 
сала, көпшілікке ортақ даналық, діни догма, философиялық жүйелер, қүқық- 
тық жүйелер, моральды кодекстер және идеалдар (мысалы, Отан). Объективті 
мәдениет түрлі жолдармен өсіп дамиды. Біріншіден, оның абсолютті көлемі мо- 
дернизацияның дамуымен қатар өседі. Мұны экспоненциалды өсетін ғылыми 
білім мысалынан анық байқауға болады, бірақ бұл мәдени саланың басқа аспек- 
тілеріне де қатысты болады. Екіншіден, мәдени әлемнің компоненттер саны ар- 
туда. Соңғы және, ең бастысы, әлеуметтік әлемнің түрлі элементтері күшті, тү- 
йық әлемде шырмалады, ал бүл әрекет етушілер, өз кезегінде, бақылау аясынан 
шыға бастайды (G. Oakes, 1984:12). Зиммель тек қана объективті мәдениеттің 
дамуын сипаттап қоймай, ол жайлы ойлаған: «Зиммель заманауи әлемде адам- 
зат өнімдерінің саналуандығы мен әртүрлілігінен үлкен әсерде, тіпті уайымда 
болды» (Weingartner, 1959:33).

Зиммельді объективті мәдениеттің өсуі нәтижесінде индивидуалды мәде- 
ниетке төнетін қауіп мазалады. Зиммельге индивидуалды мәдениет үстем 
болатын әлем үнамды еді, бірақ ол мүндай әлемнің болу мүмкіндігі аз екенін 
білді. Осы жайтты Зиммель «мәдениет трагедиясы» деп атаған (мұны «Ацша 
философиясы» еңбегінде толық қарастырамыз). Зиммельдің объективті мә- 
дениеттің индивидуалды мәдениеттен басым болуы туралы нақты талдауы -
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жалпы принциптің бір мысалы және ол өмірдің барлық саласында басымдық- 
қа ие: «Бір заттың құндылығы оның жеке бөлшектерінің құнына байланысты 
азаяды» ([1907] 1978:199).

Зиммельдің объективті мәдениет туралы жалпы аргументтерін өзара қа- 
рым-қатынас формалары туралы іргелі талдауымен байланыстыра аламыз.

The Metropolis and Mental Life («Метрополис және психикалық өмір») атты 
танымал эссесінде ([1903] 1971) Зиммель заманауи қаладағы өзара қарым-қа- 
тынас формаларын талдады (Видлер, 1991). Заманауи мегаполисті ол объек- 
тивті мәдениеттің дамуы мен индивидуалды мәдениеттің құлдырауының «шы- 
найы аренасы» ретінде көрді. Бұл -  ақша экономикасының үстемдігі орнаған 
жер, ал ардиа, Зиммельдің түсінігі бойынша, адамдар арасындағы қарым-қаты- 
нас табиғатына терең эсер етеді. Ақшаны кеңінен қолдану өмірдің барша сала- 
сындағы есепке және рационалдыққа әкеп соғады. Осылайша шынайы адами 
қарым-катынас азаяды, қоғамдық қарым-қатынаста ығыр болу мен үстамды қа- 
рым-қатынас үстемдік етеді. Шағын қалашық үлкен сезіммен және эмоциялы 
сипатталса, заманауи қалалар интеллектуалдық жүтаңдықпен, ақша экономи- 
касына қажет есепшілдікпен сипатталады. Сондай-ақ қала -  еңбек бөлінісінің 
орталығы, мамандық саласы үздіксіз өсіп келе жатқан объективті мәдениет 
өндірісте басты рөл атқарады, ал оған индивидуалды мәдениеттің қүлдырауы 
сәйкес келеді. Қала -  «қауіпті теңестіруші», ондағы әрбір адам сезімсіз есептеу- 
ғе ерекше назар аударады. Объективті мәдениет қатарында индивидуалдықты 
бастан кешу қиындап барады (Lohmann and Wilkes, 1996).

Өзінің қала жайлы эссесінде (басқа еңбектеріндеғі сияқты) Зиммель осы 
заманауи дамудың азат ету эффектісін талқылаған. Мысалы, ол кішігірім қала- 
шықтағы қатаң әлеуметтік шарттарға қарағанда, заманауи қалаларда адамдар- 
дың әлдеқайда еркін екенін атап көрсеткен. Зиммельдің заманауилықтын азат 
етуші әсері туралы ойларына «Ащиа фгілософиясы» кітабына арналған келесі 
тарауда толығырақ тоқталамыз.

Бүл еңбек жайлы сөз қозғамас бүрын, Зиммель әлеуметтануының дамуына 
эсер ету ирониясының бірі -  оның макроталдау еңбектерінің қолданылуы, бі- 
рақ оның үлкен мэнінің теріске шығарылатынын атап эту қажет. Мысал ретін- 
де, Зиммельдің айырбас қарым-қатынасы туралы еңбегін алайық. Ол айырбас- 
ты қарым-қатынастың «ен таза жэне ең дамыған түрі» деп есептеген (Simmel, 
[1907] 1978:82). Қарым-қатынастың кез келғен формасы қандай да бір зардап 
шегушімен байланысты болғанымен, айырбас қарым-қатынасында ерекше бай- 
қалады. Зиммель кез келген элеуметтік айырбастауды «кіріс жэне шығыс» деп 
қарастырған. Мұндай бағыттаушылық Зиммельдің микроэлеуметтану туралы 
еңбегінде шешуші мағынаға ие болды, атап айтқанда, айырбастаудың микроба- 
ғытталған теориясының дамуына эсер етті. Алайда оның айырбас туралы ойла- 
ры ақша туралы еңбектерінде кеңінен көрінеді. Зиммель үшін ақша -  айырбас- 
тың ең таза формасы. Бір объект екінші бір объектіге айырбасталуымен цикл 
аяқталатын бартерлі экономикаға қарағанда, ақшаға негізделғен экономика 
бірқатар айырбастауларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бүл мүмкіндік 
Зиммель үшін шешуші мағынаға ие, себебі ол элеуметтік қүрылым мен объек- 
тивті мэдениеттің дамуына эсер етеді. Демек, айырбас формасы ретінде ақша 
Зиммель үшін заманауи, заттанған элеуметтік қүрылымдағы адамдардын шет- 
тетілуіне себеп болады.

Қала жэне айырбас туралы еңбегінде Зиммель ойларыньщ көркемдігін аң- 
ғаруға болады, себебі ол айырбастың кіші ауқымды элеуметтік формалары мен
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заманауи қоғамның дамуын байланыстырды. Бұл туралы нақты ойларды оньщ 
арнайы эсселерінен табуға болады (Simmel, 1991), сондай-ақ «Ацша филосо- 
фиясында» біршама түсіндіріледі.

Ақша философиясы

Ацша философиясы ([1907] 1978] Зиммельдің ойларының тереңдігі мен же- 
ТІСТІГІН жақсы көрсетеді (Deflem, 2003). Зиммельдің жалпы теориясы -  мик- 
роәлеуметтану туралы эссесі сияқты мойындауға лайықты дүние. Олардың 
көбін оның жалпы теориясының белгілі бір көрінісі деп тануға болады. Кітап 
атауына қарап, Зиммельдің басты нысанасы ақша екенін аңғарамыз, оиың 
бүл қүбылысқа деген қызығушылығының негізінде бірқатар теориялық және 
философиялық мәселелер жатыр. Мысалы, осыған дейін байқағанымыздай, 
Зиммель құндылықтың ауқымды мәселесіне қызыққан болатын және ақшаны 
күнның нақты формасы ретінде қарастырды. Басқа деңгейде Зиммель мүны 
ақшаның өзімен емес, әрекет етушілердің «ішкі дүниесіне», жалпы объектив- 
ті мәдениет сияқты қүбылыстардың кең спектріне тигізетін ақшаның әсерімен 
сипаттаған. Тағы бір деңгейде ол ақыіаны «айырбас, жеке меншік, ашкөздік, 
экстраваганттық, арсыздық, жеке тәуелсіздік, өмір стилі, мәдениет, тұлғаның 
қүндылықтары» сияқты өмірдің басқа компоненттерімен байланысқан ерек- 
ше құбылыс ретінде талдады (Siegfried Kracauer, cited in Bottomore and Frisby, 
1978:7). Соңында, жалпылай келе, Зиммель ақшаны «өмірдің бар жиынтығын 
түсінуге септігі бар ерекше компонент!» деп тұжырымдады. Том Боттомор мен 
Дэвид Фрисбидін ойынша, Зиммельдің ізденісі «өзінің ақпіа талдауынан дәуір 
рухының жиынтығын» анықтауы болды (1978:7).

Ақша философиясының Карл Маркс еңбектерімен ортақ түстары көп. 
Маркс сияқты, Зиммель де капитализмге, ақша экономикасы туындататын мә- 
селелерге зейін қойды. Алайда осындай ортақ түстарға қарамастан, бір-бірінен 
айырмапіылықтары таңғаларлық. Мысалы, Зиммель өз заманының экономи- 
калық мәселелерін жалпы мәдени мәселенің ерекше көрінісі, объективті және 
субъективті мәдениеттің алшақтауы деп қарастырған (Poggi, 1993). Маркс 
үшін бүл мәселелер капитализмге тән, бірақ Зиммель үшін олар түлғаның 
объективті мәдениет алдындағы қауқарсыздығы -  жалпыға ортақ трагедияның 
бір бөлшегі болған.

Маркс талдауы тарихи ерекшелікке ие болса, Зиммельдің талдауы адамзат 
тарихы ағымындағы мәңгілік шындықтарды айқындауға бағытталған. Фрисби- 
дің айтуынша: «Оның «Ащиа философиясында»... жетіспейтіні... бұл ақша қа- 
рым-қатынасының тарихи әлеуметтануы» (1984:58). Зиммель мен Маркс тал- 
дауындағы бүл өзгепіелік екеуінің арасындағы шешуші саяси айырмашылық- 
тарға байланысты. Маркс экономикалық мәселелерді капиталистік қоғамның 
уақытша өнімі ретінде қарастырған, соңында бүл мәселелер шешіледі деп 
есептеген. Алайда Зиммель адам өміріне тән негізгі мәселелерді байқаған және 
одан әрі қарай оңалуына сенбеген. Шын мәнінде, Зиммель социализм «Ащиа 
философиясында» талқыланған мәселелерді шешудің орнына оларды өршіте- 
ді деп есептеғен. Ақша философиясы ақшаның жалпы формаларын және құн- 
дылықтарды талқылаудан басталады. Кейін келе ақшаның әрекет етушілердің 
«ішкі әлемі» мен жалпы мәдениетке эсер етуіне үласады. Аргументтер кешенді 
болғандықтан, бұл жерде оларды тек шолып өте аламыз.
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Ақша және құн

Жоғарыда қысқаша тоқталып өткеніміздей, Зиммель еңбектеріндегі негізгі 
мәселелердің бірі -  ақша мен құнның арақатынасы (Kamolnick, 2001). Жалпы 
алғанда, адамдар объектілерді жасап, оларды өзінен алыстату, кейінірек «ара- 
қашықтық, қиындық, бөгеттерді» жеңуге ұмтылу арқылы оларға құндылық 
мән береді (Simmel, [1907] 1978:66). Объектіні алу неғұрлым қиын болса, оның 
құндылығы арта түседі. Алайда қолжетімдік қиындығы «төменгі және жоғарғы 
шекке» ие болады (Simmel, [1907] 1978:72). Жалпы, принциптің мәні адамдар- 
дың заттардан дұрыс алшақтай алу қабілетіне байланысты болатынымен си- 
патталады. Тым жақын орналасқан және қол жеткізу ықтималдығы жеңіл зат 
аса құнды болмайды. Құнды болу үшін белгілі бір күш салуды қажет етеді. Ке- 
рісінше, тым алыс, қолжетімсіз немесе алуға мүмкін емес заттар да аса қүнды 
болмайды. Көпшілікке, барлығына демесек те, қарсылық танытатын заттар біз 
үшін қүнды болуын тоқтатады. Ең қүнды заттар тым алыс та емес, тым жақын 
да емес. Объект пен іс-әрекет етуші арасындағы арақашықтықпен байланыс
ты факторлар ішінде оны алуға қажет уақыт, оның жетіспеушілігі, оны алумен 
байланысты туындаған қиындықтар, оны алу үшін бас тартуға т}фа келетін өзге 
заттар да бар. Адамдар мұндай кезде объектілерден қажет арақашықтықта бо- 
луға тырысады, олар қолжетімді болуы тиіс, бірақ оңайлықпен келмеуі керек.

Зиммель қүндылықтың жалпы аясында ақша туралы талқылаған. Экономи- 
калық салада ақша объектімен арақашықтық орнатуға және сол арақашықтық- 
ты жеңіп шығуға қажетті қүралдармен қамтамасыз ету үшін қызмет атқарады. 
Заманауи экономиканын объектілеріне байланған ақша оларды бізден белгілі 
бір арақашықтыққа орналастырады; өзіміздің қаражатымыз болмаса, оларды 
ала алмаймыз. Ақша алудағы объектілер оны біз үшін қүнды етеді. Біз қажетті 
ақша мөлшеріне қол жеткізген сәттен бастап, объектімен арадағы арақашық- 
тықты жеңіп шыға аламыз. Осылайша ақша адам мен объектілер арасында ара- 
қашықтық орнатуда қызықты функция атқарады, сосын сол арақашықтықты 
жеңіп шығу үшін қажет қүралдармен қамтамасыз етеді.

Ақша, реификация және рационалдандыру

Қүндылықты жасау барысында ақша сонымен қатар нарықтың, заманауи эко
номика мен заманауи (капиталистік) қоғамның дамуын қамтамасыз етеді 
(Poggi, 1996). Ақша осы мекемелердің тыныс-тірлігіне қажетті қүралдармен 
қамтиды, ол — актордан тыс және оны мәжбүрлеуші. Бүл ақша экономикасы- 
ның ерекше өнімі болатын заттандырылған әлемге бартер мен сауда әкеле ал- 
майтын бүрынғы қоғамдармен қарама-қайшы келеді. Ақша даму процесінің әр- 
түрлі жолдармен іске асырылуын қамтамасыз етеді.

Мысалы, Зиммель түжырымдамасы бойынша, ақша «үзақ мерзімді есеп- 
теулер, үлкен кәсіпорындар мен үзақ мерзімді несиелерге» мүмкіндік береді 
([1907] 1978:125). Кейінірек, Зиммель: «Ақша... ең объективті практиканы, 
ең логикалық, таза математикалық нормаларды, абсолютті еркіндікті... да- 
мытты», — деген ([1907] 1978:128) ой айтты. Зиммель бұл заттану процесін 
ақыл өзін көрсетіп, заттар да өзін символдайтын жалпы процестің бір бөліғі ре- 
тінде көрді. Осы көріністер, символикалық қүрылымдар заттандырылып, ак- 
торларға бақылаушы күш ретінде эсер ете бастайды.

Ақша заттанған әлеуметтік әлемді қүруға жәрдемдесіп қана қоймай, сол
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әлеуметтік әлемнің рационалдандыруына жол ашады (Deutschmann, 1996; 
В. Turner, 1986). Бұл -  Зиммельдің Вебермен ортақ пікірге келген мәселеле- 
рінің бірі (Levine, 2000). Ақша экономикасында сапалық емес, сандық фактор- 
ларға басты назар аударады. Зиммель:

«Сан категориясының сапа категориясымен салыстырғанда басымды- 
лығы артып бара жатқанын көрсететін мысалдарды көптеп келтіруге бо- 
лады, нақтырақ айтқанда, сапаның санда жоғалып кетуі, элементтерді са- 
падан алшақтату, оларға белгілі бір қимыл формасын беру, нақты, дара 
және сапа жөнінен анықталған құбылыстарды көзге ілінбейтін элемент- 
терден азды-кем, үлкенірек немесе кішірек, кеңірек немесе тар, жиірек 
немесе сирек заттар ретінде жаңғырту және олардың тек сандық анық- 
тауға жарамдылығы туралы сезіну үрдістерін келтіруге болады, алай- 
да бүл үрдіс өзінің мақсатына қарапайым құралдармен ешқашан жете 
алмайды...
Осылайша, өмірдің негізгі үрдістерінің бірі -  сапаны санға дейін қүлды- 
рату -  ақша сипатында өзінің толық аяқталған және ең жоғарғы мәндік 
деңгейіне жетеді. Бүл жерде де ақша тарихи-мәдени оқиғалардың шыңы 
болады және осы оқиғалардың бағытын анықтайды».

(Simmel, [1907] 1978:278-280)

Ақшаның заманауи әлемде зияткерлік мәнін жоғарылатып, рациона.тдан- 
дыруға өз үлесін қосатынын да байқауға болады (В. Turner, 1986; Deutschmann, 
1996). Бір жағынан, ақша экономикасының дамуы психикалық процестерді әл- 
деқайда өрістетеді. Мысалы, Зиммель банктегі несиені қолма-қол резервтер- 
мен төлеу қажеттілігі сияқты ақшалай транзакция кезінде туындайтын күрделі 
психикалық процестерді атап көрсеткен. Екінші жағынан, ақша экономикасы 
қоғамның нормалары мен қүндылықтарының түбегейлі өзгеруіне әкеп соғады; 
ол «мәдениетті зияткерлікке фундаменталды қайта бағдарлауға» көмектеседі 
(Simmel, [1907] 1978:152). Интеллектінің ең қүнды ойлау энергиясына айна- 
луы ақша экономикасымен байланысты.

Зиммель ақша транзакциялары қоғамның маңызды бөлшегі болып, қүры- 
лымдар кеңейгендіктен, индивид маңыздылығының төмендеп бара жатқанын 
байқаған. Дара субъективті мәдениеттің дамыған объективті мәдениетпен са- 
лыстырғанда төмендеуі -  ол келтірген дәйектің бір нүсқасы (мәдениет траге- 
диясы) болып табылады:

«Ақшаның жылдам айналымы шығындарды көбейтіп, сатып алуға ын- 
таландырады; ол белгілі бір ақша мөлшерінің психологиялық түрғыдан 
маңызы мен қүндылығын азайтады. Ал, жалпы алғанда, ақшаның ма- 
ңызы артады, себебі қазіргі заманда ақша байсалды өмір стиліне Кара
ганда адамға әлдеқайда үлкен эсер етеді. Біз бүл жерде кеңінен тараған 
қүбылысты кездестіреміз; нақтырақ айтқанда, бір нәрсенің жалпы қүны 
оның жеке бөлшектерінің құны азайған сайын артып отырады. Мысалы, 
әлеуметтік топтың көлемі мен қүндылығы оның жеке мүшелерінің өмірі 
мен мүдделері аз бағаланған сайын артып отырады; объективті мәдениет, 
оның мазмұнының саналуандығы еңбек бөлінісі арқылы ең жоғарғы дең- 
гейге жетеді, ол жеке адамды және қатысушыны бір сарынды мамандан- 
дыру, біржақтылық пен шектелген өсім үшін мінеп-шенейді. Адам не-
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ғұрлым аз үйлесімді тіршілік иесі болған сайын, соғұрлым кемел, құнды 
және үйлесімді бола бастайды».

(Simmel, [1907] 1978:199)

Джордж Ардити Gorge Arditi, 1996) бұл мәселені сәл басқаша сипатта тал- 
дайды. Ардити Зиммель еңбегіндегі рационалдандырудың үлғаю тақырыбын 
мойындайды, алайда ол -  осы тақырыпты Зиммельдің рационалды емес ой- 
ларының аясында қарастыру қажет деп пайымдайды. «Зиммельдің пікірінше, 
рационалды емес өмірдің маңызды элемент! -  адамзаттың ажырамас аспек- 
тісі. Оның заманауи, тым рационалдандырылған әлем кеңістігінде біртіндеп 
жойылуы болмыстың кедейленуіне әкеп соғатыны сөзсіз» (Arditi, 1996:95). 
Рационалды болмаудың бір мысалы -  махаббат (өзгелері -  эмоция, сенім), 
оның рационалды емес болу себебі -  ол пайдасыз, интеллектуалды тәжірибе- 
ге қарама-қайшы, шынайы қүндылыққа ие емес, импульсивті, ғашық екі адам 
арасына әлеуметтік немесе мәдени еш нәрсе түсе алмайды және ол «өмірдің 
мүлдем рационалды емес түкпірінен» бастау алады (Simmel, in Arditi, 1996:96).

Рационалдандыру көбейген сайын біз рационалды еместі жоғалта бастаймыз, 
ал онымен бірге біз «өзіміздің шынайылығымызды, ең маңызды деген адамгер- 
шілік атрибуттарымызды... жоғалтамыз» (Arditi, 1996:103). Шынайылықты, 
рационалды еместі жоғалту -  шын мәнінде адамзат трагедиясы.

Кей кезде ақшаның заманауи қоғамда не себепті бәрін билеп-төстейтінін 
түсіну қиын. Бір Караганда, ақша -  көптеген мақсатқа жету құралы, Зиммель- 
дің пайымынша, «қүралдың ең шынайы формасы» ([1907] 1978:210). Алайда 
ақша -  қүралдың мақсатқа айналуының ен жарқын мысалы болды:

«Бүрын-соңды осындай жолмен өзінің тек кұрал ретіндегі касиеті, пак
ты кұндылыктарға айырбаска жарамдылығы үшін бағаланған объект 
абсолютті психологиялык кұндылыкка, біздің практикалык санамызды 
сипаттайтын соңғы еліктіретін максатка айналмаған. Акшаға деген аса 
үлкен үмтылыс оның шынайы күрал ретіндегі касиетінің деңгейіне ка- 
тысты жоғарылауы кажет. Бүл -  акша аркылы колжетімді заттар диапа- 
зонының артып келе жатканын, заттардың күннен-күнге акша билігіне 
көнетінін көрсетеді, акта  сапа түрғысынан әлсіреп барады, бірак соны- 
.мен катар заттардың сапасына катысты күшейіп отырады».

(Simmel, [1907] 1978:232)

Жағымсыз әсерлері

Акша ең басты максатка айналған коғамда біркатар теріс күбылыстар туын- 
дайды (Beilharz, 1996), солардың ішіндегі ең басты екеуі -  арсыздык етек алып, 
әбден ығыр кылатын сүреңсіз карым-катынастың пайда болуы. Әлеуметтік 
өмірдің ен жоғарғы және ең төменгі аспектілері сатылып, бәрі бір ортак мән -  
акшаға келіп тірелгенде, арсыздык өрши түседі. Осылайша, біз әдемілікті, 
шындыкты немесе интеллектіні жүгері үлпегі немесе дезодорант алған сиякты 
оп-оңай сатып ала аламыз. Барлығын осылай бір корытындыға әкеп теңесті- 
ру «карым-катынастағы барлык нәрсенің кұны бар, нарыкта барлығын сатуға 
және сатып алуға болады» деген арсыздыкка әкеп соғады. Акша үнемдеу де ма- 
сайраған позицияға ұрындырады, «барлык зат бірдей күңгірт және сұр түсті.
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СОЛ себепті ол жайында уайымдап қажеті жоқ» (Simmel, [1907] 1978:256). Ма- 
сайраған адам ақыр соңы сатып алу объектілері арасындағы құндылықтарды 
ажыратудан қалады. Басқаша айтқанда, ақша -  эстетиканың абсолютті жауы, 
ол барлығын формасыздыққа және тек сандық құбылыстарға әкеп тірейді.

Ақша экономикасының тағы бір теріс әсері -  адамдар арасындағы өзіндік 
қасиетті жоғалтатын қарым-қатынас дамиды. Адамдардың жеке тұлғасымен 
қарым-қатынас құрғанның орнына, біз тек позициялармен қарым-қатынас- 
қа түсеміз -  тасымалдаушы, наубайханашы және т.б. -  осы лауазымды кім 
атқаратыны ескерілмейді. Ақша экономикасына сай заманауи еңбек бөліні- 
сінде біз парадокстік ситуацияға тап боламыз: тіршілік ету үшін басқа пози- 
цияларға көп тәуелді болғанымызбен, сол лауазымдарды атқаратын адамдар 
жайлы аз мәлімет білеміз. Сол лауазымды атқаратын белгілі бір адам уақыт 
өте келе маңыздылығын жоғалта бастайды. Түлғалар өз қабілетінің аз бөлшегін 
ғана қажет ететін позицияның көлеңкесінде қалып, біртіндеп жоғала бастайды. 
Оларға қойылатын талап аз болғандықтан, бір позицияны бірнеше адам бірдей 
атқара береді. Осылайша, бір адам екінші бір адамды алмастыра алатын болады.

Осыған байланысты мәселе -  ақша экономикасының жеке еркіндікке эсер 
етуі. Ақша экономикасы жеке түлғаны билеп-төстеуге барынша жол ашады.

Заманауи әлемде адам атом дәрежесіне түскендей кішірейіп әрі оқшаула- 
нып барады. Адам топқа бейімделмейді, барған сайын үлғайып, жойқын, мәж- 
бүрлеуші күшке айналып бара жатқан объективті мәдениет алдында өзі жалғыз 
қалады. Сонымен, адамды заманауи әлемде бұқаралық және объективті мәде- 
ниет билейді.

Ақша экономикасының тағы бір ықпалы -  адам қүндылықтарының доллар 
бірлігіне дейін төмендеуі, «адам құндылықтарының ақшалай көрініс табу үрді- 
сі» (Simmel, [1907] 1978:356). Зиммель қарапайым қоғамдағы өлім үшін ақша- 
лай қүн төлеп, кінәнің өтелуін мысал ретінде келтіреді. Бірақ онын ең жақсы 
мысалдарының бірі -  ақша үшін секс айырбасы. Жезөкшеліктің кең етек алуы 
ақша экономикасынын дамуымен катар жүретіні байқалады.

Зиммельдін ен қызықты ойларының бірі -  ақшаның адам өмірінің стиліне 
әсері туралы. Мысалы, ақша экономикасы басым қоғамда барлығын себеп-сал- 
дар байланысына әкеп тіреу үрдісі байкалады, олар эмоциялы емес, интеллек- 
туалды қабылдануы мүмкін. Осыған байланысты Зиммель заманауи әлемді 
«есептеуші кейіпкер» деп атаған. Ақша экономикасына сай келетін зияткерлік- 
тін ерекше формасы -  математикалық ойлау әдісі. Бұл, өз кезегінде, әлеуметтік 
әлемдегі сапалық емес, сандық факторларға баса назар аудару үрдісімен байла
нысты. Зиммель: «Көптеген адамдардың өмірі баға беру, өлшеу, есептеу арқы- 
лы сапалық кұндылықтарды сандыққа дейін кішірейтумен байланысты», -  деп 
пайымдады ([1907] 1978:444).

Зиммель ақшаның адам өмірінің стиліне әсері туралы талдауында объек- 
тивті мәдениеттің индивидуалды мәдениет есебінен өсетінін атап көрсетті. 
Олардың арасындағы алшақтық зор карқынмен өсіп келеді:

«Мүндай сәйкессіздік, көріп тұрғанымыздай, қарқынды өсуде. Күн са
йын объективті мәдениет байлығы артып келеді, алайда жеке ақыл өзінің 
даму формасы мен мазмүнын тек сол мәдениеттен алшақтап, оны баяу- 
лату арқылы байыта алады».

(Simmel, [1907] 1978:449)
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Мәдениет трагедиясы

Заманауи қоғамдағы еңбек бөлінісі дамыған сайын адамдар арасындағы тең- 
сіздік алшақтай түспек. (G. Oakes, 1984:19). Мамандандыруды дамыту нә- 
тижесінде мәдени әлемнің түрлі компоненттерін жасау мүмкіндігі артады. 
Алайда жоғары мамандандырылған индивидум өз мәдениетінің мәнін жо- 
ғалтады әрі оны басқару қабілетінен айырылады. Объективті мәдениет өс- 
кен сайын жеке мәдениет жансызданып қалады. Оның бір мысалы ретінде 
жалпы тілдің кеңеюін, алайда адамдардың лингвистикалық қабілеттерінің 
төмендеуін алуға болады. Сол сияқты технологиялар мен механизмдер ық- 
палының артуы нәтижесінде жеке жұмысшының қабілеттері мен қажет дағ- 
дылары бірден төмендеді. Интеллектуалды өрістің кеңінен ұлғаюына қарамас- 
тан, «зияткер» деген атауға лайық адамдар саны азайып барады. Жоғары ма- 
мандандырылған адамдар түйықталған және өзара байланысқан өнімдер әле- 
мімен бетпе-бет кездескенімен, оны іс жүзінде бақылай алмайды, Руханияттан 
айырылған механикалық әлем адамдарды билеуге талпынады және олардың 
өмір салты түрлі жолдармен жаңаланады. Өндіріс актілері мағынасы жоқ ма- 
шықтарға айналады, адам процесс немесе соңғы өнім өндірісінде өзінің қандай 
рөл атқаратынын біле алмайды.

Адамдар арасындағы қарым-қатынас барынша мамандандырылып, өзіндік 
қасиетінен айрылады. Тұтынушылық тек мәнсіз бір өнімнен кейін келесі бір 
өнімді иғеру процесіне айналып барады.

Объективті мәдениеттің жаппай етек жаюы өмір ритміне үлкен эсер етті. 
Жалпы алғанда, ертерек дәуірлерғе тән әртекті сипат жойылып, заманауи қо- 
ғамда реттелғен өмір салты орнықты. Заманауи мәдениеттің осылайша біртек- 
тіленғен мысалдары жетерлік.

Ертеректе тағам түтыну циклді және көп жағдайда түрлаусыз болды. Кан- 
дай өнімдер қолданылатыны және олар қай уақытта қолжетімді болатыны 
астық өніміне байланысты еді. Біз бүгінғі таңда сақтау және тасымалдау тех- 
нолоғияларының жетілуімен кез келген тағамды кез келген уақытта түтына 
аламыз. Азық-түліктің қомақты мөлшерін сақтау -  өнім нашар шыққан не
месе табиғи апат болған жағдайда жетпей қалған азықтың орнын толтыруға 
мүмкіндік берді.

Байланыста сирек қолданылған және не болатыны нақты белғісіз пошта та- 
сымалы -  телеграф, телефон, күнделікті пошта қызметі, факсимильді аппарат, 
үялы телефон және электронды поштамен алмастырылды, енді кез келген уа- 
қытта емін-еркін байланыса аласыз.

Ертеректе күн мен түн өмірге табиғи ритм берген. Кейін келе жасанды жа- 
рықтандыру нәтижесінде табиғи ритм қатты өзгерді. Бүрын күндізгі сағаттар- 
мен шектелген қызмет түрлерін түнде атқаруға болады.

Бүрынғы кезде кездейсоқ әңгіме немесе сирек оқылған кітаппен шектелген 
интеллектуалды стимуляция бүгінде кез келген уақытта қолжетімді, себебі кі- 
тап пен журналдар қолжетімді бола бастады. Басқа салалардағы сияқты, бүл 
салада да Зиммель заманынан бергі айырмашылықтар жер мен көктей. Радио, 
теледидар, видеокассета мен DVD-плеер, жазба таспалары және үй компью
тер! көмегінің арқасында интеллектуалды стимуляция мүмкіндігі Зиммельдің 
ойлағаннан әлдеқайда артты.

Әрине, мүның бәрінің пайдалы жақтары да бар. Мысалы, адамдардыц ер- 
кіндігі арта түсті, себебі олар енді табиғи ритммен шектелмейді. Адамға әкеле-
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ТІН пайдасына қарамастан, түрлі мәселелер туындап отырады, өйткені болып 
жатқан оқиғалардың барлығы объективті мәдениет деңгейінде жүзеге асады 
және соның арқасында объективті мәдениет артып, жеке мәдениетті жүтаңда- 
туға әкелетін процестер жүріп жатыр.

Ақыр соңында, ақша тіршілік етудің релятивистік әдісі дамуының маңызды 
факторына және символына айналды. Ақша ең қарама-қайшы қүбылыстарды 
доллар санына әкеп тіреуге және оларды салыстыруға мүмкіндік береді. Басқа- 
ша айтқанда, ақша барлығына релятивизация жасауға жол ашты. Біздің реля- 
тивистік өмір салтымыз адамдардың осыған дейінгі бірқатар мәңгілік шындық- 
тарға деген сеніміне қарама-қайшы келеді. Ақша экономикасы мүндай мәңгілік 
шындықтарды бүзады. Абсолютті идеялар арқылы еркіндікке жету түрғысынан 
алғанда, адамдарға ақшаның пайдасынан зияны әлдеқайда көп. Зиммель үшін 
заманауи ақша экономикасының объективті мәдениетін кеңейтетін шеттетілу 
адамдар үшін абсолютизм зиянынан әлдеқайда қауіпті. Бәлкім, Зиммель біздің 
салыстырмалы түрдегі қарапайым өткен шаққа оралуымызды қаламаған шығар, 
бірақ ол заманауи әлемдегі ақша экономикасы мен объективті мәдениеттің да- 
муына байланысты туындайтын қауіптерден сақтандырды.

Заманауи ақша экономикасының теріс салдарына зейін қойғанымызбен, 
мүндай экономиканың өзіндік еркіндік беретін тұстары да бар (Beilharz, 1996; 
Levine, 1981b, 1991b, Poggi, 1993). Біріншіден, ол бізге баска адамдармен кең 
нарықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Екіншіден, бір-біріміздің алдымыз- 
дағы міндеттеріміз жалпылама емес, шектелген (нақты қызмет немесе өнім). 
Үшіншіден, ақшалай экономика адамдарға пайда табуға жол ашты, ол бүрын- 
ғы экономикалық жүйелерде мүмкін емес еді. Төртіншіден, адамдар өзінің 
индивидуалдығын дамыту үшін мұндай ортада үлкен еркіндікке ие болды. 
Бесіншіден, адамдар өзінің субъективті ортасын жақсырақ қолдап, қорғау- 
ға қабілетті, себебі олар тек шектеулі қарым-қатынастарға түсіп отырады. 
Алтыншыдан, Зиммель айқындағандай, жүмысшыны өндіріс қүралдарынан 
алшақтату жеке адамдарға сол өндірістік күштерден босауға жағдай жасады. 
Ақыр соңында, ақша адамдарға өзінің әлеуметтік топтарының шектеулерінен 
еркін болуға көмектеседі. Мысалы, бартерлі экономикада адамдарды белгілі 
бір деңгейде өзінің топтары басқарып отырады, бірақ заманауи ақша эконо- 
микасында мүндай шектеулер әлсірейді, соның нәтижесінде адамдар өзінің 
экономикалық келісімдерін әлдеқайда еркін жүзеғе асырады. Алайда Зиммель 
ақшалай экономика мен заманауилықтың жалпы еркіндік беретін бірқатар 
ерекшеліктеріне мүқият назар аударғанымен, оның еңбегінің, әсіресе Tragedy 
o f culture («Мәдениет трагедиясы») еңбегінің мәні заманауилықпен байланыс
ты мәселелерді талқылау екенін айтуымыз керек.

Құпиялық: Зиммель әлеуметтануындағы  
тақырыптық зерттеу

■^Ащіа философиясындагы» Зиммельдің теориялық қарым-қүлашы Маркс, Ве
бер, Дюркгейммен бәсекелестіғін әрі бүл еңбегінің әдеттегідей емес екенін та- 
нытты. Осылайша соңғы бөлімде біз Зиммельдің өзара әрекет қүпиялығының 
нақты формасы жайлы іліміне қайта ораламыз.

Қүпиялық деп бір адамның бір нәрсені жасыруға деген ниетін, ал екін- 
ші адамның сол жасырғанды анықтауға ниеттенуін айтамыз. Бұл талқылау- 
да Зиммельдің құпиялық туралы маңызды идеяларын ғана мазмұндап қой-
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май, оның осы тарауда көтерілген көптеген әлеуметтанулық идеяларын бір 
тақырыпқа біріктіруге тырысамыз.

Зиммель бір адам келесі бір адаммен қарым-қатынасқа түсу үшін ол жай- 
лы бірқатар ақпарат білуі тиіс деген негізгі фактіден бастайды. Мысалы, біз 
кіммен істес болып түрғанымызды білуіміз қажет (мысалы, дос, туысқан, дү- 
кенші). Біз басқа адам жайлы көп нәрсе білуіміз мүмкін, алайда оларды толық 
тани алмаймыз. Демек, біз ешқашан өзге адамның барлық ойын, көңіл күйін 
біле алмаймыз. Алайда олар жайлы білген там-түм мәліметімізбен қандай да 
бір унитарлы түжырымдама түжырымдаймыз. Біз қарым-қатынасқа түсетін 
адамдар жайлы тізбектелген менталды бейне қүраймыз. Зиммель қарым-қа- 
тынас (болмыс) пен басқалар жайлы ойша бейне (түсінік) арасынан диалек- 
тикалық байланыс байқайды: «Біздің қарым-қатынасымыз бір-біріміз жайлы 
білімдер және шынайы қарым-қатынас негізінде өрбиді. Олар үздіксіз бір-бі- 
рімен шырмалады» ([1906] 1950:309).

Біз өміріміздің барлық аспектісінде шындыққа көз жеткізіп қана қоймай, 
білімсіздік пен қателіктерге де үрынамыз. Алайда басқа адамдармен қарым- 
қатынас барысында білімсіздік пен қателіктер өзіндік сипатқа ие болады. Бүл 
біз қарым-қатынасқа түсетін адамдардың ішкі өміріне қатысты. Адамдар кез 
келген басқа білім объектісіне қарағанда өзі туралы шындықты айтуға немесе 
өтірік айтып, қандай да бір сырды жасыруға қабілетті.

Адамдар барлығын ашқысы келсе де (олар үнемі дерлік мүны жасамайды), 
олар мұны істей алмайды, себебі ондай көп мөлшердегі ақпарат «барлығын 
жындылар үйіне тоғыттырар еді» (Simmel, [1906] 1950:312). Адам өзгелерге 
не жариялайтынын таңдауы тиіс. Сапалық мәселелер туралы Зиммельдің көз- 
қарасына сүйенсек, біз өзіміздің ішкі өміріміздің «фрагменттерін» ғана хабар- 
лаймыз. Сонымен қатар жарияланатын фрагментті таңдап аламыз.

Бұл шындықты басқалардан әдейі жасыратын қарым-қатынас формасы -  
өтірікке алып келеді. Өтірік тек басқалардың қате түжырымдаманы қабыл- 
дауымен ғана байланысты емес, өтірікшінің басқаларды алдаймын деген бол- 
жауымен де байланысты.

Зиммель өтірікті әлеуметтік геометрия түрғысынан қарастырады, нақты- 
рақ алғанда, бүл -  оның арақашықтық туралы идеясы. Мысалы, Зиммельдің 
ойынша, біз өзімізден алшақ адамдардың өтірігіне шүбәсіз сеніп, бойсүна- 
мыз. Осылайша, «Колумбия аймағы, Вашингтон саясаткерлерінің жиі-жиі 
жалған айтатынын түсіну қиынга соқпайды». Керісінше, «жақын адамда- 
рымыздың жалган сөйлегені біздің жанымызды ауыртады» (Simmel, [1906] 
1950:313). Жүбайыңның, досыңның немесе баланың айтқан өтірігі біз үшін 
тек теледидар арқылы гана таныс мемлекет қызметкерінің өтірігінен әлде- 
қайда ауыр тиеді.

Жалпы, арақашықтық көзқарасынан алганда, күнделікті коммуникация екі 
жаққа да белгілі элементтер мен тек біреуге ғана белгілі фактілермен бірікті- 
ріледі. Соңғының болуы барлық әлеуметтік қарым-қатынастардағы «алшак" 
тыққа» әкеп соғады. Зиммель «әлеуметтік қарым-қатынас -  қатысушыларға 
белгілі бір элементтер мен қатысушының әрқайсысына белгісіз болатын эле- 
менттердің болуын қажет етеді» деп түжырымдаған. Басқаша айтқанда, ең 
жақын деген қарым-қатынастың өзі жақындықпен қатар алшақтықты, бір-бірі 
туралы мағлүмат пен бір-бірінен қүпиялықты қажет етеді. Осылайша, қүпия- 
лық -  барлық әлеуметтік қарым-қатынастың ажырамас бөлшегі, ал егер қүпия 
жасырылған адамға белгілі болса, қарым-қатынас мүлдем жойылуы мүмкін.
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Құпиялық қоғамның үлкен-кішілігіне байланысты. Шағын топтарда ку
пил сақтау қиын: «Барлығы бір-бірімен жақын араласады және айналада бо- 
лып жатқан жайларға бәрі де құлақ түріп отырады, осының бәрі қүпиялық- 
ты қиындатады». (Simmel, [1906] 1950:335). Сонымен қатар шағын топтарда 
құпиялар қажет емес, себебі барлығы бір-біріне тым ұқсас. Ал үлкен топтар
да, керісінше, құпияны сақтау жеңіл және қүпияны сақтау қажет, сондай-ақ 
бүл топтағы адамдар арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар.

Колем мәселесіне келетін болсақ, макроскопиялық деңгейде құпиялық 
тек карым-катынас формасы ғана емес (шамасы, ол көптеген баска форма- 
ларға да катысты), топтың жалпы сипатын айкындай алады. Бір адамға ғана 
тиесілі кұпияға карағанда, жасырын цогамда кұпия оның барлык мүшелері- 
не катысты болады және олардың арасындағы өзара карым-катынасты анык- 
тайды. Алайда жеке адамға катысты туындаған жағдай сиякты, жасырын ко- 
ғамның кұпиясы да мәңгілік жасырын бола алмайды. Мұндай коғамда күпия 
әпікере болуы мүмкін деген фактіғе байланысты үнемі піиеленіс туындайды, 
осылайша жасырын коғам тіршілігінің бар неғізі жойылуы ыктимал.

Қүпиялық және әлеуметтік қарым-қатынастар

Зиммель әлеуметтік карым-катынастың түрлі формаларын өзара мағлүмат 
білу мен күпиялык түрғысынан карастырады. Мысалы, біз біркатар мүдделі 
топтарға катыстымыз, олардың ішінде баска адамдармен тығыз карым-каты- 
наска түсеміз, ал бүл адамдар біздің өміріміздегі накты мәселелерге бойлай 
бермейді. Осылайша, университеттегі студент профессордың жеке өміріндегі 
жайларға емес, сыныпта не істеп, не айтканына кызығады.

Мүны оның үлкен коғам туралы ойларымен байланыстыратын болсак, 
Зиммель «өрістеп келе жаткан объективті мәдениет саны шектеулі мүдде- 
лес топтарды бәрібір өзара карым-катынаска түсіреді» деп түжырымдайды. 
Мүндай карым-катынас индивидтен модернге дейінгі коғамдык бірлестік- 
терғе карағанда анағұрлым аз субъективті жиынтыкты талап етеді (жеке мә- 
дениет).

Заманауи объектіленген коғамға тән өзіндік касиеті жоғалған карым-ка- 
тынаста өзара сенім байланыс формасы ретінде маңызды бола бастайды. Зим
мель үшін «сенім -  адам жайлы білетінің мен білмейтініңнің аралығы» (1906) 
1950:318). Модернге дейінгі коғамда адамдар өзара істес болатын адам туралы 
анағүрлым көп білетін. Бірак біз заманауи әлемде өзіміз араласатын адамдар 
жайлы көп мағлүмат біле алмаймыз. Осылайша, студенттер өз профессоры 
жайлы көп акпарат білмейді (және керісінше), алайда олар өзінің профессо
ры белгіленген уакытта келіп, талкылауға тиістіні айтып беретіндеріне сенімді 
болуы керек.

Әлеуметтік карым-катынастың келесі бір түрі -  танысу. Біз өз таныс- 
тарымызбен таныспыз, алайда олар туралы аса көп мағлұмат білмейміз: 
«Біреудің тек сырт болмысын немесе тек коғамдык-өкілдік сипатын неме- 
се оның бізге көрсететін жактарын ғана білеміз» (Simmel, [1906] 1950:320). 
Осылайша таныстар арасында жакындарға Караганда күпиялык әлдекайда 
көп.

«Таныстык» атауымен Зиммель ассоциацияның баска формасын -  сактык- 
ты талкылайды. Біз өзімізді «өзгенің бізге ашып айткысы келмейтін акпараты-
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нан алшақтатып», таныстарымыздан оқшау ұстаймыз. Бұл -  белгілі бір нақты, 
білуге тыйым салынатын ақпараттан бұрын, сол тұлғаға қатысты анағұрлым 
жалпыланған ақпаратқа байланысты әнгіме (Simmel, [1906] 1950:321). Сыр ай- 
тудан сақтанғанына қарамастан, басқа адамдар туралы олардың өздері ерікті 
түрде айтқанынан әлдеқайда көп білеміз. Нақтырақ айтқанда, бізден жасырғы- 
сы келген жайларды зерттеуге мәжбүрміз. Зиммель біздің осындай нәрселерді 
білуіміз туралы фрейдтік мысал келтіреді: «Психологиялық сезімталдығы жо- 
ғары адамға көп адам өзінің ең қүпия ойлары мен қасиеттерін еріксіз білдіріп 
алады, ішкі сырын жасырғысы келсе де, көбіне қобалжып отырып сыр аңда- 
тып қояды» ([1906] 1950:323-324). Ол неғүрлым бір-бірінің сырына қанығып 
жақсырақ білген сайын, соғұрлым бір-біріне тәуелді бола түседі деп пайым- 
дайды. Зиммель ассоциацияның басқа бір формасы -  достыққа жүгіне оты
рып, «достық толық жақындыққа, бір-бірі туралы толық білімге негізделеді» 
деген пікірге қарсы шығады. Толық жақындықтың болмауы әсіресе заманауи, 
дифференциацияланған қоғамға қатысты: «Заманауи адамның достықты ескі 
мағынасында сақтау үшін ішке бүгетін сыры тым көп шығар» (Simmel, [1906] 
1950:326]. Осылайша, бізде бірқатар дифференциацияланған достық қарым- 
қатынас түрлері бар, бүл -  интеллектуалды білімге, дінге, ортақ тәжірибеге 
неғізделген достық. Мұндай достықта жақындық шектелген және нәтижесінде 
үлкен құпиялық бар. Деғенмен бұл шектеулерге қарамастан, достық әлі де бір- 
шама жақындықпен байланысты:

«Алайда осындай жолмен шектелген және дискретті қүқықтармен қор- 
шалған қарым-қатынас сол түлғаның өмір сүрген ортасымен байланыс
ты болуы мүмкін. Ол тұлға ең негізгі адамгершілік қүндылықтардын 
қайнар көзінен сусындауы ықтимал, алайда ол тек тұлғаның әуел бас- 
тағы болмысын қанағаттандырады. Бұл, негізінен, ашу-ыза мен қүрбан- 
дыкка деген қүлшынысты қамтиды, аз дефференциацияланған дәуірдегі 
адамдар тек өмірдін жалпы сферасымен байланысты болса, жанылыс 
айтылған сөз бен әрекет еііі қиындық тудырмайды».

(Simmel, [1906] 1950:326)

Әдетте ассоциацияның мейілінше ашық әрі өзіндік қүпиясы бар, ең ша- 
ғын түрі неке болып саналады. Зиммельдің айтуынша, некеде серігіне барлық 
нәрсені жария қылып, қүпия сақтамауға деген қызығушылық бар. Алайда, 
онын ойынша, бұлай ету -  қате. Барлық әлеуметтік қарым-қатынас «белгі- 
лі бір шындық және қателік үлесін» талап етеді, демек, әлеуметтік қарым- 
қатынастан барша қателіктерді жою мүмкін емес (Simmel, [1906] 1950:329). 
Нақтырақ айтқанда, толық өзін-өзі ашу (бұл мүмкін деген жағдайдың өзінде) 
некені қызықтан және ықтимал кездейсоқтықтан толық айырады. Соңында 
біздің көпшілігіміздің ішкі ресурстарымыз шектелген және әрбір сыр ашуы- 
мыз басқаларға ұсына алатын (қүпия) қазынамызды азайта түседі. Үлкен 
жетістіктерге жеткен адамдар ғана өзінің неке серігіне көптеген қүпияларын 
айта алады. Өзгенін барлыгы өз сырын жұртқа жариялап, өзін әшкерелеу 
ғана болып қалады.
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Құпиялық жөніндегі басқа да ойлар

Келесі кезекте Зиммель құпиялық салдарынан туындаған функция талдауына 
жүгінеді. Зиммель құпиядан «адамның ең үздік жетістіктерінің бірі... қүпия -  
адам өмірінің үлкен кеңістігін тудырады: өмірдің саналуандылығы -  толық 
жариялылық болған жағдайда да пайда бола алмайды. Былайша айтқанда, қү- 
пияға байланысты айқын әлеммен қатар, екінші әлем пайда болады. ([1906] 
1950:330). Нақты айтар болсақ, функциялы көзқарас түрғысынан алғанда, егер 
қүпияга байлаиысты бірнеше адам арасында болса, құпияны білетіндер арасын- 
дағы «біз сеземіз» деген күшті сезімді тудырады. Жоғарғы статус та қүпиямен 
байланысты. Субординациялық позиция мен басым жетістіктерде де жасырын 
әлдене бар.

Адамнын қарым-қатынасы -  құпиядан және онын логикалық қарама-қай- 
шылығы сатқындықтан құралады. Құпия үнемі оны әпікере етуге бола алатын 
диалектикалық мүмкіидікпен қатар жүреді. Сатқындық екі себептен болуы 
мүмкін. Сырттай басқа адам біздің құпиямызды әпікере етуі мүмкін, ал іштей 
біз өзіміздің қүпиямызды басқаға айту мүмкіндігіміз бар. «Құпия адамдар ара
сында кедергі тудырады, алайда сол кедергіні бүзуға, өсек айту мен тәубеге кел- 
тіруге деген ұмтылыс пайда болады... Осы екі қызығупіылықтың қарама-қайшы 
ойыны адам бойындагы қарым-қатынастың ерекшеліктерін ашады және жасы- 
рады (Simmel, [1906] 1950:334).

Зиммель өтірікке катысты идеяларын өзінің заманауи әлем туралы ауқым- 
ды көзқарастарымен байланыстырады. Ол үшін заманауи әлем бүрынғыға Ка
раганда шындыққа көбірек тәуелді. Заманауи экономика несиелі экономикаға 
айналып барады және несие адамдардың оны қайтаруға деген қалауына байла
нысты. Заманауи гылымда зерттеушілер басқа зерттеу нәтижелеріне тәуелді. 
Өйткені бәрін бірдей егжей-тегжейлі зерттей алмайды. Бұл зерттеулерді басқа 
бірқатар галымдар жүзеге асырады және оларды зерттеуші тікелей танымайды. 
Осылайпіа, заманауи галым басқа галымдардың адалдыгына тәуелді болады. 
Зиммель: «Заманауи жагдайда өтірік бүрынгыга Караганда әлдеқайда сүрапыл 
талқандаушы күшке айналып отыр, мүның өзі біздің өміріміздің негіздеріне кү- 
дік келтіреді», -  дейді (1906,1950:313).

Жалпы алганда, Зиммель қүпиялықты заманауи қогамның әлеуметтік құ- 
рылымы туралы ойлармен байланыстырады. Бір жагынан, қатты дифферен- 
циацияланган қогам қүпиялықтың жогаргы деңгейін талап етеді. Екінші жа
гынан, диалектикалық қүпия мүндай дифференциацияны күшейтеді.

Зиммель бұл құпияны заманауи ақша экономикасымен байланыстырады; 
ақша қүпиялықты бүрын-соңды қол жетпеген деңгейге көтерді. Біріншіден, 
ақшаның «сыгымдылыгы» біреулердің қатысуынсыз жай гана чектерін тү- 
сіру арқылы банйга мүмкіндік береді. Екіншіден, ақшаның абстрактілі және 
сапасыз сипаты «меншікті алу немесе өзгерту келісімшарттарын» жасыруга 
мүмкіндік береді, егер елеулі объектілер айырбасталса, оларды жасыру мүм- 
кін емес (Simmel, [1906] 1950:335). Үшіншіден, ақшаны қашықтагы заттар- 
га инвестициялауга болады, осылайша транзакция тікелей жақындагыларга 
көрінбейді.

Сондай-ақ заманауи әлемде әдетте қогамдық істер, мысалы саясатқа бай
ланысты істер, өзінің қүпиялыгы мен қолжетімсіздігін жогалтады. Керісін- 
ше, постмодерндік қогамдарга Караганда, жеке істер әлдекайда күпия. Мұн- 
да Зиммель өзінің кұпиялык туралы ойларын заманауи калада түратындар-
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мен байланыстырады, «қаладағы сапырылысқан заманауи өмір жеке істерді 
жасау мен сақтауға арналған құпияға айналды» деп пайымдайды (Simmel, 
[1906] 1950:337]. Жалпы алғанда, «жалпыға ортақ болган одан әрі жұрт- 
шылыққа ортақ болады, ал жеке одан әрі жекеге айналады» (Simmel, [1906] 
1950:337).

Осылайша, Зиммель құпиялықты талдай отырып, өзінің теориялық ориен- 
тациясының көптеген тұстарын айқындайды.

Сын-пікірлер

Зиммельдің ерекше идеяларыиа айтылған сын-пікірлер туралы сөз қозғадық, 
мысалы, оның формаларға назар аударуы күдікті ойларға жетелейді және ол 
әлеуметтік құрылымдарды, бір жағынан, жай өзара қарым-қатынас форма- 
сы ретінде, екінші жағынан, мәжбүрлі және өзара қарым-қатынастан тәуелсіз 
қарастырып, өз-өзіне қарсы шығады. Оған қоса, Маркс пен Зиммельдің иелік- 
тен айыру туралы идеяларының айырмашылықтарын сипаттадық, оның негізі 
Маркстің Зиммель жайлы сын-пікірі болды. Сынның мәні Зиммельдің мәде- 
ниет трагедиясынан шығар жолды үсынбауында, себебі ол «иеліктен айыру — 
адам күйінің ажырамас бір бөлшегі» деп есептейді. Маркс үшін еңбек қандай 
болса, Зиммель үшін объективті және субъективті мәдениет арасындағы айыр- 
машылық сондай. Сол себепті Маркс иеліктен айыру социализмнің орнауымен 
жойылады деіі есептейді, ал Зиммельде мүндай саяси сенім жоқ.

Әрине, Зиммельге қатысты ең жиі айтылатын сын -  оның еңбектерінің 
фрагментті сипатта болуы. Зиммельді жүйелі теориялық тәсілдің жоқтығы 
үшін кінәлайды, оның тәсілінің фрагментті немесе «импрессионалды» болып 
келетінін айтады. (Frisby, 1981). Жоғарыда айтылғандай, Зиммель ассоциация- 
лар формасы мен типтеріне ден қойған, алайда ол басқа әлеуметтану негізін 
қалаушылардан байқалатындай, теориялық бірлік бола алмайды. Әрине, Зим- 
мельдің еңбектеріне сүйсінген жақтастарының ішіндегі үшеуі -  америкалық 
әлеуметтанудың белді өкілдері: Дональд Левин, Эллвуд Б. Картер мен Элеонор 
Миллер Горман (1976а:814) «қазіргі таңда сауатты америкалық әлеуметтану- 
шылар Маркс, Дюркгейм жэне Вебердің теориялық негіздері мен тақырыпта- 
рын дәйекті түрде мазмүндай алар еді, алайда нақ соны Зиммельге байланыс- 
ты жасай алмас еді» деп мойындайды. Кей кезде Зиммель өзін дәйекті ойлар 
мектебінің негізін салушы емес, ынталандырушы ойлар жиынтығын үсынушы 
екенімен келісетін сияқты:

«Мен өзімнің рухани ізбасарларсыз өлетінімді білемін (және ол жақсы). 
Мен қалдырған мүра бірнеше мүрагерлер арасындағы бөлінген ақша 
сияқты, олардың әрқайсысы өзінің табиғатына сай өз үлесін қандай да 
бір салаға қосады. Алайда бүл үлестің мен қалдырған мүрадан шыққаны 
айтылмайды».

(Simmel in Frisby, 1984:150)

Сондықтан Зиммель еңбектері теориялық талдаудың шектеулі шеңберінен 
тыс, эмпирикалық гипотезаға негізделген зерттеулердің табиғи ресурсы түрғы- 
сында карастырылды.
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Бұл -  Зиммельдің бұрынғыға қарағанда бірыңғайланған тәсілді ұсынаты- 
нын көрсетеді. Ағылшын тіліндегі «Өмір туралы көзқарас» аудармасына кіріс- 
пе сөзде Левин мен Силвер (2011:х): «Постмодернистер мен сыншыл теория- 
шылар Зиммельді импрессионистік, жүйесіз эссе жазушы ретінде бейнелеуге 
тырысады жэне Синунельдің өмір философиясы Зиммель жұмыстарынын ор- 
тақ бағасын бере алады», -  деп тұжырымдайды. Зиммельдің ой-дәйектерінің 
бөлшектелген және жүйесіз болып сипатталуы -  онын өз теориялық көзқара- 
сынан гөрі Америкада алғандарынын көбірек болуына байланысты.^ Онын ой- 
ларынын түтастығын ескере отырып, Пыхтинен (2010) Зиммельдің әлеумет- 
тану процесін үстанғанына сендіреді. Зиммель шығармашылығында көрініс 
табатын өмір тақырыбын айқындай отырып, Пыхтинен Зиммельдің «аффект» 
және «пайда болу» сияқты көптеғен заманауи ойларды болжап білгенін айта- 
ды. Бұл -  Зиммельдің бір реттік пікірі емес, оның бар ойының мәні. Бүл сипат- 
тама Зиммельді тек нақты мәселелер мен тақырыптарға үздіксіз үмтылатын 
ойшыл ретінде ғана қарастырып қоймай, оның Маркс, Дюркгейм мен Вебер- 
ден мүлдем өзғеше әлеуметтануды үсынғанын дәлелдейді (Schermer and Jary, 
2013) Зиммель әлеуметтануы бірізді және жүйелі деп тұжырымдайды. Өмір 
тақырыбына көз тігуден гөрі олар Зиммельдің диалектикалық әдісіне назар 
аудартады. Олар Зиммельдін адамдар арасындағы қарым-қатынасты талдауда 
реляционды көзқарасқа сүйеніп, «диалектиканы қолдануы өзіне дейін ретсіз 
(яғни жүйесіз) күйдегі әлеуметтік әлемді жүйелендіруге мүмкіндік берді» деп 
түжырымдайды.

Қазіргі қолданылуы

Зиммель бөлшектелген немесе жүйелі ойшыл болып сипатталса да, бәрібір 
онын ойлары көптеген заманауи мәселелерді түсіну үшін қолданылады. Осы 
бөлімнің басында айтқандай, Чикағо мектебі Зиммельді микроәлеуметта- 
нудағы түсініктері үшін жоғары бағалаған. Зиммельдің микрофокусталған 
«интеракционизмі» әлі де өзектілігін жоймағандықтан, заманауи әлеумет- 
тану оны басқа жолдармен қолданды. Оньщ мәдениет туралы, әсіресе өнер 
мен (Simmel, [1916], 2005) дін жайындағы (Silver and O’Neill, 2014; Simmel, 
1997) жазбалары мәдени әлеуметтанушылардың зор қызығушылығын ту- 
ғызды. Іс жүзінде Зиммель өзінін аздаған импрессионистік және фрагмен- 
талды жазу стилін тамаша үйлестіріп, назарды мәдениетке аударды, бүл оны 
1980 және 1990 жылдардағы постмодерндік әлеуметтанушылар арасында 
танымал етті (W einstein and W einstein, 1993). Кеңістік пен қаланы зерттеу- 
ші әлеуметтанушылар Зиммельдің метрополия мен ақыл-ой өмірі туралы 
эссесіне жиі сілтемелер жасайды, сонымен қатар Зиммельдін физикалық ке- 
ңістіктің: есік кенересі, көпірдің адам қарым-қатынасы үшін маңызы туралы 
бүрын беймәлімдеу шығармаларына сүйенеді (Scaff, 2009).

Нақтырақ айтқанда, Зиммель енбегі XXI ғасырдағы сандық техноло- 
гиялардың жеке өмірге қол сүқпаушылық, құпиялық және жеке сәйкестік 
сияқты әлеуметтік қүбылыстарында қолданыс тапты (G. Marx and Muschert, 
2009). Осыған дейін айтылғандай, қүпия «жария ету немесе жасыру бол- 
сын, ақпаратты иғеруғе деген ұмтылысты» қамтиды (G. Marx and Muschert, 
2009:221). Заманауи технологиялар ақпаратты жасыру жэне жария ету мүм- 
КІН ДІГІ бар жана әдістер енгізуде. Интернет форумдар адамдарға мүлдем
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бейтаныс, бәлкім, ешқашан бетпе-бет кездеспейтін адамдармен жеке ақпа- 
рат пен пікір бөлісуге мүмкіндік туғызады. Электронды поштаны шифрлау 
құпия ақпаратқа қолжетімдікті бақылауға мүмкіндік береді. Г. Маркс пен 
Мушерт (G. Marx and Muschert, 2009:226): «Егер Зиммель заманауи эмбе- 
бап дүкенге келіп, өзінің видеомонитордағы бейнесін көрсе, дауыс зорайт- 
қыштағы жарнаманы естіп, бақылаушыға дисконт картасын үсынып, жеке- 
леген (немесе салаландырылған) заттарға жеңілдіктер болатыны туралы тү- 
біртек хабарламасын алса қайтер еді?» -  деген сауал қояды. Бүдан былайғы 
жерде қандай да бір қүпияңыз тек бетпе-бет кездескен адамға айтқаныңызда 
ғана ашылатын қасиетін жоғалтты; себебі ендігі жерде қүпияны сақтау үшін 
күнделікті өмрдегі ақпарат жүйесін білу қажет; мәселен, ҒасеЬоок-тегі жеке 
парақшаңызды бөгде біреудің бұзып, кіріп кету қаупі әрдайым бар және 
мемлекет бүған қатысты биометриялық бақылау техноолгиясын қолданып 
отыр. Адам осындай әлеуметтік ортада жеке және бұқаралық қүпия арасын- 
дағы айырмашылықты қалай реттеуі керек? Жеке ақпаратты үнемі рұқсат- 
сыз пайдаланатын технологиялардың анталаған тұзағында құпияны қалай 
сақтауға болады? Зиммельдің бастапқы тұжырымдамасы өзекті болып қал- 
ғанымен, қүпиялық және өзін-өзі әшкерелеу мәселесі Зиммель болжамаған 
деңгейге көтеріліп барады.

Таяу уақыттағы зерттеулер заманауи жаһандану мәселесін түсіну үшін 
Зиммель теориясын қолданды. Жаһанданудын басқа ерекшеліктерімен ка
тар, адамдардың иммиграция, уақытша жүмыс және туризм, халықаралық 
шекаралар арқылы жылдам орын ауыстыру мәселелерін қамтиды. Зиммель- 
дің танымал «бейтаныс адам» жайлы эссесі осы жаһандық процестерден 
пайда болатын әлеуметтік қарым-қатынас жайлы ой қозғауға септесуі мүм- 
кін. Мысалы, Агнес Хеллер жасаган айырмашылықтарга сүйене отырып, 
Джон Рунделл (John Rundell, 2014) шартты бейтаныс пен күтпеген бейта
ныс арасындағы айырмашылықтарды келтіреді. Шартты бейтаныстардын 
өздері қайтып орала алатын үйлері болады. Оларға енбек етуші мигранттар, 
сарбаздар мен туристер жатады. Босқындар сияқты күтпеген бейтаныстың 
қайтып барар үйлері болмайды. Жаһандануды зерттеудегі басқа маңызды 
түсінік -  космополитизм. Космополит -  өзін әлем азаматы деп есептейтін 
адам. Олар адамдар легімен, ағыммен және әлеуметтік әртүрлілікпен сипат- 
талатын қоғамда қолайлы (әсіресе қалалық кеністікте). Зиммель тек қана 
космополиттік қалалардағы өмірді сипаттап қоймай ([1903] 1971), космо- 
политтілікті немесе, Котестаның (2009) айтуынша, адамзаттың «жаһандық» 
идеалын қолдайды. Бұл жердегі космополиттік идеал дегеніміз -  барша 
адамға тән бірегей индивидуалды қасиетке ие адам. Заманауи жаһандану 
процестері индивидуалдықты жоятыны рас (Ritzer, 2004), айырмашылық- 
ты мойындау бір-бірін құрметтеп бағалауға емес, нәсілшілдік пен басқа да 
зорлық формаларына әкеп соғады. Дегенмен Котеста Зиммельдің еңбектері 
шығармашыл және өркениетті «жаһандық адамзатты» қалыптастыруға қа- 
жетті әлеуметтік алғышарттардан бастау алатынына күмән келтірген.
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Қорытынды
Георг Зиммель еңбектері көптеген жылдар бойы америкалық элеуметтану теориясына 

эсер етті. Бұл эсер етудің түпқазығы -  микроэлеуметтанудан жалпы элеуметтану теория- 
сына жылжу, «Зиммель еңбектері ортақ теориялық тэсілді қамтиды» деген идея болды. 
Зиммель элеуметтануы элеуметтік жэне индивидуалды деңгейлерді байланыстыратын кең 
ауқымды диалектикалық теорияға біріктірілген. Оның еңбектерінде мазасыздықтың төрт 
негізгі деңгейін ұштастырамыз: психологиялық, интерактивтік, құрылымдық жэне инсти- 
туттық, сонымен қатар өмірдің шеткі метафизикасы.

Зиммель диалектикалық бағдармен жұмыс жасаған жэне біз оның диалектикалық 
мэселелерін түрліше көрсетеміз. Олардың өзара қарым-қатынас формасында, нақтырак 
айтқанда, сэнде қалай көрініс табатынын байқаймыз. Сондай-ақ Зиммель индивидуалды 
жэне элеуметтік қүрылымдар арасындағы шиеленіске қызығушылық танытқан, алайда 
оның басты мэселесі индивидуалды жэне объективті мэдениет арасындағы шиеленіс бол
ды. Зиммель өзінің философиясы мен элеуметтануын өмірдің ағымы мен ағысы ретіндегі 
теориясымен негіздеді. Өмір -  диалектикалық процесс, онда өмір формамен қарым-қа- 
тынасқа түседі. Зиммельдің түсіндіруінше, өмір өзінен тыс өрбитін тарихи траекторияны 
сэйкестендіреді, өмір сан қырлы, яғни ол тоқтаусыз өзгеріске үшырап отырады, субъектив- 
ті мэдениет объективті мэдениеттен басым болады. Бүл бөлімнің негізгі бөлігі Зиммельдің 
элеуметтік шындықтың төрт деңгейіндегі ойларына арналған. Ол бүл жайында жазбаса 
да, оның индивидуалды сана туралы көптеген пайдалы болжамдары болған. Зиммель ин- 
дивидуалдықты эстетикалық жэне идеал түрғысынан бағалады, себебі ол адамдарға өзінің 
шығармашылық қасиеттерін толық жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Оның қарым-қатынас 
формалары мен қарым-қатынас түрлері туралы элдеқайда көп үсыныстары болды. Фор- 
малды элеуметтануда Зиммельдің элеуметтік геометрияға деген, мысалы адамдар санына 
деген, үлкен қызығушылығын көреміз. Бұл түрғыда Зиммельдің диададан триадаға өту- 
дің шешуші мэні туралы еңбегін қарастырамыз. Бір адамның қосылуымен біз диададан 
триадаға өтеміз, сонымен бірге жеке жэне доминантты бола алатын индивидтер үлкен мас- 
штабты қүрылымдарға айналып, дамуы мүмкін. Бұл шиеленіс пен адам жэне үлкен ко
там арасындағы қарама-қайшылыктардың туындауына мүмкіндік береді. Өзінің элеумет- 
тік геометриясында Зиммель арақашықтық, сонымен қатар қоғамдық өмірдегі «оғаштық» 
мэселесімен айналысқан, мысалы, бүл туралы өзінің Жедейлер»^ эссесінде айтқан. Зим- 
мельдің элеуметтік түрлерге қызығушылығы кедейлер туралы талқылауларында, онын 
элеуметтік формалар туралы ойлары өктемдік пен бағыныштылық, үстемдік жайлы тал- 
дауларында көрсетілген.

Макродеңгейде Зиммельдің элеуметтік қүрылымдар туралы айтары аз еді, алайда элем 
түжырымдамасы Зиммельге барлығын қамтитын үстем дүниетаным -  дін, өнер жэне ғы- 
лым туралы баяндауға мүмкіндік берді. Зиммель кейбір дүниетанымдарға байланысты ой 
козғай келіп, қосалқы мекемелердің біреуі екіншісіне Караганда зиянды деп карастырған, 
мысалы, акша экономикасы. Зиммель эсіресе өзі объективті мэдениет деп атаған саламен 
көп эуестенді. Оны бүл мэдениеттің кенеюімен катар жеке түлғаларды күйрететін жосык- 
сыз жойкын ыкпалы алаңдатты (мэдениет трагедиясы). Бұл жалпы мэселе оның көптеген 
накты эсселерінде көрініс табады, мысалы, кала мен айырбас туралы.

^Ацш а ф ш ософ иясында»’ Зиммельдің дэйекті ойлары акшадан заманауи коғамдык кұн- 
дылык мэселесіне, соңында жалпы өмір мэселелеріне алмасты. Зиммель мэдениетке катыс- 
ты көптеген катерлердің бір бөлігі ретінде мэдениет трагедиясына коңіл аударды. Соңын- 
да біз Зиммельдің барлык тоериялык ойларының шоғырын көрсету үшін оның кұпиялык 
жайлы еңбегін талкыладык. Зиммельдің акша жайлы зерттеулері, сонымен катар күпиялык 
туралы ойлары, микродеңгейдегі күбылыстар туралы толғамдары мен таныстарының бер- 
ген бағасына сүйеніп, оның еңбектерінде көркем жэне алғыр теориялык ориентацияның 
болғанын айта аламыз.
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Ескертпелер
1. Нақты жағдайда қарым-қатынас мазмұны -  бұл «адамдарды бір-бірімен байланысуға 

мәжбүр ететін дискілер, мақсаттар мен идеялар» (D. Levine, 1981Ь:65).

2. Пыхтинен (2010) «америкалық әлеуметтану Зиммельдің жазбаларындағы тексеріп кө- 
руге болатын элементтерге баса назар аударып отыр» дегенге күмәнмен қарайды және 
өзінің микроәлеуметтануына бейімділік танытқан. Бұл Зиммельдің еңбектері атүсті 
және толық емес деген тұжырымдамаға алып келді. Бұған дейін, керісінше, неміс дәстү- 
рінде Зиммельді оның дәуіріндегі философиялық жазбалардың контексінде түсіну үр- 
дісі болған еді және оны метафизикалық мәселелерді тереңірек зерттеген ғалым ретінде 
сипаттайтын. Бұл Зиммель мен әлеуметтанушылардың немесе Зиммель мен философ- 
тардың арасын алшақтатпайтын, керісінше, Зиммельдің еңбектерінің ауқымды және 
жүйелі екенін көрсетеді.
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Тарау мазмұны

Ерте кезеңдегі америкалык элеуметтану теориясы 
Ғасырдың ортасына дейінгі элеуметтану теориясы 
Ғасыр ортасынан кейінгі элеуметтану теориясы
XX ғасырдың соңындағы элеуметтану теориясындағы зерттеулер 
Модерн жэне постмодерн теориялары
XXI ғасырдағы элеуметтік теория

АКШ-та әлеуметтанудың пайда болтан уақытын нақты атап корсету 
Қ И Ы Н . Әлеуметтік мэселелер туралы курстар 1858 жылы Оберлинде 
жүргізілді. Конт ұсынған элеуметтану терминін Джордж Фитцхью 

1854 жылы қолданды. Ал Уильям Грэхам Самнер 1873 жылы әлеуметтік ғы- 
лымдар курсын Йель университетінде оқытты. 1880 жылдары «Элеуметтану» 
деп арнайы аталған курстар жүргізіле басталды. Элеуметтану атанған алғаш- 
қы бөлім 1889 жылы Канзас университетінде қүрылды. 1892 жылы Альбион 
Смолл Чикаго университетіне ауысып, элеуметтану бөлімін ашады. 1897 жылы 
У.Э.Б. Дюбуа Атланта университетінде элеуметтану бөлімін қүра бастайды. 
Тарихқа жүгінсек, Чикагодағы элеуметтану бөлімі америкалык элеуметтану- 
дың бірінші маңызды орталығы болды (Matthews, 1977), II Эрл Райт (2002) 
пен Алдон Д. Моррис (2015) өз еңбектерінде Дюбуа бастаған Атланта мектебі 
осы атақты теңдей бөлісуге қүқылы екенін дэлелдейді.

Ерте кезеңдегі америкалық элеуметтану теориясы

Саясат

Джулия мен Герман Швендингер де (1974) алғашқы америкалык элеуметтану- 
шылар еуропалык теорияшылар сияқты консерватор емес, көбіне саяси либе
рал болганын дэлелдеуге тырысады. Ерте кезеңгі америкалык элеуметтануга 
тэн либерализмнің екі негізгі элемент! бар. Біріншіден, ол адамдардың бостан- 
Д Ы Қ  пен эл-ауқатқа сенімі арқылы меңгеріледі. Бұл сенімге Конттың үжымдық 
көзқарасына Караганда Спенсердің багыты көбірек эсер етеді. Екіншіден, бұл 
түжырымга байланысты көптеген элеуметтанушылар элеуметтік прогреске 
эволюциялык көзкарас үстанды (W. Fine, 1979). Алайда олар прогреске алып 
келудің ең тиімді жолын іздеу барысында екіге жарылды. Кей галымдар элеу- 
меттік реформалауга, ең алдымен, мемлекет көмек көрсетуі керек десе, кейбі- 
реулері когамның түрлі компоненттері өз мэселелерін өздері шешуі кажет деп 
санайтын laissez-faire доктринасын ұсынды.

Шегіне жеткен либерализм консерватизмге өте ұксас келеді. Әлеуметтік 
дамуга деген сенім -  реформага немесе laissez-faire доктринасына жэне инди- 
видтің маңыздылыгына деген сенім екеуі де жүйені біртүтас етіп колдайтын 
үстанымдарга экелді. Маңыздысы -  элеуметтік жүйе жүмыс істейді немесе
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жұмыс істеу үшін реформалауға мүмкіншілігі бар. Жалпы алғанда, жүйеге қа- 
тысты сын жоқтың қасы. Америка жағдайында, нақты алғанда, капитализмғе 
қойылатын сүрақтар аз. Әлеуметтанушылар шарасыз таптық күрестердің орны- 
на болашақта таптар арасындағы келісім мен үйлесімділікті көрді. Жалпы, ерте 
америкалық әлеуметтану теориясы ішкі және сыртқы империализм мен әлеу- 
меттік теңсіздікті рационалды түрде ақтап алуға көмектесті (Schwendinger and 
Schwendinger, 1974). Қорыта келғенде, алғашқы әлеуметтанушылардың саяси 
либерализм! шамадан тыс консервативті нәтижеге алып келді.

Ә леум еттік өзгеріс ж әне интеллектуалды  ағы мдар

Америкалық әлеуметтану теорияларының пайда болу тарихын талдау бары- 
сында Роско Хинкл (1980) мен Эллсуорт Фурман (1980) осы теорияның дү- 
ниеғе келуінің бірнеше алғышарттарын аныктады. Америка қоғамында Аза- 
маттық соғыстан (Bramson, 1961) кейінгі әлеуметтік өзғерістердін маңызы 
өте зор болды. 1-тарауда біз Еуропадағы әлеуметтану теорияларының даму 
факторларынын жиынтығын талқыладық, олардын кейбіреулері (индустрия- 
ландыру мен урбанизация сияқты) Америкадағы әлеуметтану теорияларының 
дамуымен тығыз байланысты. Фурманнын көзқарасы бойынша, алғашқы аме- 
рикалық әлеуметтанушылар индустрияландырудың позитивті мүмкіндіктерін 
көре білді, сондай-ақ оның қаупін де түсінді. Бұл алғашқы әлеуметтанушылар- 
ды индустрияландыру тарапынан туатын қатерлерді жеңу туралы жүмысшы 
қозғалыстары мен социалистік топтар идеялары қызықтырғанымен, олар қо- 
ғамды радикалды қайта қүруға қарсы болды.

Артур Видич пен Стэнфорд Лайман (1985) америкалық әлеуметтанудьщ 
қалыптасуына христиандықтын, әсіресе протестантизмнін ықпалы туралы 
нақты дәлелдер келтіреді. Америкалық әлеуметтанушылар әлемді сақтап қа- 
лудын протестанттық жолын таңдап, бір тілдін орнына басқа тілге, яғни ғы- 
лымның орнына дінге зейін қойды. «Қүрама Штаттарда әлеуметтану жөнінде- 
ғі алғашқы жұмыстар пайда болған 1854 жылдан бастап Бірінші дүниежүзілік 
соғысқа дейін әлеуметтану америкалық өмірдің, ойлардың, институттар мен 
сенімдердін сан алуан сүрақтарына моральдық және интеллектуалдық түрғы- 
дан жауап берді» (Vidich and Lyman, 1985:1). Әлеуметтанушылар әлеуметтік 
мәселелерді анықтап, зерттеп олардың шешілу жолдарын қарастырды. Шіркеу 
қызметкері адам өмірін дін арқылы жақсартқысы келсе, әлеуметтанушы да бү- 
кіл қоғам аумағында дәл солай әрекет етті. Өзінің бастауын діннен алғандық- 
тан және дінмен қатар жүретіндіктен, әлеуметтанушылардын басым көпшіліғі 
қоғамнын фундаменталды заңдылығын жоққа шығармайды.

Хинкл мен Фурман өз енбектерінде тағы бір маңызды фактор ретінде атап 
өткендей, америкалық әлеументтану 1800 жылдардың соңына қарай Амери- 
када бір мезгілде ғылыми мамандықтар (оның ішінде әлеуметтану) мен қа- 
зіргі университет жүйесінің қалыптасуына ықпал етті. Еуропада, керісінше, 
университет жүйесі әлеуметтану пайда болғанға дейін қалыптасып үлғерғен. 
Әлеуметтанудың Еуропада өз жолын тауып кетуі қиынға соққанына қарамас- 
тан, жаңадан құрылып келе жатқан америкалық университеттік жүйеде жолы 
жеңіл болды.

Ерте кезеңдеғі америкалық әлеуметтанудың (өзғе де әлеуметтік пәндер 
сияқты) тағы бір ерекшелігі -  тарихи көзқарастан бас тартып, позитивистік 
немесе «ғылыми» бағытқа бет бүрды. Дороти Росс жазғандай, «біріктірілғен
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абстракцияға қол жеткізу ынтасы және сандық әдістерді қолдану америкалық 
әлеуметтік ғалымдарды тарихи және мәдени антропологиядағы түсіндіруші- 
лік интерпретативті модельдерінен, сондай-ақ Макс Вебер ұсынған түсіндір- 
мелі интерпретативті модельдерді жалпылаудан бас тартқызды» (1991:473). 
¥зақ мерзімді тарихи өзгерістерді түсіндірудің орнына әлеуметтану қысқа 
мерзімді процестерді ғылыми тұрғыдан зерттеуге бет бүрды.

Беделді, қалыптасқан еуропалық теорияның америкалық әлеуметтану тео- 
риясына тағы бір факторының ықпалы болды. Еуропалық теорияшылар ай- 
тарлықтай деңгейде әлеуметтану теорияларының негізін қалаушылар болды, 
ал америкалықтар осы негізді қолдана алды. Америкалықтарға еуропалық ға- 
лымдар Спенсер мен Конт айрықша ықпал етті. Алғашқы кезде Зиммельдің 
шығармашылығы да белгілі деңгейде маңызды рөл атқарды. Ал Дюркгейм, 
Вебер және Маркстің алғашқы жылдары айтарлықтай ықпалы болған жоқ. 
Герберт Спенсер идеяларының тарихы ерте кезеңгі еуропалық теориялардың 
америкалық әлеуметтануға қаншалықты ықпал еткенінің қызықты әрі ақпа- 
раттық мысалы бола алады.

Герберт Спенсердің әлеуметтануға ықпалы. Неліктен алғашқы кезең- 
де америкалық әлеуметтануда Спенсердің идеялары Конттың, Дюркгейм- 
нің, Маркстің және Вебердің ағартуларына қарағанда ықпалдырақ болды? 
Хофштадтер (1959) оған бірнеше себеп ұсынады. Ең жеңілін алғанда, анық 
белгілі болғандай, Спенсер өзгелерге қарағанда өз еңбектерін ағылшын ті- 
лінде жазды. Сондай-ақ ол арнайы терминдерді көп қолданған жоқ, осы- 
лайша, өз шығармашылығынын таралу ауқымын кеңейтті. Кейбір ғалым- 
дар арнайы терминолоғиясының аздығын Спенсердің ғалым ретіндеғі жа- 
сампаздық өресінің жеткіліксіздіғімен байланыстырды. Алайда Спенсердің 
кең ауқымда танымал болуының басқа да маңызды себептері болды. Ол 
ғылым мен технолоғиялық жетістіктерғе қызығушылық танытатын халық- 
ты өзіне тартатын ғылыми бағыт үсынды. Спенсер адамзат тарихының бар- 
лык кезеңдерін қамтитын, тұтастай біріктіретін теорияны үсынды. Спенсер 
идеясының қарқыны мен көптомдық еңбектері әртүрлі адамдардың алдын- 
да оның беделін арттыра түсті. Әсіресе онын теориясы индустриаландыру 
процесінің ауыртпалығын көрген қоғам үшін үміт сыйлап, жайлы сипат- 
қа ие болды. Спенсердің айтуынша, қоғам тоқтаусыз алға қарай жылжып 
отырады.

Спенсердің ең атақты америкалық шәкірттерінің бірі -  Уильям Грэм Сам
нер Спенсердің көптеген әлеуметтік дарвинистік идеяларын қолдап, ары ка
рай өрбітті. Сондай-ак Спенсер Лестер Уорд, Чарлз Хортон Кули, Э.А. Росс 
жэне Роберт Парк сынды алғашкы америкалык әлеуметтанушыларға зор ык- 
пал етті.

Алайда 1930 жылдары Спенсердің жалпы интеллектуалды ортада, әсіресе 
элеуметтануда беделі болмады. Онын социал-дарвинистік, laissez-faire идея
лары әлемдік соғыс пен ірі экономикалык токырау сиякты үлкен элеумет- 
ТІК мэселелермен салыстырғанда күлкілі болып көрінді. 1937 жылы Толкотт 
Парсонс тарихшы Крейн Бринтонның бірнеше жыл бұрын айтылған: «Қазір 
Спенсерді кім окиды?» деғен сөздеріне сүйене отырып, Спенсердің әлеумет- 
тану үшін интеллектуалды өлімін жариялады. Қазір Спенсер тек кана тарих 
тарапынан кызығушылык тудырғанымен, оның идеялары Америкадағы ерте 
кезеңдегі әлеуметтану теорияларының калыптасуында маңызды цызмет am-
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царды. Спенсердің еңбегі жартылай болса да ықпал еткен екі америкалық тео- 
рияшының шығармашылығына қысқаша тоқталайық.

Уильям Грэм Самнер (1840-1910). Уильям Грэм Самнер -  Құрама Штат- 
тарда элеуметтану атауына ие бола алатын курсты бірінші болып жүргізген ав
тор (Delaney, 2005b). Самнер элеуметтануды «әлемнің ешбір университетін- 
де ашуға ешкім талпынбаған жылдары» оқытуды бастағанын айтады (Curtis, 
1981:63).

Самнер Құрама Штаттардағы әлеуметтік дарвинизмнің негізгі өкілі болды, 
алайда өмірінің соңында ол өз көзқарасын өзгертті (Delaney, 2005b, Dickens, 
2005; N. Smith, 1979; Weiler, 2007a, 2007b). Самнер мен оның студенттерінің 
арасында болған төмендегі диалог әлеуметтанушының жеке еркіндігінің қа- 
жеттілігі жайындагы «либералды» көзқарасын және үкіметтің араласуына 
қарсылығын бейнелейді:

-  Профессор, сіз үкімет тарапынан өндіріске көмек берілетініне сенесіз бе?

-  Жоқ, өгіз сияқты барынша еңбектенбесең, құрдымға кетесің.

-  Иә, бірақ өгіздің еңбек етуге құқығы бар ма?

-  Жоқ, ешқандай қүқығы жоқ. Әлем ешкімге өмір сыйлауға міндетті
емес.

-  Профессор, олай болса, сіз тек байланыстық-бәсекелестік жүйеге се-
несіз бе?

-  Бұл -  жалғыз ғана әлеуметтік-экономикалық жүйе. Басқаларының 
барлығы қате.

-  Ал егер саяси экономика профессоры келіп, сізді жүмысыңыздан 
айырса, ренжуіңіз мүмкін бе?

-  Тырысып көрсін, егер ол менің орнымды алса, бұл -  менің қателігім. 
Менің жұмысым -  ешкім мені жұмыстан айыра алмайтын деңгейде пән- 
ді оқыта алуым.

(Phels, cited in Hofstadter, 1959:54)

Самнер «ең жақсы икемделген адамдар ғана аман қалады» деген бағыт- 
ты әлеуметтік әлемді зерттеу үшін үстанды. Спенсер сияқты ол адамдардын 
қоршаған ортамен күресі туралы айтты және сәттілікке ең мықтылар ғана 
қол жеткізе алатынын жазды. Осылайша, Самнер адамның агрессиялығы 
мен бәсекелестігін қолдады. Сәттілікке қол жеткізген адамдар оған лайыкты, 
ал сәтсіз адамдар өз сәтсіздігіне лайықты. Спенсер сияқты Самнер де жолы 
болмаған сәтсіз адамдарға өзгелер тарапынан, әсіресе үкімет тарапынан кө- 
мек көрсетуге қарсы болды. Оның ойынша, мүндай араласу адамдар арасын
да жануарлар арасындағы сияқты ең мықтысы аман қалатын, ал әлсізі жойы- 
лып кететін табиғи екшеуге қайшы келеді. Самнер жазғандай: «Егер бізге ең 
мықтының аман қалатыны үнамаса, бізде бір ғана балама бар: әлсіздің аман
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қалуы» (Curtis, 1981:84). Бұл теориялық жүйе әл-ауқат пен билікке қол жет- 
кізудің үлкен айырмашылығын ақтай отырып, капитализмнің дамуына алып 
келді.

Қазіргі уақытта Самнердің тарих тарапынан басқа қызығушылық тудыр- 
майтынына екі себеп бар. Біріншіден, оның теориялық бағыты мен әлеумет- 
тік дарвинизмі бәсекелестік -  капитализм мен оның мәртебесін орынсыз заң- 
дастыруға бағытталған әрекет деп санайды. Екіншіден, Самнер Йельде білім 
алушылар саны көп әлеуметтану мектебінің қуатты базасын қүра алмады. Он- 
дай жетістікке бірнеше жылдан кейін Чикаго университетінде (Неуі and Неуі, 
1976) қол жеткізді. Өз уақытында Самнер беделді әрі атақты болғанымен, 
«оны қазір көп біле бермейді» (Curtis, 1981:146).

Лестер Ф. Уорд (1841-1913). Лестер Уордтың еңбек жолы өзгеше болды, 
ол уақытының негізгі бөлігін федералды үкіметтің палеонтологі қызметіне 
арнады. Осы уақытта ол Спенсер мен Контты оқып, әлеуметтануға зор қызы- 
ғушылық таныта бастады. 1800 жылдардың соны мен 1900 жылдардын басын- 
да ол өзінің әлеуметтану теориясын түсіндіретін бірнеше еңбегін жариялады. 
Осы еңбегінің танымалдығының арқасында 1906 жылы Америкалық әлеумет- 
танушылар қоғамының бірінші президент! болып сайланды. Сол кезде алғаш 
рет Браун университетінде жүмысқа түрып, өмірінің соңына дейін сонда ғы- 
лыми қызмет атқарды.

Уорд Самнер сияқты, «адамдар қазіргі жағдайға жеткенше дамудың көпте- 
ген сатыларынан өтті» деген түжырыммен келісті. Ол ерте заманғы қоғамдарға 
немқүрайдылық пен жабайылық тән болды, ал қазіргі қоғам күрделірек, ба- 
қыттырақ және көбірек еркіндік береді деп санады. Әлеуметтанудың, таза 
әлеуметтанудың міндеттерінің бірі -  әлеуметтік өзгеріс пен әлеуметтік қүры- 
лымның негізгі заңдарын зерттеу. Алайда Уорд әлеуметтанушылардың әлеу- 
меттік өмірді зерттеуін жеткіліксіз деп пайымдады.

Ол әлеуметтанудың практикалық қыры да болуы керек, яғни крлданбалы 
әлеуметтану болуы қажет деп санады. Соңғысы саналы түрде ғылыми ілім- 
нін қоғамды жетілдіру мақсатында қолдану қажет екенін білдіреді. Осылайша, 
Уорд толықтай әлеуметтік дарвинист болған жоқ, ол әлеуметтік реформалар- 
дың жүргізілу қажеттігіне және оның маңыздылығына сенді.

Тарихи маныздылығына қарамастан, Самнер мен Уорд әлеуметтану тео- 
риясының дамуында үзақ уақыт бойы маңызды орын алған жоқ. Енді біз сол 
уақыттың теорияшысы Торстейн Вебленнің еңбегін қысқаша қарастыратын 
боламыз. Торстейн Вебленнің шығармашылығы өзектілігін жоғалтқан жоқ 
және қазіргі уақытта оның әлеуметтануға деген ықпалы артып келеді. Кейін 
біз бірнеше теорияшылардың тобына, әсіресе Мид пен оның мектебіне, Амери- 
кадағы әлеуметтануда мерейі үстем Чикаго мектебіне назар аударамыз. Чика
го мектебінің орны осы ғылымда аз ғана «интеграцияланған үжымдық интел- 
лектуалды кәсіпорындардың» бірі (Париждегі Дюркгейм мектебі де солардың 
бірі болды) болуымен ерекшеленеді (Bulmer, 1984:1). Чикаго университетінде 
басталган дәстүрлі әлеуметтану мен оның теориялық (және эмпирикалық) 
мәртебесі қазір де маңызын жойған жоқ.

Торстейн Веблен (1857-1929). Веблен әлеуметтанушы емес еді, ол эко
номика бөлімдерінде қызмет істеп, экономикада да маргиналды /ерекше/ 
түлғалардың бірі болды. Осыған қарамастан, әлеуметтану мен бірнеше пән- 
дерге үзақ уақыт қолданылған елеулі маңызы бар әлеуметтік түжырымдама
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ТОРСТЕИН ВЕБЛЕН
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Торстейн Веблен 1857 жылдың 30 шілдесінде Висконсин- 
дегі ауылда дүниеге келді. Оның ата-анасы Норвегия- 
дан көшіп келген кедей фермерлер еді (Dorfman, 1966). 
Торстейн -  12 баланың алтыншысы. 17 жасында ферма- 
дан кетіп, Медисон штатындағы Нортфилдтегі Карлтон 
колледжіне оқуға түсті. Оқуының алғашқы кезінде біраз 
қиыншылықты басынан өткерді, әйтсе де ауыртпалыққа 
мойымай, әзіл-қалжыңмен көңіл көтере білді.

Ол өзінің алғашқы әйелімен (Карлтон колледжінің прези- 
дентінің жиені) Карлтон колледжінде білім алған кезінде 
танысқан (олар 1888 жылы үйленді). Веблен 1880 жылы 
оқуын аяқтап, оқытушылық позицияға қол жеткізді, бірақ 
жүмыс орны кейіннен жабылды, осылайша Веблен Джон 
Хопкинс университетінде философияны оқу үшін шығысқа 
аттанды. Дегенмен шәкіртақы ала алмай, мұқтаждық қыс- 

қан соң Йель университетіне ауысты. Ол жерде жолы болып, 1884 жылы Йель университетінде 
PhD дәрежесін алды (оның ұстаздарының бірі -  әлеуметтанудың ерте кезеі-^егі майталманы 
Уильям Грэм Самнер).

Алайда жақсы ұсыныс хаттары болғанымен, ол университетте қызметке қала алмады. Оның 
агностицизм!, кәсіби дәрежесінің болмауы, иммигрант болып саналуы және ақсүйек болмауы 
университетте қызмет етуіне кедергі болды. Сөйтіп, бірнеше жыл жұмыстан шеттеп қалды (ол 
мұны денсаулығының жайымен байланыстырды). Алайда 1891 жылы ол білімге қайта орал- 
ды. Бұл жолы Корнель университетінің әлеуметтік ғылымдарына ден қойды. Чикаго универ- 
ситетіне ауысқан профессорының (А. Лоуренс Лафлин) көмегімен Веблен 1892 жылы Чикаго 
университетінің қызметкері атанды. Сол кезеңде Чикагодағы көптеген академиялық басылым- 
дардың бірі -  The Journal of Political Economy журналының редакциялық жұмыстарының үлкен 
бөлігін атқарды. Веблен Чикагодағы маргиналды тұлғалардың бірі болды, ол кейбір курстардан 
дәріс оқыды, бірақ ең бастысы The Journal of Political Economy журналын өз шығармаларын жа- 
рыққа шығару үшін пайдаланды. Оның еңбектері басқа да басылымдарда жарық көре бастады. 
Сол журналдардың қатарында Чикаго университетінде бастау алған тағы бір жаңа The American 
Journal of Sociology журналы болды.

1899 жылы ол ӨЗІНІҢ The Theory of the Leisure Class («Әл-ауқатты тап теориясы») атты еңбе- 
гін жариялады, бүл ең танымал жұмысы болғанмен, оның Чикагодағы лауазымы өзгерген жоқ. 
Веблен қарапайым, жалақысы жүздеген долларға ғана көтерілетін қызметке өсіруін сұраған- 
да, университет басшысы оған жұмыстан кете беруіңе қарсы емеспін дейтін көрінеді. Осыған 
қарамастан, кітап жұртшылықтың назарына ілігіп, Веблен профессордың ассистент! болып та- 
ғайындалды. Кейб!р студенттер оның дәр!стер!нен шабыт алса, көпш!л!г! оны «сұрапыл» деп 
есептед!. Оның Чикагодағы студенттер!н!ң б!р!: «Жұмбақ жан... ол әдетте қолын бет!не қойып 
немесе осыған ұқсас қалыпта м!ңг!рлеген, б!рқалыпты байсалды дауыспен сөйлейт!н, сабақты 
қызықсыз әр! !ш пыстырарлықтай ет!п жүрг!зет!н», -  дейд! (Dorfman, 1966:248-249). Ол әдетте 
өз!н!ң өс!п келе жатқан бедел! туралы хабардар болған көп студенттермен жұмыс !стей бастаса, 
семестрд!ң соңына қарай оның тыңдаушыларының саны күрт азайып кетет!н.

Вебленн!ң Чикагодағы күндер! түрл! себептермен шектеул! болды, сол себептерд!ң б!р! оның 
некес!н бұзумен б!рге, басқа әйелдермен әуей! болып, викториандық көң!л күйд! бұзуы ед!.
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ТОРСТЕИН ВЕБЛЕН

1906 жылы Веблен Стэнфорд университетінен доцент дәрежесін алды. Стэнфордтағы қызметінің 
Чикагодағы жағдайдан айырмашылығы, ол бакалавр студенттерін оқытты. Бірак; олардың көп- 
шілігі оның түрі үшін (студенттердің бірі оны қаңғыбасқа ұқсайтынын айтты) және дәрістерінің 
зеріктіретіндігі үшін оны таңдамайтын. Вебленнің әйелқұмарлығы оның 1909 жылы Стэнфорд 
университөтіндегі жұмысынан шығуына сөбеп болды және алдағы уақытта академиялық қызмет 
алуы қиынға соқты. Бірақ Миссури университетінің экономика кафедрасының меңгерушісі бо- 
лып қызмет атқаратын досы әрі әріптесінің көмегімен Веблен 1911 жылы сол жерде қызметке 
орналасты. Осы жылы ол ажырасып, 1914 жылы бұрынғы студентіне үйленді. Ол студент! де бу
рый тұрмыста болған.

Миссуриде Веблен жұмысын оқытушы қызметінен бастады. Жалақыны да Стэнфордқа қарағанда 
аз алды. Сондай-ақ ол Миссури штатындағы университет қалашығы орналасқан Колумбия қала- 
сын жек көрді. Ол бұл қаланы «қаладағы тоқылдақтың ойығы», ал штатты «шіріген қаңқа» деп 
атады (Dorfman, 1966:306). Алайда Миссуриде өткізген уақытта оның атақты кітаптарының бірі 
The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts («Шеберлік инстинкт! және индуст- 
риалды өнерд!ң мән-жайы») жарық көрд! (Veblen, [1914] 1964).

1917 жылы Вебленн!ңакадемиялықтұрақсыз мансабы тағы да б!р ретайналып соқты. Бұл кезде ол 
Вашингтондағы Колумбия аймағына көш!п келген ед!. Президент В. Вильсонның тапсырмасы бо- 
йынша, Б!р!нш! дүниежүз!л!к соғыс кез!нде көш!-қонды бейб!т түрде реттеу үш!н құрылған топпен 
жұмыс !стейт!н болды. АҚШ-тың Азық-түл!к қау!пс!зд!г! басқармасында жұмысқа қабылданған соң 
Веблен Нью-Йорктағы The Dial журналының редакторларының б!р! рет!нде қызмет етт!. Б!раз 
уақыттан кей!н журнал өз бағытын ауыстырды және б!р жылдың !ш!нде Веблен өз!н!ң редакция- 
даты орнын босатты. Сол кезде ол әлеуметт!к зерттеуд!ң жаңа мектеб!мен танысты. Жалақысы 
салыстырмалы түрде жоғары болды (оның непзг! бөл!г!не Чикагодағы б!л!м алушысы эсер етт!). 
Ол қарапайым өм!р сүрд!, әйтсе де америкалық бизнест!ң атақты сыншысы өз ақшасын, алдымен 
Калифорнияда жүз!м бақшасында жүз!м егуге, кей!н қор нарығына салды.

Веблен Калифорнияға 1926 жылы оралып, келес! жылы Солтүст!к Калифорнияның қалашығына 
қоныс аударды. Оның экономикалық жағдайы құрдымға кетт!, жүз!м өнд!р!с!не салған ақшасынан 
айырылды, қоры құнсыз болып шықты. Тек авторлык, құқығы үш!н жылына 500 бен 600 доллар 
аралығында қаржы алып тұрды, ал чикаголық оқушысы оған жылына 500 доллар ж!беру!н тоқ- 
татпады. Веблен өзгеше адам болды. Мәселен, ол жанындағылармен сағаттап мүлде сөйлеспей 
отыруы мүмк!н. Оның достары мен шығармашылығына бас иет!н оқырмандары оған Америка 
экономикалық қауымдастықтың президент! болуға жағдай жасады, б!рақ ол бұл ұсыныстан бас 
тартты. К!тап сатушының келес! сипаттамасы, бұл тұйық адам туралы көб!рек ақпарат беред!:

«Бұл адам -  әдетте әр алты немесе сепз апта сайын кел!п тұратын тақуа, жұмбақ адам. 
Аурасы жең!л... Оның шаштары үзын болатын... Мен оны экономикаға қызықтыруға ты- 
рыстым. Мен б!р күн! оның The theory of the Leisure Class («Әл-ауқатты тап теориясы») 
арқылы көң!л!н табуға тырыстым. Мен оған қоғамдық санаға ену үш!н бұл керемет жаңа- 
лык, болатынын айттым... Ол барлығын мұқият тыңдап отырды, мен айтып болғанша, ол 
ес!к алдындағы қар сек!лд! ер!п кетт!. Б!р күн! ол латын гимндер!не тапсырыс берд!. «Мен 
с!зд!ң атыңызды алуым керек, б!з оған арнайы с!з үш!н тапсырыс берем!з», -  дед!м.
«Мұндай к!тапқа ұзақ уақыт бойы сатып алушылар болмайды», -  дед!м. «Мен!ң атым -  
Торстейн Веблен», -дед! ол дауысын төмендет!п».

(Т!Ітап, 1992:9-10)

Торстейн Веблен 1929 жылдың 3 тамызында үлкен депрессияның дәл алдында (көп адамдар 
оның еңбектер! бұл депрессияның алдын алды деп санады) қайтыс болды (Powers, 2005).
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жасады (К. McCormick, 2011; Powers, 2005). Веблен үшін негізгі мәселе «биз
нес» пен «өндіріс» арасындағы конфликт болды. Бизнесті Веблен өз компания- 
сының кірісін ойлайтын, алайда баға мен кірісті жоғары деңгейде ұстап тұру 
үшін өндірістің санын шектеуге тырысатын өнеркәсіптің меншік иесі, басқа- 
рушысы, өндірістің «капитаны» деп түсіндіреді. Олар осы арқылы өнеркәсіп- 
тің №ізмет етуіне кедергі жасап, өнеркәсіп өндірісіне араласпауын қажет ете- 
тін жалпы қоғамға кері әсерін (мысалы, жүмыссыздықты туғызады) тигізеді. 
Осылайша, басқарушылар қоғамның көптеген ішкі мәселелерінің туындауына 
себепкер болды. Вебленнің ойынша, басқарушы өнеркәсіп жүйесін, оның қалай 
жүмыс істейтінін түсінетін және адамдардың жалпы әл-ауқатына мүдделі адам 
(мысалы, инженерлер) болуы керек.

Бүгінгі таңда Веблен еңбектерінің маңыздылығы оның сӘл-ауцатты man 
теориясы» ([1899] 1994; Varul, 2007) кітабына қатысты айтып отыр. Веблен 
әл-ауқатты (бизнеспен тығыз байланыстағы) тапты бейберекет түтынуды қол- 
дағаны үшін сынға алады. Қоғамның басқа бөлігіне эсер қалдыру үшін олар 
«көп алдында даңғазалап уақыт өткізу» (уақытын бейберекет өткізу) мен «де- 
монстрациялы түтынуға» (тауарларды өз бағасынан қымбатқа алуға) жол бе- 
ретінін айтады. Осындай мысал қоғамның барлық тобындағы адамдарға эсер 
етеді, олар тікелей жэне жанама түрде эл-ауқатты топқа еліктеуге тырысады. 
Нэтижесінде, өз уақыты мен ақшасын оңды-солды жұмсайтын қоғам пай- 
да болады. Вебленнін бұл жұмысындағы ең маңызды нэрсе, ол сол уақытта 
жазылған элеуметтанулық жұмыстардын көпшіліғіне қарағанда (Вебленнің 
өзге де шығармаларын қосқанда) ^Әл-аукртты man теориясы» өндіріске 
емес, түтынуға мэн береді. Осылайша, бүл еңбек элеуметтік теорияның бү- 
гінғі өндірістен түтынуға қарай жылжуын алдын ала көрсетті (Ritzer, 2010a; 
Ritzer, Goodman, and Wiedenhoft, 2001; Slater, 1997; also a journal—Journal of 
Consumer Culture — began publication in 2001).

Джозеф Шумпетер (1883-1950). Веблен сияқты, Джозеф Шумпетер де элеу- 
меттанушы емес, экономист еді, алайда элеуметтануда ол маңызды тұлғалар қа- 
тарында болды, ол эсіресе экономикалық элеуметтану саласында маңызды тұл- 
ға болып саналды (Dahms, 2011а; Swedberg, 1991). Капитализм теориясын, яғни 
капиталистік жүйенің негізінде жатқан «шығармашылық бүзылу» процесін 
түжырымдаған еңбегі оны ғылыми ортаға кенінен танытты (Shumpeter, 1976). 
Капитализм үшін жаңашылдық немесе инновация маңызды болды, алайда ол 
жаңа элементтер мен капиталистік жүйеғе кедерғі келтіретін ескі жэне ескірғен 
элементтер жойылмайынша жүзеге асуы мүмкін емес. Бүл -  капитализмнің ди- 
намикалық теориясы жэне Шумпетердің жоғары динамикалық экономикалық 
теориясынын бір бөлігі, Ол өз эдісін экономикалық салаларда басымдыққа ие 
жэне оның сынына көбірек ұшырайтын статикалық теорияларға (сұраныс пен 
үсыныс) қарсы қояды.

Чикаго мектебі^
Чикаго университетінін элеуметтану бөлімін 1892 жылы Альбион Смолл кур
ды. Смоллдың шығармашылығы онын Қүрама Штаттардағы элеуметтанудын 
дамуындағы жеке рөлімен салыстырғанда маңызы төмендеу болды (Paris, 1970; 
Matthews, 1977). Ол осы елдегі көптеген жылдар бойы элеуметтану пэнінін 
орталығына айналған Чикагодағы бөлімді құрды. 1894 жылы Смолл элеумет-
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тану бойынша алғашқы оқулық авторларының бірі болды. 1895 жылы ол қа- 
зіргі күнге дейін әлеуметтану саласындағы ең беделді басылымдардың бірі бо- 
лып саналатын American Journal o f Sociology журналының негізін қалады. 1905 
жылы Смолл әлі күнге дейін маңызы зор америкалық әлеуметтанушылардың 
кәсіби қауымдастығы -  Америкалық әлеуметтанушылар қоғамының негізін 
қалаушылардың бірі болды (Rhoades, 1981) (Америкалық әлеуметтанушылар 
қоғамының сәтсіз аббревиатурасы ASS [American Sociological Society], Амери- 
калық әлеуметтану қауымдастығына -  ASA [American Sociological Association] 
деп өзгертілді).

Ерте кезеңдегі Чикаго мектебі. Чикагодағы жаңадан құрылған әлеуметтану 
бөлімі өзіне тән бірнеше сипатпен ерекшеленді. Бір жағынан, ол дінмен тіке- 
лей байланыста болды. Кей оқытушылардың өздері -  шіркеу қызметкерлері, ал 
басқалары шіркеу қызметкерлерінің балалары болды. Мысалы, Смолл «әлеу- 
меттанудың басты мақсаты христиандық болуы тиіс деп санады (Matthews, 
1977:95). Осы пікір әлеуметтік реформаларда қызығушылық туғызу керек 
деген көзқарасты үстанады және осы көзқарас әлеуметтану ғылыми болуы 
шарт деген сеніммен үштасады.^ Үлғайып келе жатқан және урбанизация мен 
индустрияланудың позитивті әрі негативті ықпалын бастан кешірген Чикаго 
қаласында ғалымдарға әлеуметтік амелиоризацияға арналған ғылыми әлеумет- 
танумен айналысуға тура келді.

Уильям Айзек Томас (1863-1947). Уильям Айзек Томас 1895 жылы Чика
го университетінің қызметкері бола жүріп, 1896 жылы оз диссертациясын 
аяктады (Т. McCarthy, 2005). Томастың әлеуметтануға деген ұзақ мерзімді 
сарқылмас ықпалы әлеуметтану мәселелері бойынша ғылыми-зерттеудің 
қажеттілігін алға тартуында болды (Lodge, 1986). Ол көп жылдар бойы осы 
көзқарасты қолдаса да, оның негізгі сөзі 1918 жылы Флориан Знанецкиймен 
бірігіп шығарған The Polish Peasant in Europe and America («Еуропа мен Аме- 
рикадағы поляк шаруасы: иммиграция тарихындағы классикалық еңбек») 
атты кітап жарық көргенде айтылды (Halas, 2005; Stebbins, 2007a, 2007b; 
Wiley, 2007). Мартин Булмер оны аса мацызды зерттеу деп санайды, себебі 
бүл зерттеу элеуметтануды «абстрактілі теориялар мен кітапханалық зерт- 
теуді, теориялық шеңберді қолдана отырып, эмпирикалық әлемді зерттеуге 
алмастырды» (Bulmer, 1984:45). Норберт Уайли The Polish Peasant in Europe 
and America («Еуропа мен Америкадағы поляк шаруасы») әлеуметтанудың 
қалыптасуына өте мацызды деп санады, өйткені «тек осы пэн ғана зерттеу 
мен бақылау жүргізе алатын, жеке интеллектуалдық кеңістікті анықтайды» 
(Wiley, 1986:20). Осы кітап Еуропа мен Қүрама Штаттарда сегіз жыл бойы 
жүргізілген зерттеудің нәтижесі және поляк көшіп-қонушыларының ара- 
сында әлеуметтік ұйымшылдықтың жойылуын зерттеді. Мәліметтер кейі- 
нірек өз мәнін жоғалта бастады. Алайда ондағы әдіснамасы мацызды болды. 
Ол автобиографиялық ақпарат, ақылы жазулар, туыстарға хат, газет тігін- 
ділері, ресми құжаттар және іскер корреспонденция сынды түрлі мәлімет 
көздерін қамтыды.

Поляк шаруасы әлеуметтік институттардың макроәлеуметтану зертте- 
лімі болғанымен, Томас өз мансабында микроскопиялық, әлеуметтік-пси- 
хологиялық бағыт-бағдарға ұмтылды. Ол мынадай әлеуметтік-психология- 
лық пікірімен белгілі (Дороти Томаспен бірігіп жазған кітапта көрсетілген):
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«Егер адамдар жағдайды шынайы қалпында айқындаса, онда оның салдары да 
шынайы болады» (Thomas and Thomas, 1928:572).

Басымдық адамдардың не ойлайтыны және ол ой олардың істеген әрекет- 
теріне қалай эсер етулеріне байланысты болды. Бұл микроскопиялық, әлеу- 
меттік-психологиялық көзқарас Маркс, Вебер мен Дюркгейм сияқты макрос- 
копиялық, әлеуметтік-құрылымдық және әлеуметтік-мәдени көзқарастарға 
қарама-қайшы келді. Ол Чикаго мектебінің теориялық жемісі -  символикалық 
интеракционизмнің ерекше белгілерінің бірі болды (Rock, 1979:5).

Роберт Парк (1864-1944). Чикагодағы тағы бір ерекше тұлғалардың бірі -  
Парк 1914 жылы Чикаго университетіне жарты жұмыс күніне оқытушы болып 
орналасты. Көп ұзамай әлеуметтану бөліміндегі ең озық ғалымдардың санаты- 
на қосылды.

Парктың әлеуметтанудың дамуындағы маңыздылығын даралайтын бір- 
неше ерекшеліктері бар. Біріншіден, ол 1930 жылдарға дейін әлеуметтануда 
басымдық танытып келген Чикаго университетінде ең мықты тұлғалардың 
бірі болды. Екіншіден, Парк Еуропада оқыды және Чикаго әлеуметтанушы- 
ларынын назарын сол құрлықтың ойшылдарына аударуға ықпал етті. Парк 
Зиммельдің шәкірті болды, осылайша, Зиммельдің идеялары, әсіресе оның 
іс-әрекет пен өзара ықпалдасуға берген басымдығы Чикаго мектебінің теория- 
лык бағдарының қалыптасуына зор әсерін тигізді (Rock, 1979:36-48). Үшін- 
шіден. Парк әлеуметтанушы болудан бұрын репортер болды, бұл тәжірибесі 
оган қала өмірі мәселелерінің маныздылығын түсінуге және бақылау арқылы 
эмпирикалық мәліметтерді жинау қажеттігін үйретті (Lindner, 1996; Strauss, 
1996). Чикаго мектебінің қала экологиясына айрықша ден қоюы дәл осы жер
дей туындады (Gaziano, 1996; Maines, Bridger and Ulmer, 1996; Perry, Abbott, 
and Hutter, 1997). Ең соңында, 1921 жылы Парк пен Эрнест У. Берджесстің 
элеуметтану саласында шын мәнісінде маңызды Introduction to the Science o f  
Sociology («Элеуметтану ғылымына кіріспе») атты оқулығы жарық көрді. Ол 
көп жыл бойы есте қалатындай ықпалды кітап болды, әсіресе ғылымға, зерт- 
теуге бейімділігімен, әлеуметтік қүбылыстардың кең ауқымын қамту ерекше- 
лігімен дараланды.

1920 жылдың соңы мен 1930 жылдардың басында Парк уақытының көбін 
Чикагодан басқа жақта өткізді. Ақырында, онын нәсілдік қарым-қатынастарға 
қатысты өмір бойғы қызығушылығы (әлеуметтанушы болғанға дейін ол Букер 
Талиафер Вашингтонның хатшысы болып жүмыс істеді) оны 1934 жылы Фиск 
университетіне («қара нәсілді» университет) алып келді. Чикаго бөлімінін күл- 
дырауы ішінара Парктың кеткенімен байланысы болмағанымен, бүл элеуметта
ну орталығының ықпалы 1930 жылдарға қарай элсірей бастады. Чикаго универ
ситет! элеуметтану кафедрасының қүлауы жэне өзге де элеуметтану бөлімдері 
мен теориялары туралы айтпастан бүрын, біз осы мектептің ерте кезеңіне жэне 
шығармашылығы теориялық маңыздылыққа ие екі тұлға -  Чарлз Хортон Кули
ге жэне ең маңыздысы -  Джордж Герберт Мидке оралуымыз керек.^

Чарлз Хортон Кули (1864-1929). Кулидің Чикаго мектебімен байланысы 
ерекше, себебі ол өзінің гылыми қызметін Мичиган университетінде бастады. 
Алайда Кулидің теориялық көзқарастары Чикаго мектебінің көрнекті бағы- 
ты болған символикалық интеракционизммен сэйкес келді (G. Jacobs, 2006; 
Sandstrom and Kleinman, 2005; Schubert, 2005, 2007).
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Кули 1894 жылы Мичиган университетінде PhD дәрежесіне ие болды. Ол 
әлеуметтануға қатты қызықты, алайда сол уақытта Мичиганда әлеуметтану- 
лық бөлім болған жоқ. Сондықтан оның докторлық жұмысына қатысты сұрақ- 
тар Франклин Гиддингстің жетекшілігімен 1889 жылдан бері әлеуметтануды 
оқытатын Колумбия университетінен келіп жатты. Кули ұстаздық мансабын 
Мичиганда докторлық дәреже алғаннан бұрын, 1892 жылдан бастады.

Кули әлеуметтік тап, әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік институттар 
сияқты ауқымды феномендерді теориялық тұжырымдауымен және әлеуметтік 
өмірдің әлеуметтік-психологиялық аспектілерін түсінуге үлес қосуымен кең 
танымал болды (Shubert, 2005, 2007). Кулидің бұл саладағы шығармашылығы 
оған Караганда тереңірек әрі еңбектері өз кезінде әлеуметтануға үлкен ықпал 
еткен Джордж Герберт Мидтің шығармашылығымен қатар қойылып жатады. 
Кулиді сана қызықтырды, бірақ ол (Мид секілді) сананы әлеуметтік контекс
тен ажыратудан бас тартты. Мұны сипаттауда ең үтымды мысал әлі күнге де- 
йін маңызды айнадагы «меш (lookingglass self) тұжырымдамасы бола алады. 
Кулидің көзқарасы бойынша, бұл түжырымдама адамдарда сана бар және ол 
қоғаммен жалғасқан қарым-қатынас кезінде қалыптасатынын білдіреді.

Кулидің әлеуметтік-психологиялық санасын айқындап, әлі күнге дейін ма- 
ңызын жогалтпай келе жатқан екінші негізгі түжырымдамасы -  алғашқы топ 
түжырымдамасы. Алгашцы топ -  бүл нақты бір адамның қоғаммен байланы- 
сында негізгі рөлге ие, бетпе-бет, өте жақын қоршау тобы. Алғашқы топтар, 
алдымен жастар үшін маңызды, олар -  отбасы мен қүрдастар тобы. Мұндай 
топтарда индивид әлеуметтік жаратылысқа айналады. Көбіне алғашқы топта 
айнадағы «мен» эгоцентрлі бала баска адамдарды да есепке алып, қоғамның 
мүшесіне айналған кезде пайда болады.

Кули де, (Winterer, 1994) Мид те адамдар сыртқы әсерлерге санасыз түр- 
де жауап қайтарады деген бихевиористік көзқарастан бас тартты. Олардың 
ойынша, адамдарда сана, өзіндік «мен» бар және әлеуметтанушының міндеті -  
әлеуметтік шындықтың осы аспектісін зерттеу. Кули әлеуметтанушыларды 
өздерін зерттеу жүргізген адамдардың орнына қойып көруге шақырып, сананы 
талдау үшін симпатикалыц интроспекция әдісін қолдануға үгіттеді. Зерттеп 
отырған адамның қай жағдайда қалай әрекет етуі мүмкін екенін ойласа, әлеу- 
меттанушылар әлеуметтік іс-әрекеттің негізінде жататын мақсаттар мен мо- 
тивтерді түсіне алады. Симпатикалық интроспекция әдісі көбіне гылыми тәсіл 
болып көрінген жоқ. Мидтің бүл саладағы шығармашылығы Кулидің зерттеу- 
лерінен біршама басым түсті. Дегенмен олардың қызығушылықтары көбінесе 
бір сипатта болды, соның ішінде «әлеуметтану сана, әрекет және қарым-қа- 
тынас секілді әлеуметтік-психологиялық қүбылыстармен айналысуы керек» 
деген пікірлері бар.

Джордж Герберт Мид (1863-1931). Символикалық интеракционизм мен 
Чикаго мектебінде ең елеулі ойшылдардың бірі әлеуметтанушы емес, философ 
Джордж Герберт Мид'* болды. Ол Чикаго университетінде 1894 жылдан бері 
сабақ беріп, 1931 жылы қайтыс болғанга дейін сонда қызмет атқарды (Chriss, 
2005b; G.Cook, 1993). Оның әлеуметтану теориясы тарихындағы елеулі үле- 
сі бар, әйтсе де, біріншіден, оның әлеуметтанудан емес, философиядан сабақ 
бергенін және, екіншіден, өмірі бойы санаулы ғана материалдар жариялаға- 
нын ескере отырып, Мидті парадокс ретінде қарастыруға болады. Көбіне бүл 
парадокстің шешімін екі фактіден іздеген жөн. Біріншіден, Мид философия
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РОБЕРТ ПАРК
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Роберт Парктың мансабы қарапайым академиялық 
әлеуметтанушыдағыдай (колледж-магистратура-оқы- 
ту) болтан жоқ. Керісінше, өмірінде әлеуметтанушы 
қызметіне дейін ол әртүрлі мансапқа ие болды. Әлеу- 
меттанушы қызметіне кешірек келгеніне қарамастан, 
Парк жалпы әлеуметтануға және жекелей алғанда 
әлеуметтану теориясына үлкен эсер етті. Парктың 
түрлі кәсіби тәжірибесі оның өмірге деген көзқа- 
расының шеңберінен шығып, ерекшелене түсуіне 
эсер етті, сөйтіп, өз кезегінде, белгілі бір деңгейде 
элеуметтанудың, символикалық интеракционизмнің 
жэне Чикаго мектебінің қалыптасуына да игі ықпа- 
лын тигізді.

Парк Пенсильвания штатындағы Харвивилльде 1864 
жылы 14 ақпанда дүниеге келген (Matthews, 1977). 
Мичиган университетінің студенті бола жүріп, Джон 
Дьюи секілді бірқатар ойшылдардың еңбектерін қызы- 
ға оқыды. Көп идеялар Паркты шабыттандырғаны- 

мен, ол шынайы өмірде жұмыс істеу керегін ұғынатын. Өзі де: «Мен жаныма... элемнің бар 
қуанышы мен өкінішін жинау үшін тэжірибе жинауға бел шештім», -  деп айтқан еді ([1927] 
1973:253). Оқуды аяқтаған соң, шынайы өмірдің ыстық-суығын көру үшін журналист болып 
қызмет атқарды. Оған түбегейлі зерттеген ұнайтын (ойынханалар мен есірткі ошақтарын іздеу) 
(Park, [1927] 1973:254). Ол қала өміріндегі оқиғаларды егжей-тегжейлі жазып отырды. Әдетте, 
ол зерттеу алаңында бақылап, кейін зерттеу нэтижелерін қағазға түсіретін. Негізінен, ол Чикаго 
элеуметтануының ажырамас бөлігі болып кеткен зерттеумен («ғылыми репортажбен»), яғни ба- 
қылау тэсілін қолдану арқылы қала этнологиясын зерттеумен айналысты (Lindner, 1996).

Әлеуметтік өмірдің сипаттамасы оны қызықтырғанымен, газеттегі жұмысын одан эрі жалғас- 
тыруға құлшынысы болған жоқ: ол, ең алдымен, тұрмыстық жағдайына жэне, бастысы, интел- 
лектуалды қажеттіліктерінің өтелуіне қанағаттана алмады. Оның үстіне Парк элеуметтік рефор- 
маларға қызыққандықтан, оның жұмысы элемнің өркендеуіне эсер етпей жатқандай сезінді. 
1898 жылы 34 жасында Парк газеттегі жұмысын тастап, Гарвардтың философия бөліміне қыз- 
метке кірді. Ол онда бір жыл жұмыс істеп, элемдегі интеллектуалды өмірдің сол кездегі ошағы 
саналған Германияға қоныс аударды. Берлинде өзінің элеуметтанушылық көзқарасына айрық- 
ша эсер еткен Георг Зиммельмен танысты. Шындығында, Зиммельдің дэрістері Парктың элеу- 
меттану саласында алған жалғыз ресми білімі болатын. Парк өзі айтқандай, «мен қоғам мен 
адам табитатына қатысты білімімнің басым бөлігін өзімнің бақылауларымнан алдым» ([1927] 
1973:257). 1904 жылы Парк Гейдельберг университетінде докторлық диссертациясын аяқтады. 
Парк, эдетінше, өз жұмысына көңілі толған жоқ: «Бар көрсетерім кішкентай кітапша болды жэне 
ол үшін ұялдым» (Matthews, 1977:57). Ол Чикаго университетінде жазғы сабақ беруден, кезінде 
газеттен кеткендей, бас тартты.

Қоғамды жақсартуға деген құлшынысы оны -  Белгияның Конгосында сол кезде төтенше бай- 
қалған қатыгездік пен қанауды жұмсарту үшін құрылған Конго реформаторлық қауымдастығы- 
на алып келді, сонда қоғамдық байланыс бойынша төраға жэне хатшы болып істеді. Осы кезең- 
де Парк Букер Т. Вашингтонмен танысып, қара нэсілді америкалықтардың тағдырын жақсартуға 
бейжай қарамайтынын анық көрсетті. Вашингтонның көмекшісі болып, Таскиджи (Tuskegee) 
ұйымының өркендеуінде көп үлес қосты. 1912 жылы Парк Таскиджиде дэріс оқыған чикаго- 
лык, элеуметтанушы У.И. Томаспен танысты. Ол Паркқа Чикаго университетінде аспиранттардың 
шағын тобына «Америкадағы қара нэсілділер» атты курс оқуға шақырды. Парк бұл ұсынысты 
қабылдап, 1914 жылы дэріс оқи бастады.
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Курс сәтті өтіп, келесі жылы курстағы тыңдаушылар саны екі есеге өсті. Сол жылы ол Америка әлеу- 
меттану қоғамының мүшесі, ал он жылдан соң оның президент! болды. Парк Чикаго университетін- 
дегі толық профессорлық қызметіне 1923 жылы 59 жасында ғана қол жеткізсе де, ол өзінің бұл ман- 
сапқа жетер жолын жылдар бойы бірте-бірте салған еді. Чикаго университетімен арадағы жиырма 
жылға созылған серіктестігі кезінде ол әлеуметтану бөлімінің интеллектуалды бағытының дамуына 
айтарлықтай үлес қосты.

Парк 1930 жылдардың басында Чикаго университетінен кеткеннен кейін де, штаттан тыс қызметкер 
болып қала берді. Одан соң ол 80 жасына дейін Фиск университетінде курстар жүргізіп, зерттеулер- 
ге жетекшілік жасады. Парк көп саяхаттайтын. 1944 жылы 7 ақпанда, сексенге толуына бір-ақ апта 
қалғанда қайтыс болды.

бөлімінде көп әлеументтанушы аспирант қатысқан әлеуметтік психология- 
дан сабақ берді. Олардың кейбіреулеріне оның идеялары елеулі эсер етті. Бұл 
студенттер Мидтің идеяларын Парк пен Томас секілді әлеуметтану бөлімінің 
оқытушылары тұжырымдаған идеялармен сабақтастырып отырды. Ол кезде 
символикалық интеракционизм деген жеке теория болмағанымен, оны алуан 
түрлі элементтерден ала отырып, студенттердің өздері жасап шықты. Осылай- 
ша, Мид кейін символикалық интеракционизм теориясын қалыптастырған 
адамдарға ықпал етті. Екіншіден, бұл студенттер Мидтің дәрістеріндегі жаз- 
баларды жинап, ұстаздары қайтыс болғаннан кейін оның авторлығымен кітап 
шығарды. Mind, Self and Society («Сана, өзіндік мән және қоғам») (Mead, [1934] 
1962) деп аталатын еңбегінің арқасында оның идеялары ауызшадан жазба дәс- 
түріне ауысты. Қазіргі кезде де көп оқылатын бұл кітап символикалық инте- 
ракционизмнің интеллектуалды негізіне айналды.

Біз Мидтің көзқарасын 9-тарауда нақтырақ талқылаймыз, бірақ қазір оның 
еңбек жолының тарихына қатысты бірнеше мәселені айта кету керек. Мидтін 
идеяларын психологиялық бихевиоризм шеңберінде қарастыру қажет. Мидке 
бұл бағыт қатты эсер етті жэне ол оның бірталай қағидаларымен келісті. Мид 
психологиялық бихевиоризмнің акторлары мен олардың эрекетіне деген пі- 
кірін қолдады. Ол бихевиористердің актор мінез-қүлқының эрекетіндегі сый- 
ақы мен шығынға деген қызығушылығын саналы жэне қалыпты қүбылыс деп 
қарады. Алайда Мидті алаңдататыны -  бихевиоризмнің оншалықты алысқа 
бармағаны, яғни ол сананы ғылыми-зерттеулерге бағынбайтынын ескере оты
рып, оны күрделі талдаудан тыс қалдырды. Мид мүндай көзқарасқа түбегей- 
лі қарсы болды да, бихевиоризм қағидаларын ақыл-ой талдауымен кеңейтуге 
тырысты. Осылайша, Мид Кулидің ойымен қабысатын түжырымдар қалып- 
тастырды. Бірақ ол уақытта Кулидің позициясы ғылыми болып саналмады, ал 
Мид психологиялық бихевиоризмнің гылыми қағидалары мен эдістерін пай- 
даланып, сананың ғылымға жақынырақ тұжырымдамасын қалыптастырды.

Мид америкалық элеуметтануға еуропалық элеуметтанушылар жиі айта- 
тын элеуметтік бағыты бар теорияға қарсы түратын элеуметтік-психология- 
лық теорияны ұсынды (Shalin, 2011). Айрықша маңыздысы Зиммель болды. 
Осылайша, Зиммельдің эрекет пен өзара ықпалдасу туралы қағидасы мен 
Мидтің санаға қызығушылығы өзара үштаса отырып, символикалық интерак- 
ционизмнің дамуына негіз болды. Алайда мүндай көзқарас Мидтің шығарма- 
шылығы мен жалпы символикалық интеракционизм қоғамдық жэне мэдени 
деңгейде сенімсіз деген ойға алып келді.
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Чикаго мектебінің құлдырауы. Чикаго мектебі 1920 жылдары өркендеу 
шыңына жеткенімен, Парктың кетуі, Мидтің қайтыс болуына орай, 1930 жыл- 
дардың басына таман америкалық әлеуметтану ілімінің орталығы ретінде ма- 
ңызын жоғалта бастады (Cortese, 1995). Фред Мэтьюз (1977; see also Bulmer, 
1984). Чикаго мектебінің құлдырауына бірнеше фактор себеп болған, оның 
ішінде екеуі аса маңызды.

Біріншіден, әлеуметтану басты назарды ғылыми-зерттеуге аударды, яғни 
күрделі әдістер мен статистикалық талдауды қолдану міндеті қойылды. Алай- 
да Чикаго мектебі жеке субъектілердің көзқарасына (Томастың терминология- 
сында, олардың «жағдайларына») негізделген сипаттамалық, этнографиялық 
зерттеулерге мән берді (Prus, 1996). Парк статистиканы ұнатпайтын (ол оны 
«бөлме сиқыры» деп атайтын), себебі ол субъективті, ерекшені және өзгешені 
талдауға жол бермейтіндей көрінетін. Сандық әдістермен байланысты маңыз- 
ды жұмыстар Чикагода жүргізілгені жайлы факт оның сапалық әдістермен ба- 
сым байланысы алдында елене бермейді (Bulmer, 1984:151-189).

Екіншіден, Чикагоға басқа жақтан келген адамдар тарапынан Чикаго мек- 
тебінің Америкалық әлеуметтану қоғамына, American Journal o f Sociology жур- 
налына жүргізген үстемдігіне деген наразылық күн санап күшейе түсті. 1930 
жылы Шығыс әлеуметтану қоғамы қүрылып, ондағы зерттеушілер Орталық 
Батыстың, әсіресе Чикагоның үстемдігіне қарсы жиі наразылык білдіре баста
ды (Wiley, 1979:63). 1935 жылы Чикаго мектебіне қарсылықөршіп бара жатқан 
соң, ассоциацияның жетекшісі болып чикаголық емес өкіл тағайындалды және 
жаңадан ресми American Sociological Review журналы ашылды (Lengermann, 
1979). Уайлидің пікірінше, «Чикаго мектебі құлаған кәрі емен секілді» (Wiley, 
1979:63). Бұл Гарвард пен Шырмауық лигасы сияқты қуатты орталықтардың 
пайда болуына эсер етті. Символикалық интеракционизм елеулі деңгейде 
анықталмаған, ауызша дәстүр болды және соңында Ivy League-мен байланыс- 
тыратын қүрылымдық функционализм сияқты анағүрлым анық және дәйек- 
телген теориялық жүйелерге орын берді (Rock, 1979:12).

Чикаго мектебі ешқашан америкалық әлеуметтанудың орталығы бола ал- 
майтынына қарамастан, 1950 жылдары қайтадан аяққа тұрды. Герберт Блумер 
(1900-1987) 1952 жылы Берклиге кеткенінше Чикагодағы бөлімнін маңызды 
тұлғасы болды (Blumer, 1969a; Maines, 2005). Ол Мид, Кули, Зиммель, Парк, 
Томас жэне баска да галымдар негізін қалаған, Чикаго мектебінде қалыптасқан 
теориялық көзқарастың насихатшысы еді. 1937 жылы символикалыц интерак
ционизм фразасын ойлап тапқан Блумер болатын. Блумер бұл дәстүрді дамы- 
туда манызды рөл атқарды, Чикагода оқытушылықпен айналысып жүргенде 
көптеген мақалалар жазып, 1950 жылдары символикалық интеракционизмнің 
сақталып қалуына үлкен ықпал жасады. Осылайша, Чикаго мектебінің мүшкіл 
халіне қарамастан, Чикаго дәстүрі елдің әр тарабына, сондай-ақ бүкіл әлемге 
таралды (Sandstrom, Martin and Fine, 2001).

Ерте кезеңдегі Америка әлеуметтануындағы әйелдер
Алдыңғы бөлімде аталып өткен Чикаго университетіндегі әлеуметтік ойдың 
өркендеуі Дюркгейм, Вебер мен Зиммель еуропалық әлеуметтанудың негізін 
қалап жатқан кезеңмен түспа-түс келді, міне, осы уакд>іт межесінде олардын 
кейбір идеяларын қолдап, кейбір ойларына қарсы шығатын, жаңашыл, өзара
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таңғаларлықтай байланысқан әлеуметтік реформатор әйелдер тобы да алғаш- 
қы әлеуметтану теорияларын дамытты. Олардың қатарында Джейн Аддамс 
(1860-1935), Шарлотта Перкинс Гилман (1860-1935), Анна Джулия Купер 
(1858-1964), Ида Уэллс-Барнетт (1862-1931), Марианна Вебер (1870-1954) 
мен Беатрис Поттер Веббті (1858-1943) атауға болады.® Олардың ішінде тек 
Купер ғана ерекшеленуі мүмкін, қалғандарының барлығын Джейн Аддамспен 
байланыстырып, бір жүйеге біріктіруге болады. Бүгінде олардың әлеуметтану- 
шылар мен әлеуметтану теориясы сияқты пәндердің тарихында белгісіз болып 
қалуы әлеуметтанудағы ішкі гендерлік саясаттың салқыны еді. Сондай-ақ өз- 
дерінің практикалары толық қарастырылмағанын және сыннан тыс түсіндірі- 
летінін көрсетеді. Осы әйелдердің әрқайсысының әлеуметтану теориясы жеке 
теориялық талпыныстар негізінде пайда болғанмен, барлығы біріктіріліп оқы- 
лар болса, алғашқы уақыттағы феминистік әлеуметтану теориясының қуатты 
біртүтас түжырымдамасын көрер едік.

Олардың теорияларының негізгі ерекшелігі кәсіби әлеуметтанудың да- 
муынан тыс қалуына ішінара себеп: 1) әйел тәжірибесіне, өмірі мен жүмысы- 
на деген басымдық, ерлермен тең маңызға ие болуы; 2) олардың ерлер әлеу- 
меттануы аясында көбіне беделді теориямен байланыстырылатын сындарлы 
объективтілікпен емес, тек қалыптасқан көзқарас тарапынан айтқанын түсіну 
(Lemert, 2000); 3) әлеуметтану мен әлеуметтану теориясының идеясы әлеумет- 
тік реформаларда болу керектігі, яғни адам өмірінің жақсаруы білім арқылы 
жүзеге асырылмақ; өмір қүрылымының жақсаруындағы негізгі кедергі -  тең- 
сіздік екенін түжырымдау. Осы әйелдердің бір-бірінен айырмашылығы олар 
назар аударған теңсіздік түсінігінің сипаты -  гендерлік, нәсілдік, таптық және 
осы теңсіздіктердің факторымен байланысты болды. Алайда аталған барлық 
әйелдер өз көзқарастарын әлеуметтік-саяси қызметтер арқылы іске асырды, 
олар өздері өмір сүрген Солтүстік атлантикалық қоғамдарды өзгертуге және 
теңдікті орнатуға септесті, олардың осы белсенділігі де теорияны жасаумен ка
тар әлеуметтануды тәжірибе жүзінде іске асырудың бір мысалы болды. Олар 
әлеуметтік ғылымның зерттеуін өздерінің теориялық және тәжірибелік шы- 
ғармашылығының бір бөлігі деп қабылдады. Әлеуметтік ғылымдағы жаңашыл 
әдістерді ойлап табуда өте тапқырлық танытты.

Шарлотта Перкинс Гилман (1860—1935). Осы ерте кезеңгі әйел әлеуметтану- 
шылардың алғашқыларының бірі. Шарлотта Перкинс Гилман теориялық тал- 
даулардың ең жүйелі үлгісін ұсынды. Хартфордтағы Коннектикутте атақты 
Бичер әулетінде дүниеге келді. Ол университетте қызмет атқармаса да, сөзі- 
мен жүртты үйіріп әкететін шешен әрі жазушы ретінде айналасына кең таны- 
мал болды. Оның еңбектері {American journal o f Sociology журналында жарық 
көрген мақалаларын қоса) көптеген газеттер мен ғылыми журналдарда мақа- 
лалар, ғылыми кітаптар, көркем әдебиет түрінде жарияланып отырған. Оның 
ең танымал теориялық туындысы — Women and Economics («Әйелдер және эко
номика») ([1898] 1966) атты еңбегі. Көлемі, қүрылымы жағынан өзінің заман- 
дастары -  ер әлеуметтанушылардың еңбектерімен қатар түрды. «Әйелдер және 
экономика» — эволюциялық теорияға, әсіресе Лестер Уорд идеясына негіздел- 
ген ғылыми еңбек. Ол өзі экономикадағы «жыныстық экономикалық» деп 
атайтын қатынастың эволюциясын, қазіргі қоғам адамдардың негізгі қажетті- 
ліктерін қаншалықты шектейтінін сипаттады. Ерлермен қатар әйелдердің де 
еркін, жаңашыл еңбек етулерін қалады. Алайда әйелдер үй шаруашылығынан
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босамайды. Ерлердін мүддесі үшін үй шаруасымен гана айналысуга тиісті 
болды. Шығармашылык мүмкіндіктерін жокка шығару оларға үлкен соккы 
болмак. Гилманнын ойынша, олеуметтану күралдары„'ы„ к е^гіГ еи  :^а«дар 

ндерлік тенсіздікті жоюға кол жеткізеді. Ол өзінін теориялык идеяларына 
сүиене отырып, гендерге катысты тен әлеуметтік тәртіп орнатудың жолда- 
рын оиластырды. Осы түжырымдары оны тек Қүрама Штаттарда ғана емес 

феминист ретінде танытты. Ол ұсынған теориялар п ё  
Yelhw Wallpaper иС зры  түсті түс қағаз») (Gilman, [1892] 1973) мен Herland 
(Херленд) (G.lman, [1915] 1998) сиякть, танымал шыгармішылык енбектерде 
зерттелді. Гилманнын эволюцияга байланысты көптеген ойлары ескіргенімен 
(Спенсер мен ерте кезеңп америкалыкер әлеуметтанүшылары сиякты) оның
“ п гендерлік теңсіздікке қатысты накты
зерттеу жұмыстары бүгшгі күнде де өзекті.

Дюбуа-Атланта мектебі

а^ттьГенбегіи''”'’ "" ' дамытып, Гилман да ^Әйелдер жене экономика.
А „п п к] кезде, афро-америкалык элеуметтанушы Дюбуа
^ Г й л ы  д “РР"" Атлантадагы элеуметтану мектебінің ж ү ііс ы н  жел
та коиды. Дюбуа Германиядаты ең беделді элеуметтанушы талымдармен бірге 
кып, докторлык дэрежесш Гарвардтан алды. 1897 жылы Пенсильвания уни- 

®'Р е "" - еол жерде өзінін ең манызды эмпирикалык
S o  а ш э и а д т  f " Philadelphia Negro (Филадельфиялык кара
нэслд.) ([1899] 1996) атты кітабын жазды. Сол жылы Дюбуа Атлантата эконо- 
мика мен тарих пэнш оқыту мақсатында көшіп барды.

Атлантадагы университетте 13 жыл кызмет етіп, элеуметтану бөлімінің не- 
й з ін ы ''Г “ ’ “ еашкы гылыми элеуметтану зертханасынын іргетасын калады. 
^нбГг, Рһе souls o f  Black Folk («Қара халыктын жандары») атты
енбепн жазьш шығарды (Du Bois, [1903] 1996; Morris, 2015). Эмпирикалык 
жүмысынан белек ^Кара халыцтың жандары. атты туындысы арқьиы элеу-

Сейтіп, поэтикалык, авто- 
үйлестф дГ ’’"^ рефлексия және тарихи талдауын эмпирикалык акпаратпен

Дюбуа-Атланта мектебі кара нәсілді хальщтың калалық өмірін зерттеді 
Алдон Д. Моррис (2015:58) оньщ максатын былай деп сипаттатан .Әлеумет- 
Т1К және экономикалық факторлардың нәтижесінде нәсілдік теңсіздік туын- 
дап, қара нәсілді адамдарды әлеуметтік тізбектің ең төменгі сатысына орналас- 
тырады деген гипотеза жасауға итермелейді». Дюбуа пікірін қолдайтын мек- 

әДістеріне» жүгінді, соның бірі «Филадельфиялык, щра  
нәсілді^ еңбегшде қолданған әдіс болды (А. Morris, 2015:61). Қара нәсілді сту- 
денттер, Морристің аитуынша, Дюбуаның дәрісін тыңдап, эмпирикалық әлеу-

Г т т ы  о Г " “  ^укпір-түкніріне„"атыльш кел[н
жатты. Олар элеуметтану зерттеулері нэсілдік тенсіздікпен күресуге, дискри-
минацияға және зорлық-зомбылыкка карсы шыгуға көмектеседі деп есептеді 

Дюбуа Атлантадагы әлеуметтанудың дамуына зор үлес коскан ең маңыз- 
дьі түлгмардын бір, болды. Алайда ол өз бастамаларында жалгыз емес еді 
Дюбуа-Атланта мектебі бірыңгай мәселелерді зерттеуге ат салыскан, көзка- 
растары үксас адамдарды біріктіргендіктен, мектеп атанды. Дюбуа Атлантаға 
келердің алдында Ричард Райт (үлкен) «Элеуметтану пэнінің жана бағыт-бағ-
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дарын» бастап кеткен еді (А. Morris, 2015:61). Осы «қара нәсілді әлеуметта- 
нушылардың алғашқы легінің» қатарында Монро Уорк, Ричард Райт (кіші) 
мен Джордж Эдмунд Хайнес болды (А. Morris, 2015:61). Атланта мектебі жұ- 
мысының басты компоненті жылдық Атланта конференциясы еді. Бұл кездесу 
кара нәсілді студенттер, академиялық сала өкілдері мен қоғам мүшелерін бі- 
ріктіріп, өзара пікір алмасып, жаңа зерттеулерге жол ашты. Конференциялар- 
ға, сондай-ақ Джейн Аддамс пен антрополог Франц Боас сияқты танымал ақ 
нәсілді ғалымдар қатысты.

Дюбуа өзінің жетістіктеріне қарамастан, Атланта университетінен 1910 
жылы шығып кетті, сөйтіп, нақты саяси жұмыспен айналысуға біржолата бет 
бұрды. 1905 жылы ол Монро Троттермен бірге Ниагара қозғалысын құрды, 
бұл азаматтық құқық ұйымы дискриминацияны сынға алып, саяси жұмыстар 
атқарды. 1909 жылы ол қара нәсілді халықтың прогресшіл Үлттық қауымдас- 
тығының {National Association fo r  the Advancement o f Colored People (NAACP)) 
негізін қалауға көмек көрсетті, кейінірек осы қауымдастықтың The Crisis жур- 
налының редакторы болды. The Crisis журналында ол өзінің редакторлык ма- 
калаларында АҚШ-тағы афро-америкалыктардың күнделікті өмірінде кезіге- 
тін күрделі мәселелерді көтерді.

Осындай түрлі кызметте жүрсе де, Дюбуа өзі «барлык тарихтың ортак 
түйіні болады» деп санаған «нәсіл идеясынан» көңілі ешкашан ауыткыған 
емес (Du Bois, [1897] 1995:21) және бұл ол үшін тек Құрама Штаттар шең- 
берімен шектелмей, әлемнің түрлі бөлігін камтыған «түсті сызык» болды. 
Оның ең танымал теориялык идеяларының бірі афро-америкалыктар мен 
америкалыктар арасындағы анык жіктелуді немесе кедергіні тудыратын 
перде болды. Бұл — тас кдмал емес, жұка, нәзік нәрсе, ол аркылы нәсілдер 
бірін-бірі көре алады, бірак осыған карамастан, екі нәсілдің бөлінуіне кыз- 
мет етеді. Баска маңызды теориялык идея — екіжацты сана идеясы «екіма- 
ғыналык» немесе афро-америкалыктардың өзін өзгенің көзімен көріп, баға 
беру сезімі жайлы талдау болатын. Дюбуаның әлеуметтану саласындағы ең- 
бектері 03 кезінде ескерілмегеніне карамастан, казіргі күнде оның нәсілдік 
теориясының өміршеңдігімен бірге, жалпы әлеуметтануға бірегей көзкарас 
үсынғанына көзіміз жетіп отыр.

Ғасырдың ортасына дейінгі әлеуметтану теориясы

Гарвардтың өркендеуі, Шырмауық лигасы және 
құрылымдық функционализм

Гарвардтағы әлеуметтанудың өрлеуін сол жерге 1930 жылы Питирим Соро- 
киннің келуімен байланыстырамыз (Avino, 2006; Jeffries, 2005; Johnston, 1995). 
Сорокин Гарвардка келгенде элеуметтану бөлімі болмаған еді, бірак ол келген 
жылдың аяғына карай осы бөлім үйымдастырылып, Питирим Сорокин оның 
меңгерушісі болып тағайындалды. Сорокин — әлеуметтанушы теорияшы, 
1960 жылдарда еңбектері кең тараған, алайда, ең кызығы, бүгінде олар сирек 
еске алынады. Дегенмен кей ғалымдар (Тігуакіап, 2007) бұл оймен келіспей- 
ді, бірак карсыластарының басым көпшілігі оның еңбектері уакыт сынына 
төтеп бере алмады деп түсіндіреді. Сорокиннің Гарвардта элеуметтану бөлі- 
мін ашып, Толкотт Парсонсты (ол Гарвардта экономика бойынша окытушы
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УИЛЬЯМ ЭДВАРД БЕРКХАРДТ ДЮБУА
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Уильям Эдвард Беркхардт Дюбуа 1868 жылы 
23 ақпанда Массачусетс штатының Грейт Барринг
тон қаласында дүниеге келген (D. Lewis, 1993). Өз 
заманының қара нәсілділерімен салыстырғанда 
Дюбуаның отбасы ауқатты болды, соның арқасын- 
да Фиск университетінде оқып, Берлин универси- 
тетінде аз уақыт білімін жетілдіріп, кейін Гарвард 
университетінде докторлық дәреже алды. Гарвард 
университетінің докторлық дәрежесіне қол жет- 
кізгеніне қарамастан, Дюбуа Германиядағы екі 
жылдық оқуын ең маңызды тәжірибе деп бағала- 
ған. Германияда жүргенде ол өмірінде бірінші рет 
өзін стигма және америкалық нәсілдік дискрими- 
нациялы қарым-қатынастан еркін екенін ұғынды. 
Ол неміс тілінде сөйлеп үйренді, неміс поэзиясы- 
на қызықты, махаббат сезімі де болды. Кейінірек 
ол өзін «әлемнің дамуындағы» «өз нәсілін көтер- 
мелеу үшін жаралған» тағдыры бөлек адаммын 
деп санады (Du Bois quoted in D. Lewis, 1993:135). 
Дюбуа еңбек жолын алғаш рет грек және латын 
тілдерін оқытушы ретінде қара нәсілділерге арнал- 

ған колледжде бастады («Wilberforce»). Ол: «Мен әлеуметтануды өзімнің бос уақытымда оқытуды 
ұсынсам да, осы колледж әлеуметтанудың болмағанын қалады», -  деп айтқан (Du Bois, 1968:189). 
Дюбуа 1896 жылы Пенсильвания штатының университетінде оқытушы ассистент) қызметіне Фи- 
ладельфиядағы қара нәсілділерді зерттеу мақсатында қабылданған еді. Осы зерттеу ерте кезеңгі 
әлеуметтанудың классикалық еңбектерінің бірінің жарық көруіне себепші болды. Жоба аяқтал- 
ғанда Дюбуа Атлантаға көшіп кеткен еді (оның Пенсильванияда тұрақты факультеттегі жұмысы 
болмаған, тағы сол сияқты көп нәрселер оның көңілінен шықпайтын). Атланта университетінде 
әлеуметтанудан 1897 жыл мен 1910 жыл аралығында сабақ берді және Атланта университеті- 
нің әлеуметтану зертханасының дамуында шешуші рөл атқарды (А. Morris, 2015; Wright II, 2002). 
Атлантада Дюбуа жыл сайынғы конференцияға жетекшілік етті. Ол конференциялар нәтижесін 
зерттеушілерді қара нәсілділердің қалалық тәжірибесін зерттеуге және осы тақырыптың шеңбе- 
рінде құнды мақалаларды шығару үшін біріктірді. Сонымен қатар осы кeзe^v^e ол бірінші және 
ең маңызды The Souls of Black Folk («Қара халықтың жандары») атты автобиографилық естелігін 
жариялады ([1903] 1996). Ол өте әдеби көркем әрі терең мағыналы еңбек болды, сондай-ақ негізгі 
теориялықтүжырымдамаларды кіргізді, нәсіларалық қатынастар мен қаратүсті америкалықтартү- 
сінігінің дамуына үлес қосты. Дюбуа өз өмірінде бірнеше автобиографиялық еңбектер қалдырды, 
оның қатарында: Darkwater: Voices From Within the Veil («Қара су: дауыл ішіндегі дауыаар») ([1920] 
1999), Dusk of Dawn: An Essay Toward an Autobiography of a Race Concept («Қараңғылық: Нәсілдік 
тұжырымдама өмірбаянына арналған эссе») ([1940] 1968) және Autobiography of W.E.B. Du Bois: 
A Soliloquy on Viewing My Life From the Last Decade of its First Century («W.E.B. Du Bois өмірбаяны: 
Өмірімді ғасырымның соңғы онжылдығынан көргендегі менің монологім») (1968). «Қараңгылық: 
Насілдік тужырымдама өмірбаянына арналған эссе» еңбегі туралы Дюбуа былай дейді (1968:2): 
«Менің мақсатым тек өзімнің автобиографиямды емес, менің ойымда анық, терең және сөзсіз бұр- 
маланған нәсіл түжырымдамасының автобиографиясын жазу болды».

Атланта университетінде жүрген кезінде Дюбуа, көбірек танымал әрі саяси қызмет атқарды. 
1905 жылы оны Нью-Йоркте Буффалоның жанындағы жиналысқа шақырды және сонда сөз 
сөйледі. Жиналыс нәтижесінде «адамның нәсілі мен түсіне байланысты барлық касталық айыр- 
машылықтардан бас тарту» мәселесін көтеретін нәсіларалық азаматтық құқықтар жөніндегі 
Ниагара қозғалысы құрылды (Du Bois, 1968:249). Көп өтпей осы негізде қара нәсілді халықтың 
прогресі Ұлттық ассоциациясы National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)
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дүниеге келді. Ол өз күшіне 1909 жылы енді, ал Дюбуа сол ұйымның басылымдары мен зерт- 
теулерінің директоры болды. Ол қара нәсілді халықтың прогресшіл Ұлттық ассоциациясының 
(National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)) The Crisis журналының негі- 
зін қалады. The Crisis журналы америкалық қара нәсілділердің мәселесін көтерген көптеген жа- 
зушылар мен зерттеушілердің еңбектері жарық көрген алғашқы журнал болды. Дюбуа бұл жур
нал өз идеясын кең таратуға қажетті платформа болғандықтан, осы қызметке келісті {The Crisis 
журналының редакциялық пікірлерін жариялауға тек өзі жауапты болды). Бірақ оның Атланта 
университетіндегі қызметі ақ нәсілділер көшбасшылары арасындағы қара нәсілділер қауымының 
беделді өкілі және өте ықпалды саясаткерлердің бірі болып табылатын Букер I  Вашингтонмен 
арадағы қарама-қайшылықтардың күн санап ушыға беруіне байланысты жалғаса алмады. Дюбуа 
«қара нәсілділердің ақтармен салыстырғанда шеттетіліп отырғанын айтты, олардың экономикада 
да ақтардың көлеңкесінде қалып, тек қол жұмысымен ғана шектелгенін қалайды» деп, Вашин- 
гтонды айыптады. Келесі жарты ғасырда Дюбуа барлық афро-америкалықтардың атынан және 
басқа нәсіл мәселелері жайында сөйлейтін белсенді жазушы болды (Lewis, 2000). Ол барлық түсті 
нәсілдер мен қара нәсілді адамдардың өміріне байланысты талдау жүргізетін АҚШ және бірқа- 
тар мемлекеттер территориясында ұйымдастырылған барлық жиналыстарға белсене ат салысты. 
Көптеген өзекті мәселелер туралы ой қозғап, көбінесе қара нәсілділердің мүддесін қорғап отыр- 
ды. Мысалы, ол қара нәсілділердің қандай президент кандидатына дауыс беру керектігі не қара 
нәсілділердің АҚШ-тың Бірінші және Екінші дүниежүзілік соғыста қандай саясат ұстану керектігі, 
қара нәсілді америкалықтар осы соғыстарды қолдап қатысу керек пе, жоқ па деген сұрақтар тө- 
ңірегінде өзіндік көзқарас ұстанды.

1930 жылдардың басындағы дағдарыс The Crisis журналының таралуына зиянын тигізді, сөйтіп, 
Дюбуа өз қауымдастығындағы жас диссенденттер алдындағы беделінен айырылды. Атлантадағьі 
университетіне қайта оралды. Онда Black Reconstruction in America («Америкадағы қара қайта 
құру>>) (1860-1880) атты ғылыми еңбегін жазды ([1935] 1998). Мұнда он жылдан астам уақыт жұ- 
мыс істеп, 1944 жылы университеттегі (76 жасында) жұмыстан мәжбүрлі түрде босатылған еді. 
Осы кезде қара нәсілді халықтың прогресі Ұлттық қауымдастығы «National Association for the 
Advancement of Colored People» (NAACP) оны көркемдік жетекші ретінде жұмысқа шақырды, бі- 
рақ Дюбуа ол қызметті атқарудан бас тартты. Жасы келіп, бұл қызметті атқара алмайтын болған 
соң, 1948 жылы жұмыстан шығуға бел буды. Өмірінің соңғы жиырма жылында оның барлық 
жұмысы анағұрлым радикалды болып келді. Ол топқа қосылып бейбіт ұйымдарға ат салысты, 
1951 жылы шетел державасының агенті ретінде тіркелуден бас тартқаны үшін кінәлі деп танылып 
жауапқа тартылған болатын.

Өз өмірінің бастапқы кезінде Америкада да, бүкіл әлемде де капиталистік қоғамдағы қара нә- 
сілділерге қатысты негізгі мәселелерді шешем деген үміті болған. Жылдар өте келе капитализм 
мен капиталистерге деген сенімі жоғалып, социализмді жақтаушы болды. Ақырында, оның көз- 
қарастары одан да радикалды сипатқа ауысты, ол коммунизмге бет бұрды. Коммунизмнің Қы- 
таи мен Кеңес Одағындағы жетістіктеріне тамсанды. Кейінірек коммунистік партияның мүшесі 
болды. Ұзақ өмірінің соңында үміттерінен біржола күдер үзіп, АҚШ-тан кетіп, Гана африкалық 
мемлекетіне қоныс аударды. Дюбуа 1963 жылы 27 тамызда танымал Вашингтон М артына бір 
күн қалғанда Гана азаматы ретінде дүниеден өткенде 95 жаста еді.

Дюбуа маңызды теорияшыл ретінде мойындалуы салыстырмалы түрде тек соңғы кездерде та- 
ралып келе жатқанымен, қара нәсілділер қоғамындағы беделі қашан да жоғары болған. Мы
салы, қара нәсілді халықтың прогресі Ұлттық ассоциациясының (National Association for the 

dvancement of Colored People (NAACP)) басшысы ретінде тағайындалғанында Джулиан Бонд ол 
КІСІ туралы:

«Меніңше, менің жасым мен дәуірімдегі адамдар үшін осы... (Бонд кішкентай жаста өзінің үйін- 
деп Дюбуаның қолынан ұстаған ^уретін көрсетіп отыр)... қалыпты тәжірибе болды. Дюбуаның 
сіздің үиіңізде болғаны емес, алайда оның есімін өз үйлерімізде есту, ол туралы ақпаратты білу, 
өз үилерімізде дастарқан басында отырып айту қалыпты тәжірибе болды... Ол біз үшін дастарқан 
басындағы әңгімеге айналды», -  деген екен (cited in Lemert, 2000:346).
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болған) әлеуметтану пәнінің оқытушы қызметіне алуы маңызы зор оқиға бол- 
ды. Парсонс әйгілі әлеуметтану теорияларын жазумен бірге, ірі әлеуметтану- 
шы теорияшыл шәкірттер даярлған әрі америкалық қауымға Еуропа теория- 
шыларын танытқан Америка әлеуметтануындағы аса беделді тұлға еді.

Толкотт Парсонс (1902-1979). Парсонс алғашқы еңбектерін үздіксіз жария- 
лады, алайда оның ерте кезеңдегі еңбегінің ең жемістісі -  аспиранттарға еткен 
ықпалы, олардың көбі танымал әлеуметтанушы теорияшылар болды. Олардың 
ішінде ең танымалы -  Роберт Мертон, ол 1936 жылы PhD дәрежесін алды, 
кейінірек Колумбия университет! парсонстық теориялар орталығына айнал- 
ды. Сол жылы (1936) Кингсли Дэвис PhD дәрежесін алды, Уилберт Мурмен 
(Гарвардтағы дәрежесін 1940 жылы алған) бірге құрылымдық-функционалдық 
теорияның негізін қалады, ол теорияны Парсонс пен парсонстықтар қызметі- 
нің ең сәтті нәтижесі деуге болады. Бірақ Парсонстың ықпалы 1930 жылдармен 
шектелмеді. Осылайша, ол өз беделімен дарынды аспиранттарды 1960 жылдар- 
ға дейін тәрбиелеп келді.

1937 жыл Парсонс пен америкалық әлеуметтану теориясы үшін шешуші, 
мерейлі жыл болды. Сол жылы The structure o f Social Action («Әлеуметтік әре- 
кеттің күрылымы») атты еңбегі жарық көрді. Бұл кітаптың негізгі төрт себеп- 
пен Америкадағы әлеуметтану ғылымындағы маңызы ерекшеленеді. Бірінші- 
ден, ол үлы еуропалық теориялауды кең америкалық қауымға таныстырудың 
алғышарты болды. Кітаптың негізгі бөлімі -  Дюркгейм, Вебер мен Парето 
сияқты түлғаларға арналған. Ондағы интерпретация бойынша аталмыш ға- 
лымдар америкалық әлеуметтану ғылымына бірнеше ғасыр бойы айрықша 
ықпал етті. Екіншіден, Парсонс Маркс пен Зиммель сияқты галымдарға мүл- 
дем көңіл бөлмеген (D. Levine, 1991a). Нәтижесінде, осы күнге дейін марксис- 
тік теорияның легитимдік әлеуметтанудан алшақтығы жалғасуда. Үшіншіден, 
«Әлеуметтік әрекеттің ццрылымы» әлеуметтану теориясында заңды және ғы- 
лыми әлеуметтік белсенділікке ие болды. Қүрама Штаттар топырағында пайда 
болған теориялар ішінде Парсонс еңбектерінің маңызы өте зор (Lidz, 2011b).

Төртіншіден, Парсонс әлеуметтануға нақты ықпал ететін арнайы әлеу- 
меттану теорияларын бекітті. Осылайша, Парсонс өзін және басқалар да оны 
іс-әрекет теорияшысы деп қабылдады (Jaos, 1996). Ол акторлардың ойлары 
мен әрекеттеріне көңіл бөлді. Бірақ 1937 жылдың соңында ол кең ауқымды 
әлеуметтік және мәдени жүйелерге бағытталып қүрылымдық функционализм 
теорияшысы санатында ойлай бастады. Парсонс бұл екі теорияның арасында 
қайшылық жоқ екенін айтқанмен де, қүрылымдық функционализмнің өкілі- 
не айналды, сөйтіп, осы теорияиың басты өкілі болды. Бүл теория әлеумет- 
тануда күшке айналып, өз беделін 1960 жылдарға дейін сақтап түрды. Пар- 
сонстыц теориядағы беделі мен қүрылымдық функционализм! !р! әлеуметтік 
қүрылымдар мен институттар арасындағы қатынастарды анықтауда байқалды 
(7-тарауды қараңыз).

Өзінің қүрылымдық-функционалдық теориясында Парсонстың негізг! 
орны 1950 жылдардың басындағы бірнеше еңбегімен, бірінш! кезекте The Social 
System («Әлеуметтік жүйе») (1921) еңбегімен айқындалды (Barber, 1994). Осы 
және басқа жүмыстарында Парсонс қоғам қүрылымы мен ондағы адамдардың 
өзара аракатынасына көңіл бөлед!. Ол қүрылымдар б!р-б!р!н қолдайтын және 
динамикалық тепе-теңд!кке итермелейтін өзара байланысты болып қабылдан- 
ды. Негізг! басымдық қоғамның түрл! элементтер! арасындағы тәртіптіц қалай
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орьшдалуына баиланысты болды (Wrong. 1994). Өзгерістер реттеуші процесс 
деп моиьшдалды. Парсонс (1966. 1971) алеуметтік езгерістерге не^волюц™ - 
лык көзкарас ұстанды. Парсонс тек кана әлеуметтік катынастар емес баска да 
жүиелерге. онын меденн жене тұлгалык жуйелерге есерін э е р г і у г е і ы
1  к катынастарға деген көзкарасы жүйеара-
лык катынастарға деген оиьшен ұксас келетін. Демек. әлеуметтік күрылымдар
канда'бЬ  й"'' “ “  тәртіпке негізделуі тиіс деп санады. Баскаша айт-
қанда, бір-бірше қатысты позитивті функция атқарды

Осы себеппен Парсонс щрьтьшдык, функционалист ретінде бағаланды 
Осы ұгымды үстанган сон. оның Қүрама Штаттардагы беделі көтерілді Онын 
жұмысь, осы теорияның негізінде жатыр. алайда оның шәкірттер^ теорияны 
дамытуды ар, оньщ АҚШ-тагы беделінің. ыкпалыньш артуын каздеді

Парсонстын еңбектері АҚШ тарихындагы әлеуметтанушылардың ката-
(НЫГоп 200іТБк)Т" карамастан. оның кері нәтижелері де болды
е г ы н Г  еуропалыктеорияшылардың интерпретациясын
үсыиды, алаида олар сол теорияшылардың емес. Парсонстың өзінің көзкапа- 
сыи көрсетті. Көптеген америкалык әлеуметтанушылар бастапкыда еуропа- 
лык теорияшылардың кате тұжырымдамаларын үстанды. Екіншіден. піртонс 
өз кызметшщ басында Маркстің енбектеріне көңіл бөлмеген болатын Нати-

У ™ — нда біраз жылдар боГы
боллы А ■ п  теориясының көптеген кемшіліктері
болды. Алаида Парсонстын үздік галым атағына Америкадағы әлеуметтану]^
бфаз жылдар бойы ешкандай күман келтірілмеді. о с ы л а й і. карсьГстГрдад 
создер. мен сьшдары есепке алынбады. Тек кейінгі жылдары гана Парсонс
TV blafn біпн “ “  функционализм теориясына деген сенімсіздіктуындап, бірнеше қаишылықтар анықталған.
д е г Г м Г  c ! ! f ?  * “ -’^"‘Р^‘>ін басына кайта оралсак. Гарвард бөлімінің сол кез- 
деп даму сипатын оның ыкпалды түлғасы Джордж Хомане еңбектерін карас- 
тыру аркылы білуімізге болады. н екіерін карас

Джордж Хомане (1910-1989). Бостоннан шыккан бай адам Гарвардта бака
лавр дәрежесш 1932 жылы алған (Homans. 1962. 1984; see also D. Bell. 1992)

ЛЫ дагдарыс салдарынан ол жүмыссыз калды. алайда акшасы болды 1932 
жылдын күзшде Л.Дж. Хэндерсон деген физиолог оны Вильфредо Парето тео 
риясы боиынша дәріс окуға шакырады және Хоманс оған келіседі (Парсонс та 
Паретоның дәрютерше катысты). Джордж Хоманстың келесі сөздерінде амери- 

ік әлеуметтану теориясы не себепті соншалыкты консервативті. антимарк- 
СИСТ1К бағытта болғаны туралы айтылады: ^

«Паретонын сөздері мен шүбәсіз сенетіндей түжырымдамаларды айкын
замГняГ '’ “" “ Ч Дэрістеріне қатыстым... Бір кісі маган
заманауи әлеуметтану революционерлерінің уәждеріне карсы шыгу-
дын кұралы екенін аиткан болатын. Бостондык бай отбасынан шыккан 
Г е к е ^ й ^ Т '“ “ "  отызыншы жылдардағы дағдарыстан кейін мен
пһ,н!н м» шеккенін сезіндім. әсіресе марксистер тара-
пьшан. Мен Паретоға сенугедайын едім, себебі ол маған корған болуды

(Homans, 1962:4)
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Джордж Хоманстың Паретоға қызығушылығы An introduction to Pareto 
(«Паретоға кіріспе») атты кітаптың (Чарльз Кертиспен бірігіп шығарған) жа- 
зылуына түрткі болды, шығарма 1934 жылы жарық көрді. Бұл кітаптың шығуы 
Хомансты әлеуметтанушы етті, алайда Паретоның еңбегі оған дейінгі әлеумет- 
танудан оқыған жалғыз туынды еді. 1934 жылы Хомансқа Гарвардтың ғылыми 
қызметкері лауазымы берілді, бұл бағдарлама PhD бағдарламасымен байла- 
нысты барлық мәселелерді шешу керек болатын. Шындығында, Хоманс еш- 
қашан PhD дәрежесін алмаған, алайда өз заманының атақты әлеуметтанушы 
ғалымы болды. 1939 жылға дейін Хоманс қарапайым ғылыми қызметкер бо- 
лып істеді, сол кезде ол әлеуметтанудың барлық саласымен тереңірек таныс- 
ты. 1939 жылы әлеуметтану кафедрасымен тығыз байланыста болды, бірақ бұл 
байланыс соғыстың кесірінен үзіліп қалды.

Хоманс соғыстан қайтып келген соң Парсонстың тікелей үйымдастыруы- 
мен, Гарвардта қоғамдық қатынастар бөлімі құрылды. Хоманс соған қосылды. 
Хоманс -  Парсонс еңбегінің кейбір аспектілерін жоғары бағалайтын, дегенмен 
оның теориялық көзқарастарын айрықша сынға алды. Көптеген кітап пен ба- 
сылымдарда екі ғалымның арасында ұзақ мерзімге созылған тартыс басталды. 
Хоманстың пікірінше, Парсонс теориясы шын мәнінде теория емес, бар болта
ны ғылыми аспектілерге қатысты жай интеллектуалды категориялар жиынты- 
ғының жүйесі ғана. Хоманс «теорияның қалыптасуы әлеуметтік әлемді басы- 
нан бастап зерттеуге негізделуі керек» деп есептеді (төменнен жоғары қарай). 
Ал Парсонс теориясы жалпы теориялық деңгейден бастау алып, эмпирикалық 
зерттеуге қарай бағытталды (жоғарыдан төменге қарай).

Хоманс өз жүмысында біраз жылдар бойы эмпирикалық бақылауларды 
жинақтай келіп, тек 1950 жылдары осы ақпараттарды талдауға мүмкіндік бе- 
ретін теориялық әдісін қолданды. Бүл әдіс Гарвардтағы әріптесі -  психолог 
Ф. Скиннер үсынған психологиялық бихевиоризм бағыты болатын. Осы перс
пектива негізінде Хоманс өзінің айырбас теориясын дамытты. Біз бұл теория- 
лык дамудың тарихын осы тараудың алдағы бөлімдерінде қарастыратын бола- 
мыз. Ең маныздысы гарвардтық мектеп пен қүрылымдық функционализм 1930 
жылдары үздік деп мойындалып, символикалық интеракционизм мен чикаго- 
лық мектептің орнын алмастырды.

Марксистік теорияның дамуы

1900 жылдардан бастап 1930 жылдарга дейін марксистік теория әлеуметтану 
теорияларының негізгі легінің ішінде, сыни мектептің немесе ертеректегі ге- 
гельдік марксизмнен бөлініп шыққан Франкфурт мектебінің пайда болуын 
санамағанда, тәуелсіз түрде дамып келді.

Марксистік теорияны дамыту мектебінің ең сәтті еңбектерінің бірі Феликс 
Дж. Вейльдің туындылары еді. Әлеуметтік зерттеу институты 1923 жылдың 
3 ақпанында Германияның Франкфурт қаласында ресми түрде қалыптасты 
(Jay, 1973; Wheatl and, 2009; Wiggershaus, 1994). Соңғы жылдары марксистік 
көзқарасты қорғаушылардың көбі сыни мектеппен тыгыз байланыста болды: 
Макс Хоркхаймер (Shlulz, 2007a), Теодор Адорно (Shlulz, 2007b), Эрих Фромм 
(N. McKLaghin, 2007), Герберт Маркузе (Dandaneau, 2007а) және жаңадан та- 
нымал болып келе жатқан Юрген Хабермас пен Аксель Хоннет.

Институт Германияда 1934 жылга дейін қызмет атқарып түрды, алайда ел- 
дегі әсіреүлтшыл тәртіп кесірінен жүмыс істеу өте қиынға соқты. Әсіреүлт-
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шылдар арасынан марксистік идеяны қорғайтын адамның табыла қоюы екіта- 
лай еді, өйткені оны қолдаушылардың көбі еврей болатын. 1934 жылы институт 
басшысы Хоркхаймер Нью-Иоркке келіп, осы ғылыми орталықтың болашағы 
жөнінде Колумбия университетінің президентімен өзара пікір алмасты. Инс
титут университетпен біріктіріліп, оған кампус территориясынан жеке ғимарат 
ұсынғанда, Хоркхаймердің таңданысында шек болмады. Осылайша, марксистік 
теория орталыгы капиталистік әлем орталыгында орналасты. Институт сотые 
аяқталғанға дейін сонда жұмыс істеді, бірақ соғыстан кейін оның Германияға 
қайтып орнығуына қысым жасалды. 1949 жылы Хоркхаймер Германияға қай- 
тып оралды, өзімен бірге институтты да ала келді. Институт Германияға көшке- 
німен, оның қызметі көптеген аймақтарға ортақ болды.

Сыни теорияның қаншалықты маңызы бар екенін атап өткен жөн (Calhoun 
and Karaganis, 2001). Алғашқы жылдарда институтпен қатынасы барлар, әдетте- 
ғідей, дәстүрлі марксистер болды, олар көбінесе экономикаға көңіл бөлді. Алай- 
да 1930 жылдары айтарлықтай өзгерістерден кейін осы ғалымдардын бірқатары 
экономикадан ғөрі мәдениет саласына, яғни жаңа капиталистік қоғамда тегурінді 
күшке айналып отырған «мәдениет индустриясына» (Lash and Lury, 2007) назар 
аудара бастады. Бұл кезде капиталистік замандағы мәдениеттің рөлі шарықтаған 
еді. Осы тұста ертедегі Георг Лукач сияқты гегельдік марксистердің позициясы 
нығайып, кең қанат жайды. Мәдениет саласын тереңірек тану үшін сыни теория- 
шылар Макс Вебердің еңбектеріне ден қойған болатын. Маркс пен Веберді бірік- 
тіру арқылы олар «Веберлік марксизм»® (Dahms, 1997; Lowy, 1996) ұғымын туды- 
рып, әлеуметтанушылар алдында сыни мектептің беделін өсірді, сөйтіп марксис- 
тік теорияны жақтаушылардың қызығушылығын оятуға септігін тигізді.

Сыни мектеп өкілдерінін тарапынан жасалған екінші маңызды шара -  аме- 
рикалық әлеуметтанушылар дамытқан әлеуметтік-ғылыми әдістердің қатаң 
алгоритмін марксистерді қызықтыратын сұрақтарды зерттеуге қолдануы бол
ды. Бұл, веберлік теорияны қабылдау сияқты, негізгі әлеуметтанушылардың 
сыни мектепті қабылдауына жол ашты.

Үшіншіден, сыни теорияшылар Вебер мен Маркстің еңбектерін қоғамдық 
және мәдени деңгейде фрейдтік теория арқылы тұлғалық бағыттың бірігуіне 
күш салды. Бұл көптеген әлеуметтанушылар, Маркс пен Вебердің жеке үсын- 
ған теорияларына қарағанда, барлық жағынан қамтылған кең ұғымды теория 
болып қабылданды. Бұл интеллектуалдар қабылдауға қарсы болған біраз тео- 
рияларды біріктіруге итермелеуші күш болды.

Сыни мектеп 1920 жылдардан бері пайдалы үлкен ауқымды жұмыстар ат- 
қарды, көбінесе бүл әлеуметтанушылар үлесіне тиесілі. Бірақ сыни мектепке 
1960 жылдардың аяғын «күтуге» тура келді, себебі содан кейін ғана америка- 
лық теорияшылар бұл мектептің маңызын түсініп, мойындаған еді.

Карл Мангейм және білім әлеуметтануы

Бұл жерде Карл Мангейм (1893-1947) шығармашылығына тоқтала кету керек 
(Kettler and Meja, 1995; Loader, 2011; Ruef, 2007). Мангейм Венгрияда туып, 
алдымен Германияга, одан кейін Англияга қоныс аударуга мәжбүр болды. 
Мангеймге марксистік идеологиялық еңбектер, сондай-ақ Вебер, Зиммель мен 
неомарксист Джордж Лукачтың туындылары эсер етті. Оның Вебердін ойла- 
рына Караганда рационализм туралы айтқан ойлары нақтылығымен жэне ор- 
нықтылығымен ерекшеленеді (Ritzer, 1998).
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Ол әлеуметтанудың қазіргі аса маңызды саласының бірі -  білім әлеуметта- 
нуының негізін қалаушы ретінде кең танылды (Е. McCarthy, 1996, 2007; Stehr, 
2001). Эрине, Мангейм өзіне дейінгілердің идеяларына сүйенген, әсіресе Карл 
Маркске қызыққан (бірақ Мангейм марксист болудан әлдеқайда алшақ бола- 
тын). Негізінде, білім әлеуметтануы, жалпылай алғанда, білімді, идеяларды 
немесе интеллектуалды құбылыстарды жүйелік тұрғыдан зерттеуге бағытта- 
лады. Мангеймнін пайымдауынша, білім қоғамдағы болмыстан қалыптасады. 
Мысалы, Мангейм топтық идеяны осы топтың әлеуметтік қүрылымдағы по- 
зициясы түрғысынан байланыстыруға тырысты. Маркс әлеуметтік таптарды 
идеяларға байланыстырса, Мангейм ол үғымды кеңейтті, идеяларды қоғамда- 
ғы түрлі позициялармен теңестірді (мысалы, үрпақтар арасындағы айырма- 
шылық).

Мангейм білім әлеуметтануын жасаудағы маңызды ісінен бөлек, екі идея 
жүйесі -  идеология мен утопия арасындағы салыстырмалы талдаулары үшін 
танымал болды (В. Turner, 1995). Идеология кешегі көзқарастарға сүйене 
отырып, бүгінгіні жасыруға және сақтауға тырысады. Утопия -  керісінше, 
бүгіннен аттап, болашаққа көз жіберетін идея жүйесі. Идеологтер мен уто- 
пистер арасындағы қайшылық қоғамдағы шынайылық ретінде көрініс табады 
(Mannheim, [1931] 1936).

Ғасыр ортасынан кейінгі әлеуметтану теориясы

Құрылымдық функционализм: шырқау шегі мен қулдырауы
1940-1950 жылдар қарама-қайшылыққа толы қүрылымдық функционализм- 
нің үстемдік қүруы мен қүлдырауының бастамасы болды. Осы кезде Парсонс 
өзінін әрекет теориясынан қүрылымдық функционализмге ауысуын анық көр- 
сететін ең маңызды тұжырымдамаларын жасады. Парсонстың студенттері ел- 
дің түкпір-түкпіріне таралып, әлеуметтанудың ірі орталықтарында қызмет ат- 
қарды (мәселен, Колумбия мен Корнелде). Олар өздерінің жеке туындыларын 
жазды, ол еңбектер қүрылымдық функционализм үшін манызды болды.

Бірақ әлеуметтану теориясында үстем бола бастаған қүрылымдық функцио
нализм бірте-бірте сынға алынатын нысанға айналды. Ол сындар 1960-1970 
жылдарға қарай күшейді. 1959 жылы Парсонсқа Ч. Райт Миллс де сын айта бас- 
тады. Бүған қоса Дэвид Локвуд (Lockwood, 1956), Элвин Гоулднер (Gouldner, 
[1959] 1967, 1970; Chriss, 2005а) мен Ирвинг Горовиц (Horowitz, [1962] 1967, 
1970) СИЯҚТЫ ойшылдар маңызды теориялар үсынды. 1950 жылдары бүл сын 
«партизандық шабуылдар» деп қабылданды, 1960 жылдары әлеуметтанудағы 
қүрылымдық функционализм беделіне шындап қауіп тоне бастады.

Джордж Хуако (1986) құрылымдық функционализмнің өрлеуі мен құлды- 
рауын АҚШ-тың әлемдегі орнымен байланыстырады. Америка 1945 жылдан 
кейін әлемдегі жетекші орынға шыққан соң қүрылымдық функционализм ор
лей бастады. Қүрылымдық функционализм Американын әлемдегі үстемдігін 
екі жолмен қолдады. Біріншіден, кұрьілымдық функционализм «әрбір модель 
өзінен ірі жүйеден сақтануға және өзін-өзі қамтуға талпынады» деген пікірді 
үстанды, ол Құрама Штаттардың әлемдік гегемониялық беделін дәріптеуден 
еш айырмашылығы болмады (Ниасо, 1986:52). Екінпііден, қүрылымдық функ
ционализм теңдікті сақтауға бағытталды (ен жақсы әлеуметтік өзгеріс — өз-
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герістердің болмауы). Бұл ұғым сол кездегі АҚШ-тың мүддесімен сай келді, 
өйткені ол сол кездегі әлемнің «ең ірі әрі ең бай елі» еді (Ниасо, 1986:50). 1970 
жылдардағы Құрама Штаттар ықпалының төмендеуі әлеуметтанудағы құры- 
лымдық функционализмнің құлдырауымен дөп келді.

Америкадағы радикалды әлеуметтану: Ч. Райт Миллс

Марксистік теория беделді америкалық әлеуметтанушылар арасында еленбе- 
ді, бірақ ол әлеуметтанушылардың арасында Ч. Райт Миллс сынды оқшаулан- 
ғандары да болды (1916—1962). Миллс әлеуметтану теориясында марксистік 
теорияның айтарлықтай ұзақ уақыт орнығуына барынша ықпал еткенін атап 
өту керек. Заманауи марксистік әлеуметтанушылар Миллстің теориялық көз- 
қарасынан озып кетті, бірақ олар жеке және маман ретіндегі белсенділігі мен 
шығармашылық базаны қалыптастырғаны үшін Миллстің алдында қарыздар 
(Alt, 1985-1986). Миллс марксист болтан жоқ, тіпті Маркстің еңбектерін 1950 
жылдардың ортасына дейін оқымаған. Одан кейін де тек бірнеше ағылшын ті- 
ліне аударылған еңбектерімен ғана танысуға мүмкіндіғі болды. Себебі ол неміс 
тілінде оқи алмайтын. Миллс өзінің маңызды туындыларын сол кезғе дейін 
жариялап үлғерғендіктен, оның шығармашылығына марксистік теория ешқан- 
дай өзғеріс әкеле қойған жоқ.

Миллс өзінің радикалды саяси көзқарастарын паш ететін екі маңызды 
туындысын жазды, олар Миллстің марксистік теориямен қайшылықтарын 
да атап көрсетті. Алғашқы еңбеғі -  White Collar («Ақ жағалылар») (1951), ол 
интеллектуалды мамандық иелерінің жүмысының мәртебесін сынға алған 
болатын. Екінші еңбеғі -  Power Elite («Элиталық күш») (1956), Америкада- 
ғы белғілі бизнесмендер, әскери адамдар мен саясаткерлердің топтары үстем 
болғанын атап өтеді (Zweigenhaft and Domhoff, 2006). Осы еңбектермен бірге 
Миллстің ең күрделі теориялық кітабы жарық көрді, ол Character and Social 
Structure («Кейіпкер және әлеуметтік қүрылым») (Gerth and Mills, 1953) деп 
аталды, туынды Ханс Гертпен (N. Gerth, 1993) бірғе жазылды.

Миллстің радикализм! оны америкалық әлеуметтанушылардын шеттетуіне 
әкеп соқтырды. Миллс үлкен сынға ұшырады және өз алдына әлеуметтану ғы- 
лымының ірі сыншысына айналды. Оның сыни көзқарастары The Sociological 
Imagination («Әлеуметтанулық көрініс») (1959) аталатын кітабында толық 
көрініс тапты. Ең үлкен сыны Толкотт Парсонсқа бағытталды, оның атақты 
теориясын аяусыз сынады.

Миллс 1962 жылы әлеуметтанудан алшақ жағдайда дүниеден өтті. Бірақ 
оншақты жылдардан кейін-ақ радикалды әлеуметтану мен марксистік теория 
(Levine, 2005) әлеуметтану пәнінде маңызды орынға ие болды.

Конфликт теориясының дамуы

Қүрылымдық функционализмғе балама болатын конфликт теориясының да
муы марксистік пен әлеуметтану теориясының шынайы одағы пайда болға- 
нының тағы бір белғісі еді. Бүған дейін айтқанымыздай, құрылымдық функ
ционализм әлеуметтік теорияда үстемдік қүра бастағаннан кейін жиі сын- 
ға үшырады. Сын әртүрлі болды: қүрылымдық функционализм әлеуметтік 
конфликтіні дүрыс талдамай, тұрақты қүрылымға баса назар аударып, саяси
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ЧАРЛЬЗ РАИТ МИЛЛС
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Чарльз Райт Миллс 1916 жылы 28 тамызда Техас шта- 
ТЫНЫҢ Вако қаласында дүниеге келген (Dandaneau, 
2007b; Domhoff, 2005; Hayden, 2006). Классикалық 
орта тапқа жататын отбасынан шықты, әкесі сақтан- 
дыру делдалы, ал анасы үй шаруасындағы қарапайым 
әйел болды. Техас университетінде оқып, 1939 жылы 
бакалаврлық және магистрлік дәрежелі диплом алды. 
Миллс өте ерекше студент болды, оқып жүріп мақала- 
лары екі бірдей беделді әлеуметтану журналында жа- 
рық көрді. Ол докторлық диссертация қорғап, Вискон
син университетінде PhD дәрежесін алды (Scimecca, 
1977). Мерилэндтегі университет оның ең алғашқы жұ- 
мыс орны болды. Бірақ 1945 жылдан бастап өмірінің 
соңына дейін Колумбия университетінде жұмыс 
істеді.

Миллс өз өмірінде бәріне үлгеруге асығатын адамның 
бірі еді (Horowitz, 1983). 45 жасында төртінші жүрек тал- 
масынан қайтыс болғанға дейін, әлеуметтану ғылымына 
көптеген маңызды жаңалықтар енгізді.

Миллстің ең елеулі ерекшеліктерінің бірі оның мінезіндегі жауынгерлік сипат еді. Ол үнемі со
тые жағдайында жүргендей сезінетін (Form, 2007). Өмірінде 3 рет үйленіп, әр әйелінен балалары 
болтан. Кәсіби өмірі де жеке өмірі сияқты қарқынды еді. Ол барлытына қарсы күресіп өткен 
сияқты. Висконсинде аспирант болып жүргенде өз оқытушыларына қарсы келетін. Кейіннен 
Висконсин бөлімінің бұрынты басшысы жайындаты сыни мақаласы жарық көрді. Ол Вискон- 
синдегі бас теорияшы -  Говард Беккерді «натыз ақымақ» деп атайтын (Horowitz, 1983). Ақы- 
рында, өзінің бірігіп мақала жазатын әріптесі Ханс Гертпен арадаты дауы басталды. Ол Миллсті 
«пасық, арсыз бала, тек өз пайдасына ұмтылатын, көп уәде беретін жас жігіт және мылтық асын- 
тан ат үстіндегі техастық ковбой» деп ататан (Horowitz, 1983:72). Миллс Колумбия профессоры 
бола тұра, өз әріптестері арасында оқшауланып, көп шетқақпай көрді. Солардың бірі ол туралы 
былай депті:

«Райт екеуміздің арамызда жақындық болтан жоқ. Біз бір-бірімізге әуел бастан-ақ жат 
болдық. Шынымен де, Миллстің өлімінен кейін де Колумбия университетінің ұйымдас- 
тыруымен өтетін еске алу кештерінде немесе кездесулерде болсын, мен «оның досы 
болдым, кейіннен уақыт келе бір-бірімізден алыстап кеттік» деп айта алматан жалтыз 
адам болтан сияқтымын. Себебі бәрі керісінше еді».

(Horowitz, 1983:83)

Миллс өзгеше болатын және оны өзі де білетін: «Мен жат жерлікпін және бұл географиялық 
жатынан тана емес, ішкі болмысыммен жатпын. Және бұл -  мәңгілік нәрсе» (Horowitz, 1983:84). 
Миллс The Sociological Imagination («Әлеуметтанулық көрініс») (1959) еңбегінде сол кездегі абы- 
ройлы әлеуметтанушы Толкотт Парсонсқа тана емес, өзінің бұрынты Колумбия университетінде 
бірге істеген әріптесі ықпалды әдіскер талым Пол Лазарсфельдке де біраз ой салды:

«Миллстің адамдармен тана келісе алматаны былай тұрсын, ол тіпті америкалық қо- 
тамның біраз тұсын сынап, онымен де сыйыса алмады. Оның бүл қасиетін айқын таныт- 
қан оқита Кеңес Одатына жасатан сапары болды: оны америкалық қотамды сынаушы 
ретінде марапаттап, қабылдап жатқанда ол одақтаты цензураны ұстанудан бас тартты. 
«Тілек айтып тұрып, сталиндік қутын-сүргін кезінде қаза тапқан қайраткерді еске алды
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ЧАРЛЬЗ РАЙТ МИЛЛС

да; «Лев Троцкийдің барлық еңбектері Кеңес Одағында жария болатын күн үшін алып 
қояйық!», -  деді».

(Tilman, 1984:8)

Ч. Райт Миллс Нью-Йорк штатындағы Найекте 1962 жылы 20 наурызда қайтыс болды.

консерватизмге ұрынды деп айыптады, әлеуметтік өзгеріс туындата алмайды 
деп те сынады.

Мұндай сындардың бір пайдасы -  кейбір әлеуметтанушыларды құрылым- 
дық функционализм мәселелерін құрылым мен конфликтіге қатысты қызы- 
ғушылықты біріктіру арқылы шешуге құлшындырды. Бұл жұмыс конфликт 
теориясының құрылымдық-функционалдық теорияға балама ретінде дамуына 
жол ашты. Өкінішке орай, бұл теория болмашы ғана интеллектуалды ерекше- 
ліктеріне қарамастан, көбіне құрылымдық теорияның айнадағы елесі сияқты 
эсер қалдыратын.

Бұл теорияның алғаш аталуын Льюис Козердің (1956) әлеуметтік конф
ликт функциясына қатысты (Delaney, 2005 a; Jworski, 1991) кітабынан кездес- 
тіруге болады. Ол еңбекте әлеуметтік конфликтіні құрылымдық-функционал- 
ды көзқарас шеңберінде зерттеуге тырысқан. Дегенмен конфликт теориясы- 
ның позитивті функцияларын зерттегеннен гөрі, конфликтінің өзін қарастыру 
арқылы көбірек дерекке қол жеткізуге болады.

Конфликт теориясының ең басты мәселесі — оның Маркс теориясынан оқ- 
шаулануы. Өйткені марксистік теория әлеуметтанудан тыс пайда болып да- 
мығандықтан, күрделі әлеуметтік конфликт теориясының өрістеуіне қажетті 
шарттарды қамтамасыз ете алатын еді. Тек бұл таранта Ральф Дарендорфтың 
(1929-2009) жұмысы ерекше жағдай ретінде қарастырылады.

Дарендорф -  Маркс теориясымен жете таныс еуропалық ғалым. Ол өзінің 
конфликт теориясын марксистік дәстүрде үсынуға тырысқанымен, нәтижесін- 
де Дарендорфтың ең басты еңбегі «Class and Class conflict in Industrial Society^ 
(«Индустриялы коғамдағы топтар тартысы») (1959) конфликт теориясы жө- 
ніндегі ен беделді шығарманың бірі болды, көбіне жетекші бағытты үстанған 
әлеуметтанушылары оны қүрылымдық функционализмнің бір көрінісіне көбі- 
рек үқсатты және өте қүнды еңбек ретінде бағаланды. Бүл Дарендорфтың құ- 
рылымдық функционалистермен бір деңгейде талдау жасап (қүрылымдар мен 
институттар), бірдей мәселелерді қарастырғанын білдіреді (басқаша айқанда, 
қүрылымдық функционализм мен конфликт теориясы бір парадигманың әр- 
түрлі бөлшектері). Дарендорф әлеуметтік жүйелердің аспектілері бір-біріне 
сәйкес келгенімен, олардың араларында елеулі конфликтілер мен шиеленіс- 
тердің болуы ықтимал екенін мойындады.

Ақырында, конфликт теориясы әлеуметтану теориясының тарихындағы 
өтпелі оқиға ретінде қарастырылуы тиіс. Ол марксистік теорияға бағытталма- 
ғандықтан қүлдырады. 1950-1960 жылдары америкалық қоғамға толық марк- 
систік бағытты қабылдау әлі ерте еді. Бірақ 1960 жылдардың аяғына карай ол 
бағыттың мойындалуына конфликт теориясы айрықша ықпал етті.
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Айырбас теориясының туындауы

Маңызды теориялық зерттеулердің бірі -  айырбас теориясының пайда болуы 
(Molm, 2001). Бұл саланың дамуына зор үлес қосқан әлеуметтанушы Джордж 
Хомане еді, оның шығармашылығы Б.Ф. Скиннердің психологиялық бихе- 
виоризмін зерттеген кезде карастырған еді. Скиннер бихевиоризмі әлеуметтік 
айырбас теориясының, сонымен қатар Хоманс айырбас теориясының негізі бо- 
лып саналады.

Алғашында Хоманс көгершіндердің мінез-құлықтарын түсіндіретін Скин
нер теориясы әлеуметтік жүріс-түрысты зерттеуге қалай көмектесетінін біл- 
меді. Алайда Хоманс кіші топтарды әлеуметтік зерттеуге және примитивті 
қоғамдарды антропологиялық түрғыдан зерттеуге тереңірек үңілген сайын, 
Скиннер бихевиоризмінің қолдануға келетініне және Парсонс стиліндегі қү- 
рылымдық функционализмге теориялық балама бола алатынына көзі жет- 
ті. Осылайша, 1961 жылы өзінің теориялық позициясын Social Behavior: I t’s 
elementary forms («Әлеуметтік мінез-қүлық: оның қарапайым түрлері») атты 
кітабында толық ауқымда мазмүндайды. Бұл шығармалар айырбас теориясын 
әлеуметтанудың келешегіне маңызды бір қадам ретінде ұсынады.

Хоманс «әлеуметтанудың негізгі мәні -  дара мінез-қүлықтарды және қа- 
рым-қатынастарды зерттеу» деп есептеді. Ғалымды көп әлеуметтанушылар 
қозғаған кең ауқымды қүрылымдар мен институттарды түсіну немесе олар- 
дың түрлері сияқты мәселелер қызықтырған жоқ. Ол, негізінен, адамдардың 
іс-әрекетінің себебін түсіндіретін қуаттану моделі, марапатталу немесе салдар 
тарихын зерттеуді нысанына айналдырды. Осылайша, Хоманс «егер адамдар 
белгілі бір іс-әрекеті үшін ерте кезде марапатталса, олар сол іс-әрекеттерін 
осы күнге дейін жасайды» деп түсіндіреді. Керісінше, ерте кезде сәтсіздікке 
үрындырған іс-әрекеттерін жасамауға тырысады. Жеке адамнын іс-әрекетте- 
рін түсіндіру үшін біз, біріншіден, оның марапатталу және жазалану тарихын 
зерттеуіміз керек. Осылайша, әлеуметтанудың назарында сана, әлеуметтік қү- 
рылымдар мен институттар емес, қуаттану модельдері болуы тиіс.

Аты айтып түрғандай, айырбас теориясы жеке адамның іс-әрекеттерін ғана 
емес, адамдар арасындагы қарым-қатынасты, жүлделер мен шығындар арқы- 
лы айырбасты зерттейді. Ең басты алғышарттарында қарым-қатынас жалғасу 
үшін жүлделермен алмасу болуы шарт деп айтылады және, керісінше, бір жақ- 
қа немесе екі жаққа да шығын әкелген қарым-қатынас ұзақ жалғаспайды деп 
түсіндіріледі. 1964 жылы жарық көрген Питер Блаудың Exchange and Power 
in Social Life («Әлеуметтік өмірдегі өзгеріс пен күш») атты кітабын айырбас 
теориясының екінші негізгі түжырымдарының бірі деп атауға болады. Блау, 
жалпы, Хоманс идеяларын үстанған, бірақ маңызды айырмашылыгы да бар. 
Хоманс, негізінен, іс-әрекеттердің карапайым формаларын қарастырса, Блау 
мүны жеке адамдардың арасындагы айырбастан бастап айырбас негізінде пай
да болған ірі қүрылымдарға өту аркылы, қүрылымдық және мәдени деңгейдегі 
айырбастармен толықтырғысы келді. Блау ауқымды қүрылымдар арасында 
болатын айырбасты зерттеуге тоқталды. Бүл тәсіл Хоманс ұсынған айырбас 
теориясынан толықтай ерекшеленеді.

Көп жылдар бойы Хоманс пен Блаудың көлеңкесінде жүрсе де, Ричард 
Эмерсон (1981) айырбас теориясының басты қайраткеріне айналды (Соос 
and Whitmeyer, 2011). Атап айтқанда, айырбас теориясының біріктіріл- 
ген микро-макротәсілдерін дамытуға қосқан үлесі үшін танымал болды.



236 I бөлім • Қазіргі заманғы әлеуметтану теориясы: негізгі мөктептер

Қазіргі таңда айырбас теориясы әлеуметтік теорияның маңызды құрылым- 
дық бөліпне айналып, жаңа ізбасарларды тартуды, сондай-ақ жаңа бағыт- 
тарды зерттеуді жалғастыруда (Cook, O’Brien and Kollock, 1990; Szmatka and 
Mazur, 1996).

Дрэмәтургиялық сэраптама: Эрвинг Гоффманның еңбегі

Эрвинг Гоффман жайлы Чикаго мектебінің ең соңғы ірі ойшылы ретінде жиі 
айтылады (Scheff, 2006; D.E. Smith, 2006; Travers, 1992; Tseelon, 1992). Файн 
мен Мэннинг (2000) оны XX гасырдагы Американың ен беделді элеуметта- 
нушысы деп санайды. 1950—1970 жылдар аралыгында Гоффман символдық 
интеракционизмнің басқа нұсқасы ретінде драматургиялық анализ жайлы бір- 
неше кітаптар мен очерктер жазды. Гоффман кейінірек өзінің көзқарастарын 
өзгерткеніне қарамастан, драматургиялыц теорияның негізін қалаушы ретінде 
танымал (Alieva, 2008; Р. Manning, 2005a, 2007).

1959 жылы Гоффманнын драматургиялық теория жайлы айтылатын атақ- 
ты Presentation o f Self in Everyday Life («Күнделікті өмірдегі менін таныстыры- 
лымым») кітабы жарық көрді. Гоффман театрланған көріністер мен күнделікті 
өмірде, қарым-қатынас кезінде қолданатын «ойын/act» арасында байланыс көп 
екенін аңғарған. Әлеуметтік карым-қатынастар өте нәзік қүбылыс ретінде қа- 
растырылады. Дүрыс орындалмаған немесе сәтсіздіктер театрланған қойылым- 
дардың баламасы ретінде әлеуметтік қарым-қатынасқа үлкен қауіп деп санады.

Гоффман сахна мен әлеуметтік қарым-қатынасты бір-біріне балама түрінде 
өте ЖИ1 салыстырумен болды. Әрбір әлеуметтік қарым-қатынаста театр қойы- 
лымдарындағы авансахна секілді алдыцгы орын болады. Сахнадагы актерлерге 
сыртқы бейне, киім, реквизит қаншалықты маңызды әрі керек болса, күнделік- 
ті өмірде де адамдарға олар соншалықты қажет. Одан бөлек екеуінде де дайын- 
далып алу үшін сыртқа шыға түратын артцы орын бар.

Театр терминімен айтар болсақ, орындаушылар ол жақта өз «бетперделе- 
рін» шешіп, өздерімен-өздері бола алады.

Драматургиялық анализ символикалық интеракционизммен тамырлас. Ол 
актерлерге, әрекеттерге және өзара әрекеттесуге баса назар аударады. Дәстүрлі 
символикалық интеракционизм тәрізді алаңда жүмыс істеу арқылы Гоффман 
сол театрдағы ойынды әлеуметтік процестерге айналдырудың керемет жолын 
тапқан болатын (Р. Manning, 1991, 1992).

Күнделікті өмір әлеуметтануының дамуы

1960-1970 жылдар күнделікті әлеуметтану деген бір ұғымға біріктіруге келе- 
тш бірнеше теориялық перспективалардағы (Ritzer, 1975a, 1975b) серпілістің 
куәгері болды (J. Douglas, 1980; Fontana, 2005; Schutte, 2007; Weigert, 1981).

Феноменологиялық әлеуметтану және Альфред Щюцтың еңбегі (1899- 
1959). Феноменология теориясы философиясының (Srubar, 2005) санаға 
бағытталуының үзақ тарихы бар, ал феноменологиялық әлеуметтану нүсқа- 
сын жасақтау үшін 1932 жылы Германияда жарық көрген Альфред Шюцтың 
The Phenomenology o f the Social World («Әлеуметтік әлемнің феноменоло- 
гияcы»)(Feгguson, 2001) атты еңбегі арқылы танысуға болады (Dreher, 2011;
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J. Hall, 2007; Prendergast, 2005; Rogers, 2000). Шюц адам өз санасының толқы- 
нында өмір сүрген кезде өзгелердің санасын қалай түсінетінін зерттеді. Сон- 
дай-ақ Шюц әлеуметтік әлемді, білімнің әлеуметтік табиғатының мәнін түсіну 
үшін интерсубъективтілікті қолданды.

Шюц еңбектерінің үлкен бөлігі өмір-әлемі немесе күнделікті өмір-әлемі деп 
аталатын әлеуметтік әлем аспектісіне негізделген. Бұл адамдар өздерінен бұ- 
рынғылар құрған әлеуметтік және мәдени қүрылымдарды ұстанатын әлеумет- 
тік шындықты қалыптастыратын интерсубъективті әлем деп аталады. Өмір- 
әлемнің үлкен бөлігі бөлінгенімен, бұл әлемнің жеке (биографиялық қалып- 
тасқан) аспектілері бар. Шюцтың өмір-әлемінде жеке (интимдік) қатынастар- 
ды (біз қатынастар) және алыстатылған жеке емес (олар қатынастары) қаты- 
настарды бөліп көрсетті. Жеке қатынастар өмір-әлемде үлкен маңыздылыққа 
ие болғанымен, әлеуметтанушыға жеке емес қатынастарды ғылыми тұрғыдан 
зерттеу оңай болды. Шюц санадан өмірдің интерсубъективтілі өмір-әлеміне 
ауысқанымен, ол шын мәнісінде сананы, адамдардың мотивтері мен мәні тура- 
лы ойларын түсінуді ұсынды.

Жалпы алғанда, Шюц әлеуметтік әлемде оларға дейін өмір сүргендерден 
мүраға калған әлеуметтік, нақты бағытталған әлеуметтік және мәдени шын- 
дықты тудыратын диалектикалық қатынастардың маңыздылығына баса көңіл 
бөлді.

Этноәдіснама (Ethnomethodology). Өзара үлкен айырмашылықтарының 
барына қарамастан, этноәдіснама мен феноменология бір-бірімен тығыз бай- 
ланысты деп есептеледі (Langsdorf, 1995). Жаңа теориялық көзқарасты ойлап 
табушы Гарольд Гарфинкельдің Альфред Шюцтың шәкірті болуы бұл байла- 
ныстың тікелей себептерінің бірі болды. Ең қызығы, Гарфинкель -  Толкотт 
Парсонстан білім алған, сол себепті парсонсшылдар мен шюцшылдардың бі- 
рігуі этноәдіснама саласының ерекше бағытта өрістеуіне айрықша ықпал етті.

Негізінде, этноәдіснама -  «қарапайым қоғам мүшелері өз жолдарын тауып, 
жағдайға қарай әрекет ететін үрдістер мен түсініктер (әдістерді) тобы мен 
саналы білімді» зерттеу (Heritage, 1984:4). Бүл дәстүрді сипаттаушылар күн- 
делікті өмірді зерттеу бағытына ерекше көңіл бөледі (Sharrock, 2001). Фено- 
менологиялық әлеуметтанушылар адамдардың не туралы ойлайтынына назар 
аударса, этноәдіснама саласының мамандары адамдардың шын мәнісінде не
мей айналысатыны туралы ізденеді. Осылайша, этноәдіснамашылар қарым- 
қатынастарды тереңірек зерттеуге баса көңіл бөледі. Ондай мәселелер көпте- 
ген маңызды әлеуметтанушылардың бюрократия, капитализм, еңбек бөлінісі 
мен әлеуметтік жүйе сынды абстракциялардағы қызығушылықтарымен қара- 
ма-қайшы келеді. Этноәдіснамашылар ол құрылымдардың өздігінен пайда бо- 
луына емес, күнделікті өмірде қалай пайда болатынына назар аударды.

Кітабымыздың соңғы беттерінде біз айырбас теориясы, феноменологиялық 
әлеуметтану және этноәдіснама сынды бірнеше микротеорияларды қарастыр- 
дық. Соңғы екі теория шығармашылық және ойластырылған көзқарасқа табан 
тірегенмен, айырбас теорияшылары бұл бағытпен келіспейді. Дегенмен бағыт- 
тардың барлығы қатысушыларға, олардын іс-әрекеттері мен мінез-құлықтары- 
на қатысты микробағыт ұстанады. 1970 жылдары әлеуметтануда бұл теориялар 
күшейіп, әсіресе макробағыттағы (құрылымдық функционализм, конфликт 
теориясы, неомарксистік теория сияқты) теорияларды ығыстырып шығару 
қаупін туғызды (Knorr-Cetina, 1981; Ritzer, 1985).
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Марксистік әлеуметтанудың өркендеуі мен қүлдырауы

1960 жылдардың соңына қарай марксистік көзқарас америкалық әлеуметта- 
ну теориясында маңызды орын ала бастады (Cerullo, 1994). Әлеуметтанушы- 
лардың көпшілігі Маркстің алғашқы еңбектеріне бет бұра бастады, кейінірек 
марксистердің қатары кеңейіп, әлеуметтану теорияларының саны көбейді, бұл 
марксистік әлеуметтанудың дамуына жол ашты. Алғашында америкалық тео- 
рияшылар Марксті оқи бастады, бірте-бірте америкалық әлеуметтанушылар- 
дың арасында марксистік мектеп өкілдерінің саны көбейе түсті.

Америкалық теорияшылар сыни мектептің жұмыстарына аса қызықты, 
олардың ішінде марксистік және веберлік теорияның бірігуі ерекше орын 
алды (Calhoun, Karaganis, 2001). Көптеген туындылар ағылшын тіліне ауда- 
рылды, бірқатар ғалымдар тобы сыни мектеп туралы кітаптар басып шығарды 
(Jay, 1973; Kellner, 1993).

Бұл бағыттарға деген кызығушылықпен бірге, осы бағыттарды институт- 
тык қолдау пайда болды. Бірнеше Theory and Society, Telos and Marxist Studies 
С И Я Қ Т Ы  журналдарда марксистік теорияға аса көңіл бөлді. Америкалық әлеу- 
меттану қауымдастығының Марксистік әлеуметтану секциясы 1977 жылы 
құрылды. Америкада тек алғашқы теорияшылар ғана емес, екінші ағым ой- 
шылдары да көзге түсті, әсіресе Юрген Хабермас пен үшінші ағымдағы Аксель 
Хоннет те танымал болды.

Америкалық әлеуметтану марксистік көзқарас бойынша дамып, бірнеше ба- 
ғытта жаңа сапалық деңгейге көтерілді. Олардың ішінде маңызды топтардың 
бірі -  марксистік көзқарасқа сәйкес тарихи әлеуметтанушылар (Skocpol, 1979; 
Wallerstein, [1974] 2011, [1980] 2011, [1989] 2011, 2011a). Тағы бір маңызды 
топ — экономиканы әлеуметтану көзқарасы бойынша зерттеумен айналысатын 
топ болды (Вагап and Sweezy, 1966; Braverman, 1974; Burawoy, 1979). Басқалары 
көбінесе дәстүрлі эмпирикалық әлеуметтанумен айналысты, алайда олардың 
жүмыстарында марксистік теорияның ықпалы айқын байқалады (Коһп, 1976). 
Қазіргі кезде кеңістіктік марксизм бағыты дамып келеді. Атақты әлеуметтік ой- 
шылдар (D. Harvey, 2000; Lefebvre, [1974], 1991; Soja, 1989) әлеуметтік геогра- 
фияны марксистік көзқарас түрғысынан зерттейді.

Алайда Кеңес Одағының құлдырауымен және әлемде марксистік режим- 
нің қүлауына байланысты 1990 жылдары марксистік теория ауыр жағдайды 
бастан кешті. Кейбіреулері бүрынғыша марксизмді жақтады, басқалары марк- 
сизмнің түрленген жаңа типтерін таныстыра бастады (төменде постмарксис- 
тердің талқылауын қараңыз, оған коса Rethinking Marxism атты журнал да бар). 
Үшіншілері марксистік теориядан бас тарту керек деген оймен келісті. Соңгы 
көзкарасты ұстанган After Marxism («Марксизмнен кейін») (1995) атты ең- 
бектің авторы Рональд Аронсон. Кітаптың ең басында: «Марксизм аякталды, 
енді әркайсысымыз өз жолымызбен кетеміз», — деп жазды (Aronson, 1995:1). 
Бұл көпшілік мойындаған марксистің сөзі болатын. Аронсон марксистік тео- 
риямен жүмыс істеуді жалғастыра беретіндердің болатынын мойындады және 
оларды әлеуметтік трансформацияның марксистік жобасы болмауға шакыр- 
ды. Марксистік теория Маркстің коғамның негізін өзгерткісі келген жобасына 
сүйенді, бірак ол ұзак жасай алмады, себебі ол тәжірибеге негізделмеген жай 
ғана теория еді. Бүл ретте марксистер марксистік жобаға сүйене алмайтын 
болды, олар кайта заманауи коғамға және оның «жеке күштері мен энергияла- 
рына» сүйенуі тиіс (Aronson, 1995:4).
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Бір кезде марксистік лагерьдің қатарындағы айрықша ғалым енді, міне, 
марксизмнің анағұрлым радикал сыншыларының біріне айналды. Басқалар 
қиындықтарды мойындайды, алайда түрлі әдістермен марксизмнің заманауи 
қоғамға бейімделуіне бағытталады (Brugger, 1995; Kellner, 1995). Бұл өзгеріс- 
терге түрлі әдістер арқылы бейімделуге тырысқан марксистік теорияшылар 
үшін әлеуметтік өзгерістер үлкен мәселелер туындатты. Сондай-ақ марксистік 
әлеуметтік теорияның «өркендеу дәуірі» аяқталды делінді. Марксистік әлеу- 
меттік теорияшылар өмір сүруін тоқтатпайды, алайда әлеуметтанудың жаңа 
тарихында бүрынғыдай дәрежеде қуатты серпін туғыза алмайды.

Неомарксистік теориялар жаһандану жағдайында әлемдегі теңсіздік пен 
өзге де әділетсіздік нәтижесінде бай елдер бай бола береді, кедей елдер кедей- 
лене түседі деген түсінік қалыптасқан кезде (Stiglitz, 2002) бүрынғы дәреже- 
сіне жете алмаса да, кіші ренессансты бастан кешіп жатыр (Hardt and Negri, 
2000). Көптеген марксист авторлардың ойынша, міндетті түрде ауыздықтал- 
ған капитализммен және қанағатсыздықпен қоян-қолтық бірге жүретін жаһан- 
дану бүкіл әлемнің ашық болуына ықпал етті (Ritzer, 2004). Егер, шындығын- 
да, жоғарыда айтылғандай, қайшылық барған сайын асқына түссе, жаһандық 
капиталистік экономикаға қолдануға келетін марксистік теорияға қызығушы- 
лық туындауы әбден мүмкін.

Феминистік теорияның қиындықтары

1970 жылдары америкалық ғалымдар марксистік теорияны мойындай баста- 
ған кезде әлеуметтану саласынан тыс жаңа теориялық ағым пайда болды, ол 
марксизм бағытындағы ғалымдарға, тіпті Маркс теориясының өзіне бәсекелес 
бола бастады. Бүл радикалды әлеуметтік ойлардың ең кейінгісі -  заманауи 
феминистік теория (Rogers, 2001). Батые қоғамдарында 500 жыл бүрын жа- 
зылған феминистік шығармаларды көруге болады және 150 жыл бүрын әйел- 
дердің үйымдасқан саяси қозғалысы болғаны да тарихтан белгілі. Америкада 
1920 жылы әйелдер еркектерден кейін 55 жылдан соң дауыс беру құқығына ие 
болды. Осы ерекше жеңістен кейінгі 30 жыл ішінде америкалық әйелдер қоз- 
ғалысы ауқымы жағынан да, қуаты жағынан да біршама әлсіреп қалды да, 1960 
жылы қайтадан күшейді.

Феминистік белсенділіктің жаңа формасының пайда болуына үш фактор 
эсер етті: сол түстағы сыни ойлаудың жалпы атмосферасы; соғысқа қарсы және 
студенттік, азаматтық қүқық қозғалыстарға қосылған, бірақ сол қозғалыстарда 
либералдар мен радикал ерлердің әйелдердің белсенділігіне деген қатынасы- 
нан туындаған сексизмге байланысты әйелдер қозғалыстары көшбасшылары- 
ның ашу-ызасы (Densimore, 1973; Evans, 1980; R. Morgan, 1970; Shreve, 1989), 
сондай-ақ әйелдердің жүмысқа орналасу, жоғары білім алу барысында сезіле- 
тін дискриминация мен кемсітушілік (Bookman and Morgen, 1988; Garl and, 
1988). Осы себептер үшін, әсіресе соңғысының салдарынан, әйелдер қозғалы- 
сы 1960 жылдары басқа ағымдардың бәсеңдеп қалғанына қарамастан, XXI ға- 
сырда да жалғасын тапты. Осы жылдар ішінде әйелдердің белсенділігі көпте- 
ген қоғамдарды қамтитын халықаралық құбылысқа айналды.

Бұл халықаралық әйелдер қозғалысының ең басты объектісі -  әйелдерге 
арналған жана әдебиеттін пайда болуы, ол, өз кезегінде, әйел өмірі мен ба- 
сынан кешкен қиындықтарын ашық түрде көруге және талқылауға мүмкін- 
дік берді. Ол әдебиетті әйелдерді зерттеу немесе әйелдер туралы гылым деп
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атауға болады, олар түрлі мемлекеттер жазушыларының шығармашылық өрі- 
сін кеңейтті, университет қабырғасында пайда болып, тек қоғам алдына емес, 
арнайы академиялық аудиторияға да ұсынылды. 1990 жылдары бұл теория 
интерсекциялық әдісті қамтыды (Р. Collins, 1990). Интерсекциялық теория- 
шылар «қысым корсету мен дискриминация қоғамдық фактімен емес, гендер, 
нәсіл, тап, сексуалдыққа және икемділікке байланысты» дейді.

Феминистік теория гендерлік аспектілер мен сексуалдықты кен мағынада 
зерттеген еңбектерді қамтыды. Бұл ілімнің үлкен бөлігі квир теория деп ата- 
латын теориялық перспективасынан туындады. Квир теориялар 1990 жыл- 
дардың басында түрлі ғылыми конференциялар, саяси үйымдар мен мақала- 
лар жарияланымдарынан туындады. Онын теориялық тамыры феминистік 
зерттеулер, әдеби сын, әсіресе әлеуметтік конструктивизм мен постструкту- 
рализмді қамтитын түрлі салалардан бастау алды. Сондай-ақ квир теориясы 
саясатты да қамтиды, олардын ішінде ACT UP және Queer Nation атты топтар 
мен квир саясаттың үлкен жобасы бар. Академиялық түрғыдан квир теория 
Мишель Фуконың, Джудит Батлердің, Ева Кософски Седвиктің, Тереза де 
Лоуретистің ертеректегі еңбектерінен бастау алады.

Квир теориясы нақты интеллектуалды идеяларды қамтиды, біздің кім еке- 
німізді анықтамайтын, түрақты және белгіленген бірегейлік түжырымдарына 
негізделген. Дүрысы, бірегейлік тарихи және әлеуметтік түрғыда қалыптасқан 
ағымдық әрі даулы процесс ретінде де қарастырылады. Бүл түлғалардың гей 
немесе лесбиян болуы міндет емес. Квир теориясы гомосексуалды немесе ге- 
теросексуалды бірегейлікті түсіндіруге тырыспайды, ол гомосексуалды және 
гетеросексуалды ерекшелікке еріктілік, мінез-құлық, әлеуметтік институттар 
мен әлеуметтік қатынастар түрғысындағы білім мен билік феномені ретінде 
қарайды. Осылайша, квир теориясы сексуалдықты басты мәселе ретінде қа- 
растырса да, оны зерттеу гейлер мен лесбияндарды зерттеуге қарағанда әл- 
деқайда интеллектуалдықты қажет етеді. Расында, квир теориясы әлеуметтік 
өмірді түтастай қарастырады: барлық әлеуметтік институттар мен түлғалар 
жыныстық жекелік және жыныстық көрініс арқылы қалыптасады.

Феминистік мектеп көп жобалы еңбектермен және квир теориясымен те- 
ңесе түрып, адамдарды жыныс пен сексуалдылығына қарай жіктейтін жүйе- 
нің күрделілігін сипаттайтын көп деңгейлі бейнені ұсынады. Ол әлемге ген
дер мен сексуалдылық түрғысынан қарайды, әлемімізді қүру барысында тап, 
жас, жыныс, нәсіл, міндетті гетеросексуалдық пен геоәлеуметтік теңсіздіктің 
қатынасын анықтайды. Бүл көзқарас толықтай қоғамдық өмір түсінігін өзгер- 
теді. Бүл түрғыда, феминистік теорияшылар әлеуметтану теорияларына қарсы 
шыға бастады, әсіресе оның классикалық үлгісі мен ерте кезеңдегі зерттеулер- 
ге қарсылық білдірді.

Нәсіл және отаршылдық теориялар
Заманауи әлеуметтік теорияның тағы бір маңызды жаңалықтары нәсілшілдік 
пен отаршылдық теориясы дүниеге келді. Олардың өз кезіндегі және бүгінгі 
таңдағы маныздылықтарына қарамастан, ғалымдар нәсілшілдік пен отаршыл- 
дық теориясына көп көңіл бөлмеген. Нәсіл, У.Э.Б. Дюбуа ([1903] 1996) айт- 
қандай, өзінің америкалық және жаһандық қогамда басты үйымдастырушы- 
лық қызмет атқаратыны үшін маңызды. Барлық заманауи нәсіл теориялары 
нәсілдің табиғи, биологиялық категория еместігімен келіседі. Керісінше, ол
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уақыт пен орынға қарай өзгере алатын әлеуметтік құрылым. Осы тұрғыдан 
келгенде, заманауи нәсілдердің құрылымында отаршылдықтың алатын орны 
ерекше маңызды. Қазіргі біздің түсінігіміздегі нәсіл отаршылдыққа дейін бол- 
маған (О т і and Winant, 2015). XVI ғасырдан бастап, XX ғасырдың ортасына 
дейін еуропалық елдер Африкада, Азияда, Латын Америкасында, Солтүстік 
Америкада өз отарларын қүрды. Әлеуметтік дарвинизм сияқты, нәсілдік ие
рархия нәсілдік зорлық-зомбылықты заңдастыру үшін ғылыми теорияларды 
пайдаланды.

Нәсіл, әсіресе отаршылдық теориясы бойынша аса маңызды талдау жаса- 
ған автордың бірі -  Франц Фанон (1925-1961). Ол психиатр әрі философ еді, 
оның идеялары нәсіл мен отаршылдық тақырыбындағы көптеген әлеуметтік 
теорияларға ықпал етті. Фанон ([1952] 2008) Black Skin, White Masks («Қара 
нәсіл, ақ бетперде») атты еңбегінде адамдардың психологиялық жағдайын си- 
паттады. Осындай түсініктерге қатысты Дюбуа марксизмге сүйеніп, отаршыл- 
дық субъектілер «саналық құлдырауға» үшырайтыны туралы айтты (Ғапоп, 
[ 1952], 2008:170). Фанон The Wretched o f  the Earth («Қарғысқа үшыраған жер») 
еңбегінде Маркстің теориясымен қанаттанып, отаршылдық революция тео- 
риясын түжырымдауға үмтылды ([1961], 2004). Онда ұлттық сана дамуы мен 
отаршылдық үстемдіктің алдын алудағы зорлық-зомбылық революциясының 
орнын сипаттайды.

XIX ғасырдың ортасында әлемнің біраз бөлігі деколонизацияланды. Бі- 
рақ, постколониалды теорияшылардың ойынша, деколонизацияга қарамастан, 
отаршылдықтың билік қүрылымы өзгеріссіз қалды. Постколониализм тео- 
риялары әдебиеттік зерттеулерде пайда болды. Осылайша, колониалды және 
постколониалды биліктегі мәдениеттің рөлін айқындады. Мысалы, Эдвард 
Саидтың (1935-2003) пікірінше, ориентализм ғылыми салада теріс, бірақ ық- 
палды «шығыстық» қоғамдардың сипаттамасын айқындады ([1978] 2003).

Постколониалды феминизм мен трансүлттық феминизм саласындағы зерт- 
теулер әйелдердің нәсіл мен топ, жыныс пен отаршылдық интерсекциясының 
әсерін қарастырды. Ол әдебиет теориясына негізделғендіктен, постколониал
ды идеялар әлеуметтану теориясында кең таралмаған болатын. Осы түрғыда, 
кейбір әлеуметтанушылар көрсеткендей, постколониалды идеялар заманауи 
әлеуметтік ой мен сана-сезімғе қаншалықты ықпал ететінін байқауға болады 
(Go, 2013; Steinmetz, 2013).

Қүрама Штаттарда нәсілдің бірнеше ықпалды теориялық топтары бар. 
Біртұтас нәсілдің заманауи зерттелуі сыни көзқарас арқылы анықталады. Ол 
сыни нәсілдік теориясында және нәсіл мен нәсілшілдіктің сыни теориясында 
03 көрінісін табады. Сыни нәсілдік теория 1960 жылы азаматтық қүқық үшін 
үйымдастырылған қозғалыстардың өз күшін жоюынан бастау алады. Сондай- 
ақ тек әлеуметтік белсенділікті жандандырып қана қоймай, нәсілдің жаңа тео- 
рияларын ойлап табуға деғен қажеттіліктер туындады. Сыни нәсілдік теория 
қүқықтықжүйенің нәсілдік теңсіздікке қалай эсер ететінін зерттейді. Дәл осы 
сияқты сыни теориялар мен нәсіл теңсіздік қүрылымына көңіл бөлді, бірақ 
кең әлеуметтік көзқарас үстанымы ретінде өз позициясын үстап түра алмады. 
Әлеуметтік теорияшылар нәсілдік нақты теориялар ойлап тапты. Мысалы, 
Майкл Оми мен Ховард Уинант (2015) нәсілдік формациялардыц конструк- 
ционистік теориясын жасады. Эдвард Бонилла-Силва (2014) тцске цатыссыз 
нәсілшілдік теориясын ұсынды. Жақында ғана Эмирбайер мен Десмонд (2015) 
НӘСІЛДІҢ жүйелік теориясы атты зерттеуін жарыққа шығарды. Олардың ай-
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туынша, нәсілдік қасиет бойынша эмпирикалық зерттеу дәстүрлері болғаны- 
мен, әлеуметтану зардап шекті, себебі нәсілдік теорияның жалпы ортақ тео- 
риясы болған жоқ. Олардың ұстанымы Бурдьенің «өрістері» ұғымына негіз- 
делді және нәсіл мен нәсілшілдік әлеуметтік тәртіптің әртүрлі деңгейлерінде 
қалай жүзеге асатынын көрсетті.

Соңында, ғылыми танымның жаңа аймақтары пайда болды, олар нәсілшіл- 
дік пен отаршылдық қалдығынан қүтылуға тырысуда немесе қорыта келгенде, 
Батыс білімін қайта қарастырумен айналысуда. Сонымен теорияның өзі нәсіл- 
дік айырмашылықтың аражігін бөлген Батыс біліміне сүйенген үғым ретінде 
қарастырылды. Теория батыста орныққан теориялардың нәсілдік айырмашы- 
лықтарының қайта жаңғыртуын көрсетеді. Батыс теориясына өзгерістер енгізу 
мақсатында Райен Коннелл (2007) сияқты ғалымдар мемлекеттану ғылымы- 
мен де айналысты (А. Simpson and Smith, 2014; L. Simpson, 2011). Олар оң- 
түстіктегі (Үндістан, Латын Америкасы, Иран) және жергілікті халықтардың 
(аборигендер, тұрақты солтүстік америкалықтар) арасында туындап жатқан 
әлеуметтік теорияларға назар аударды. Жоғарыда аталып өткендей, феминис- 
тік көзқарас және төменде көрсетілген постмодернистік көзқарас сияқты, олар 
теория мен оны жүзеге асыру туралы дәстүрлі ұғымдарға қарсы шығады.

Структурализм және постструктурализм
Осы сұраққа қатысты барлық жағдайлар, жоғарыда атап өткендей, структура- 
лизмге деген қызығушылықтан туындады (Lemert, 1990). Біз структурализм 
туралы пікірді структуралистік бағыттың қолдаушылары арасындағы негізгі 
айырмашылықтарды сипаттау арқылы қалыптастыра аламыз. Кейбіреулері 
«сананың терең қүрылымы» үғымына көңіл бөліп, аталмыш феноменнің сы- 
рын түсіндіреді. Олардың ойынша, бүл бейсаналық қүрылымдар адамдарды 
өздері қалағандай ойлауға және әрекет етуге итермелейді. Осындай көзқарас- 
тың мысалы ретінде психоаналитик Зигмунд Фрейдтің шығармашылығын 
алуға болады. Озге структуралистер қоғамның көзге көрінбейтін ең ірі қүры- 
лымдарын басты орынға қойып, оларды адам іс-әрекетінің негізгі көзі деп қа- 
былдайды. Маркс кей кезде структурализмнің осы түрін үстанды, өйткені ка- 
питалистік коғамдағы көрінбейтін экономикалық құрылымға назар аударды.

Енді біреулер құрылымдарды әлеуметтік әлемді қүрайтын үлгілер ретін- 
де қарастырады. Ақырында, структуралистердің тағы бір тобы индивидтер 
мен қоғамдық қүрылымдар арасындағы диалектикалық байланысты зерт- 
теумен айналысты. Олар сана құрылымы мен қоғам құрылымы арасындағы 
байланысты зерттеді. Бүл көзкарастың қалыптасуына антрополог Клод Леви- 
Стросстың еңбектері тиісті дәрежеде ықпал еткені даусыз.

Структурализм әлеуметтану шеңберінде дамыды, әйтсе де әлеуметтанудан 
тыс структурализмнің ерте кезеңгі алғышарты саналатын қозғалыстар постп- 
структурализмнің (Lemert, 1990; С. McCormick, 2007) пайда болуына алып 
келді. Мишель Фуко постструктурализмнің негізгі өкілі ретінде танылды 
(Dean, 2001; J. Miller, 1993), тағы біреуі -  Джордж Агамбен. Өзінің ертедегі 
жүмыстарында Фуко қүрылымдар туралы жазған, кейінірек ол қүрылым ше- 
гінен асып, билік пен білім арасындағы тәуелділік құрылымымен айналыса 
бастады. Жалпылай алғанда, кең ауқымда жүмыстар жүргізу үшін постструк- 
туралистер құрылымның маңызын түсінген, олар оның шегінен де асып, басқа 
мәселелерді де қамтыған.
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Постструктурализм тек өз алдына маңызды емес, өзінің постмодерндік 
әлеуметтік теорияның алғышарты болуымен де (келесі бөлімдерде аталып 
өтетін болады) ерекшеленеді. Расында, постструктурализм мен постмодер- 
нистік әлеуметтік теорияның аражігін ажырату қиын, тіпті мүмкін емес деуге 
болады. Осылайша, Фуко постструктуралист, көбінесе постмодернист ретінде 
бағаланады, ал постмодернист атауы берілген Жан Бодрийяр ([1972] 1981) өз 
қызметінің басында-ақ постструктуралист деген атаққа ие болған.

XX ғасыр соңындағы әлеуметтану теориясындағы  
зерттеулер

Осыған дейін біз XX ғасырдың соңына дейін өзектілігін жоғалтпаған тақы- 
рыптарды қозғадық, бұл бөлімде сол кезде де және осы күнге дейін маңызын 
жоймаған ірі үш бөліммен: микро- және макроинтеграциямен, агенттік-қүры- 
лым интеграциясы және теориялық синтезбен танысамыз.

Микро- және макроинтеграция
Соңғы жылдардағы еңбектерде көптеген әлеуметтік теориялар микро- және 
макродеңгейдегі талдау арасындағы тәуелділікті зерттеуге бағытталды (Bar
nes, 2001; Berk, 2006; J. Ryan, 2005a). Ритцер микро- және макроинтеграция 
америкалық әлеуметтануда 1980 жылдары пайда болып, 1990 жылдары ең ма- 
ңызды мәселелердің қатарында қала берді дейді (Ritzer, 1990). Микро- және 
макроинтеграцияның заманауи америкалық білімге әсерін еуропалық әлеу- 
меттанушы Норберт Элиастың шығармашылығы айқындай түсті, ол макро- 
деңгейдегі қалып пен микродеңгейдегі әрекет түрлері арасындағы қатынасты 
анықтауға тырысты (Kilminister and Mennell, 2011; Van Krieken, 2001).

Макро-микродеңгейлі талдаулар арасындағы байланысты анықтауға ар- 
налған бірқатар еңбектер мен теориялар бар. Өз жұмысында Ритцер (1979,1981) 
интеграцияланған әлеуметтік парадигманы жасап шығаруға тырысқанын, ол 
макро-микродеңгейлерді объективті де, субъективті де формада байланысты- 
ру қажеттігін жазды. Осылайша, әлеуметтік анализдің бірден төрт сатысымен 
жүмыс істеу керек; микросубъективтілік, макросубъективтілік, микрообъек- 
тивтілік пен макрообъективтілік. Джеффри Александер (1982-1983) «көп өл- 
шемді әлеуметтануды» ойлап тапты, оның нысаны талдау деңгейлері болды 
және Ритцердің үлгісіне үқсас келеді.

Джеймс Коулман (1986) микродан макроға өту мәселелерін қарастырса, 
Аллен Лиска (1990) Коулманның түсінігін кеңейткен, сонымен қатар микро
дан макроса өту мәселелерін зерттеген. Кейінірек Коулман өзінің «микродан -  
макроса» моделін кеңейтіп, экономикадан алынсан рационалды таңдау көзқа- 
расына несізделсен микро- және макроқатынастарды зерттеумен айналысты 
(келесі асенттік-құрылым интесрациясы бөлімін қараңыз).

Агенттік-құрылым интеграциясы
Қүрама Штаттарындасы микро- және макроинтесрацияса десен қызысушы- 
лықтың артуымен қатар, Еуропада асенттік-кұрылым интеграциясына бетбұ- 
рыс күшейе түсті (J. Ryan, 2005b; Sztompka, 1994). Ритцер микро-макродең-
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геилерді америкалық теорияның негізгі мәселесі ретінде қарастырып жатқан 
кезде Маргарет Арчер (1988) еуропалық әлеуметтік теориядағы негізгі мәселе 
ретінде агенттік-құрылым итеграциясын зерттеді. Микро-макро- және агент- 
тік-құрылым интеграцияларына арналған әдебиеттердің ұқсастықтарына қа- 
рамастан, олардың арасындағы көптеген айырмашылықтарды табуға болады 
(Ritzerand Gindoff, 1992, 1994). Мысалы, агенттік ретінде микродеңгейде қа- 
растырылғанымен, еңбек одақтары сияқты, ұжымдар да агенттік ретінде Kepi- 
не алады. Керісінше, құрылымдар макродеңгейде таныстырылатын болса, біз 
оларды микродеңгейде де таба аламыз. Осылайша, біз осы екі бағыт арасына 
теңдік белгісін қою барысында және оларды өзара байланыстырғанда мұқият 
болуымыз керек.

Агенттік-құрылымдық интеграция мәселесі тұрғысынан қазіргі еуропалық 
әлеуметтік теорияда төрт негізгі көзқарас бар. Біріншісі -  Энтони Гидденс- 
тің (Giddens, 1984; Stones, 2005b) құрылымдау теориясы. Гидденстің агенттік 
пен құрылымды «дуальді» (екіжақты) деп тануы оның ұстанымының негізгі 
нүктесі болып табылады. Бұл олардың бір-бірінен беліне алмайтынын, яғни 
агенттік құрылымға байланған, ал құрылым агенттікке байланған дегенді 
білдіреді. Гидденс құрылымды қажетті міндеттеме деп ойлаудан бас тарта- 
ды (мысалы, Дюркгейм сияқты), бірақ оның құраушы да, мүмкіндік беруші 
де қасиеттерін мойындайды. Маргарет Арчер (1982) агенттік пен қүрылым- 
ға дуальді деп қарауға болады деп ойламайды, дегенмен дуализм керінісі 
деп қарастырады. Демек, агенттік пен қүрылым белектене алады және бе
лек болуы керек. Оларды ажырата отырып, біз біріншісінің екіншісіне деген 
қатынасын толық талдай аламыз. Арчер (1988) езінің әдебиеттегі мәдениет 
пен әрекеттің бір-біріне деген қатынасын айқындағаны және агенттік пен 
құрылымдық арасындағы ортақ теорияны дамытқаны үшін танымал болды 
(Archer, 1995). Гидденс пен Арчер британдық болса, агенттік пен қүрылым 
интеграциясының қатынасын зерттеген осы заманның үшінші түлғасы болып 
француз Пьер Бурдье (Bourdieu, 1977; Bourdieu and Wacquant, 1992; Swartz, 
1997) аталады. Бурдьенің шығармашылығында агенттік пен қүрылым табиға- 
ты тереңірек ашылған. Габитус -  адамдардыц әлеуметтік әлеммен қатынасы 
нәтижесінде қалыптасқан ұлтаралық сипаттағы психологиялық, когнитив- 
ті қүрылым. Габитус қоғамды қалыптастырады әрі езі сол қоғаммнан пайда 
болады. Өріс (the field) -  объективті жағдайлар арасындағы қатынастар же- 
лісі. Өріс қүрылымы индивидтер немесе үжым болсын, агенттерді шектеу- 
ге мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, Бурдьені габитус пен epic арасындағы 
байланыс қызықтырды. Демек, epic пен габитус арасында диалектикалық 
қарым-қатынас бар.

Агенттік-қүрылым интеграцияның соңғы негізгі теорияшысы -  неміс әлеу- 
меттанушы ойшылы Юрген Хабермас. Хабермас туралы заманауи сыни тео- 
рияға еңбек сіңірген адам ретінде айтып еткен болатынбыз. Хабермас (1987а) 
агенттік пен қүрылым мәселелерімен де айналысты, оны «емір-әлемді отар- 
лау» түрғысынан қарастырды. Өмір-әлем -  микроәлем, онда адамдар езара қа- 
рым-қатынас жасайды әрі байланысады. Жүйенің түп тамыры емірлік аймақ- 
та орналасады, ең ақырында, езінің жеке қүрылымдық сипаттарын дамытуға 
алып келеді. Ол күрылымдар езара жеке дамығандықтан, емірлік аймақты ба- 
қылауға деген қажеттілік арта түседі. Қазіргі әлемдік жүйе «отарлауға», яғни 
емір кецістігін бақылауға алып келді.

Осы белімде сез болған теорияшылар агенттік пен қүрылым интеграция-
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сындағы мәселелерді жүйелеген жетекші мамандар (әсіресе Бурдье, Гидденс 
пен Хабермас) ғана емес, бүгінгі күннің танымал теорияшыларына айналды. 
Бурдье қайтыс болғанмен, Гидденс пен Хабермас әлі де жаһандану мен қорша- 
ған орта секілді такырыптарға қатысты еңбектер жазып, түрлі пікірталастарға 
қатысуда. Ең ықпалды теорияшы -  француз Мишель Фуко (алдыңғы бөлім- 
дерде талқыланады). Америкалық теорияшылардың (Мид, Парсонс, Хомане 
және т.б.) үзақ мерзімғе созылған үстемдік дәуірінен кейін әлеуметтік теория 
орталығы қайтадан өз отаны -  Еуропаға ауысты. Одан бөлек Недельманн мен 
Штомпка қырғи-қабақ соғыстан кейін және коммунизмнің күлдырауынан 
соң біздің «Еуропадағы әлеуметтанудын алтын ғасыры куәғерлеріне» айнал- 
ғанымызды дәлелдеді (1993:1). Осы түсініктің дұрыстығына бүғінғі таңдағы 
теориялық еңбектердің түп неғізін еуропалықтардың жазғаны дәлел бола ала- 
ды. Оған коса 1998 жылы әлеуметтік теория саласындағы ықпалды журнал 
European Journal o f Social Theory жарық көрді.

Теориялық синтез

Микро- мен макро-, ағенттік пен күрылым бағыттары 1980 жылдары пайда 
болып, екеуі де элеуметтануда 1990 жылдарға дейін жоғары позицияда түр- 
ды. Олар жалпы кен арналы ағымға бастау болды, 1990 жылдардың басында 
басталған теориялық синтезғе бағыт берді. Реба Льюистің (1991) пікірінше, 
әлеуметтанудың салыстырмалы томен деңғейі үлкен интеғрацияға апарар 
жолда жіктелғен болуы мүмкін, әрі ол пәннің мәртебесін көтеруі ықтимал 
еді. Мүнда біз екі не одан көп әртүрлі теориялардың ашық түрде біріғуіне 
деғен талпынысты байқай аламыз (мысалы, қүрылымдық символизм мен 
символикалық интеракционизм). Ондай талпыныстар әлеуметтік теория 
тарихында көбірек кездеседі (Holrnwood and Stewart, 1994). Сонымен катар 
әлеуметтік теорияда жаңа синтетикалық қызметтің екі айрықша сипаты ай- 
қындалды. Біріншіден, ол кең таралған әрі синтездің біртарапты талпыныс- 
тарымен шектелмеген. Екіншіден, оның мақсаты, ең бастысы -  барлық әлеу- 
меттік теориялардың орнын басатын үлкен синтезделғен теорияны жасап 
шығару емес, теориялық идеялардың салыстырмалы түрде кең синтезделуі. 
Бүл синтезделғен енбектер осы тарауда талқыланған көптеген теориялардың 
арасында аталып өтті.

Кейіннен әлеуметтанудан тыс перспективаларды әлеуметтік теориялар- 
дың ішіне енғізуғе тырысты. Мәселен, әлеуметтік және саяси теорияларды 
біріктіруғе тырысатын «әлеуметтік және саяси ой» атты бірнеше зерттеу 
бағдарламалары бар. Шынында да, шыққанына көп болмаса да, жоғарыда 
көрсетілғен European Journal o f Social Theory журналының негізғі қағидала- 
рының бірі -  «Классикалық ойларды қайтадан пайымдап, әлеуметтік және 
тұжырымдардын арасындағы бөліністі жою» болды (Delanty, 1998:1; see 
also В. Turner, 2009). Бұл деғеніміз -  қазірғі әлемдеғі оқиғаларды дүрыс тал- 
дау пәнаралық перспективаларды талап етеді деғен сөз. Theory, Culture and 
Society, сонымен катар Body and Society журналдары негізғі заманауи әлеу- 
меттік теориялар мен пәнаралық перспективаларды қамтиды. Биолоғиялық 
идеяларды әлеуметтануға, соның нәтижесінде социобиолоғия (Сгірреп, 1994; 
Maryanski and Turner, 1992) және аффект теориясына (Clough, 2008; Gregg 
and Seigworth, 2010; Massumi, 2002) енғізуге деген ынта болды. Экономиканың 
дамуы нәтижесінде рационалды таңдау туындады, ол элеуметтанудан баска
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өзге де білім салаларын қамтыды (Coleman, 1990; Heckathorn, 2005). Жүйе- 
лік теорияның тамыры XX ғасырдағы қолданбалы ғылымға жатады. Никлас 
Луман ([1982] 1995) жүйелік теориялар тізбегін қүрудың керемет үлгісін көр- 
сетті, оның әлеуметтік әлемде қолданылуы әбден мүмкін еді.

Модерн және постмодерн теориялары

XX ғасырдың соңына қарай күннен-күнге қоғам мен қоғамдағы айқын теория
лар даму үстінде ме деген сұрақтың өзектілігі артып келді.^ Теорияшылардың 
шығармашылық топтарының бірі (мысалы, Юрген Хабермас, Зигмунт Бауман 
мен Энтони Гидденс) біздін өмір сүріп жатқан кезеңіміз заманауи деп атала- 
ды, әлеуметтік ойшылдарымыз біздің қоғамды болашағы зор қоғам деп ойла- 
ды. Осы орайда біз теорияларға сай қатынастар қүра аламыз деп есептеді. Ой- 
шылдардың басқа тобы өзгешелеу үстанымда болды (мысалы, Жан Бодрийяр, 
Жан-Франсуа Лиотар мен Фредрик Джеймисон), олардың ойынша, қоғамның 
өзгергені соншалықты -  біз қазір постмодернизациялық деп аталатын заманда 
өмір сүреміз. Модернистер мен постмодернистер арасындағы айтыс өрши түс- 
ті, олар теорияның дамуына эсер етті.

Модернді жақтаушылар

Барлық атақты классик теорияшылар (Маркс, Вебер, Дюркгейм мен Зиммель, 
Ду Бойс, Гилман) заманауи өмірге қызығушылық танытқан болатын, олар артық- 
шылықтар мен кемшіліктерге үңілетін (Sica, 2005). Олардын сонғысы -  Вебер. 
Эрине, элем XX ғасырдың басынан бастап қатты өзгерді. Заманауи теорияшылар 
бүл күрт өзгерістерді мойындайды, кейбір теорияшылар бүгінгі элем мен өткен 
ғасырдың аяғындағы элемнің арасындағы алшақтықтан гөрі үқсастық көп дейді.

Местровиц (1998:2) Энтони Гидденсті «модерннің үздігі» деп атады. Гид
денс (1990, 1991,1992) «радикалды», «жоғары» жэне «кеш» заманауилықдеген 
терминдерді қолданды, заманауи қоғам мен бүгінгі күннің қалпын сипаттады, 
бүрында айтылған сол қоғам болғанымен, классикалық теорияшылар сипатта- 
ған қүбылыстарда ажырамас байланыс барын да, ерекшелік барын да айқын- 
дай түсті. Гидденс бүгінгі заманды басқаруға келмейтін «қуатты күш» ретінде 
қарастырады. Ульрих Бектің (1992, 2005а, Ekberg, 2007; Jensen and Blok, 2008; 
Then, 2007) айтуынша, модернизмнің классикалық кезеңі өндірістік қоғаммен 
байланысты болды, ал жана заман «тэуекел қоғамы» сипатымен ерекшеленеді. 
Егер классикалық жаңашылдықтың негізгі мэселесі -  байлық пен оның тара- 
тылуы болса, жана заманның негізгі мэселесі -  тэуекелді минимализациялау 
мен жою, сондай-ақ оны басқару (мысалы, ядролық апат). Юрген Хабермас 
(1981, 1987b) жаңа заманды «аякталмаған жоба» деп қарастырды. Осыдан 
Вебердің заманындағыдай, қазіргі күндегі негізгі мэселе рационализм екенін 
анықтауға болады. Утопиялық мақсат, не дегенмен, максималды түрде «жүйе» 
ретінде жэне «өмір-элем» сипатында да рационалдау болып саналады. Чарльз 
Тейлордың (1989, 2004, 2007) айтуынша, жаңа дэуірдегі түжырымдама қоғам 
мен мэдениет жэне мораль идеяларынан тыс. Ритцердің (2013) ойынша, ра
ционализм бүгінгі элемдегі негізгі үрдіс жэне Веберді толғандырған рациона- 
лизмнің «темір торына» түскен жастық мэселелері бар. Егер Вебер бюрокра- 
тияға баса көніл белее, бүгінде біз жылдам дайындалатын тағамдар желілері-
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нің мысалында үрдістің парадигмасын қарастырамыз. Қазіргі кезеңде Ритцер 
осы процестің парадигмасын жылдам тамақтану мейрамханалар ретінде көре- 
ді және шартты рационалдықтың өсуін қоғамның макдональдтандыруы деп 
атайды. Зигмунт Бауман (2000, 2003, 2005, 2006, 2007b, 2010, 2011; Bauman 
and Lyon, 2012) «ағымды» элем деп атайтын модерндік талдаулар топтамасын 
шыгарды.

Постмодернді жақтаушылар
XX ғасырдың соңы постмодернизмнің шарықтап тұрған кезеңі болды (Crook, 
2001; Kellner, 1989a; Ritzer, 1997; Ritzer and Goodman, 2001). Өзін постмодер
нист деп санайтындардың катары бірте-бірте көбейіп, постмодернизм әлеу- 
меттік теорияларға айрықша ықпал ете бастады. Біз постмодернизм мен пост- 
модернистік әлеуметтік теориялар арасындағы айырмашылықты парықтай 
білуіміз керек (Best and Kellner, 1991). Постмодерн дегеніміз -  тарихи дәуір, 
модерн кезеңінің орнын басқан уақыт.

Постпмодерндік әлеуметтік теория -  ол постмодерн туралы ойлаудың 
жолы, әлем өзгергені соншалықты -  ол ойлаудың мүлде басқа әдістерін, әлем- 
нің сантүрлілігі ойлаудың жаңа әдістерін талап етеді. Постмодернистер жо- 
ғары бөлімдерде айтылған теориялық перспективалардан және XX ғасырда 
ойшылдар 0 3  теорияларында көрсеткен әдістерден бас тартуға бейім болды.

Мүмкін, постмодерннің көрінісі әлеуметтік теорияшылар қанша болса, 
соншалықты шығар. Осы жүмысты жеңілдету үшін біз постмодернистердің 
ішінде айрықша дараланатын Фредрик Джеймисон (1984, 1991) сипаттамала- 
рының кейбір негізгі элементтеріне сүйене отырып, түсіндіріп көрейік. Бірін- 
шіден, постмодерн -  сырты жок тек жеңіл әлем, онда әлем жасанды (мысалы, 
Диснейлендтегі джунглилер арасындағы круизді біз окиға деп атай алмай- 
мыз). Екіншіден, бүл әлем эмоция мен аффектілерінде көптеген кемшіліктер 
бар. Үшіншіден, тарихта өзінің накты орнын жоғалткан: өткен, казіргі уакыт 
пен болашак арасындағы накты аражікті ажырату киын. Төртіншіден, жылдам 
дамушы өндірістік технологиялардың (мысалы, автомобильді күрастырушы 
контейнерлер) орнына постмодерн коғамында акылсыз ететін технологиялар 
колданады (мысалы, теледидар). Қалай айтсак та, постмодернистік коғам мо
дерн коғамынан катты ерекшеленеді.

Мүндай әлем ойлаудың мүлдем баска үлгісін кажет етеді. Розено (1992; 
Ritzer, 1997) постмодернистік ойлау жолын зерттеу барысында заманауи ой- 
лау сипатына тән келетін кағидаларды колданган. Біріншіден, постмодернис
тер көптеген әлеуметтік теорияшылардың үсынған багытты, яғни әр елде жүр- 
гізілетін үгіт-насихатты дүрыс емес деді. Оның орнына постмодернистер тү- 
сіндіру жүмыстарын шектеуді немесе мүлде алып тастауды дүрыс деп санады. 
Екіншіден, пәндер арасындағы шекараны аныктау кажеттілігі бар: әлеуметта- 
ну (әлеуметтік) теориясы деп аталатын белгілі бір іспен айналыскан жөн, ол 
философиялык түжырымдамадан немесе беллетристикалык хабарламадан өз- 
геше болуы керек деді. Үшіншіден, постмодернистер өз окырманын таңғалды- 
руға бейім келеді, академиялык накты дискурс өткізумен кызыкпайды. Акы- 
рында, коғамның болмысына назар аударудың орнына (мысалы, капиталистік 
не рационалды эксплуатацияны зерттеумен), постмодернистер коғамның пе- 
рифериялык аспектілеріне токталғанды жөн көреді.

Постмодерн теориясы өркендеудің жоғары нүктесіне жетіп, казір күлдырап
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бара жатса да, ол әлі де теорияға ықпал етіп отыр. Бір жағынан қарағанда, осы 
теорияға үлкен үлес қосылып жатыр (Powell and Owen, 2008). Екінші жағы- 
нан қарасақ, бүгінгі таңда постмодерн теориясын қазіргі әлемнің талдауынсыз 
және оның модерн теориясына сыни пікірлерін ескермей отырып жүйелеу өте 
қиын.

XXI ғасырдағы әлеуметтік теория

Теориялық интеграция, модернизм мен постмодернизм аясындағы талқы- 
лау өзекті болғанымен, ол нақты жүзеге асқан жоқ. XXI ғасырдың басында 
(В. Turner, 2009) әлеуметтік теорияны жаңарту мақсатындағы еңбектер пайда 
бола бастады. Бүл кітаптағы теориялар аса қүнды әрі олардың маңыздылығы 
арта берері даусыз. Теория әрдайым тарихқа айналған талқылауларға негізде- 
леді, Бүл теорияның қай жерде екенін және қайда бағытталып бара жақтанын 
білуді талап етеді. Осы мақсатта бүл бөлімде XXI ғасырдың басында ерекше 
өзекті болған түтыну, өндіріп-түтыну, жаһандану, ғылым мен техника сияқты 
салаларды қарастырамыз. Көріп отырғанымыздай, бүл салалардын әрқайсысы 
әлеуметтік теорияларды жаңа және әртүрлі бағыттарға жетелейтін теориялық 
бастама болды.

Тұтыну теориялары

Өз мәселелері мен болашағы бар өндірістің дамуы шарықтау шегіне жеткен 
кезде әлеуметтану теориясы да үзақ уақыт бойы «өндіріске бағытталды». Бүл 
дегеніміз — теориялар да өндіріске, өндірістік үйымдарға, еңбек пен еңбек ету- 
шілерге бағытталды деген сөз. Бүл қүбылыс марксистік және неомарксистік 
теорияларда анық байқалады, сондай-ақ ол Дюркгеймнің еңбек бөлінісі тура- 
лы түжырымдамасы, Вебердің Батыстағы капитализмнің дамуы және әлемнің 
басқа бөліктерінде сәтсіздікке үшырағаны туралы жазған еңбектері, Зиммель- 
дің адамның өмір сүруіне қажетті өнімдердің күрт көбеюі салдарынан пайда 
болған мәдениет трагедиясы, Чикаго мектебінің жүмыс берушілер мен қыз- 
меткерлер, басқарушылар мен қызмет етушілер арасындагы конфликт теория
сы аясында зерттеуі сияқты көптеген теорияларда кездеседі. Әйтсе де түтыну 
мен түтынушы мәселесіне аз назар аударылды. Оның ішінде Торстейн Веблен- 
нің ([1899] 1994) «демонстративті түтыну», Зиммельдің ақша ([1907] 1978) 
мен сән ([1904] 1971) туралы ойлары сияқты талдаулар болуына қарамастан, 
негізінде, әлеуметтік теорияпіылар өндіріске Караганда түтыну мәселелері ту
ралы әлдеқайда аз зерттеді.

Постмодерндік әлеуметтік теория постмодернистік қоғамды түтынушы 
ретінде анықтады, бұл теория бойынша түтыну бірінші орындағы маңызды 
мәселе болып табылады. Ең атақты туындылардың бірі -  Жан Бодрийярдың 
([1970] 1998) The Consumer Society («Түтынушылар қоғамы») атты талдау ең- 
бегі. Липовецкийдің ([1987] 1994) сән туралы постмодерндік еңбегі постмо- 
дерндік әлеуметтік теория аясында және оның шеңберінен тыс түтыну теория- 
сына да қатысты маңызды мәселелерді қамтыды. Осы сәттен бастап әсіресе 
Батыста түтынудың маңыздылығы арта берді, ал өндіріс төмендеді. Біз тү- 
тынуға байланысты теориялық (және эмпирикалық) еңбектердің көбейгенін
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байқаймыз (Ritzer, Goodman, and Wiedenhoft, 2001; for an overview of extant 
theories of consumption, see Slater, 1997, 2005). Бүгінгі таңда тұтұнуға қатысты 
ережелерді реттейтін теориялық негізі бар көптеген еңбектер жазыла баста- 
ды. Мысалы, «Consumingplaces» («Тұтыну орыны») (Urry, 1995), «Enchanting 
a Disenchanted world: Continuity and Change in the Cathedrals o f Consumption» 
(«Көңіл қалдырған әлемнің таң қалдыруы: тұтынудың үздіксіздігі мен өзге- 
рісі») (Ritzer, 2010a) және Shelf Life: Supermarkets and the Changing Cultures o f  
Consumption («Сақтау мерзімі: супермаркеттер мен түтыну мәдениетінің өз- 
геруі») (Humphery, 1998). Біз бұл шектеулерге, сондай-ақ түтынушы, түтыну 
тауарлары мен түтыну процесіне арналған көптеген еңбектермен алдағы уа- 
қытта танысатын боламыз. Ең жаңа бағыттардың бірі -  бір уақытта өндіріп, 
сол уақытта түтынатын просьюмерлері, әсіресе интернетте және Web 2.0 (мә- 
селен, ҒасеЬоок, блоғтар) жайындағы жүмыс (Ritzer, 2009; Ritzer, Dean, and 
Jurgenson, 2012).

Жаһандану теориялары

XXI ғасырдың басында теориялық түрғыда зерттелуі тиіс өзге де мәселелер 
болғанмен, авторлардың көпшілігі жаһандану мәселесіне баса назар аударды 
(W. Robinson, 2007). Жаһанданудың теориялық түрғыдан қарастырылуы жа- 
ңалық емес. Маркс пен Вебер сияқты классикалық теорияшыларға осы тер
мин жетіспей түрды деп айтуға болады, алайда олар жаһанданудың теориялық 
түрғыдан негізделуіне үлкен үлес қосты. Сондай-ақ көптеген теориялар (мәсе- 
лен, модернизация, тәуелділік және әлем-жүйе теориясы) және теорияшылар 
(мәселен, Алекс Инкелес, Андре Гундер Фрэнк пен Иммануил Валлерстайн) 
түрлі терминдер мен өзге де теориялық түжырымдарын үсынып отырды. Жа- 
һанданудың теориялық негізін қалаушылар 1980 жылдардан (тіпті оған дейін 
де [W. Moore, 1966; Nettl and Robertson, 1968]) бастап шықты, 1990 жылдары 
жедел дами бастады (Albrow, 1996; Albrow and King, 1990; Appadurai, 1996; 
Bauman, 1998; Garcia Canclini, 1995; Meyer, Boli, Ramirez, 1997; Robertson, 1992). 
XXI ғасырдың басына карай бүл теориялар шарықтау шегіне жетті (Beck, 
2000, 2005b, Giddens, 2000; Hardt and Negri, 2000, 2004; Ritzer, 2004, 2007, 
2010b, J. Rosenau, 2003). Жаһандану теориясын: экономикалық, саяси және 
мәдени деп үш үлкен бөлімге бөлуге болады. Ең белгілісі -  экономикалық 
теориялар, өз кезегінде, олар: неолибералды және әлемдік экономикалық на- 
рық деп екі категорияға бөлінеді (e.g., Т. Friedman, 2000, 2005; see Antonio, 
2007, for a critique of Friedman’s celebration of the neoliberal market) және оғаи 
сыни көзбен қарайтын марксистік көзқарастағы теориялар (Collier, 2011; 
Hardt and Negri, 2000, 2004; W. Robinson, 2004; Sklair, 2002). Жаһандануды 
теориялық түрғыдан зерттеу маңызды болғаны соншалық -  біз оған түтас та- 
рауды арнадық (16-тарау).

Саяси теориядағы позициялардың бірі (Джон Локктың, Адам Смиттің 
және басқалардың классикалық еңбектерінен туындайды) либералды бағыт- 
та айқындалады (MacPherson, 1962), әсіресе еркін нарықты, саяси жүйелер- 
ді қолдайтын (әдетте The Washington consensus («Вашингтон консенсусы») 
[Williamson, 1990, 1997] деп аталатын) неолибералды ойлар формасында ко- 
рінеді (J. Campbell and Pederson, 2001).
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Екінші жағынан, солшыл ойшылдардың көпшілігі (Hardt and Negri, 2000, 
2004; D. Harvey, 2005) бұл көзқарасты сынға алады. Бұл жерде ұлттық мемле- 
кеттің өміршеңдігі жайлы әңгіме -  саяси теорияның басты проблемаларының 
бірі. Бір жағынан, олар ұлттық мемлекетті жаһандану дәуірінде өлі әрі әлсіз 
деп санайды. Ол ең болмағанда өзгеруі керек (Сегпу, 2010). Екінші жағынан, 
ұлттық мемлекет қалайда сақталуы керек деген тұжырымға келеді. Олардың 
бірі (J. Rosenberg, 2005) «жаһандану теориясы келді-кетті, кейбір жағдайда 
ұлттық мемлекетке қайта оралып жатыр» дейді (мәселен, Франция мен Ни
дерланды ЕО-ның конституциясына 2005 жылы вето жариялады, ЕО-дағы 
кейбір ұлттардың маңыздылығы, әсіресе Германияның; евроның дағдарысқа 
ұшырауы).

Экономикалық және саяси мәселелер үлкен маңызға ие болғанымен, мәдени 
мәселелер мен мәдени теориялар да әлеуметтануда назардан тыс қалған емес. 
Біз мәдени теорияларды ауқымы кең үш үлкен әдістемеге бөлеміз (Pieterse, 
2004). Біріншіден, мәдениеттер арасында өзгертуге болмайтын табиғи айыр- 
машылықтар бар, олар тек жаһандану барысында ғана бір-біріне ұқсауы мүм- 
кін деген түсінікке бағытталған мәдени дифференциализм (Huntington, 1996). 
Екіншіден, мәдени конвергенция жақтастары «мәдениеттер арасында маңызды 
айырмашылықтар бар, конвергенция мәдениеттердің өзара үқсастығының ар- 
туына алып келеді» деген түжырым айтады (Воіі and Lechner, 2005; DiMaggio 
and Powell, 1983; Meyer etal., 1997; Ritzer, 2004,2007,2013). Үшіншіден, жаһан- 
дық және жергілікті бір-бірімен байланыс «глокализация» (Robertson, 1992, 
2001), «гибридтелу» (Garcia Canclini, 1995) және «креолизация» (Hannerz, 
1987) сынды табиғи үрдіске алып келетін мәдени гибридтелу бар. Жаһандану 
туралы әлеуметтік ойдың басым бөлігі жаһанданудың гомогенизациямен және 
гетерогенизациямен тікелей байланысты екенін алга тартады.

Жаһанданудың түрлі теориялары мен оның соңғы нұсқалары алдағы уа- 
қытта алдыңғы катарға шығып, әлеуметтану теориясының дамуына жаңа сер- 
пін берері сөзсіз. Алайда өзге түжырымдарды да қарастыру керек.

Ғылым, технология және қотам теориялары

Теорияда жаңадан қалыптасқан бағыттардың бірі -  гъиіым мен технология 
теориясы (немесе ғылым, технология және қогам зерттеулері; осы айырма- 
шылықтарды талқылау үшін қараңыз: [Hess 1997]). Кей теорияшылар бүл са- 
ланы гылыми ілімнің тәжірибе мен күнделікті өмірмен байланысын ескерте 
отырып, техногылъш (technoscience) деп атаганды дүрыс көреді (Erickson and 
Webster, 2011).

Бүл салада ғылым мен технологиялар әлеуметтік, мәдени және жеке өмірге 
қалай ықпал ететіні зерттеледі. Зерттеу алаңы әртүрлі, гылым мен қоғамның 
байланысын да әртүрлі қырынан көрсетеді. Мәселен, ғылым мен қогамның 
теорияшылары (Р. Мертон сияқты) ғылымды әлеуметтік институт ретінде 
қарастырды. Бүгінгі теорияшылар ғылым мен қоғамды тығыз байланыста деп 
санайды, көпшілігі әлеуметтік конструкционистік көзқарасты қабылдады, 
бүл көзқарас ғылыми шынайылықты бейтарап түрде сипаттап қана қоймай, 
қоғамдық өмір мен мәндерді және идеалдарды қалыптастырады дегенді біл- 
діреді (Erickson, Webster, 2011). Дона Харавей (1991; W irth Cauchon, 2011):
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«Біз казір адамдарды киборгке айналдырған техноғылыми қоғамда өмір сүре- 
міз», -  дейді. «Мұнда қызығушылық адамдар мен технологиялар, адамдар мен 
жануарлар арасында жақсы және кері қарым-қатынас орнатады» (Haraway, 
2008). Ғылымның қазіргі заманғы теорияларының көпшілігі капитализм, сая- 
сат пен технологиялар арасындағы байланысқа негізделген. Бұл Мишель Фу- 
коның биополитика (биологиялық білім арқылы халықты бақылау және ма
нипуляция) және биокапитал (техноғылыми зерттеулер нәтижесінде алынған 
экономикалық құндылық) терминдерінің кең ауқымды қолданылуына алып 
келді (Collier, 2011).

Актор-жүйе теориясы әлеуметтік теориянын ғылым мен технологиялар- 
ға негізделген ең маңызды перспективасы болып саналады. Бір жағынан, бүл 
түрлі жүйені танып-білуге деген кең ауқымды, өскелең қызығушылықтың бір 
бөлігі (Castells, 1996; Mizruchi, 2005). Екінші жағынан, оның көптеген ерекше 
бағыттары бар (Latour, 2007), олардың ішіндегі маныздысының бірі -  актант 
түсінігі. Актант түсінігі адам агенттігімен қатар, интернет, банкомат, авто 
жауап бергіш сынды адами емес акторларды да қамтиды. Ол әлеуметтік әлем- 
де өмір сүрумен бірге постадамзаттык, (Franklin, 2007) және постәлеуметтік 
(Knorr-Cetina, 2001, 2005, 2007; Mayall, 2007) әлемдерде де өз өрісін кеңейтіп 
келеді. Бүл дегеніміз -  біз адами және адами емес компоненттерді қамтитын 
жүйелерде өмір сүреміз деген сөз. Адами емес компоненттермен қарым-қаты- 
нас жасағанда адамдар постадамзаттык және постқоғамдық әлемге енеді.

Жаратылыстану ғылымдарының жаңалықтары ғылым мен техниканы зерт- 
теуші теорияшыларды пәнаралық қарым-қатынас жасауға еріксіз мәжбүрледі. 
Тарихи тәжірибе бойынша, осы перспективалардың ең маңыздысы -  адамның 
мінез-қүлқының биологиялық негіздерін түжырымдайтын социобиология 
(Ғ. Nilson, 1994). Никлас Луман сияқты жүйелер теорияшылары (1982, [1997], 
2012) және Кеннет Бэйли (1994) жекелей алғанда, кибернетика, биологиялық 
ғылымдар мен когнитивті психология саласындағы зерттеулерге сүйенеді. 
Соңғы кездерде аффект теориясы бойынша теорияшылар постмодернистік 
және постқүрылымдық идеялар мен өмір ғылымы саласындағы зерттеулерін 
өзара біріктіруде (Clough, 2008; Gregg and Seigworth, 2010; Massumi, 2002). 
Бүл жаңа теориялық перспективалар негізгі бағыттарды сыни түрғыдан қарас- 
тырады. Сөйте түра, жаратылыс пен табиғатты мәдениет пен қоғамға тәуелсіз, 
03 бетінше бейтарап күш ретінде сипаттайды. Аффект теориясының түп негізі 
биология мен қогам бір-біріне өзара ықпал ететінін түсінуге багытталған.

Қазір біз заманауи теорияның жай-күйін айқындайтын бөлімнің соңында 
отырмыз, әрине, біз теория дамуының соңына әлі жеткен жоқпыз. Басы ашық 
нақты нәрсе -  әлеуметтік теориялар ландшафтыда нүктелі теориялармен то- 
лығады, бүл салада олардың ешқайсысы гегемонияға ие бола алмайды.

Постмодернистер «тотализациялау» немесе барлығын бірдей қамтитын 
теориялар идеясын сынға алды. Әлеуметтік теорияда біртүтастық басымдық- 
қа ие болуы мүмкін емес сияқты. Керісінше, біз өзімізге әлеуметтік әлемнің 
түрлі түстарын түсіндіре алатын әртүрлі бағыттағы теориялардың өміршең- 
дігіне куә болып отырмыз. Әлеуметтану теориясын түсіну мен қолдану оңай 
сала емес, бірақ ол -  ескі және жаңа идеяларды ұсынатын таңғажайып әлем.
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Қорытынды

Бұл тарау 1-тараудың жалғасы іспеттес және XX ғасырдың басындағы әлеуметтану 
теориясының тарихына арналған. Біз америкалық әлеуметтану теориясының ертедегі та- 
рихынан бастап зерттедік, бұл ілімнің әлеуметтік дарвинизмге еліктеп, әрі Герберт Спенсер 
еңбектерінен нәр алып, негізінен, либералистік сипатта қалыптасқаны белгілі. Бұл мәтінде 
ерте кезеңгі екі әлеуметтану теорияшысы -  Самнер мен Уордтың шығармашылығы тал- 
қыланды. Алайда олар америкалық әлеуметтану теориясында терең із қалдыра алмады. 
Оған, керісінше, Смолл, Парк, Томас, Кули, Мид сынды ғалымдардың шығармашылыгын 
қамтыған Чикаго мектебі әлеуметтану теориясына, әсіресе символикалық интеракционизм 
бағытына көн ықнал етті. Осы уақытта Шарлотта Перкинс Гилман сынды әйел әлеуметта- 
нушылар жыныс пен әлеуметтік теңсіздік арасындағы байланысты теориялық тұрғыдан қа- 
растырды. Атланта университетінде афро-америкалық әлеуметтанушы Дюбуа әлеуметта- 
нудың ерекше әдісіне сүйенген өз мектебін құрды. Дюбуа-Атланта мектебі көптеген зерттеу 
әдістерін қолданған бірінші мектеп болды. Оның нәсілге қатысты қызығушылыгы қазіргі 
кезге дейін өзектілігін жойған жоқ.

Чикаго мектебі кошбасшы болып тұрган кездің өзінде Гарвардта әлеуметтану теориясы- 
нын түрлі формалары дамыды. Гарвардтагы әлеуметтанудың тууына Питирим Сорокиниің 
қосқан үлесі зор болды, алайда Гарвардтың әлеуметтануын Толкотт Парсонс Америкадагы 
ең үлкен мектепке айналдырып, Чикагодагы символикалық интеракционизмді ыгыстырды. 
Парсонс Қүрама Штаттарда «үлы теорияны» легитимизациялаганы үшін гана емес, Еуропа 
теорияшыларын Америка қауымдастыгына таныстырганы үшін, сонымен қатар іс-әрекет 
теориясының дамуына қосқан үлесі, әсіресе қүрылымдық функционализм теориясы үшін 
де әлеуметтану тарихында айрықша орын алады. 1940-1950 жылдары қүрылымдық функ- 
ционализмніц дамуына 1930 жылдары басталып, 1950 жылдары қарқынды дамыган Чикаго 
университетінің дезинтеграциясы ықнал етті.

XX гасырдың басында марксистік теорияның негізгі жетістігі -  Франкфурт, яғни сыни 
мектепті қүруы. Марксизмнің гегельдік үлгісі әлеуметтанушы Вебер мен психоаналитик
3. Фрейдке ықпал етті. Алайда марксизм XX ғасырдың бірінші жартысында әлеуметтану- 
шылар арасында кең қолдау таппады.

Қүрылымдык функционализмнің ғасыр ортасында америкалық теориядағы басымдық 
дәуірі қысқа болды. Феноменологиялық мектеп, әсіресе Альфред Шюцтың шыгармашы- 
лыгында 1960 жылдары гана назарга іліне бастады, бірақ ол одан ерте кезеңде қалыптасқан 
еді. Марксистік теория америкалық теориядан шеттетіліп тасталды, алайда Ч. Райт Миллс 
радикалды позиция үстанды. Ол қүрылымдық функционализм сыншыларының ішіндегі 
көшбасшысы болды, оның қарқыны 1950-1960 жылдары үдей түсті. Осы сыни пікірлер- 
діц нәтижесінде қүрылымдық функционализмге балама болатын конфликт теориясы пайда 
болды. Ол марксистік теорияның ыкпалында болганымен, конфликт теориясы марксизм- 
нің теріс түжырымдауынап зардап шекті. Оган қоса 1950 жылы пайда болған тағы бір ба
лама айырбас теориясы болды, оныц аз, бірақ түрақты ізінеп ерушілері қазір де бар. Сим- 
воликалық интеракционизм өзінің әуелгі куат-күшін жогалтқанмен, Эрвинг Гоффманның 
драматургиялық талдауга арналған шыгармашылығы осы кезде өз қолдаушыларын тапты.

1960-1970 жылдары күнделікті өмір әлеуметтануыныц өзге де теорияларында маңызды 
оқиғалар болды (мұнда символикалық интеракционизмді жатқызуга болады), феноменоло- 
гиялык теорияга деген қызығушылықтың аздап артуы, ец маңыздысы, этноәдіснама өзініц 
шарықтау іііегіне жетті. Бұл кезеңде түрлі марксистік теорияларга 1980 жылдардың соңы 
мен 1990 жылдардың басында Кеңес Одагының қүлауы және өзге де коммунистік елдердегі 
шиеленістер эсер етсе де, олар әлеуметтанудағы өз орнып тапты. Сондай-ақ осы кезенді зерт- 
тей келе, феминистік теориялар, нәсіл жопе отаршылдық теориялары дамыды. Осы кезендегі 
маңызы өсіп келе жатқан тагы бір теория структурализм және кейінірек постструктурализм 
болды, оны әсіресе Мишель Фуконың шығармашылығынан көруге болады.
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Жоғарыда көрсетілгендерге қосымша ретінде 1980 жылдары басталып, 1990 жылда- 
ры жалғасын тапқан баска үш ірі оқиға болды. Біріншісі -  Құрама Штаттарда микро- 
және макробайланысқа деген қызығушылықтың артуы. Екіншісі -  Еуропадағы осы кезде 
агенттік пен құрылымның арасындағы байланысқа назар аударылуы. Үшіншісі -  1990 
жылдардағы синтездік талпыныстардың кең ауқымды дамуы. XX ғасырдың соңы мен 
XXI ғасырдың басындағы модерн және постмодерн теориялары едәуір қызығушылық 
тудырды.

Бұл тарау XXI ғасырдағы әлеуметтік теорияшыларды қызықтырған бірнеше саланы 
талдаумен аяқталады. Біз өндіріп-тұтынуға және оны теориялауға қатысты қызығушы- 
лықтың арта түскенін көреміз. Оған постмодерн теориясы мысал бола алады (түтынушы 
қоғамы постмодерн қоғамымен тығыз байланыста), ол қоғамдағы өндірістің түтынуға 
бағытталган өзгерістерін, сондай-ақ әлеуметтану теорияларының пайда болғаннан бері 
басымдыққа ие болып келе жатқан өндірістік екі мәнділікке қарсы әсерін қамтиды. Жа- 
һандану теорнялары әлеуметтану теориясы дамуының осы фазасында маңызды рөл ат- 
қарды. Заманауи теория ғылым, технология мен техноғылымның қогамды қалыптастыру- 
дағы атқаратын қызметіне назар аударады. Бұл саладағы негізгі теориялар -  актор-жүйе 
теориясы және аффект теориясы.

Ескертпелер
1. Мектеп дегеніміз не және «Чикаго мектебі» туралы неліктен айтып отырғанымызды тү- 

сіну үшін Блумерді (1985) караңыз. Тирякян (1979, 1986), жалпы айтканда, мектептер- 
мен, Чикаго мектебімен айналысады және харизмалы көшбасшылардың рөлін, сондай- 
ак әдіснамалык инновацияларды карастырады. Осы мектепті америкалык әлеуметтану 
теориясындагы окигалардың кең аукымы бойынша түсіну үшін Хиикл еңбегімен (1994) 
танысыңыз.

2. Алайда көріп отырганымыздай, Чикаго мектебінің гылым туралы түжырымдамасы әлеу- 
меттануга басымдык беріп келе жаткан позитивистерге тым «жүмсак» болып көрінді.

3. Чикаго мектебіне байланысты тагы көптеген маңызды түлгалар болды, мысалы, 
Еверет Хью (Сһароиііе, 1996; Strauss, 1996).

4. Ерекшеленетін көзкарастың, мысалы үшін Дж. Левис пен Смитті караңыз (J. Lewis and 
Smith, 1980).

5. Аддамс, Гилман, Купер және Уэллс-Барнетт -  америкалыктар, Вебер -  неміс, ал Поттер 
британдык еді.

6. Бұл белгі кейбір сыншыл теорияшыларға баскаларға Караганда жарасымдырак және 
оны баска да ойшылдардың көпшілігіне колдануга болады (Agger, 1998).

7. Соңғы әдебиеттерге көп үлес косып, әлеуметтік әлем туралы теориялар жасаған ойшыл- 
дар әлеуметтанушы болмагандыктан, оларға әлеуметтпану теорияшысы емес, әлеумет- 
шіл теорияшы деп қараган жөн.



Құрылымдық функционализм, 
жүйелер және 

конфликт теориялары
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Тарау мазмуны
Құрылымдық функционализм 
Жүйелер теориясы 
Конфликт теориясы

ШЖ ұрылымдық функционализм -  негізінен алғанда, Толкотт Парсонс, Ро- 
берт Мертон жэне олардын шәкірттері мен ізін жалғастырушылар ең- 

I Двбектеріндегі басты әлеуметтану теориясы. Алайда соңғы отыз жыл ша- 
масБінда онын маныздылығы төмендеп (Chriss, 1995), белгілі бір деңгейде 
әлеуметтану теориясының жаңа тарихына орын берді. Бұл жағдайда құры- 
лымдық функционализм теориялық «дәстүр» ретінде бейнелейтін Коломидің 
анықтамасында (1990) көрініс тапты. Демек, қазіргі ойшылдардың бірқатары 
әлеуметтік талдауға қажетті пайдалы құралдарды Парсонстың еңбектерінен 
тауып, тарихи және теориялық зерттеулерді жүзеге асырып отырғанын көре- 
міз (Gerhardt, 2011; Lidz, 201 la, 201 lb). Сонымен катар көп жыл бойы түрлі ға- 
лымдар құрылымдық функционализмді қайта қарап, оны кенейтуге әрекет жа- 
сады. 1980 жылы Джеффри Александер неофункционалистік әлеуметтануды 
дамыту үшін Парсонстын жұмысына ден койып (Abrahamson, 2001; Alexander 
and Colomy, 1990; Nielsen, 2007b), содан бері өзі мәдени әлеуметтану деп атагі 
көрсеткен бағытты дамытуға барынша күш салды (Alexander, 2003). Сондай- 
ақ неміс әлеуметтанушысы Никлас Луман жасаған жүйелер теориясы құры- 
лымдық функционализмнің бір нүсқасы ретінде түсіндірілді. Луманнын жү- 
мысы Америка Қүрама Штаттарында халықаралық деңгейде кенінен белгілі 
болмағанына қарамастан, казіргі әлеуметтану ғылымынын аса ірі әлеуметта- 
ну теорияшыларының бірі болып есептеледі (Stichweh, 2011). Сондықтан да 
мақсатымыз қүрылымдық функционализмді талқылау болған соң, Луманның 
жүйелер теориясына тоқталайық.

Көп уақыт бойы конфликт теориясы қүрылымдық функционализмге бала- 
ма болып келген еді. Осыған орай, біз Ральф Дарендорфтың конфликт теория- 
сының дәстүрлі нүсқасын, сонымен қатар Рэндалл Коллинздің салыстырмалы 
түрде алғандағы жаңа интегративті және синтетикалық түрлерін талқылайтын 
боламыз. Томас Бернардтыц (1983) ізімен қүрылымдық функционализмнің, 
жүйелер теориясы мен конфликт теориясының арнайы ерекшеліктеріне назар 
аудармас бүрын, біз бүл теорияларды келісім теориялары (оньщ бірі -  құры- 
лымдық функционализм) мен конфликт теориялары (олардын бірі -  осы тарау- 
да талқыланатын конфликтініц әлеуметтану теориясы) арасындағы анағүрлым 
кеңірек пікірсайыстар аясында қарастыруға мүдделіміз.

Консенсус (келісім) теориясы бір-бірінен алшақ жатқан нормалар мен қүн- 
дылықтардыц қоғам үшін фундаменталдық мәнін мойындай отырып, қоғамдық 
тәртіпті ымырамен қабылдауға назар аударады, әлеуметтік өзгерістерді біртін- 
деп және өзара келісіммен жүзеге асыруды қолдайды. Керісінше, конфликт тео
риясы бірқатар әлеуметтік топтарға басқалардың үстемдік жасайтынын айтады, 
қоғамдық қүрылымды үстем топтардың манипуляциясы мен бақылауы түр-
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ғысынан қарастыра отырып, бағынышты топтардың үстем топтарды құлатып, 
жоюы арқылы әлеуметтік өзгерістердің тез және ешқандай келісімісіз-ақ іске 
асатынын дәлелдейді.

Қалай айтқанда да, бұл өлшемдер кең мағынада құрылымдық функциона
лизм мен конфликт теорияларының арасындағы маңызды айырмашылықтарды 
көрсеткенімен, Бернардтың көзқарасы бойынша, бұл көзқарастардағы келісе ал- 
маушылықтың тамыры әлдеқайда тереңірек: «Пікірсайыс қайталанып, Батыс- 
тық ойлау тарихы барысында түрлі формаларға ие болып отырды» (1983:6).

Бернард ежелгі Грекиядағы пікірсайыстарды (Платон (келісім) мен Аристо
тель (конфликт) арасындағы) философия тарихы арқылы егжей-тегжейлі қа- 
растырды. Кейінірек әлеуметтану пікірсайыстарына Маркс пен Конт, Зиммель 
мен Дюркгейм, Дарендорф және Парсонс келіп қосылды (алғашқы конфликт 
теорияшылары болып саналады).

Біз әлеуметтанушылардың алғашқы екі жүбының идеяларын қысқаша қарас- 
тырдық (алайда біздің көзқарасымыз бойынша, олардың жүмысы «конфликт», 
«консенсус» теорияшылары көрсеткен нәсілшілдік кемсітулерге қарағанда ана- 
ғүрлым кең; осы тарауда Дарендорфтың конфликт теориясы мен Парсонстың 
консенсус теориясын талдаймыз).

Дегенмен біз қүрылымдық функционализм мен конфликт теорияларының 
арасындағы айырмашылықтарды көрсеткенімізбен, олардың үқсастықтарының 
да маңызды екенін ұмытпауымыз керек. Шын мәнінде, Бернардтың сендіруі бо
йынша, «олардың арасындағы келісімпаздық ықтималдығы дүрдеараздық ауқы- 
мынан анағүрлым кеңірек» (1983:214). Мысалы, олар -  кең масштабты әлеумет- 
тік құрылымдарға, сонымен бірге әлеуметтік институттарға бағытталған макро- 
деңгейдегі теориялар. Нәтижесінде, Ритцердің (1980) термині бойынша, екі тео
рия да бір әлеуметтану (әлеуметтік фактілер) парадигма аясында орындалады.

Құрылымдық функционализм

Роберт Нисбеттін түжырымдауынша, қүрылымдық функционализм -  «ешқандай 
күмәнсіз, қазіргі [XX] ғасырдағы қоғамдық ғылымдар теориясының ерекше ма- 
ңызды бөлімі (J. Turner and Maryanski, І979:хі). Кингсли Дэвис (1959) үстанымы 
бойынша, қүрылымдық функционализмді барлық мән-мақсаттары тұрғысынан 
алып Караганда, әлеуметтанумен мағыналас. Элвин Гоулднер (1970) Толкотт 
Парсонстың қүрылымдық-функционалистік теориясын сынамалы талдау негі- 
зінде батыс әлеуметтануына қатысты үстанымын анық көрсетті.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жиырма жыл шамасында өзінің кү- 
мәнсіз гегемонияға айналғанына қарамастан, қүрылымдық функционализмнің 
әлеуметтану теориясы ретіндегі маңызы төмендеді. Тіпті осы теориямен тығыз 
байланыста болған Уилберт Мурдыц түжырымдауынша, «қазіргі заманғы тео- 
риялықәлеуметтанудың өзекті мәселесіне айналды» (1978:321). Екі бірдей бай- 
қаушы атап кеткендей: «Осылайша, біздін ойымызша, функционализм түсіндір- 
мелі теория ретінде «өлген» және функционализмді теориялық түжырымдама 
ретінде қолдануға күш салуды доғарып, оған қарағанда болашағы зор теория- 
лык бағыттарға жол беру керек» (J. Turner and Maryanski, 1979:141).' Николас 
Демерат және Ричард Питерсон (1967) кұрылымдык функционализмге оң түр- 
гыдан түсінік бере отырып, оныц өтпелі кезец емес екенін айтады. Алайда олар 
бүл теорияныц ертеректегі органицизмнен өркен жайғаны сиякты, баска да 
элеуметтану теориясына айналуы мүмкін екенін мойындайды.
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Құрылымдық функционализмде щрылымдык, жэне функционалдык, тер- 
миндер эдетте тіркесіп келгенмен, біртұтас мағынада қолданылмайды. Біз 
қоғамның құрылымын басқа құрылымдардың функцияларына (немесе сал- 
дарларына) байланыссыз зерттей беруімізге болады. Дәл сол сияқты, біз құ- 
рылымдық формасы жоқ түрлі әлеуметтік процестердің қызметтерін де қарас- 
тыра аламыз. Дегенмен осы элементтердің екеуі де құрылымдық функциона- 
лизмді сипаттайды.

Құрылымдық функционализм әртүрлі формада болса да (Abrahamson, 1978), 
цогамдыц функционализм эдетте әлеуметтік құрылымдық функционалистер 
арасында басым бағыт (Sztompka, 1974) және сол себепті осы тараудың басты 
тақырыбы болып отыр. Қогамдъщ функционализм бірінші кезекте қоғамның кең 
ауқымды әлеуметтік құрылымдары мен институттары, олардың өзара байланы- 
сы мен акторларға тигізетін шектеулі әсеріне баса назар аударады.

Стратификацияның функционалды теориясы және 
оған сын-пікірлер

Кингсли Дэвис пен Уилберт Мур (1945) қалыптастырған стратификациядағы 
функционалдык теория -  шын мәнінде, құрылымдық функционалдык теория- 
НЫҢ ец танымал бөлігі. Дэвис пен Мур әлеуметтік стратификацияны қажетті 
эмбебап денгейде тиянақты зерделей білді. Олар ешқандай да қоғамның стра- 
тификацияланбаган немесе толық тапсыз болмайтынына сендірді. Стратифи
кация -  олардыц көзқарасы бойынша, функционалды қажеттілік. Барлық қоғам 
сондай жүйені кажет етеді және бұл кажеттілік стратификация жүйесін калып- 
тастырады.^ Сондай-ак олар стратификация жүйесін сол коғамдагы адамдарға 
емес, позициялар жүйесіне меңзейтін күрылым ретінде карастырды. Олар бел- 
гілі бір позициялардың түрлі деңгейдегі артыкшылыктарға калай алып келеті- 
ніне мән беруден гөрі, адамдардың сол позицияларды калай иемденетініне баса 
назар аударды.

Осы максатты ескере отырып, негізгі функционалдык мәселе -  коғамның 
адамдарды стратификация жүйесіндегі «дүрыс» позицияларға калай ынталан- 
дырып, орналастыратынында екенін көруге болады. Бұл мынадай екі мәселеге 
тікелей байланысты. Бірінпііден, когам адамдарды өзіне сәйкес келетін белгілі 
бір позицияларды кабылдауға калай ынталандыра алады? Екіншіден, адамдар 
өз позицияларын дұрыс үстанған жағдайда коғам осы позицияларға сәйкес та- 
лаптарды орындауға калай ынталандыра алады?

Қоғамды әлеуметтік түргыдан дүрыс орналастыру негізгі үш себепке байла
нысты. Біріншіден, кейбір лауазымдар баскаларына Караганда анағүрлым ың- 
ғайлы, тиімді. Екіншіден, кейбір позициялар коғам үшін баскаларға карағанда 
маңыздырак. Үшіншіден, әртүрлі әлеуметтік позициялар түрлі кабілеттер мен 
ынтаны талап етеді.

Бұл мәселелер барлык әлеуметтік позицияларға катысты болса да, Дэвис пен 
Мур, негізінен, коғам үшін функционалдык түрғыдан маңызды лауазымдарға 
(мамандыктарға) көңіл бөлді. Стратификация жүйесінде жоғары дәрежелі орын 
иелену колайсыздау болғанымен, коғамның өмір сүруі үшін маңыздырак және 
олар жоғарырак карым-кабілетті талап етеді.

Сонымен катар коғам адамдардың көппіілігін лауазым иеленуге үмтылды- 
ру үшін оларға лайыкты дәрежеде сыйакы беруі керек, сонда олар ынта койып 
әрекет ете бастайды. Мысалы, коғамда дәрігерлер санының жеткілікті болуын
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ТОЛКОТТ ПАРСОНС
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Толкотт Парсонс 1902 жылы Колорадо штатындағы 
Колорадо Спрингс қаласында дүниеге келді. Діндар 
әрі интеллектуалды отбасынан шықты. Әкесі конгре- 
гациялық министр, профессор және шағын колледж 
президент! болды. Парсонс 1924 жылы Амхерст кол- 
леджінде бакалавр дәрежесін алды жэне Лондон эко
номика мектебін бітіру үшін емтиханға дайындалды. 
Келесі жылы Германияның Гейдельберг қаласына 
көшті. Макс Вебер жоғары ғылыми мансап биігіне 
Гейдельбергте қол жеткізді. Бірақ ол Парсонс кел- 
местен бес жыл бұрын қайтыс болған еді. Сонда да 
Вебердің ықпалы сақталып, артында қалған жесірі 
Парсонс қатысқан кездесулерін үйде жалғастырды. 
Парсонсқа Вебердің жасаған жұмыстары ықпал етті, 
сөйтіп, ол Гейдельбергте докторлық диссертациясын 
жазып, ішінара Вебердің жұмысымен айналысты 
(Lidz, 2007).
Парсонс 1927 жылы Гарвардта нұсқаушы болды, бірақ 
бірнеше рет бөлімдерді ауыстырғанымен, 1979 жылы 
қайтыс болғанға дейін Гарвардтан табан аударған жоқ. 

Ол 1939 жылға дейін позициялық лауазымға ие болмады. Екі жыл бұрын The Structure of Social 
Action («Әлеуметтік іс-әрекет құрылымы») деген еңбегін жариялады. Бұл кітап көптеген социо- 
логтермен қатар, Вебер сияқты ірі әлеуметтану теорияшыларын насихаттап қана қойған жоқ, 
Парсонстың өз теориясының дамуы үшін де негіз қалады.

Содан бастап Парсонс жоғары академиялық табыстарға жетті. 1944 жылы ол Гарвард әлеу- 
меттану кафедрасының меңгерушісі болып тағайындалды, екі жылдан кейін әлеуметтанушылар 
ғана емес, басқа да көптеген әлеуметтік ғалымдардан тұратын әлеуметтік қатынастар басқар- 
масының инновациялық бөлімін қүрып, соған жетекшілік етті. 1949 жылы ол Америкалық әлеу- 
меттанушылар қауымдастығының президент! болып сайланды. 1950-1960 жылдары The Social 
System («Әлеуметт!к жүйе») (1951) сияқты к!таптарды басып шығара отырып, Парсонс америка- 
лық әлеуметтануда зор беделге ие болды.

Алайда I960 жылдардың соңында Парсонс америкалық әлеуметтанудың радикалды қанатының 
шабуылына ұшырады. Парсонс саяси консерватор рет!нде бағаланып, оның теориясы өте кон- 
сервативт! әр! категориялардың күрдел!рек сызбасына нег!зделген деп сыналды. 1980 жылдары 
Парсонс теориясы АҚШ-та ғана емес, бүкіл әлемде (Alexander, 1982-1983; Buxton, 1985; Сагліс, 
1990; Holton and Turner, 1986; Sdull! and Gerstein, 1985) қызығушылық тудырды. Парсонстың 
жұмысы «Маркс, Вебер, Дюркгейм немесе олардың қаз!рг! заманғы !збасарларының кез келге- 
н!не қарағанда әлеуметтану теориясына анағұрлым пәрменд! үлес қосты» деп есептеген Холтон 
мен Тернер өз п!к!рлер!н жарыса жариялады (1986:13). Сонымен қатар Парсонстың идеялары 
консервативт! ойшылдардың ғана емес, неомарксистік теорияларға, әсіресе Юрген Хабермасқа 
да зор әсерін тигізд!.

Парсонс қайтыс болғаннан кей!н, оның бұрынғы шәкірттер!, өздер! де социологтер ретінде ерекше 
мән бере отырып, оның теориясы, сонымен қатар теорияның артында тұрған адам туралы (ерте 
кездег! және тым жеке басқа қатысты естеліктер, [Ғох, 1997]) ойларымен бөл!ст!. Бұл социолог
тер өз естеліктерінде Парсонспен оның жұмысына қатысты көптеген деректер айтты. Парсонс 
туралы мұнда айтылған п!к!рлер б!р!зд! емес, кейбір көзқарастар б!р-6!р!не сәйкес келмейтін 
адамның жеке басы мен жұмысына қатысты қандай да б!р арандатушылық ойлардың белең 
алуымен сипатталады.
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Парсонс Гарвардта оқытушылық мансабын жаңадан бастаған кезде Роберт Мертон оның шэ- 
кірттерінің бірі болған еді. Өз бетінше белгілі теорияшыл ретінде танылған Роберт Мертон сол 
жылдарда Гарваіздқа келген аспиранттардың Парсонспен салыстырғанда, факультеттің аға мүшесі 
саналатын және кейін келе Парсонстың қас дұшпанына айналған Питирим Сорокиннен оқығысы 
келгендерін жасырмайды (Zafirovski, 2001):

«Гарвардқа келген аспиранттардың алғашқы буынының, ...ешқайсысы Толкотт Парсонс- 
тан оқыған жоқ. Мұның қарапайым себебі — 1931 жылы ол әлеуметтанушы ретінде қо- 
ғамға әлі таныла қоймаған еді>.

«Біз, студенттер, атақты Сорокиннен білім алуға келгенімізбен, тең жартымыз белгісіз 
әлде бір Парсонспен жұмыс істейтін болдық».

(Merton, 1980:69)

Мертонның Парсонс теориясының алғашқы курсына қатысты ойлары да қызықты. Әсіресе ма
териал әлеуметтану тарихындағы ең ықпалды теориялық кітаптардың біріне негіз болды:

«Толкотт Парсонс әлемдік әлеуметтанудың Үлкен қарттарының біріне айналғанға дейін, 
ертеректегі біздің бірқатарымыз үшін өзіміздің Ұлы жас адамымыз болып қала береді.
Бүл оның алғашқы теориялық курсынан басталды... Бұл оның шеберлік жұмысының не- 
гізін қалайды. Әлеуметтік әрекеттің құрылымы алғаш ауызша жарияланғаннан кейін бес 
жылға дейін басылып шыққан жоқ».

(Merton, 1980:69-70)

Мертонның Парсонсқа берген оң бағасымен барлық адамның келіспейтініне қарамастан, олар 
мынаны мойындайды:

«Толкотт Парсонстың қайтыс болуы әлеуметтанудағы бір дәуірдің аяқталуын айғақтай- 
ды. (Жаңа дәуір) қашан басталады... Ол оның бізге қалдырған әлеуметтану ойының үлы 
дәстүрі арқылы жалғасын табады».

(Merton, 1980:71)

қамтамасыз ету үшін олар үлкеи беделге ие болуы керек, жоғары жалакы алып, 
жеткілікті бос уақыты болуы тиіс. Дэвис пен Мурдың айтуынша, егер біз мүн- 
дай сыйақыларды үсынбаған жағдайда, адамдардың медициналық білім алу 
процесінің «ауыртпалығы мол» және «кымбат» процедурасын қабылдауына 
тура келеді. Ең алдымен, адамдар өздеріне тиесілі сый алулары тиіс. Егер мүны 
жасамаған жағдайда, онда бүл позициялар жетілмеген күйінде қалады да, қоғам 
қүлдырайды. Бүл ойлар Дэвис пен Мурдың еңбектерінде тұспалданған, бірақ 
талқыланбады.

Стратификация жүйесіндегі төменгі дәрежелі позициялардыц маңызды- 
лығы шамалы болғанмен, тиімдірек және олардыц қабілет пеи дарынды да аз 
талап ететіні белгілі. Сондай-ақбұл позицияларды жеке тұлғалардың иеленіп, 
өз міндеттерін еңбекқорлықпен орындайтынына аса сенімді болу қоғам үшін 
маңызды емес.

Дэвис пен Мур жоғары деңгейдегі позициялардын көбірек орындалып, дү- 
рыс атқарылуына сенімді болу үшін коғам стратификация жүйесін дамытады 
деп санаған жоқ.

Керісіише, олар стратификацияның «саналы түрде дамыған кұра.т» екенін 
түсіндіруғе тырысты. Алайда бұл -  әрбір коғамның өмір сүріп, дамуы үшін қа- 
жетті қүрал.
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Стратификацияның құрылымдық-функционалдық теориясы 1945 жылы 
жарық көрген сәттен бастап (see Tumin, 1953, for the first important criticism; 
Huaco, 1966, for a good summary of the main criticisms to that date; and 
P. McLaughlin, 2001, for a philosophical overview) үлкен сынға ұшырады. Стра- 
тификацияның функционалдық теориясына айтылатын ең негізгі сын -  қо- 
лында билігі, беделі және ақшасы бар адамдардың артықшылық жағдайын 
сақтап қалуға тырысуы.

Мұндай адамдар сыйға әбден лайық. Шын мәнінде, оларға қоғамның игілігі 
үшін мүндай сый ұсынылуы керек.

Функционалдық теорияны бүрынғы қоғамдардағы стратификацияланған 
әлеуметтік қүрылымның болашақта да дәл солай өмір сүруін жалғастыра беруі 
қажет деп есептегені үшін сынға аламыз. Болашақ қоғамдардың басқа, бейтарап 
жолдармен үйымдастырылуы әбден мүмкін.

Бүған қоса қоғам үшін маңыздылығына қарай ажыратылатын функционал- 
дық позицияларды қолдау оңайға соқпайтыны тұжырымдалды. Шын мәнінде, 
қоқыс жинаушылар қоғамның өмір сүруі үшін жарнамалық басшыдан гөрі ма- 
ңызды ма? Қоқыс жинаушылардың айлығы мен беделінің төмендігіне қарамас- 
тан, олар қоғамның өмір сүруі үшін аса маңызды болуы мүмкін. Қандай да бір 
позиция қоғам үшін маңыздырақ қызмет атқарады деп айтқан жағдайдың өзін- 
де, жоғарырақ марапаттаудың маңызды позицияға тиесілі болуы міндетті емес. 
Медбикелер кино жүлдыздарына қарағанда қоғам үшін әлдеқайда маңыздырақ 
болуы әбден мүмкін, алайда олардың фильм жүлдыздарымен салыстырғанда қа- 
дірі, беделі және кірістері төменірек.

Жоғары деңғейдеғі лауазымдарды атқаруға қабілетті адамдар тапшылығы бар 
ма? Шындығында, көптеғен адамдардың қабілеті болса да, беделді лауазымдар- 
ға қол жеткізу үшін қажетті білім алуға мүмкіндіғі болмайды. Медициналық ма- 
мандықта, мысалы, тәжірибелі дәріғерлердің санын шектеу бағытында тұрақты 
жүмыс жүрғізіледі. Жалпы алғанда, көптеғен қабілетті адамдар қоғамда өздерінің 
қосатын үлесіне деғен қажеттілік бар болса да, ешқашан жоғары лауазымдарда 
жүмыс істей алатынын корсете алмайды. Жоғары лауазымдардағы адамдар өзде- 
рінің саны жағынан аз, ал күші мен табысы жағынан жоғары болуға мүдделі.

Ақыр сонында, біз жоғары деңғейдегі лауазымдарға ие болғысы келетін адам- 
дарға билік, бедел мен табыс ұсынуға міндетті емеспіз деп айтуымызға болады. 
Адамдар көбінесе тең деңғейдеғі жақсы жүмысқа қанағаттанып немесе өзғелерғе 
қызмет ету арқылы өздерін ынталандыра алады.

Толкотт Парсонстың құрылымдық функционализм!

Толкотт Парсонс өмір бойы көптеғен теориялық еңбектер жазды (Holmwood, 
1996; Lidz, 2011b; Miinch, 2005). Оның алғашқы туындысы мен кейінғі шығарма- 
сының арасында елеулі айырмашылықтар бар. Бүл бөлімде біз кейінғі кезеңдеғі 
қүрылымдық-функционалдық теория неғіздерін қарастырамыз. Біз Парсонс- 
тың құрылымдық функционализмінін төрт функционалды императивін барлық 
«іс-әрекет» жүйелеріне, оның атақты AGIL схемасына қатысты талқылаудан 
бастаймыз. Осыдан кейін төрт функцияны талқылап, Парсонстьщ қүрылымдар 
мен жүйелерғе қатысты идеясын талдауға тырысамыз.

AGIL функциясы -  «жүйенің қажеттіліктерін немесе қажеттіліктерді қанағат- 
тандыруға бағытталған іс-әрекеттер кешені» (Rocher, 1975:40; R. Stryker, 2007).
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Бұл анықтаманы пайдалана отырып, Парсонс барлық жүйелерді бейімделу (А), 
мақсатқа жету (G), интеграция (I) және латенттік (L) немесе үлгіні қолдау түр- 
ғысынан (функционалды) сипаттауға қажетті төрт функционалдық императив 
бар деп санайды. Осы төрт функционалды императив AGIL схемасы ретінде 
танымал. Өмір сүру үшін жүйе осы төрт функцияны орындауы керек:

1. Бейшделу: жүйе сыртқы жағдаяттық талаптарға сай болуы тиіс. Ол қорпіа- 
ған ортаға бейімделіп, қоршаған ортаны өзінің қажеттіліктеріне бейімдеуі 
қажет.

2. Мацсатк/а жету: жүйе өзінің негізгі мақсаттарын анықтап және оған қол 
жеткізуі керек.

3. Интеграция-, жүйе өзінің қүрамдас бөліктерінің өзара байланысын реттеуі 
тиіс. Ол сондай-ақ басқа үш функционалдық императив арасындағы қа- 
рым-қатынасты басқаруы керек (А, G, L).

4. Латенттік (улгіні крлдау): жүйе жеке адамдардың мотивациясын да, со- 
нымен қатар оларды жасап, қолдап отыратын мәдени модельдерді де қам- 
тамасыз етіп, жацартып, қолдап отыруы тиіс.

Парсонс өзінін теориялық жүйесіндегі барлық денгейлерде AGIL сызбасын 
қолданды (for one example, see Paulsen and Feldman, 1995). Төмендегі торт әрекет 
жүйесін талқылау барысында Парсонстың AGIL-ді қалай қолданатынын сурет- 
тейміз.

Мінез-щлык, организмі -  сыртқы ортаны реттей отырып, өзгертетін, бейімде- 
лу функциясын басқаруды жүзеге асыратын әрекет жүйесі. Жеке тцлга жцйесі 
мақсаттарға жету үшін жүйелік мақсаттарды анықтап, оларға жету үшін ресурс- 
тарды жұмылдырады. Әлеуметтік жцйе өзінің қүрамдас бөліктерін бақылау 
арқылы интеграциялық функцияны жүзеге асырады. Соңында, мәдени жцйе 
акторларға оларды іс-әрекетке ынталандыратын нормалармен қүндылықтарды 
үсына отырып, латенттік қызметін жүзеге асырады. 7.1-кестеде AGIL сызбасы 
бойынша әрекет ету жүйесінің қүрылымы сипатталады.

Әрекет жүйесі. Біз Парсонстың әрекет жүйесінің жалпы пішінін талқылауға 
дайынбыз. 7.2-сызба Парсонс сызбасын сипаттайды.

Парсонстың әлеуметтік талдаудың «децгейлері» мен олардың өзара байла- 
нысы туралы нақты түсінігі бар екені анық. Иерархиялық кұрылым түсінікті 
және деңгейлер Парсонстың жүйесінде екі жолмен біріктірілген. Біріншіден, 
төменгі деңгейлердін әрқайсысы жоғары денгейлер үшін қажетті жағдайларды, 
энергияны қамтамасыз етеді. Екіншіден, жоғары денгейлер олардың иерархия- 
сындағы төмендегілерді басқарады.

Әрекет жүйесі ортасынын көзқарасы бойынша ен төменгі деңгей -  физика- 
лык және органикалық орта адам денесінін символдық емес аспектілерін, оньщ 
анатомиясы мен физиологиясын қамтиды. Жоғары денгей, ен түпкі ақиқат ре- 
тінде Джексон Тобидін үсынысы бойынша «метафизикалық бояуга» ие, алайда, 
Тобидін сендіруінше, Парсонс «тылсым күшке тән емес символикалық шешуге 
багытталған қоғамньщ әмбебаптық үрдісі ретінде қарамайды. Адам өміріндегі 
қасіреттер де әлеуметтік үйымдардың маңыздылығына күмән келтіріп, әрекетке 
шақырады (1977:3).

Парсонс жүмысының өзегі онын төрт әрекет жүйесінен қүралады. Бүл эре-
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7 .1 -К ЕС Т Е  •  Ж үй е н ің  ж ал пы  іс-ә р еке тін ің  құры л ы м ы

Мәдениет
жүйесі

Өлеуметт!к
жүйе

Мінез-құлық
организм!

Тұлға
жүйес!

7 .2 -С Ы З Б А  •  П ар со н сты ң  әрекеттер сы збасы

Жоғары ақпараттық 
(басқару)

Өңделген
факторлар

иерархиясы

Жоғарғы энергия 
(жағдайлары)

1. Қоршаған орта әрекеті: 
ақырғы шынайы өмір

2. Мәдени жүйе
3. Әлеуметтік жүйе
4. Тұлғалық жүйе
5. Мінез-к,ұлық организм!
6. Қоршаған орта әрекеті: 

физикалық-органикалық орта

Жоғары ақпараттық 
(басқару)

Өңделген
факторлар

иерархиясы

Жоғарғы энергия 
(жағдайлары)

кет жүйелері тәртіп мәселесін шешуге арналған (Schwanenberg, 1971). Парсонс- 
тың (1937) пікірінше, тәртіп мәселесі әлеуметтік соғыстың алдын алу немесе 
бәріне қарсы тұру философтар тарапынан қанағаттанарлық деңгейде шешілме- 
ді. Парсонс өзінің құрылымдық функционализм теориясында тәртіп мәселесіне 
қатысты нақты жауабын берді. Бұл, оның көзқарасы бойынша, төмендегідей жо- 
рамалдар жиынтығымен байланысты:

1. Жүйелер бөліктердің тәртібіне тәуелді және бәрі бір-бірімен өзара тәуелді.

2. Жүйелер өзі қалыптастыратын тәртіпке немесе тепе-теңдікке бейім.^

3. Жүйе статикалық (түрақты) болуы мүмкін немесе реттелген өзгерістер 
процесіне қатысады.

4. Жүйенің бір бөлігінің сипаты басқа бөліктерінің қалыптасу пішініне эсер 
етеді.

5. Жүйелер қоршаған ортамен шекараны қолдайды.

6. Бөлу және интеграция -  жүйенің тепе-теңдік күйі үшін қажетті екі іргелі 
процесс.
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7. Жүйелер шекараларды ұстау және бөліктердің өзара байланысын қолдау, 
қоршаған ортаның өзгеруін бақылау және жүйе ішіндегі өзгеру үрдісін бақылау 
арқылы өзін-өзі қамтамасыз етуге әрекеттенеді.

Осы болжамдарға сүйене отырып, Парсонс қоғамның реттелген құрылы- 
мын талдауды бірінші кезектегі мақсат деп түсінді. Осылайша, ол өзінің ғылыми 
мансабы жолында әлеуметтік өзгерістер мәселесіне қатысты жемісті еңбек ете 
алмады.

«Біздің ойымызша, айнымалылардың өздері оқшауланған жағдайда, бұл 
айнымалылар жүйесіндегі өзгерістерді алдын ала сипаттау экономикалық 
түрғыдан тиімді емес. Сондықтан біз айнымалылардың нақты құрамын 
зерттеуден бастап, содан соң өзгерістерді бақылауға тұрақты негіз қалып- 
тасқан жағдайда ғана сипаттауға көштік».

(Parsons and Shils, 1951:6)

Парсонс өзінің статикалық бағдары үшін қатты сынға ұшырады, осылайша 
ол өзгерістерге көп ден қоя бастады; шын мәнінде, көріп отырғанымыздай, ол 
қоғамның эволюциясына баса назар аударды. Дегенмен, көптеген бақылаушы- 
лардың пікірінше, тіпті оның әлеуметтік өзгерістерге қатысты жүмысы да ста- 
тикалық әрі қүрылымдық сипатта болды.

Төрт әрекет жүйесі туралы оқығанда, оқырман олардың нақты әлемде жоқ, 
бірақ нақты әлемді талдауға арналған талдау құралдары екенін есте үстауы 
керек.

Парсонстың әлеуметтік жуйе түжырымдамасында әлеуметтік жүйе ең қара- 
пайым түр ретінде анықталған микродеңгейдегі эго мен альтер эго арасындағы 
өзара әрекеттесуден басталады. Ол осы деңгейді талдауға көп уақыт жұмсаған 
жоқ, алайда өз пайымдауында өзара әрекеттесу жүйесінің ерекшеліктері әлеу- 
меттік жүйенің анағүрлым күрделі түрлерінде орын алатынын айтады. Парсонс 
әлеуметтік жцйені анықтады:

«Әлеуметтік жүйе, ең болмағанда, физикалық немесе экологиялық аспек- 
тілерге ие жағдайларда өзара әрекетке түсуші жеке субъектілерден және 
жағдайға қатынасы мәдени қүрылымдалған, ортақ символдар арқылы қа- 
лыптасатын «қанағаттануды оңтайландыру» үрдісіне негізделіп ынталан- 
дырылған акторлардан түрады».

(Parsons, 1951:5-6)

Берілген анықтамалар бойынша, Парсонс өз еңбегінде өзара әрекеттесу, қор- 
шаған орта, қанағаттануды оңтайландыру және мәдениет секілді көптеген үғым- 
дар арқылы әлеуметтік жүйені түсіндіруге тырысады.

Әлеуметтік жүйені өзара әрекеттесу жүйесі ретінде зерттеуге деген үмтылы- 
сына қарамастан, Парсонс өзара әрекеттесуді әлеуметтік жүйені зерттеудегі не- 
гізгі бірлік ретінде санамады. Керісінше, ол мәртебелік рөлдікке шенді жүйенің 
негізгі бірлігі ретінде пайдаланды. Бұл -  акторлардың да, өзара әрекеттесудің 
де аспектісі емес, әлеуметтік жүйенің щрылымдык, компонент!. Мәртебе әлеу- 
меттік жүйенің құрылымдық үстанымына жататын болса, онда рөл -  анағұрлым

19-253
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үлкенірек жүйенің функционалдық аясында актордың осы жағдаятқа сай жа- 
саитын әрекеті. Актор ой мен әрекеттер тұрғысынан емес, оның орнына (кем 
дегенде, әлеуметтік жүйедегі үстанымы бойынша) мәртебелер мен рөлдердің 
жиынтығы ретінде қарастырылады.

Әлеуметтік жүйені талдау кезінде Парсонс, негізінен, оның қүрылымдық 
компоненттеріне қызығушылық білдірді. Парсонс (1966:11) мәртебеге, рөлге 
қатысты алаңдаушылықпен қатар, әлеуметтік жүйелердің кең ауқымды компо- 
ненттері ретінде ұжымдарға, нормалар мен қүндылықтарға ден қойды. Парсонс 
әлеуметтік жүйені жай қүрылымдық түрғыдан ғана емес, сонымен қатар функ- 
ционалдық түрғыдан талдаушы болды. Ол әлеуметтік жүйенін бірқатар функ- 
ционалдық алғышарттарын анықтады. Біріншіден, әлеуметтік жүйелер басқа 
жүйелермен үйлесімді жүмыс істеуі үшін қүрылымдалған болуы керек. Екін- 
шіден, әлеуметтік жүйе сақталу үшін басқа жүйелерден қолдауды қажет етеді.

ііііншіден, жүйе өз акторларының қажеттіліктерін айтарлықтай дәрежеде қа- 
нағаттандыруы тиіс. Төртіншіден, өз мүшелерін жүйе қызметіне тартуы қажет 
Бесшшіден, ол потенциалды бүлікші мінез-қүлықты бақылаудың кем дегенде 
минималды деңгейін қалыптастыруы шарт. Алтыншыдан, конфликт жеткілікті 
түрде бүлікші сипатқа ие болса, оны бақылауы керек. Ақырында, әлеуметтік жү- 
иені сақтап қалу үшін тіл талап етіледі.

Парсонстың әлеуметтік жүйелердін функционалдық алғышарттарын тал- 
қылауында кең ауқымды жүйелер мен олардың өзара қарым-қатынасына (қо- 
ғамдық функционализм) басты назар аударылды. Тіпті ол акторлар туралы әң- 
гімелесе де, оларға жүйелік түрғыдан қарады. Сонымен қатар пікірталаста Пар
сонс әлеуметтік жүйедегі тәртіпті сақтауға қатты алаңдаушылық білдіретінін 
көреміз.

Акторлар және әлеуметтік жцйе. Парсонс субъектілер мен әлеуметтік құ- 
рылымдар арасындағы қарым-қатынасты акторлар мен әлеуметтік жүйеге 
қатысты мәселеде және әлеуметтік жүйені талқылау барысында толығымен 
елемеді деп айтуға болмайды. Шын мәнінде, ол қүндылықтар үлгісі мен бұй- 
рықтар қажеттілігінің интеграциясын «әлеуметтанудың іргелі динамикалық 
теоремасы» (Parsons, 1951:42) деп атады. Әлеуметтік жүйеге қатысты оның не- 
Г13Г1 ^аңдаушылығын ескере отырып, бұл интеграцияда маңызды рөл атқара- 
тын басты фактор -  интернализация және әлеуметтену үдерістері екенін түсі- 
неміз. Демек, Парсонс жүйе ішінде нормалар мен құндылықтардың акторларға 
берілу жолдарына қызығушылық танытты. Тиімді әлеуметтену үдерісінде бүл 
нормалар мен қүндылықтар ішке енеді, яғни игерілген; демек, олар акторлардьщ 
«ар-ұждандарының» бір бөлігіне айналады. Нәтижесінде өз мүдделерін жүзе- 
ге асыруға үмтыла отырып, субъектілер түтастай жүйенің мүдделеріне қызмет 
етеді. Парсонстың айтуынша, «(Әлеуметтену процесінде акторлар) иемдене- 
тш қүндылықты бағдар үлгілер комбинациясы әлеуметтік жүйенін басым құн- 
дылықтары және фундаменталды рөл қүрылымның аса маңызды функциясы 
болуы тиіс» (1951:227).

Жалпы алғанда, Парсонстыц тұжырымдауынша, акторлар -  әдетте әлеумет- 
тену процесінің енжар қабылдаушылары/ Балалар тек қана қалай әрекет етуді 
емес, сондай-ақ қоғамның нормалары мен қүндылықтарын, адамгершілік қа- 
сиеттерш де үйренеді. Әлеуметтендіру -  консервативті процедура, онда қажет- 
Т1Л1К мінез-қүлқы (қоғам арқылы қалыптасады) балаларды әлеуметтік жүйемен 
тығыз байланыстырып, қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндік беретін
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құралдармен қамтамасыз етеді. Шығармашылық мүмкіндік өте аз немесе оған 
тіпті орын жоқ; қажеттіліктерді қанағаттандыру әрекеті балаларды өмірмен 
нақты жүйеге сай байланыстырады. Парсонс әлеуметтенуді өмірлік тәжірибе 
ретінде қарастырады. Балалық шақта бойға сіңген нормалар мен қүндылықтар 
жалпыға ортақ болып келетіндіктен, балаларды ересек өмірде кездесетін әртүр- 
лі жағдайларға дайындамайды. Осылайша, әлеуметтену өмірлік цикл ішінде 
нақты қарым-қатынас тәжірибесімен, күйзелістермен толықтырылуы керек. 
Осы қажеттілікке қарамастан, кейінірек өмірде балалық шағында үйренген нор
малар мен қүндылықтар түрақты болып келеді және біршама күшейтіліп, өмір 
бойы 03 күшінде қалады.

Өмірдегі әлеуметтену арқылы туындаған сәйкестікке қарамастан, жүйеде 
жеке өзгерістердің кең ауқымы бар. Сүрақ: егер жүйенің тапсырысқа деген қа- 
жеттілігін ескерсек, бұл неліктен әлеуметтік жүйе үшін әдеттегі манызды мәсе- 
ле болып саналмайды? Бір жағынан, сәйкестікті тудыру үшін бірқатар әлеумет- 
тік бақылау тетіктерін қолдануға болады. Дегенмен Парсонстың түсінігіндегі 
әлеуметтік бақылау -  қатаң түрдегі екінші қорғаныс желісі. Әлеуметтік бақы- 
лау аз, экономды түрде пайдаланылған кезде жүйе жақсы жұмыс істейді. Екінші 
жағынан, жүйе кейбір вариацияларға, ауытқуларға жол бермейтіндей қауқар- 
лы, қабілетті болуы керек. Икемді, иілгіш әлеуметтік жүйе ешқандай ауытқуды 
қабылдамайтын нәзік жүйеден гөрі күшті. Ақырында, әлеуметтік жүйе әртүрлі 
түлганың жүйе түтастыгына қауіп төндірмей, өз мүмкіндіктерін көрсете білуле- 
ріне кең жол ашуы тиіс. Әлеуметтену және әлеуметтік бақылау -  бүл әлеуметтік 
жүйенің тепе-теңдігін сақтауға мүмкіндік беретін негізгі механизмдер. Сонымен 
қатар қарапайым жеке қасиеттермен ауытқулар есепке алынып, төтенше түрлер 
қайта теңдестіру механизмдері арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Осылайша әлеу- 
меттік тәртіп Парсонстың қоғамдық жүйелер қүрылымына кіреді;

«Біздің әлеуметтік жүйеде және сәйкесінше, басқа да әлеуметтік жүйе 
типтерінде белгілі бір бағыттағы қарапайым қүптау-қүптамаудың бақы- 
лау шеңберіне түсу үшін терең үрдістік ауытқуды шектеуге және оны түп- 
кілікті болдырмауға мүмкіндігі бар қауқарлы механизмдер дамыды».

(Parsons, 1951:319)

Сондай-ақ Парсонсты ең басты қызықтырған жүйенің акторы (субъект) 
емес, тұтасымен жүйенің өзі болды. Актордың жүйені жасауы және оған қолдау 
көрсетуі маңызды емес, керісінше, жүйенің қалай акторды басқаруы маңызды. 
Бүл Парсонстың осы мәселеде қүрылымдық-функционалистік бағытты ұстана- 
тынын көрсетеді.

Қогам. Әлеуметтік жүйе идеясы үжымдық барлық түрлерді қамтыса да, 
соның ішіндегі нақты және айрықша маңызды әлеуметтік жүйе -  қоғам: «са- 
лыстырмалы түрде алғанда -  дербес, мүшелері өздерінің жеке және үжымдық 
қажеттіліктерін қанағаттандырып, толық өмір сүру арқылы өзін-өзі қамтама- 
сыз ететін ұжым» (Rocher, 1975:60).^ Қүрылымдық функционалист ретінде 
Парсонс торт қүрылымды немесе жүйеніц бөліктерін атқаратын функциялары 
(AGIL) бойынша бөліп қарастырады (7.3-кестені қараңыз). Экономика -  бүл 
қоғамды еңбек, өндіріс және бөлініс арқылы қоршаған ортаға бейімдейтін 
шағын жүйе.
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7 .3 -К Е С Т Е  •  Қоғам , о н ы ң  кіш і ж үйесі ж әне ф ун к ц и я л ы қ  и м перативтер

Фидуциарлық
жүйе

Қоғамдық
бірлестік

Экономика Саясат

Мұндай жұмыс арқылы экономика қоршаған ортаны қоғамның қажеттілікте- 
ріне бейімдейді және қоғамға осы сыртқы болмыстарға бейімделуге көмектеседі. 
Саяси (немесе саяси жүйе) мақсаттарға ұмтылу және осы мақсатта акторлар мен 
ресурстарды жұмылдыру арқылы мақсатқа қол жеткізу функциясын орындай- 
ды. Фидуциарлыц жцйе (мысалы, мектептерде, отбасыларда) мәдениетті (нор- 
малар мен құндылықтарды) субъектілерге жеткізіп отыру және олардың қабыл- 
дануына мүмкіндік жасау арқылы латентті функцияларды басқарады. Ақырын- 
да, интеграциялық функция кргамдыц щуьшдастықтар арцылы (мысалы, зан 
арқылы) қоғамның түрлі компоненттерін үйлестіреді (Parsons and Platt, 1973).

Парсонс үшін әлеуметтік жүйенің кұрылымынан гөрі мәдениет жүйесі ма- 
ңыздырақ болды. Шындығында, біз бүрынырақ көргеніміздей, мәдениет жүйесі 
Парсонстын әрекет ету жүйесінін жоғарғы жағында түрды, ал Парсонс (1966) 
өзін «мәдени детерминист» деп атады.®

Парсонс мәдениет жуйесін мәдениетті әлеуметтік әлемнін әртүрлі элементтерін 
байланыстыратын негізгі күш немесе оньщ әрекет ету жүйесі ретінде қарастыр- 
ды. Мәдениет акторлар арасындағы өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді және 
жеке түлға мен әлеуметтік жүйелерді біріктіреді. Мәдениет, ең болмағанда, іші- 
нара басқа жүйелердін құрамдас бөліғі бола алады. Осылайша, әлеуметтік жү- 
йеде мәдениет нормалар мен қүндылықтар арқылы көрінетін болса, жеке жүйе- 
де ол акторлар арқылы ішкі әлемге өтеді. Алайда мәдениет жүйесі басқа жүйе- 
лердің бөліғі ғана емес, сонымен бірғе білімнің, рәміздердін және идеялардын 
әлеуметтік қоры түрінде дербес сипатқа ие. Мәдени жүйенің бүл аспектілері 
әлеуметтік және жеке жүйелермен тығыз байланысты болғанымен, олардың бір 
бөліғіне айналмайды (Morse, 1961:105; Parsons and Shils, 1951:6).

Парсонс мәдениет жүйесін басқа әрекеттер жүйелерімен бірлікте алып зерт- 
теді. Осылайша, мәдениет қүрылымдалған, реттелген символдар жүйесі болу- 
мен қатар, әлеуметтік жүйедегі субъектілерғе бағдар беру объектілері, түлға жү- 
йесінің қабылданған үлгілері болып табылады. (Parsons, 1990).

Неғізінен, символдық және субъективті сипатқа ие болғандықтан, мәдениет 
бір жүйеден екіншісіне алмасып отырады. Мәдениет таралу арқылы бір әлеумет- 
тік жүйеден басқасына, оқыту және әлеуметтену жолымен біртүлғалық жүйеден 
екіншісіне ауыса алады. Дегенмен мәдениеттін символдық (субъективті) сипаты 
оның тағы бір ерекшеліғін айқындайды, осыған байланысты Парсонс «мәдениет 
өзге әрекеттер жүйесіне көшбасшы бола алады» дейді. Бүл -  Парсонстьщ мәдени 
детерминист ретінде қалыптасуына эсер еткен басты себептердін бірі.
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Алайда Парсонстьщ теориясында мэдени жүйе басымырақ болса, онда ол 
шын мәнінде интегративтік теорияны ұсына ала ма деген сауал туындауы мүм- 
КІН. Ақиқатында интегративтік теорияны талдаудың барлық негізгі деңгейлерін 
үйлесімсіз теңестіреді. Мәдени детерминизм, шын мәнінде, кез келген детерми
низм, интеграцияланған әлеуметтану тұрғысынан қарағанда зор күдік үялата- 
ды (Парсонс жүмысының анағүрлым интегралды түжырымдамасын қараңыз, 
[Сатіс, 1990]). Бұл күмән, Парсонстьщ еңбегінде тұлға жүйесін қаншалықты 
атүсті талдағанын көргенде күшейе түседі.

Тцлга жуйесі. Жеке түлға жүйесі тек мәдениет жүйесімен ғана емес, сонымен 
катар әлеуметтік жүйемен де тікелей сабақтас. Алайда бүл Парсонстьщ түлға 
жүйесін тәуелсіздіктен айырды деген пікірін білдірмейді:

«Менің пайымдауымша, жеке тұлға құрылымының негізгі бастау көзі 
әлеуметтік жүйе мен мәдениеттен алынады, алайда жеке адам өз ағзасына 
қатынасы арқылы және өзінің жеке өмірлік тәжірибесінің бірегейлігі нә- 
тижесінде тәуелсіз жүйеге айналады; бұл жай эпифеномен емес».

(Parsons, 1970:82)

Біз Парсонстьщ тым көп наразылық білдіріп отырғанын сеземіз. Егер жеке 
түлға эпифеномен болмаса, ол сөзсіз, оның теориялық жүйесіндегі екінші орын- 
дағы немесе тәуелді мәртебеге жатқызылады.

Тцлга жеке актордың бағдары мен мотивациясьщың ұйымдастырылган жүйесі 
ретінде айқындалады. Жеке түлғаның негізгі қүрамдас бөлігі -  «кажетті-үстаным», 

Парсонс пен Шилз «щжетті-цстанымды^ іс-әрекет мотивациясынын ма- 
нызды бірлігі ретінде анықтады (1951:113). Олар қажетті-ұстанымды іс-әрекетті 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін физиологиялық энергияның туа қалыптасқан 
үрдісі ретіндегі қозғалтқыштарға бөледі (Parsons and Shils, 1951:111). Басқаша 
айтқанда, қозғалтқыштар биологиялық ағзаның бөлігі ретінде жақсы көрінеді. 
Содан кейін «қажетті-ұстаным» «туа біткен емес, іс-әрекет процесі барысында 
қабылданған үрдістер» ретінде анықталады (Parsons and Shils, 1951:111). Басқа- 
ша айтқанда, «қажетті-ұстаным» -  бүл әлеуметтік жағдайға қарай қалыптаса- 
тын қозғалтқыштар.

Қажеттілік-диспозициялары акторларды қоршаған ортадағы объектілер- 
ді қабылдауға немесе қабылдамауға, ал егер осы қолжетімді объектілер актор- 
дың қажеттілік-диспозицияларын қанағаттандырмайтын болса, акторды жаңа 
объектілер іздестіруге ынталандырады.

Парсонс қажетті-үстанымдардың үш негізгі типінің аражігін бөліп көрсетеді. 
Бірінші тип акторларды әлеуметтік қатынастардан сүйіспеншілік, келісім және 
т.б. іздеуге бағыттайды. Екінші тип өзіндік ішкі мәнге сай, акторларды әртүрлі 
мәдени нормаларды сақтауға алып келеді. Ақырында, акторларды сәйкес жауап- 
тарды беруге немесе алуға ынталандыратын рөлдік болжамдар бар.

Бүл акторлардың өте пассивті имиджін көрсетеді. Олар әдетте мәдениет үс- 
тем болатын үмтылыстар немесе ұмтылыстар мен мәдениет комбинациясы негі- 
зінде әрекет етеді (яғни қажеттілік-диспозициялар негізінде).

Пассивті түлғалық жүйе, сөзсіз, Парсонстьщ интегралды теориясындағы әл- 
сіз түйін және де ол бұл туралы білетін сияқты көрінеді. Түрлі уақыттарда ол 
түлғаны қандай да бір шығармашылықпен байланыстыруға тырысты. Мысалы, 
ол: «Біз «адамның қүндылықтары толығымен «іштей қабылданған мәдениет»
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немесе тек заңдар мен ережелерді сақтап отыру дегенді білдіреді» деп айта ал- 
маймыз. Адам мәдениетті игергеннен соң шығармашылық өзгерістер жасай- 
ды; бірақ жаңа аспект -  мәдениет аспектісі емес», -  дейді (Parsons and Shils, 
1951:72). Мұндай қарама-қайшылықтарға қарамастан, тұлғаның пассивті жүйе- 
сі Парсонс жұмысының басты мәні болып табылады.

Парсонстың осындай қажетті-ұстанымдарға ден қоюы басқа да мәселелер- 
ді тудырады. Өйткені ол тұлғаның аса маңызды басқа да көптеген аспектілерін 
ескермеген соң, оның жүйесі, негізінен алғанда, құлазыған бос кеңістіктей эсер 
қалдырады. Психолог Альфред Болдуин осы жағдайды дәл корсете білді:

«Шынын айтар болсақ, Парсонс өзінің теориясында қажетті-ұстанымдар 
жағында тұрып, тұлғаны ақылға сыйымды қасиеттермен, механизмдер- 
мен қамтамасыз етемін деп сәтсіздікке үшырады және тұлғаның қалыпта- 
суына мүмкіндік беретін қажетті сипаттамалар мен түрлі санаттағы меха- 
низмдерді оған қимай, басына бәле тілеп алды».

(А. Baldwin, 1961:186)

Болдуин Парсонстың тұлға жүйесіне қатысты тағы да біраз сын айтып, тіпті 
Парсонстың тұлға жүйесін талдаған уақытында оған, шын мәнінде, онша тән- 
ті болмағанын жасырмайды: «Парсонс тұлғаның қүрылымы туралы тарауды 
жазған уақытта, ол тұлға туралы емес, көптеген беттерді әлеуметтік жүйелер- 
ді сипаттауға арнайды» (1961:180). Бұл Парсонстың түрлі жолдармен түлғаны 
әлеуметтік жүйеге байланысты еткісі келгенін көрсетеді. Біріншіден, акторлар 
өздерінің қоғамда алатын орындарына сәйкес келетіндерін түсіне білуі тиіс 
(ParsonsandShils, 1951:147). Екіншіден, алдағы міндеттер жеке акторлардың ат- 
қаратын рөлдеріне сай бекітілген. Содан соң өзін-өзі тәртіпке шақыруды үйре- 
ну, құндылық бағдарларды қабылдау, теңдестіру тәжірибесі және т.б. Барлық 
күш, Парсонс атап өткендей, түлғалық жүйені әлеуметтік жүйеге интеграция- 
лауға жүмсалады. Алайда ол жүйеге қарсы және жеңуге қажетті мәселелердің де 
туындауы мүмкін екенін атап көрсетті.

Парсонс жүмысының тағы бір аспектісі -  тұлға жүйесінің интернализация- 
сына қызығушылық білдіруі тұлға жүйесінін пассивтігімен сипатталады. Пар
сонс (1970:2) Дюркгеймнің интернализацияға байланысты еңбектеріне, соны- 
мен катар Фрейдтің жұмыстарына, бірінші кезекте, супер эгоға баса назар ауда- 
рады. Интернализация мен супер эгоға мән бере отырып, Парсонс тағы да өзінін 
түлға түжырымдамасы жүйесінін пассивтігімен басқарылатынына негізделген 
түжырымдамасын жасайды.

Парсонс өзінін ертеректегі еңбегінде жеке түлғаның субъективті аспектіле- 
рі туралы айтуға дайын болғанымен, бүл мәселеден біртіндеп бас тартты. Осы- 
лайша, ол өзінің түлға жүйесіне қатысты ықтимал түсініктерін шектеп тастады. 
Парсонс кейін келе адамдардың іс-әрекеттері арю>ілы көрінетін іпікі мағына- 
сына назар аудармайтынын анық көрсетті: «Іс-әрекеттер теориясында бақыла- 
натын деректерді ұйымдастыру өзгертілген бихевиористік терминдерде әбден 
мүмкін және нәтижелі болады. Мұндай түжырымдама интроспектива немесе 
эмпатияға қатысты көптеген күрделі мәселелерді болдырмауға мүмкіндік бере- 
ді» (Parsons and Shils, 1951:64).

Мінез-щлык, организмі. Торт әрекет жүйесінің бірі ретінде мінез-қүлық орга- 
низмін енгізсе де, Парсонс бүл туралы онша коп айтқан жоқ. Ол қалған жүйе-
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лер үшін энергия көзі болғандықтан енгізілген. Генетикалық конституцияға 
негізделгеніне қарамастан, оның қалыптасуына адам өмірінде орын алатын 
жетілдіру және оқыту процестері эсер етеді7 Парсонс өзінің еңбегінде мінез- 
құлық организм! -  шын мәніндегі соңғы жүйе екенін түжырымдады. Мінез- 
қүлық организм! жүйес!н әлеуметтануға бей!мдеп енгізген! үш!н Парсонсқа 
!лтипатпен қарау керек. Әрине, бүл онын социобиологияға тән әлеуметта- 
нуға деген қызығушылығынан туындаған ед! (В. Turner, 1985) және бүл эре- 
кет жүйес!н!ң элеуметт!к теория мен өм!р туралы ғылым арасындағы өзара 
байланыс эсер!нен қалыптасатынын көрсетед! (Сарга, 2005; Fraser, Kember, 
Lury, 2005, 2006).

Парсонстық теориядағы өзгерістер мен динамизм. Парсонс төрт эрекетт!к 
жүйе мен функционалдық императивтер сияқты түжырымдамалық қүралдар- 
мен жүмыс жасаганы үш!н, сыншылары оны элеуметт!к өзгер!стермен күресуге 
дэрменс!з қүрылымдық теорияны ұсынды деп айыптады. Парсонс бүл айып- 
тауларды мойындап, өзгер!стерд! зерттеуд!ң қажетт!л!г!н, алайда оган дей!н қү- 
рылымды зерттеу одан да мэнд! екен!н дэлелдеуге тырысты. Б!рақ 1960 жылда- 
ры бұл шабуылдарға ұзақ қарсы түра алмады, есес!не элеуметт!к өзгер!стерд!® 
зерттеуде б!раз жүмыс тындырып, эс!ресе элеуметт!к эволюцияга қатысты үл- 
кен жаңалықтар ашты (Parsons, 1977:50).

Парсонстың эволюциялыц теориясының (1966) элеуметт!к өзгер!стерд! зерт- 
теудег! жалпы бағыты биология арқылы қалыптасты. Бүл процест! шешу үш!н, 
Парсонс өз! атағандай, «эволюциялық өзгер!стер парадигмасын» жасады.

Бүл парадигманың б!р!нш! компонент! -  дифференциация пронес!. Парсонс 
кез келген қоғам, соның !ш!нде анағүрлым !р!леу қоғам, қүрылымы бойынша да, 
функционалдыц маңызы бойынша да ерекшеленет!н б!рқатар жүйел!к бөл!ктер- 
ден түратынын пайымдайды. Қогам дамып келе жатқанда жаңа жүйелер диф- 
ференциацияға үшырайды. Алайда бүл жетк!л!кс!з; олар да бүрынғы жүйел!к 
бөл!ктер сияқты бей!мделг!ш болуы керек. Осылайша, Парсонстың эволюция- 
лык парадигмасының маңызды аспект!с! -  бейімдеуді жетілдіру идеясы болды. 
Парсонс бүл процест! былайша сипаттайды:

«Егер дифференциация теңест!р!лген, дамыган жүйен! қүраса, эрб!р жаңа 
сараланған қүрылым... өз!н!ң негізг! қызмет!н бүрынгы диффузиялық 
қүрылымнан элдеқайда асырып орындайтындай жоғары деңгейдег! адап- 
тивт! қаб!летт! арттыруы ти!с... Б!з бұл процест! эволюциялық өзгер!стер 
цикл!н!ң жаңаруынын бейімдеу аспектісі деп атаймыз».

(Parsons, 1966:22)

Бүл -  элеуметт!к өзгер!стерд!ң жағымды модел! (б!рақ Парсонс, эрине, оның 
жағымсыз тұстарын да сез!не б!лд!). Оның түжырымдауынша, қоғам дамыган са- 
йын бүл модель мэселелерд! дүрыс шешуге көмектесед!. Кер!с!нше, марксист!к 
теорияда элеуметт!к өзгер!стер капиталист!к қогамныц қирауына алып келед!. 
Осы себепт! Парсонсты элеуметтанудың консервативт! ойшылы деп санайды.

Әр! қарай Парсонс дифференциация процес! интеграцияның көптеген тпу- 
йінді жаца мэселелер!н қоғам алдына көлденең тартады деп пайымдайды. Қо- 
салқы жүйелер көбейген сайын, қоғам осы бөл!мшелерд!ң қызмет!н үйлест!руде 
жаңа түйтк!лд! жайларға тап болады.
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! I

Эволюция қиындықтарын бастан өткеруші қоғам меншік жүйесінен табысқа 
жету жүйесіне көшуі керек. Барынша ауқымы шағын жүйелерді басқаруға кең 
ауқымды дағдылар мен қабілеттер қажет. Халықтың жалпыланған қабілеттерін 
қоғамның игілігіне пайдалану үшін оны аскриптивті байланыстардан босату ке
рек. Ең бастысы, бұл жүйеден бүрын ығыстырылған топтар қоғамның толық- 
қанды мүшесі ретінде қосылуға тиіс.

Ақырында, қоғамның щндылыцтар жүйесі әлеуметтік қүрылымдар мен 
функциялар жіктелген сайын өзгерістерге үшырап отыруы тиіс. Алайда жаңа 
жүйе барынша көптүрлі болған сайын құндылық жүйесінің оны камтуы қиынға 
соғады. Осылайша, айтарлықтай жіктелген қоғамға «өзінің кең ауқымды мак- 
саттары мен өз бөлімшелерінің қызметтерін заңдастыру үшін жоғары деңгейдегі 
жалпылық қажет» (Parsons, 1966:23). Бірақ қүндылықтарды жалпылау процесі 
көп жағдайда кедергісіз бола бермейді, өйткені бүл өздерінің тар қүндылықтар 
жүйесіне байланған топтардың сөзсіз қарсылығын туғызады. Эволюция түрлі 
цикл аркылы жүргенімен, ешқандай жалпы үдеріс бүкіл қоғамға бірдей эсер ет- 
пейді. Кейбір қоғам эволюцияны дамыта алатын болса, осы уақытта басқалары 
«ішкі конфликтілер мен басқа да кемшіліктерге толы болуы мүмкін» немесе 
тіпті эволюция үдерісіне тежеу қойып не болмаса оны «қиындатуы» ықтимал 
(Parsons, 1966:23). Парсонстың қызығушылығын тудырған қоғам -  бұл «бүзып- 
жарып» алға озған қоғам, өйткені, оның пікірінше, бұл қай уақытта жүзеге асса, 
дәл сол уақытта эволюция процесі коғамның жалпы эволюциялық моделінің 
ізінен жүреді.

Парсонс эволюциянын өз ретімен болатынын түсінгенімен, бір сызықтық 
эволюциялық теориядан бойын аулақ ұстауға тырысты: «Біз қоғамнын эволю- 
циясын үзіліссіз немесе жай сызықтық процесс ретінде түсінбейміз, бірақ біз 
алға жылжудыц кең деңгейлерін, олардың әрқайсысындағы мацызды өзгеріс- 
терге қарамай-ақ ажырата аламыз» (1966:26).

Парсонс бұл мәселелерді женілдететінін түсіндіріп, үш кең эволюциялық 
кезеңді -  жабайы, аралық және қазіргі заманғы деп бөліп алды. Дәлірек айт- 
қанда, ол осы кезеңдерді мәдени өзгерістер негізінде бөліп қарастырады. Жа- 
байыдан аралыққа өтудегі маңызды оқиға -  бүл тілдің дамуы, ен алдымен, жаз- 
баша тілдің дамуы. Аралықтан қазіргі заманға көшудегі негізгі даму -  «норма- 
тивтік тәртіптің институттық кодексінін» немесе заныньщ (Parsons, 1966:26) 
қалыптасуы.

Парсонс жабайылықтан қазіргі қоғамға өту эволюциясы аясында нақты 
қоғамдар топтамасын талдауға кірісті. Бүл жерде ерекше атап өтетін жағдай: 
Парсонс эволюциялық теорияларға көбірек назар аудара бастады, өйткені оған 
әлеуметтік өзгерістермен айналысуға дәрменсіз деген айып тағылған болатын. 
Дегенмен оның эволюцияны талдауы процеспен байланысты емес, керісінше, 
бүл «қүрылымдық типтерді реттеуге және оларды дәйекті түрде байланысты- 
руға» талпынған әрекеті еді (Parsons, 1966:111). Бұл -  әлеуметтік өзгерістер 
процесін зерттеу емес, салыстырмалы ццрылъшдыц талдау. Осылайша, тіпті ол 
өзгерістермен санасу керек болған кезде де қүрылымдар мен функцияларды 
зерттеудің жақтасы болып қала береді.

Жалпьиіама айырбас щралдары. Парсонс теориялық жүйеге осы күралдар- 
дын көмегімен бірқатар түрақсыздықтар, динамизм әкелді (Alexander, 1983:115). 
Бұл -  оның жоғарыда қарастырылған төрт іс-әрекет жүйесі ішіндегі және ара- 
лығындағы жалпылама айырбас қүралдары туралы идеялары (негізінен, әлеу- 
меттік жүйе шегінде).
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Жалпылама айырбас құралдары моделі -  бұл экономикада белгілі бір орта 
ретінде әрекет ететін ацша. Бірақ ақша сияқты маңызды құбылысқа көңіл ауда- 
рудың орнына Парсонс символикалық айырбас құралдарына ден қояды. Тіпті 
Парсонс ақшаны әлеуметтік жүйедегі айырбас құралы ретінде талқылаған уа- 
қытта да материалдық емес символикалық сапаларға мән береді.

Ақшаға қосымша және анағұрлым символикалық басқа жалпылама ақпарат 
алмасу құралдары -  саяси билік, ықпал ету және құндылық туралы міндеттеме- 
лер. Парсонс өзінің символикалық айырбас құралдарына неліктен назар аудар- 
ғанын нақты түсіндіреді: «Медиа теориясын белгілі бір қүрылымдық түрғыда 
үсыну, құрылымдық талдаудың бұл түрі түбірімен қате түсінікке үрындырады, 
сондықтан «құбылмалы мәселелерді дөп басып, әділетті кесім айту киын» дей- 
тін жалпылама мәлімдемелерді жоққа шығарады» (1975:98-99). Символикалық 
айырбас күралдарының, ақша сияқты, қоғамда кеңінен таралуға мүмкіндіғі бар. 
Осылайша, әлеуметтік жүйе шеғінде адамдар саяси жүйеде саяси билікті жүзеғе 
асыра алады. Маңыздысы, олар бұл билікті қолдану арқылы оньщ еркін тара- 
луына және әлеуметтік жүйеғе эсер етуіне жол ашады. Биліктің бүлай қолданы- 
луына орай көсемдер, бәлкім, саяси жүйені, сонымен қатар түтас қоғамды да ор- 
нықтыратын болар. Кеңінен алғанда, жалпыландырылған медиа бүл төрт әрекет 
етуші жүйе арасында және олардың әрқайсысының қүрылымы ішінде таралады. 
Осылар және осылардың қозғалысы Парсонстың негізгі құрылымдық талдауы- 
на серпін береді.

Александердің түжырымдауы бойынша (1983:115), жалпылама айырбас қү- 
ралдары Парсонс теориясының династиясын басқа мағынада қалыптастырды. 
Олар айырбас жүйесін өз мәнінде қабылдай алмайтын «медиа-кәсіпкерлердің» 
(мысалы, саясаткерлер) бар екенін жоққа шығармайды.

Демек, олар шығармашыл және тапқыр болуы мүмкін, сөйтіп, қосымша тара- 
тушылардың санын ғана өзгертіп қоймай, сонымен қатар медиа ағымньщ тәсіл- 
дері мен бағытын да өзгертеді.

Роберт Мертонның құрылымдық функционализм!

Толкотт Парсонс қүрылымдық функционализмнің басты ойшылы болса, онын 
шәкірті Роберт Мертон әлеуметтанудағы қүрылымдық функционализм тура
лы өзінің манызды мәлімдемесін жасады (С. Crothers, 2011; Sztompka, 2000; 
Tiryakian, 1991). Мертон қүрылымдык функционализмнін кейбір барынша 
экстремалды және қисынсыз аспектілерін сынға алды. Алайда оның жаңа тү- 
жырымдамалық идеясының қүрылымдық функционализмнің қалыптасуына 
тиғізғен ықпалы зор болды Qasso, 2000). Мертон мен Парсонс өзара қүрылым- 
дық функционализммен байланысты болғанымен, олардың арасында маңызды 
айырмашылық та бар. Біріншіден, Парсонс бәрін түтас қамтитын жалпылама 
теория жасау туралы айтып жүргенде, Мертон орта дәрежелі теорияларға кө- 
бірек маңыз берді. Екіншіден, Мертон марксистік теорияларға, Парсонспен са- 
лыстырғанда, сабырмен қарады. Шын мәнінде, Мертонды және оның бірқатар 
піәкірттерін (ерекше Элвин Гоулднер) құрылымдык функционализмді алға 
итеріп отыратын саяси бағыттың сол қанатына жатқызуға болады.

Құрылымдық функционалды модель. Мертон функционалдык талдау- 
дың Малиновский мен Ралклифф-Браун сияқты антрополоғтер жүйелеген үш 
неғізғі постулатын сынға алды. Біріншісі -  қоғамдық функционалдык бірлік
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туралы постулат. Дәлелдеуді қажет етпейтін бұл негізгі пікір бойынша, барлық 
стандартталған әлеуметтік және мәдени сенімдер мен тәжірибелер тұтасымен 
қоғам үшін де, сонымен қатар қоғамдағы адамдар үшін де функционалды деп 
есептеледі. Демек, бұл көзқарас әлеуметтік жүйенің түрлі бөліктерінің жоғары 
деңгейдегі интеграциясын көрсету қажеттігін негіздейді. Алайда Мертон бүл 
көзқарастың шағын жабайы қоғамдар үшін әділетті болғанымен, мұндай түсі- 
нікті күрделі және ірі қоғамдарға таратуға болмайтынын айтады.

Әмбебап функционализм -  ол теріске шығарған екінші постулат, яғни бар- 
лык стандартталған әлеуметтік және мәдени формалар мен қүрылымдар жа- 
ғымды функция деп тұжырымдалған. Мертон бұл айтылған жағдайдың шынайы 
өмірдегі біздің көргенімізбен сәйкес емес екеніне сендіреді. Әрине, әрбір күры- 
лым: әдет-ғүрып, идея, сенім, т.б. жағымды функция бола бермейді. Мысалы, 
ашу кернеген национализмнің ядролық кару күшейген әлемде аса жайсыз екені 
айтпаса да түсінікті.

Үшінпіі постулат -  өзгеруді теріске шығару постулаты. Мүндағы негізгі дә- 
лел коғамның барлык стандартталған аспектілері тек кана жағымды сипатка ие 
емес, сонымен катар жұмыс істейтін бүтіннің ажырамас бөлшегі. Бүл постулат 
барлык күрылымдар мен функциялардың коғамға кажеттілігі туралы ойға жете- 
лейді. «Қоғамдағы казіргі накты кұрылымдар мен функциялардан өзгесі дүрыс 
жүмыс істей алмайтын еді» деген тұжырымға саяды. Мертонның кейіннен Пар- 
сонска айткан сынының түйіні -  коғамда түрлі кұрылымдык және функционал- 
дык баламалардың болатынын мойындау кажеттігін меңзейді.

Мертон 03 түжырымын дәлелдеу барысында барлык функционалдык пос- 
тулаттардың күр абстрактілік теориялык сызбаларға негізделіп, эмпирикалык 
тұрғыда дәлелденбегенін көрсетуге тырысты. Әлеуметтанушы әрбір мәселе- 
ні жок дегенде эмпирикалык түрғыдан зерттеуі кажет. Мертонның көзкарасы 
бойынша, функционалдык талдау үшін ең маңыздысы теориялык түжырымдар 
емес, эмпирикалык сынактамалар болды. Осының барлығы, акыр соңында, оның 
теория мен тәжірибе интеграциясын басшылыкка ала отырып, функционалдык 
талдаудың «парадигмасын» жасауына эсер етті.

Ең басынан бастап Мертон кұрылымдык функционализмнің топтарға, 
үйымдарға, коғамдар мен мәдениеттерге басты назар аударғанын түсіндіруге 
тырысты. Әрбір нысана күрылымдык-функционалдык тұрғыдан талдануы ка
жет, «стандартталған орынды білдіруі тиіс (яғни өрнектелген және кайталанып 
отыратын)» (Merton, [1949] 1968:104).

Ол мынадай мәселелерді карастырды: әлеуметтік рөлдер, институттык кұ- 
рылымдар, әлеуметтік процестер, мәдени модельдер, эмпирикалык мәдениет, 
әлеуметтік нормалар, топтарды үйымдастыру, әлеуметтік кұрылым, әлеуметтік 
бакылау кұрылғысы, т.б. (Merton, [1949] 1968:104).

Ертеректегі күрылымдык функционалистер әдетте бір әлеуметтік кұрылым- 
ның немесе мекеменің баскаларға катысты функцияларына толык мән берді. 
Алайда, Мертонның көзкарасы бойынша, ертеректегі аналитиктер индивидтер- 
дің субъективті мотивтерін күрылымдар мен институттардың функцияларымен 
араластыруға кұмар. Қүрылымдык функционализмнің назарында жеке мотив- 
тер емес, әлеуметтік функциялар болуы тиіс.

Функциялар -  Мертонның көзкарасы бойынша «Жүйенің бейімделуіне 
және түзелуіне алып келетін бакыланатын салдарлар» ([1949] 1968:105). Алай
да бейімделу мен түзелу барлык уакытта жағымды салдар болғандыктан, олар- 
ға катысты идеологиялык түрғыдан алдын ала калыптаскан ағат пікірлер бар.
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Мені барлық нәрсеге үйреткен басты ұстаздарымды 
анықтау қиын емес. Білім алуда П А  Сорокин мені еу- 
ропалық әлеуметтік ойларға көбірек бағыттады және 
де сол уақыттағы басқа студенттермен салыстырғанда, 
мен оның 1930 жылдардың аяғынан бастап жүргізген 
зерттеу бағытымен келіспесем де, қарсы шыға алмадым; 
магистрлік жұмысында өзінің шарықтау шегіне жеткен 
әлеуметтік әрекет құрылымына қатыаы ойларымен 
эсер еткен сол уақыттағы жас Толкотт Парсонс; бірінші 
кезекте, қызықты идея ретінде қабылданатын, қандай 
да бір ұйымдастырылған зерттеуге мені үйреткен био
химик әрі әлеуметтанушы да болған ЛДж. Хендерсон; 
архивтік құжаттардан көтерілген мәліметтер арқылы 
экономиканың даму жағдайларымен мені таныаырған 
экономикалық тарихшы Э.Ф. Гей; шын мәнінде, Гарвард- 
тың Widener кітапханасындағы өзінің атақты шеберха- 
насында (қастер тұтылғанын айтпағанда) бірнеше жыл 
бойы басшылық етіп, жұмыс істеуге мүмкіндік берген 

сол уақыттағы тарих ғылымдарының профессоры Джордж Сартон. Мені тікелей оқытқан осы 
ұстаздардан басқа, екі әлеуметтанушыны: өздері қалдырып кеткен жұмыстары арқылы мені 
көп нәрсеге үйреткен бірінші кезекте Эмиль Дюркгейм мен Георг Зиммель және әлеуметтану 
тұрғысынан сезімтал гуманист Гилберт Мюррей туралы көбірек білдім. Ғасырдың үштен бір 
бөлігінен астам уақыт бойы сан жетпес әңгімелер мен серіктестік арқылы мені көп нәрсеге 
үйреткені туралы, мүмкін, ойламаған да шығар, менің әріптесім Поль Ф. Лазарсфельдтен біраз 
мәліметтер алдым.

Көп жылдар бойғы өзімнің атқарған жұмысыма қарайлай отырып, мен ол жақтан өзімді емес, 
үлгілерді көп табамын. Аспирант ретінде үш жылдық оқуымды бітіргеннен кейін, өзімнің жеке 
жұмысымды бастаған уақыттан бері мен алдын ала бүкіл өміріме арналған жоспармен жүр- 
мей, қалыптасып даму реті бойынша өзімнің интеллектуалдық қызығушылығыма мән беріппін. 
Өзіме жақын маңдағы шебер Сартонның тәжірибесін емес, шалғайдағы шебер Дюркгеймнің 
тәжірибесін қабылдаймын деп шештім. Дюркгейм өзі зерттегісі келген жақтарды бірнеше рет 
өзгертті. Қоғамдық еңбек бөлінісін зерттеуден бастап ол әлеуметтану зерттеулерінің әдістерін, 
содан соң біртіндеп тығыз байланысты емес сияқты көрінген өз жанын өзі қиюдың субъек- 
тілеріне, дінге, адамгершілік тәрбиеге және социализмге көңіл бөлді. Мүмкін, ол қоғамның 
түрлі аспектілерін зерттеу арқылы теориялық бағытты тиімді жетілдіруге болады деп есептеген 
шығар. Сартон басқа жолды таңдады; тым ерте уақыттан бастап, ол ғалым болып. Introduction 
to the History of Science {'«Ғылым тарихына кіріспе») (түпнұсқада) (тарихты XIV ғасырдың аяғына 
дейін әкелген) деп аталатын бес томдық үлкен еңбегінің шарықтау шегі болуға тиісті тарих 
ғылымын зерттеудің бағдарламасын жасады.

Бұл үлгілердің алғашқысы маған сәйкес келетіндей болып көрінді. Мен әлеуметтік институттар 
мен қоғамдағы өмірдің сипаты, өздерінің қалай орын алуға болатынын түсіндіретін әлеумет- 
тік құрылым мен мәдени өзгерістердің әлеуметтану теорияларын дамытуды көздедім, әлі де 
болса осыны ойлаймын. Теориялық әлеуметтануға байланысты бұл алаңдаушылық мені әлеу- 
меттануда және басқа да дамып келе жатқан ғылымдарда орын алған пәндік маманданудан 
(және, менің ойымша, көп жағдайда әділ) айналып өтуге алып келді. Менің мақсатым түрлі 
әлеуметтану пәндерін оқытудың маңызды екенін дәлелдеді.

Бұл әрқилылықтың ішінде тұрақты түрде қызықтырған арнайы бір өрісті арна -  әлеуметтану 
ғылымы. 1930 жылдары мен өзімді ғылым мен техниканың әлеуметтік аясына, оның ішінде 
XVII ғасырдағы Англияға толық арнап, мақсатты түрде бағытталған әлеуметтік әрекеттердің
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ойға келмейтін салдарларына зейін қойдым. Менің теориялық қызығушылықтарымның кеңеюі 
барысында 1940 және одан кейінгі жылдары мен өзімді конформды емес және девиантты мі- 
нез-құлық, бюрократия, қазіргі күрделі қоғамдағы көпшілік сенім мен қарым-қатынас және 
бюрократия ішіндегі, одан тыс интеллектуалдық мәселелерді зерттеудің әлеуметтік көздері- 
не арнадым. 1950 жылдары мен әлеуметтік құрылымның базалық бірліктерінің әлеуметтану 
теорияларына көңіл қойып, рөлдер мен мәртебелік жиынтықтар топтамасын, сонымен қа- 
тар адамдардың рөлдік модельдер түрлерін басқалардан озып кету үшін ғана емес, өзін-өзі 
анықтау мақсатындағы құндылықтар ретінде қабылдайтынын түсіндім (бұл соңғы «референт- 
тік топтар теориялары»), Сондай-ақ Джордж Ридер және Патрисия Кендаллмен бірге меди- 
циналық білімді алғаш рет ірі масштабта әлеуметтану тұрғысынан зерттеуді қолға алдық және 
оның мақсаты -  нақты жоспармен қатар, кәсіби іс-әрекеттің түрі ретінде мамандықтың ерекше 
сипатымен байланысты медицина мектептерінде түрлі дәрігерлердің әлеуметтенуін анықтау. 
I960 және 1970 жылдары мен ғылымның әлеуметтік құрылымын және оның когнитивті құры- 
лыммен байланысын қарқынды түрде зерттеуге көштім. Ақырында, бұл жиырма жыл ғылым 
әлеуметтануының кәмелетке жеткен кезеңі болды, ал өткен шақ тек пролог еді. Осы зерттеулер 
барысында менің негізгі бағытым әлеуметтану теориялары арасындағы байланыстарға, зерттеу 
әдістеріне және пәндік эмпирикалық зерттеулерге қатысты болды.

Мен бұл дамып келе жатқан қызығушылықтарды онжылдықтарға тек қана ыңғайлылығы үшін 
бөлемін. Әрине, олар ретімен болмай және әдеттегі күнтізбе бойынша бөлуге көнбей қойды. 
Бірінші кезеңнің жедел жұмыстарынан соң да жұмыс жүріңкіремеді. Мен мақсатты бағытталған 
әлеуметтік әрекеттердің алдын ала күтілмеген салдарларына назар аударып, осылайша, алғаш 
рет жарты ғасырға жуық уақыттан соң жарық көрген мақаламның негізінде және оны уақыт өте 
келе дамыта отырып, томдармен жұмыс істедім. Қордағы тағы бір «Өзін жариялаушы даныш- 
пандық» деген тақырыптағы том ширек ғасыр бұрын ғана алғаш рет осы тақырыптағы мақа- 
ламда айтылғандай, қоғамдық өмірдің түрлі сфераларында осы модельдің жұмыс істеуін көрсе- 
теді. Егер уақыт, төзімділік және қабілеттілік мүмкіндік берсе, әлеуметтік құрылымды талдауды 
мәртебелік топтамаға, рөлдік жиынтыққа және құрылымдық жақтың құрылымдык; аясына, со
нымен қатар анық әрі жасырын функцияларға, дисфункцияларға, функционалдық баламаларға 
және әлеуметтік механизмдердің функционалдық жақтарына қатысты толықтыру қажет.

Менің тәжірибемде бұлжымайтын тәртіппен жан ауыртар баяу композиция болып саналатын 
өлім осы жұмыстар мазмұнынан сырт жатқан көзқарас секілді.

[For more on Merton, see Johnston, 2007; Schultz, 1995; and Sztompka, 2005. Robert Merton died 
on February 23, 2003.]

Copyright © 1981 by Robert K. Merton.

Маңыздысы, бір қоғамдық дбрәктің басқа әлеуметтік дерөккө нбгативті салдары 
болуы мүмкін.

Ертедегі құрылымдық функционализмдегі бұл елеулі кемшілікті жою үшін 
Мертон дисфункция идеясын дамытты.

Құрылымдар мен мекемелер әлеуметтік жүйенің басқа бөліктерін қолдауға 
мүмкіндік беретін сияқты, сонымен қатар бір уақытта оларды жағымсыз салдар- 
ға да алып келуі мүмкін.

Мысалы, Қүрама Штаттардың оңтүстігінде қүлдықтың болуы, оңтүстіктің 
ақ түсті нәсілдері үшін сөзсіз, тиімді болды, арзан жүмыс күшінің қалыптасуы- 
на, мақталық экономика мен әлеуметтік мәртебелерді қолдауға ықпал етті. Бұл
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жағдайдың дисфункциялық жақтары оңтүстіктегілерді аграрлық экономикаға 
шектен тыс бағынуға және индустрияландыруға дайын болмауға алып келді. 
Солтүстік пен оңтүстік арасындағы үзаққа созылған индустриялау бойынша 
сәйкессіздікті, оңтүстіктегі қүлдық институтының дисфункциялылығын ішіна- 
ра болса да байқауға болады.

Мертон сонымен қатар функциясыздык, идеясын қозғап, оны қарастырылып 
отырған жүйеге қатысы жоқ салдар ретінде аиықтады. Мүнда бүған дейінгі та- 
рихи уақыттардың «қалдықтары» саналатын әлеуметтік түрлер де болуы мүм- 
кін. Өткен уақыттарда олар жағымды және жағымсыз салдар тудырғанымен, 
қазіргі қоғамдарға маңызды әсерін тиғізбейді. Сондай мысалдардың бірі -  бүл 
христиандық сенімдегі әйелдер қозғалысы, алайда олардың кейбіреулері бүл 
көзқараспен келіспеуі де ықтимал.

Жағымды функциялар дисфункциялардан үстемірек пе, әлде керісінше ме 
деғен сұраққа жауап беру үшін Мертон таза теңгерімділік түжырымдамасын 
жасады. Алайда біз жағымды функцияға да, дисфункцияға да ешқашан жай ғана 
үстемдік бере алмаймыз, өйткені бүл мәселе өте күрделі және субъективті пікір- 
лерғе неғізделғен, сондықтан да аражіғі айқындалып тез шешіле салмайды. Мер
тон түжырымдамасының пайдалылығы — ол әлеуметтанушыны салыстырмалы 
түрдегі маңыздылық деғен не деғен сүраққа бағыттайды. Қүлдық туралы мәсе- 
леғе қайтадан келетін болсақ, онда оңтүстіктеғі қүлдық теңғермелі функционал- 
ды болды ма, әлде дисфункционалды болды ма деғен сүрақ туындайды. Соған 
қарамастан, бүл сүрақ өте кең және бірқатар мәселелердің бетін көлеңкелейді 
(мысалы, қүлдық ақ түсті қүлиеленушілер үшін функционалды болды).

Осындай мәселелерді шешу үшін Мертон функционалдыц талдау дәрежеле- 
рі болуы қажеттіғін айтты. Функционалистер әдетте түтасымен қоғамды тал- 
даумен шектелғен болса, онда Мертон үйымдар мен мекемелерғе және топтарға 
талдау жүрғізу қажеттіғін түсіндірді. Оңтүстіктеғі құлдықтың функциясы ту
ралы сүраққа қайта орала отырып, талдаудың бірқатар деңғейлерін ажыратып, 
қара түстілер отбасылары үшін, ақ түстілер үшін, қара саяси үйымдар үшін, ақ 
саяси үйымдар үшін, т.б. қүлдықтың функциясы мен дисфункциясы туралы сү- 
рау қажет. Таза теңғермелік көзқарас бойынша, қүлдық ықтимал түрде белғілі 
бір әлеуметтік бөлімшелер үшін анағүрлым функционалды болса, онда баска 
әлеуметтік бөлімшелер үшін сәтсіз болуы мүмкін. Мәселені мүндай нақты дең- 
ғейде шешу, тұтас алғанда, оңтүстіктеғі құлдықтың функционалдығын талдауға 
көмектеседі.

Сондай-ақ Мертон ащын және латентті (жасырын) функциялар туралы 
түжырымдаманы үсынды. Бүл екі үғым да функционалдық талдаудың маңыз- 
ды толықтырушылары.^ Қарапайым сөзбен айтқанда, айқын функциялар деғен 
анықталып, белғіленіп қойған функциялар болса, онда латентті функциялар 
белғісіз, айқындалмаған. Мысалы, қүлдықтың айқын функциясы оңтүстіктің 
экономикалық дәрежесін көтеру болса, латентті функция -  оңтүстіктің байлары 
мен ақ түстілері, сонымен қатар кедейлерінің де әлеуметтік мәртебесін көтеруғе 
қызмет ететін андеркластың кең түрлерін қамтамасыз ету. Бүл идея Мертон- 
ның кутпеген салдарлар түжырымдамасымен байланысты. Іс-әрекет болжан- 
ған және болжанбаған салдардан түрады. Алайда болжанған салдар барлығына 
таныс болса, онда күтілмеғен салдарды анықтау үшін әлеуметтану түрғысынан 
талдау жасау қажет. Шын мәнінде, бұл -  кейбіреулер үшін әлеуметтанудың өз 
мәні. Питер Берғер (1963) мұны «әшкерелеу» деп атап, мәлім болған ниеттердің 
шеғінен тыс тиімділігіне қарады.



27 6 бөлім • Қазіргі заманғы әлеуметтану теориясы: негізгі мектептер

Мертон күтілмеген салдарлар мен латентті функциялардың бірдей еместі- 
гін айтады. Латентті функция алдын ала күтілмеген салдарлардың бір түрі және 
белгіленген жүйе үшін функционалды.

Бірақ күтілмеген салдарлардың басқа екі типі бар: «белгіленген жүйе үшін 
дисфункционалды және олар латентті функцияларды қамтиды» және «жүйеге 
қатысы жоқ, функционалдық салдарларға да, функционалдық емес салдарларға 
да қатысы жоқ» (Мертон, [1949] 1968:105).

Мертон функционалдық теорияны әрі қарай түсіндіру мақсатында құры- 
лымның түтас жүйе үшін дисфункционалды болуы мүмкіи екенін, бірақ оныц 
өмір сүре беретінін көрсетті. Мысалы, бұл -  қара түсті нәсілдерді, әйелдерді 
және саны жағынан аз топтарды кемсітушілік Америка қоғамы үшін дисфунк
ционалды, алайда ол өмір сүре береді, өйткені ол әлеуметтік жүйенің бөлігі үшін 
қалыптасады; мысалы, әйелдерге қатысты кемсітушілік түтасымен алғанда ер 
адамдар үшін функционалды. Алайда кемсітушіліктің бұл түрлері дисфункция- 
ның қандай да бір түрінен кенде емес, тіпті оны өздеріне қатысты функционал
ды болатын топтар үшін де айта аламыз. Ер кісілер әйелдерге қатысты кемсіту- 
шіліктерден қиналады; бұл ақ түстілердің қара түстілерге қатысты кемсітушілік 
мінез-қүлықтарынан өздерінің қиналғанына үқсас. Бүл кемсітушіліктің түрлері 
кемсітіп отырғандарға да жағымсыз эсер етіп, адамдардың көп бөлігін өнімсіз 
кәсіптіц кіріптарлығында ұстап, әлеуметтік жанжалдардың ықтималдығын кү- 
шейтеді.

Мертон қүрылымдардыц барлығын бірдей әлеуметтік жүйенің жүмысы үшін 
ауыстыруға келмейтінін түжырымдады. Әлеуметтік жүйеніц кейбір жақтарын 
жойып немесе шеттетіп тастауға болады. Бүл функционалдық теорияның тағы 
да бір консервативті қате түсініктерін жецуге көмектеседі. Қандай да бір қүры- 
лымдардыц болуы ысырапшылдық екенін мойындай отырып, функционализм 
мацызды әлеуметтік өзгерістерге жол ашады. Мысалы, біздің қоғам саны жағы- 
нан аз әртүрлі топтарға қатысты кемсітушілікті жою арқылы (тіпті жақсы бо- 
лып кетер еді) өмір сүре береді.

Мертонның түсініктемелері қүрылымдық-функционалистік талдау жүргіз- 
гісі келетін әлеуметтанушылар үшін өте пайдалы (for example. Cans, 1972,1994).

Әлеуметтік құрылым және аномия. Бұл бөлімді аяқтамас бүрын біз қүры- 
лымдық функционализмніц маңызды үлесіне, сонымен қатар бүкіл әлеуметта- 
нуға да қосқан үлесіне аз да болса көціл бөлуіміз керек (Adler and Laufer, 1995; 
Menard, 1995; Merton, 1995). Мертонныц (1968) мәдениет, қүрылым және 
аномия арасындағы өзара байланысты талдауы бойынша, Мертон мәдениет- 
ті «белгілі бір қоғамныц мүшелері мен топтарына жалпылама болып келетін 
мінез-қүлықты басқарушы нормативті щндылыцтардыц үйымдастырылған 
жиынтығы» және әлеуметтпік щрылымды «қоғамныц мүшелері немесе топтар 
түрліше деңгейде қатысатын әлеуметтік қатынастардың үйымдастырылған 
жиынтығы» (1968:216) деп анықтайды. «Мәдени нормалар мен мақсаттар және 
топ мүшелерініц оларға сәйкес әрекет етуі арасындағы бөлектенудіц шиеле- 
ністі» жағдайында аномия қалыптасады (Merton, 1968:216). Демек, қоғамның 
әлеуметтік қүрылымындагы жағдайға байланысты, кейбір адамдар қалыпты 
қүндылықтарға сай әрекет ете алмайды. Мәдениет әлеуметтік қүрылым қабыл- 
дамайтын мінез-қүлықтыц белгілі бір түрін талап етеді.

Мысалы, Америка қоғамында мәдениет өзініц назарын материалдықтабыс- 
қа аударады. Алайда өзінін жағдайына байланысты көптеген адамдар мүндай
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табысқа қол жеткізе алмайды. Егер адам төменірек әлеуметтік-экономикалық 
тап ішінде дүниеге келсе, ең асып кеткен жағдайда орта мектеп дәрежесінде 
білім алуы мүмкін, ал жалпыға ортақ тәсілмен экономикалық табысқа жету 
мүмкіндігі (мысалы, өмірдегі әдеттегі жүмысы арқылы) аз және мүмкін емес).

Мүндай жағдайда аномия (бүл қазіргі Америка қоғамында кеңінен таралған) 
орын алады және оның салдарынан девиантты мінез-құлық үрдістері қалыпта- 
сады. Бүл жағдайда ауытқу баламалы, қолайсыз, кейде экономикалық табысқа 
жетудің заңсыз түрлеріне баруға әкеп соқтырады. Осылайша, кейбіреулер эко- 
номикалық табысқа жету үшін есірткі дилеріне немесе жезөкшеге айналады, бү- 
дан біз мәдени қүндылықтар мен осы қүндылықтарға қол жеткізудің әлеуметтік 
құрылымдық қүралы арасындағы сәйкессіздік арқылы туындаған ауытқушы- 
лықтың үлгісін көреміз. Бүл -  қүрылымдық функционалистің қылмысты және 
ауытқушылықты түсіндіруге тырысатын тәсілдерінің бірі.

Осылайша, қүрылымдык функционализм мысалы арқылы Мертон әлеу- 
меттік (және мәдени) қүрылымдарды қарастырғанмен, бүл қүрылымдардың 
функцияларына қызығушылық білдірмейді. Керісінше, өзінің функционалдық 
парадигмасына сәйкес, ол негізінен дисфункциялармен, ал қазіргі жағдайда 
аномиямен айналысады. Бүдан да нақтырақ айтатын болсақ, Мертон аномияны 
ауытқушылықтармен байланыстырып, мәдениет пен қүрылым арасындағы ал- 
шақтық дисфункционалдық салдарларға әкеліп, қоғамда ауытқуларды қалып- 
тастырады деп түжырымдайды.

Айта кететін жағдай, Мертонның еңбегіндегі аномия -  әлеуметтік страти- 
фикацияға сыни көзқарас (мысалы, кейбіреулерге әлеуметтік жағымды мақсат- 
тарға жетудің күралдарын шектеп тастау). Осылайша, Дэвис пен Мур жіктерге 
бөлінген қоғамды мақүл көрсе, Мертон өз еңбегінде қүрылымдық функциона- 
листер әлеуметтік стратификацияға сын айтады деп пайымдады.

Негізп сын-пікірлер

Әлеуметтану теориясының ешқайсысы бұл ғылымның тарихында қүрылымдық 
функционализм сияқты қызығушылыққа ие бола қойған жоқ. Алайда 1960 жыл- 
ға карай бүл теорияны жақтаушылардан гөрі сынаушылар саны жылдам өсіп, 
барған сайын қатары көбейе түсті.

Марк Абрахамсон бүл жағдайды мүмкіндігінше анық суреттеді; «Осылайша 
метафоралык түрғыдан функционализм алып піл сияқты серуендеп, масалар- 
дың шаққанын, тіпті қабаған иттердің қапқанын да елемеді (1978:37).

Маңызды сын-пікірлер. Басты сын-пікірлердің бірі -  қүрылымдық функ- 
ционализмнің қоғамдық жүйеге сай келмей, өзінің мәні жағынан аристократ- 
тык болып калуында. Ақиқатында, қүрылымдық функционализм ең болма- 
ғанда кейбір антрополоғтердің тарихи эволюциялық үстанымдарына ішіна- 
ра жауап беру мақсатында жасалды. Қүрылымдық функционализм алғашқы 
жылдары, атап айтқанда, эволюциялық теорияларды сынау кезінде тым алыс- 
қа кетіп, қазіргі немесе абстрактілі қоғамға ерекше ден қойды. Алайда қүры- 
лымдық функционализм міндетті түрде тарихтан тыс болмауы тиіс (J. Turner 
and Maryanski, 1979). Шын мәнінде, Парсонстың (1966,1971) әлеуметтік өзге- 
рістер бойынша жүмыстары, егер шынымен тілесе, оның өзгерістерге де шама- 
сы келетінін бейнелейді.

Қүрылымдық функционалистер әлеуметтік өзгерістер процесімен тиімді
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айналыса алмағандықтан да шабуылға көп ұшырады (Abrahamson, 1978; Percy 
Cohen, 1968; CWMills, 1959; J. Turner and Maryanski, 1979).^° Алдыңғы сын-пі- 
кір тұрғысынан, құрылымдық функционализмнің өткенмен күресе алмауы бұл 
тәсілдің параллельді түрде әлеуметтік өзгерістердің заманауи үдерісін шешуге 
қабілетсіздігімен байланыстырылды. Перси Коэн (1968) бұл мәселені қүры- 
лымдық-функционалдық теорияға жатқызады, сөйтіп, қоғамның барлық эле- 
менттері бірін-бірі толықтырып түратын түтас жүйе деп қарастырады. Бүл жағ- 
дай элементтердің өзгерістерге қалай түсетінін түсінуге кедергі келтіреді. Коэн 
мәселенің теориядан бөлінбейтінін көрсетсе, Тернер мен Марьянски мәселенің 
теориямен емес тәжірибемен байланыстылығына сенеді.

Қүрылымдық функционализмді сынаудың басты себебі, оның конфликті- 
лерді тиімді шешуге қабілетсіздігінен болуы мүмкін (Abrahamson, 1978; Percy 
Cohen, 1968; Gouldner, 1970; Horowitz, [1962] 1967; CWMills, 1959; J. Turner 
and Maryanski, 1 9 7 9 ) . Бұл сыни көзқарастар түрлі сипатқа ие болуда. Элвин 
Гоулднердің тұжырымдауынша, Парсонс құрылымдық функционализмнін бас
ты өкілі ретінде үйлесімді қарым-қатынасты шамадан тыс асыра бағалау үрдісі- 
не ұрынды. Ирвинг Луи Горовицтің айтуынша, қүрылымдық функционалистер 
конфликтіні қоғам шегінен тыс болмай қоймайтын қиратушылық деп қабыл- 
дайды. Сүрақтың мәні оның теорияда орын алуына немесе оны тәжірибеде қол- 
данушылар қалай түсіндіріп, пайдалануында болып отыр (Percy Cohen, 1968; 
Lockwood, 1956; С. W. Mills, 1959).

Қүрылымдық функционализмнің тарихпен, өзгерістермен және конфлик- 
тілермен байланысы жоқ деген жалпылама сын-пікірлер олардың көпшілігін 
(Percy Cohen, 1968; Gouldner, 1970) құрылымдық функционализм консерватив- 
ті теріс түсініктерге негізделген деген түжырымдама жасауға алып келді. Әрине, 
қүрылымдық функционализмдегі консервативтікке бейімдік онын (өзгерістер- 
ді, тарихты, жанжалдарды) елемегенінен емес, сонымен қатар назар аударғысы 
келетін жаққа ден қоюымен де түсіндіріледі. Қүрылымдық функционалистер 
әдетте мәдениетке, нормалар мен құндылықтарға назар аударады (Percy Cohen, 
1968; Lockwood, 1956; C.W. Mills, 1959). Адамдар мәдени және әлеуметтік күш- 
тердің шектеуінде (құрсауында) өмір сүреді делінеді. Гоулднердің өзінін күры- 
лымдық функционализмге қатысты сынына назар аударту үшін, былай деді: 
«Адамдар бір деңгейде әлеуметтік жүйені қолданумен қатар, өздері де осы жү- 
йенің қолданысында болады».

Олардың қарастыратын мәдени фокусына қатысты құрылымдық функ- 
ционалистерде мынадай үрдіс бар: қоғамдағы элитаның қолданатын норма- 
ларын (legitimizations) әлеуметтік шындыққа теңеу арқылы қателікке үрыну 
(Gouldner, 1970; Наггё, 2002; Horowitz, [1962], 1967, C.W.Mills, 1959). Норма- 
тивті қүрылым қоғамды тұтастай бейнелейтін жүйе ретінде түсіндіріледі. Мүны 
қоғамның элиталық мүшелері үшін өмір сүретін идеологиялық жүйе ретінде қа- 
растырған дүрыс.

Бүл маңызды сын-пікірлер екі негізгі бағытты көрсетеді. Біріншіден, құры- 
лымдық функционализм әлеуметтік өмірдің бірқатар мацызды аспектілері мен 
мәселелерін шешуге кедергі келтіретін тар аумақты қамтиды. Екіншіден, оның 
аукымы оған өте консервативті сипат береді; қүрылымдық функционализм ста- 
тус-квоны және үстемдік етуші элитаны қолдау үшін әрекет етті (Ниасо, 1986).

Әдістемелік және логикалық сын-пікірлер. Көп жағдайда айтылатын сын- 
пікірлердің бірі (see, for example, Abrahamson, 1978; С. W. Mills, 1959) -  қүры-
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Л Ы М Д Ы Қ  функционализмге бұлыңғыр, айқын сипаты жоқ және бір мағыналы 
емес деп баға беру. Екі мағыналылықтың бір бөлігі -  құрылымдық функцио- 
нализмнің нақты қоғаммен емес, абстрактілік әлеуметтік жүйелермен айналы- 
суды артық көруі. Сын-пікірлерге келер болсақ, ешқандай ғаламат сызба еш- 
қашан тарихи даму барысында бүкіл қоғамды тұтас қамтып талдай алмайды. 
Қүрылымдық функционалистерге келер болсақ, олар осы мақсатта біртүтас 
теория, тіпті ең болмағанда концептуалды категориялардың жиынтығы бар 
екені туралы сеніммен алға үмтылды. Көптеген сыншылар бұл әйгілі теорияны 
иллюзия деп санағанмен, сауатты әлеуметтану тарихи тұрғыдан «орта топ» тео- 
риясына сенуі қажет деп есептейді (Merton, 1968).

Нақты әдістемелік сын-пікірлердің арасында қүрылымдық функционалис- 
тердің алаңдаушылығын тудыратын мәселелерді оқытуға сай келетін әдістер 
бар ма деген сұрақ түр. Перси Коэн (1968), мысалы, «түтас жүйенің бір бөлігін 
зерттеуге қандай қүралдар қолданылуы мүмкін» деген сұрақ қояды.

Басқа әдістемелік сынау қүрылымдық функционализмнің салыстырмалы 
талдауды қиындататынын айтады. Егер жүйенің бөлігі өзі өмір сүріп отырған 
әлеуметтік жүйе аясында ғана мағынаға ие болады деген болжам болатын бол- 
са, онда біз оны басқа жүйедегі үқсас бөлікпен қалай салыстырамыз? Коэн ол 
сүрақты былай қояды: егер ағылшын отбасы тек қана ағылшын қоғамы аясында 
мағынаға ие болса, онда біз оны француз отбасымен қалай салыстыра аламыз?

Телеология және тавтология. Перси Коэн (1968), Джонатан Тернер мен А.З. Марьян- 
ски (1979) телеология мен тавтологияны құрылымдық функционализмнін ал- 
дында тұрған анағүрлым маңызды екі логикалық мәселе деп қарастырады. Кей- 
біреулер телеологияны (Abrahamson, 1978; Percy Cohen, 1968) ажырамайтын мә- 
селе ретінде қарауға құлықты, бірақ шын мәнінде ықтимал нәрсе -  Тернер мен 
Марьянскидің (1979) айтқандарының дұрыстығы, яғни қүрылымдық функцио
нализм мәселесі -  бұл кәдімгі телеология емес, легитимді емес телеология. Осы- 
ған байланысты телеология қоғамның (немесе басқа әлеуметтік қүрылымдардың) 
мақсаттары немесе міндеттері бар екені туралы пікір ретінде анықталады. Тернер 
мен Марьянски бұл көзқарасты шарасыз заңсыздық деп есептемейді; шын мәнін- 
де олар «әлеуметтік теория қоғам мен оның бөліктері арасындағы телеологиялық 
қатынастарды есепке алуы тиіс^ деп тұжырымдайды.

Тернер мен Марьянскидің көзқарастары бойынша, мәселе -  телеологияны 
шектен тыс қолдануда. Легитимді емес телеология -  «ойдагыдай болмаган жаг- 
дайда да адамның ісін осы мақсатқа немесе қажет күйге багыттайды» деп тұс- 
палдайды (J. Turner and Maryanski, 1979:118). Мысалы, қоғам ұрпақ жалғастыру 
және әлеуметтендіру үшін отбасы институтын құруды қажет етеді деп болжам 
жасау дүрыс емес. Көптеген балама кұрылымдар бұл қажеттілікті қанағаттан- 
дырар еді; қоғам отбасын қүруды «қажет» етпейді. Қүрылымдық функциона
лист нақты жүйелік қүрылымдық бөліктерді жасауға шын мәнінде алып келетін 
түрлі тәсілдерді анықтауы тиіс. Басқа жүйелік бөліктер ондай қажеттіліктерді 
неліктен қанағаттандыра алмайтынын көрсеткені дүрыс. Заңды телеология қо- 
ғамда өмір сүретін түрлі жүйелік бөліктер мен қогамның мақсаты арасындагы 
эмпирикалык, және теориялык, байланыстарды анықтап жария түрде көрсетеді. 
Легитимді емес телеологияны қогамның соңы немесе нақты субқүрылымдар 
арасында байланыс болуы қажет деген соіу>ір сенім жетелейді.

Қүрылымдық функционализмнің логикасын сынаушылардын кейбірі -  он- 
дагы тавтологияны меңзейді. Тавтология -  дәлел түйіндеменің алгышартта ай-
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тылған нұсқаға сәйкес болуы немесе алғышартты жай ғана қайталау. Құрылым- 
дық функционализмде бұл айналмалы талқылау көп жағдайда тұтас бөліктер 
арісылы анықтау, ал содан соң бөліктерді тұтастық ұғымы арқылы анықтауды 
қажет етеді. Осылайша, әлеуметтік жүйе өзінің құрамдас бөліктері арқылы 
және жүйенің құрамдас бөліктері олардың бүдан да кеңірек әлеуметтік жүйеде- 
гі орны арқылы анықталатынын түжырымдауға болады. Осылай болғандықтан, 
олардың әрбіреуі басқа үғым арқылы анықталады. Әлеуметтік жүйе де, оның 
жеке бөліктері де шын мәнінде тіптен анықталған жоқ. Біз жүйе туралы да, оның 
бөліктері туралы да ештеңе білмейміз.

Жүйелер теориясы^

Жүйелер теориясы саласында жүмыс істеп жатқан бірқатар әлеуметтанушылар 
(see, for example, К. Bailey, 1990,1994,1997,2001; R. Ball, 1978; W. Buckley, 1967) 
ішінде көбірек танымал болған -  Никлас Луман (1927-1998; Nollman, 2005a; 
Rogowski, 2007, Stichweh, 2011). Луман (1982, [1984] 1995, 1987) Парсонс- 
тың қүрылымдық функционализм элементтерін жүйенің жалпы теориясымен 
байланыстыратын әлеуметтанулық бағыт жасады. Жүйенің жалпы теория
сы 1960 жылдардан бергі зерттеулердің пәнаралық саласынан бастау алады 
(К. Bailey, 2005). Атап айтқанда, биология, когнитивті психология, үйымдас- 
тыру теориясы, информатика мен ақпарат теориясы (кибернетика), феномено
логия (Paul, 2001) және әлеуметтану (басқалардың ішінде) сияқты салаларга 
сүйенеді. Ол биологиялық организмдер, экосистема, адамның танымы және 
ақпарат өңдеу сияқты түрлі қүбылыстың, принциптердің жалпы жиынтығына 
сай әрекет ететін жүйе ретінде қарастырылуы мүмкін деп болжайды. Таяу жыл- 
дарда гуманитарлық саладагы ғалымдар жүйелер теориясын жаратылыстану 
гылымдарының постструктуралистік ойларымен үштастыруға талпыныс жаса
ды (Rasch, 2000; Wolfe, 2000). Луман өзініп айрықша ғылыми жазыктықтары 
арқылы олардың арасындағы дәнекер-көпір болды. Луман Парсонстың кейінгі 
идеяларын биологиялық және кибернетикалық жүйелердің соңғы жетістіктерін 
қамти отырып, әлеуметтанудың жаңа бағытын айқындайтын жалғыз жалпы тео
рия деп бағалады. Парсонс сияқты, Луман әлеуметтік жүйелерді функционал- 
дық түрғыдан жіктелген бірліктер ретінде қарастырды. Алайда жүйелер теория- 
сына сүйене отырып, Луман әлеуметтік жүйелердің анағүрлым динамикалық 
түжырымдамасын үсынып, олардың қалыптасуын және эволюциясын түсінді- 
реді. Ішінара Луман Парсонстыц шегінен екі тәсілмен шығады. Біріншіден, Лу
ман «өзш цсыну^ үғымын қосады. Өзіндік сана -  бұл қоғамның өзін талдау және 
әрекет ету объектісі ретінде қабылдай білуі.

Луманньщ сөзінше, өзіндік сана біздің қоғамды жүйе ретінде түсінуімізде басты 
мағынаға ие болады. Қоғам -  бүл жүйелер, өйткені олар өзара бір-бірімен жүмыс 
жасайды. Екіншіден, Луман кездейсок, жагдайшр түжырымдамасына сүйенеді.

Әлеуметтік жүйе әмбебаптық және мәңгілік қүрылымдармен, функциялар- 
мен қамтамасыз етілмейтіндіктен, кездейсоқ, тосын жагдайлардың болуы заңды 
қүбылыс. Оның орнына, жүйені үйымдастыру қысқа мерзімді жетістік болады. 
Жүйелер қоршаған орта мен қарым-қатынас талап еткендей, өзгеріп әрі дамып 
отырады. Нәтижесінде Парсонс қазіргі қоғамды қалыпты жағдайда талдай ал- 
майды, өйткені ол оның өзгеше болатынын аңғармайды.

Парсонстың еңбегінен бір мысал келтіру үшін AGIL сызбасы дерекке жат-
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пайтын мүмкіндіктер моделі ретінде қарастырылуы керек. AGIL сызбасы 
адаптивті және мақсаттық жүйелік бөліктердің түрлі тәсілдер мен байланыс- 
ты болатынын көрсетеді; сондықтан да талдаудың мақсаты екі жүйелік бөлік 
арасында, қандай жағдай болса да, белгілі бір байланыстың болуын түсіндіруге 
негізделуі тиіс. Луман өзін-өзі бағалауды жүйе үшін басты нәрсе ретінде қара- 
ды және күтілмеген жағдайларға мән беру арқылы заттардың әртүрлі болаты
нын мойындауды ескертетін теорияны жасап, Парсонстың жүмысындағы екі 
мәселені шешеді.

Әлеуметтанушы ретінде Луман әлеуметтік жүйелерді талдау арқылы жүйе- 
лер теориясына үлкен үлес қосты. Бұл шолуда біз Луманның әлеуметтік жүйені 
талдауда маңызды орын алатын үш ұғымды қарастырамыз: жүйе мен қоршаған 
орта арасындағы айырмашылық, а}пгопоэзис және жіктелу. Қысқаша айтқан- 
да, теория әлеуметтік жүйелердің қоршаған ортадан жіктеліп шығып, одан әрі 
өзара оқшаулану арқылы пайда болатынын тұжырымдайды.

Жүйе және қоршаған орта
Луман айтқан жүйенің кілтін жүйе мен оның ортасы арасындағы айырмашылық 
арқылы табуға болады. Әрбір жүйе белгілі бір ортада орналасып, өзін қоршаған- 
дардан шекара арқылы бөлінеді. Шекараның мысалы ретінде, адамның денесі 
мен қоршаған әлемнің арасындағы айырмашылықты айтуға болады.

Адамның денесі -  бұл бәрін бірдей есептемегеннің өзінде, басқа адамдар мен 
объектілерден қүралған ортада орналасқан жүйе. Шекараның басқа мысалы ре- 
тінде ұлттық мемлекеттер арасындағы айырмашылықтарды, атап айтқанда, Құ- 
рама Штаттарды, оны қоршаған және өзі де сол жүйеге кіретін үлттық мемле
кеттер қауымдастығын айтуға болады. Қүрама Штаттар -  бұл жүйе болса, онда 
басқа мемлекеттер жиынтығы -  ол үшін орта.

Жүйені анықтаудағы Луман ұсынған басты қағида -  курделілік ұғымы. Әлем 
күрделі, бұл дегеніміз, оның әрекеттесумен өзара әрекеттесуге қажетті сансыз 
мүмкіндіктерге толы екенін білдіреді. Шын мәнінде, әлем өте күрделі, сондық- 
тан да адамдар осы қиындықтарды жеңетін тәсілдерді таппаса, онда олар әлем- 
нен үтылады. Осыны ескере отырып, Луман жүйелердің, оның ішінде әлеумет- 
тік жүйелердің әлемнің осы күрделілігін бәсеңдету үшін қалыптасатынын айта- 
ды. Бұл күрделіліктің жеңілдеуі әлемді шын өмірдегіден де қарагіайымдау етіп, 
жүйе мен орта арасындағы айырмашылықтарды азайтады.

Жүйе қандай жағдайда да қоршаған ортадан күрделі емес. Басқа сөзбен айт- 
қанда, шекаралар құрып, қоршаған ортаның бөліктерін елемей, жүйе өзіне қор- 
шаған ортадан ерекше орын сайлайды. Мысалы, Қүрама Штаттар Қытайдың 
сыртқы саясатына қатысты аландаушылық білдірсе де, ондағы өнер туынды- 
ларының Қытайда жасалып келгеніне және жасала беретініне түбегейлі байла- 
нысты емес. Қүрама Штаттар қоршаған ортаның күрделілігін азайтып, өзінің 
назарын қоршаған ортаның кейібір аспектілеріне ғана (сыртқы саясат) аударып, 
басқа (көркемөнер) салаларына алаңдамайды.

Луманның бұл мәселемен айналысуының тағы бір себебі -  жүйенің өзіне қа- 
тысты ортаның құрамдас бөліктерін өзі тандайтынында. Бұл көркемөнер туын- 
дысы емес, ол тек қана қытайлық сыртқы саясатпен өзара әрекеттесуді қалайды. 
Алайда жүйе өзінің шегі мен шекарасын нақты анықтайды. Мұндай таңдау жү- 
йені кейбір қиындықтарға тап қылады. Қоршаған ортаның құрамдас бөліктерін 
елемеу, оларға салғырттықпен немқүрайды қарау түптің түбінде қатерге алып
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келуі мүмкін (Luhmann, [1986] 1989,1991). Оқиға тап сол елемеген тұста өршіп, 
ақырында жүйенің қалыптасуына қатер төндіруі ықтимал. Демек, жүйе мүндай 
экологиялық тәуөкблдөргб алдын ала икөмдблугб тиісті, жағдай күрдөлбніп, 
қауіп төндірердби асқына бөрөтін болса, жүйөнің өзін қайтадан қүруға тура кө- 
леді. Эволюция тілімен айтқанда, жүйе ортаның өзгерістеріне бейімделе алады.

Аутопоэзис

Луман өзінің аутопоэзис туралы ойларымен бблгілі.^^ Ол бүл тұжырымдаманы 
биологтер Умберто Матурано мен Франциско Вареладан (1980) алды. Аутопо
эзис (autopoiesis) -  бүкіләлемдік жүйеде биологиялық клеткалардың түрлі жү- 
йелерін анықтау үшін қолданылып келе жатқан атау, мүны Луман басқалары- 
мен қатар, экономика (1988), саяси жүйе, қүқықтық жүйе (1993 жыл), ғылыми 
жүйе (1990) мен бюрократияны анықтау үшін қолданды. Бүл атау гректің клас- 
сикалық «poiesis^ сөзінен алынып, іс-әрекет процесін, ал <iauto  ̂сөзі мен дегенді 
білдіреді. Осылайша, аутопоэзис жүйелердің өзіндік дербестігін немесе кеңінен 
алып Караганда, өз бетінпіе тіршілік ететінін, яғни өздігінен қалыптасатынын 
айқындайды. Жүйенің эволюциясы мен дамуын анықтайтын жүйеде басқа мән 
жоқ. Басқапіа айтқанда, жүйе ақыр соңында өзінің қалыптасуы мен дамуына өзі 
жауап береді. Біз алдыңғы талқылауларда жүйелердің аутопоэтикалығын көр- 
сететін қарапайым мағынаны сипаттадық. Онда біз қоршаған орта мен арадағы 
айырмапіылықтар туындаған жағдайда ғана жүйенің түзілетінін тілге тиек ет- 
кенбіз. Яғни жүйе өзі мен қалған әлем арасындағы піекараны белгілегенде ғана 
өзін шын мәнінде қүрылым ретінде қалыптастырады.

Оныц аутопоэзиске назар аударуы, әлеуметтік жүйелердің өзара байланы- 
сының бірқатар ерекшеліктерін көрсетеді. Өзіндік дербес мәндер ретінде әлеу- 
меттік жүйелер өзін-өзі бейпелейді (Esposito, 1996). Басқаша айтар болсақ, бүл 
жүйелер өзін-өзі бақылай алады; олар кері байланыс механизм! негізінде жүмыс 
істейді. Жүйе қүрылымдарды түзіп, содан соң олардың дүрыс жүмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін өзін де және өзінің қүрылымдарын да үнемі «тексеріп оты- 
рады». Гарольд Гарфинкель (10-тарау) мен Энтони Гидденс (13-тарау) сияқты 
басқа ойпіылдар өзін-өзі бақылау қызметін рефлексивтілік jxen атайды. Осылай
ша, жүйелер құрылымдарды қалыптастырып, сонымен қатар оларды бақылауға 
мүмкіндік беретін механизмдерді жасаиды. Луманның айтуынша, жүйе өзін қү- 
райтын элементтерді жасайды. Элементтер — жүйенің қүрылыстық блоктары. 
Мысалы, көптеген әлеуметтік жүйелер дін мен саясат сияқты институттарды 
жіктейді. Бұл мекемелер түрлі элементтерден түрады. Діни мекемелерде эле
менттер қасиетті заттарды, рәсімдерді және сенім жүйелерін қамтиды. Әрбір 
элемент діни мекеменің өмір сүруін жалғастыруы үшін өте қажет.

Сонымен Луман аутопоэтикалық жүйелердің түйық екенін айтады. Бүл 
жүйе мен орта арасында тура байланыстардың жоқ екенін білдіреді. Оның есе- 
сіне, жүйе өзінің қоршаған орта туралы түсініктерін сараптап зерделейді. Бүған 
қарамастан, жүйелер теориясы біз айтқан жағдайлардан да терец әрі күрделі 
сияқты болып көрінеді. Жүйелер қоршаған ортадан күрделі емес. Алайда про- 
цедураны жеңілдету жүйеге оңай соқпайды. Мәселе, жүйенің қоршаған ортадан 
да қарапайым бола бастағанынан емес, сондай-ақ жеңілдік жасауға мүмкіндік 
беретін қандай да бір механизм болуы тиіс. Әлеуметтік жүйелерге келер болсақ, 
ортаның күрделілігін жеңілдететін механизмдер -  реляциялық, реляциондық 
немесе коммуникациялық болып бөлінеді. Сөздер, бейнелер, ойлар, диаграмма-
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лар, символдар, т.б. арқылы жүйе күрделі ортаны түсінікті бейнеде қайтадан 
басқаша қабылдайды. Қысқаша айтқанда, жүйе қоршаған ортаның өзіне нақты 
да түсінікті қарапайым бейнесін жасау арқылы қалыптасады.

Осының барлығынан маңыздысы -  жүйе өзінің меншікті қүрылымы мен эле- 
менттерін өз бетінше қалыптастыра алады. Бұған қоса, аутопоэзис жүйенің өзін 
үнемі қайтадан жасап, калыптастырып отырады. Бүл түсінік Луманды өзіне дейінгі 
Толкотт Парсонс сияқты қүрылымдық функционалистерден ерекшелеп түрады. 
Ертеректегі функционалистер әлеуметтік жүйелердің өмір сүрзан өзінен-өзі болуға 
тиісті жағдай деп есептеді; қүрылымдардың кейбір түрлері әмбебап әрі ауыспа- 
лы болды. Бірақ Луман аутопоэтикалық жүйе қүрамдарының ешқашан қайта- 
ланбайтынын айтады. Ол әрдайым жанғырып отыруы тиіс. Бұл қоғамдық өмір 
оның мүшелерінің түрақты жетістіктерінен құралатыны жайлы этноәдіснамалық 
идеяға (қараныз: 10-тарау) өте үқсас. Өзінің және адамдардын әрекеті арқылы 
әлеуметтік жүйелер өздері өмір сүретін қүрылымдарды кенірек ауқымда қалып- 
тастырады. Бір жағынан, бұл әлеуметтік жүйе жасалуынын өзгешелігін білдіреді, 
ал Луман болса, ойға сыймайтын жетістіктерді болжайды. Басқа жағынан алып 
Караганда, бұл әлеуметтік жүйелердің біршама бейімделгіштігін көрсетеді. Өйт- 
кені олар ылғи да өздерінін қүрылымдары мен элементтерін жасақтайды, соны- 
мен катар бүл элементтерді коршаған ортаның талаптарына сай өзгерте алады.

Дифференциация
Біздің айткандарымыздың түп негізі Луманньщ жүйе теориясындағы диф
ференциация үғымынын маңыздылығына келіп саяды. Луманның түжырым- 
дауынша, дифференциация -  казіргі коғамның негізгі ерекшелігі. Бұл -  жүйенің 
өзін коршаған ортаныц күрделілігіне катысты колданатын кұралы (Rasch, 2000; 
Vanderstraeten, 2005). Луман дифференциацияны «жүйе мен коршаған орта 
аралығындағы айырмашылыкты бір негізден екіншісіне көшіру» деп аныктайды 
(1982:230). Жүйе өзі мен орта арасындағы айырмашылыкты бейнелеу, содан соң 
өзін осы айырмашылыктар айналасында үйымдастыру мүмкіндігіне ие болған- 
да калыптасады. Бұл жерде дифференциация жүйелер арасындағы айырмашы- 
лык үдерісіне тікелей катысты екенін айта кеткен жөн. Луманныц теориясында 
дифференциацияныц жалпы екі типі, айырмашылыктардың негізгі екі түрі бар. 
Біріншісі -  бүл жүйе мен орта арасындағы айырмашылык. Екіншісі -  жүйенің 
өз ішіндегі айырмашылык. Баскаша айтканда, жүйе өз ортасынан айрыкшалан- 
ғанда жүйелік бөліктерді дамытады. Уакыт өте келе жүйелер күрделеніп, ішкі 
айырмашылыктар өрістей береді.

Ішкі күрделіліктің бұлай өрістеуі жүйені байытып, каркынды козғалыска тү- 
сіреді. Мүмкін, Луманныц әлеуметтік жүйе теориясынын практикалык аспектісі 
онын ішкі дифференциацияныц түрлі формаларын сипаттауында шығар.

Әлеуметтік жүйелер сегментация, стратификация, орталык-периферия және 
функционалды дифференциация болып бөлінеді.

Сегменттік дифференциация. Сегменттік дифференциация жүйе бөлікте- 
рінің бірдей функцияларын кайтадан және кайтадан кайталау кажеттілігіне 
карай бөледі. Мысалы, авто өндірушіде әр жерлерде автокөліктерді жасайтын 
үксас зауыттар бар. Әрбір орын ұксас түрде үйымдастырылған; олардың әрбі- 
рінің кұрылымдары да үксас және олар бірдей функцияларды аткарады. Авто- 
көліктер де осылай.
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Стратификациялық дифференциация. Стратификациялыц дифферен
циация -  бұл дәреже мен мәртебеге сай тігінен болатын жіктелу. Мұндай 
дифференциация иерархиялық. Әрбір дәреже жүйеде нақты және түрлі 
функцияларды орындайды. Автокөлік фирмасында біз түрлі қатарларды та- 
бамыз. Халық-аралық қатынастардың жаңа бөлімінің менеджер! бүл бөлім- 
нің иерархиясында бірінші орынды иеленеді. Менеджер бүл бөлімді басқару 
операциялары үшін өкілеттігін қолдану функциясын иеленеді. Бірқатар қыз- 
меткерлер бөлімде төменгі дәрежедегі түрлі қызметтерді атқарады (мысалы, 
мәтіндерді өңдеу).

Орталық перифериялық дифференциация. Дифференциацияның үшінші 
типі -  орталыц перифериялык, дифференциация сегменттік және стратифика- 
циялық дифференциация аралығындағы байланыстырушы түйін. Ол шалғай- 
дағы және орталықтағы элементтер арасындағы қатынастарды үйлестіретін 
жүйе ішіндегі компоненттерге жатады. Мысалы, кейбір автокөлік фирмалары 
басқа елдерде зауыттар салды; соған қарамастан, компанияның штаб-пәтері 
шалғай зауыттарды белгілі бір деңгейде басқаратын орталықболып қала береді.

Функционалды жүйелердің дифференциациясы. Функционалды диф
ференциация -  бүл дифференциациянын ец күрделі түрі және қазіргі қоғам- 
да үстемдік етуші формасы. Жүйе ішіндегі әрбір қызмет белгілі бір бірлікке 
тиесілі. Мысалы, автокөлік өндіруші өндіріс, әкімшілік, есеп, жоспарлау және 
қызметкер сияқты функционалды дифференциацияланған бөлімдерден түра- 
ды. Функционалды дифференциация стратификациялық дифференциацияға 
Караганда анағүрлым икемді, бірақ егер де бір жүйе өзінің міндетін дүрыс ат- 
қармаса, барлық жүйе қиындыққа үшырайды. Алайда әрбір блок өзінің функ
циясын орындаған жағдайда, түрлі бірліктер жоғары деңгейдегі тәуелсіздікке 
қол жеткізе алады. Шын мәнінде, функционалдық түрғыдан дифференциа- 
цияланған жүйелер өзара тәуелділіктің және тәуелсіздіктің күрделі араласуын 
көрсетеді. Мысалы, жоспарлау бөлімшесі экономикалық мәліметтерді есептеу 
бөлімшесіне тәуелді болғанымен, егер берілген мәліметтер дәл болса, жоспар
лау бөлімшесі бухгалтерлердің берілгендерді қалай дайындағанынан хабарсыз 
болуы да мүмкін.

Бүл әрі қарай дифференциациянын түрлі формаларының арасындағы айыр- 
машылықтарды көрсетеді. Сегменттік дифференциация жағдайында, егер де 
сегмент (буын) өзінің қызметін орындамаған жағдайда (мысалы, автокөлік өн- 
діруші фабриканың біреуі ереуілге байланысты автокөлікті жасай алмаса), бүл 
жүйеге қауіп тудырмайды.

Алайда дифференциациянын анағүрлым күрделі түрлерінде, мысалы функ
ционалды дифференциация жағдайында, бас тарту әлеуметтік жүйе үшін қиын- 
дық тудырып, оныц күйреуіне алып келуі мүмкін. Бір жағынан, күрделіліктіц 
өсуі жүйеніц өз ортасына ықпал ету деңгейін көтереді. Басқа жағынан алып 
Караганда, егерде функция дүрыс орындалмаған жағдайда, күрделілік жүйенің 
істен шығу қаупін күшейтеді. Көп жағдайларда мүндай түралаған әлсіздік -  түр- 
лі жүйелік бөліктер арасындағы ықтимал қатынастарды өтеудің өзіне лайықты 
көрінісі. Кіші жүйелер арасында ықтимал қарым-қатынастардың көп түрлерініц 
болуы қоршаған ортадағы өзгерістерге құрылымдық жауаптарды таңдау үшін 
қолданылатын нүсқалардың көптігін білдіреді.
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Конфликт теориясы

Конфликт теориясын ішінара болса да құрылымдық функционализмге берілген 
жауап жэне бұған дейін талқыланған көптеген сын-пікірлердің негізінде дамы- 
ған ілім ретінде қарастыруға болады. Алайда конфликт теориясының басқа да 
тамырларын, атап айтқанда, Маркстің және Вебердің теориясы мен Зиммельдің 
әлеуметтік конфликт жөніндегі еңбегін (Sanderson, 2007; J.Turner, 2005) атаған 
жөн. 1950 және 1960 жылдары конфликт теориясы құрылымдық функциона- 
лизмнің баламасы болды, бірақ содан соң көптеген неомарксистік теориялар- 
мен (қараңыз: 8-тарау) ауыстырылды. Шын мәнінде, конфликт теориясының 
ғылымға қосқан маңызды үлесі жайлы сөз қозғағанда, ең әуелі, оның әлеуметтік 
кең аудиторияны қамту үшін Маркстің өз еңбеғіне анағүрлым әділ теориялық 
неғіз қалағанын айта кеткен абзал. Конфликт теориясының неғізғі кемшілігі -  
бүл оның өзін қүрылымдық-функционалистік тамырдан жеткілікті деңгейде 
ажырата алмауы. Бүл өзінің шығу теғі жөнінен қоғамның сыни теориясынан 
гөрі, кері төңкерілғен қүрылымдық функционализм болды.

Ральф Дарендорфтың еңбегі
Функционалистер сияқты, конфликт теорияшылары әлеуметтік қүрылымдар 
мен институттарды зерттеумен айналысты. Неғізінен алғанда, бүл теория, әдет- 
те функционалистік позицияға тікелей қарама-қарсы бірқатар тұжырымдарды 
білдіреді. Бүл қарама-қайшылық функционалдық теория мен конфликт прин- 
циптерді қарама-қарсы қоятын Ральф Дарендорфтың еңбектерінде (1958,1959, 
қараңыз, сонымен қатар Штрассер және Ноллман, 2005) жақсы сипатталады. 
Функционалистер үшін қоғам статикалық немесе ең әрі кеткенде, қозғалма- 
лы тепе-теңдік күйде. Бірақ Дарендорф үшін және конфликт теорияшылары 
үшін әрбір қоғам әрбір ортада өзғерістер процесіне үшырайды. Функционалис
тер қоғамнан тек тәртіптілікті ғана көрсетсе, конфликт теорияшылары даулар 
мен конфликтілерді әлеуметтік жүйенің әрбір нүктесінен көреді. Функциона- 
листердіц (немесе ішінара, ертеректеғі функционалистер) түжырымдауынша, 
коғамның әрбір элемент! түрақтылыққа эсер етеді; конфликт теориясыныц 
өкілдері қоғам элементтерінің көпшіліғін ыдырауға және өзғертуғе ықпал ете- 
тін тетік ретінде қарастырады. Функционалистер қоғамды бейресми тәртіппен, 
күндылыктармен және жалпы моральдың көмегімен қабылдауға дайын. Кон
фликт теорияшылары қоғамдағы әрбір тәртіпті жоғарыда түрғандардың кейбір 
элементтерді күштеп көндіру арқылы болатын құбылыс ретінде қарастырады. 
Функционалистер жалпы қоғамдық қүндылықтар арқылы жасалып отырған 
ынтымақтастыққа көңіл қойып жатқанда, конфликт теорияшылары қоғамдағы 
тәртіпті сақтаудағы биліктің рөлін бөліп көрсетеді.

Дарендорф (1959,1968) қоғамныц екі түрлі жағы (конфликт және консенсус) 
бар екені туралы позицияны ұстанып, әлеуметтану теориясын конфликт тео
риясы және консенсус теориясы деп екіғе бөледі. Консенсус теорияшылары қо- 
ғамдағы құндылықтардың интеғрациясын зерттеуі тиіс, ал конфликт теорияшы
лары мүдделер конфликтісін және қоғамды күйзеліс алдында еріксіз біріктіретін 
шарасыздықты қарастыруы керек. Дарендорфтыц айтуынша, қоғам бір-бірініц 
алғышарттары болып табылатын конфликтер мен консенсустарсыз (пәтуалас- 
тық) өмір сүре алмайды. Осылайша, еғер алдын ала келісім болмаса, конфлик- 
тінің болуы мүмкін емес. Мысалы, француздық үй шаруасындағы әйел Чилидің
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шахматшысымен дауға килікпейді. Өйткені олардың арасында конфликт негізі 
болатын алдын ала интеграцияға бағдарланған байланыс жоқ. Керісінше, кон
фликт консенсус пен интеграцияға алып келуі мүмкін. Мысал ретінде, Екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейінгі Қүрама Штаттар мен Жапония арасындағы одақ- 
ты келтіруге болады. Консенсус пен конфликтінін арасындағы өзара байланысқа 
қарамастан, Дарендорф: «Бәлкім, Батыс философиясы қалыптасқаннан бастап 
ойшылдарды ойландырған теорияларды біріктіру мүмкін емес болар», -  деп, екі 
процесті де қамтитын біртүтас әлеуметтану теориясын жасауға оптимистік пейіл 
білдірген жоқ (1959:164). Сингулярлық (арнаулы) теорияны зерттей отырып, Да
рендорф қоғамның конфликт теориясын жасауды ұйғарды. '̂*

Дарендорфтың бүл бағыттағы еңбеғіне қүрылымдық функционализмнің ти- 
ғізғен ықпалы өте зор болды. Оның айтуынша, функционалист үшін әлеуметтік 
жүйе еркін серіктестік, жалпы келісім немесе екеуі қосақталып та келеді. Алай- 
да конфликт (немесе көндіру) теорияшысы оны қоғамды біріктіретін «еріксіз 
шектеу» дейді. Осылайша, қоғамдағы кейбір позициялар билік және басқаларға 
билік ету сипатында көрініс табады. Қоғамдық өмірдің бүл дереғі Дарендорф- 
ты биліктің жіктелғен түрде бөлінуі «жүйелі түрде әлеуметтік конфликтілерді 
анықтаушы фактор ретінде өзғеріссіз қалыптасады» деғен ортақ тезиске алып 
келді (1959:165).

Билік. Дарендорф ірі әлеуметтік қүрылымдарға назар аударады.’̂  Оның баян- 
дамасынын негізінде қоғамдағы түрлі позициялар әртүрлі өкілеттілікке ие бо
лады деғен идея жатыр. Билік адамдарда емес, лауазымдарда болады. Дарен
дорф бұл позициялардың қүрылымына емес, олардың арасындағы конфлик- 
тілерге қызығушылық білдіріп: «Мұндай конфликтілердің щрылымдыц піығу 
жағдайларын үстемдік пен бағынуға неғізделген әлеуметтік рөлдердің үйым- 
дастырылуынан іздеу қажет», -  дейді (1959:165, italics added). Дарендорфтьщ 
айтуынша, конфликтілерді талдаудағы алғашқы міндет -  қоғамдағы түрлі өкі- 
леттіктерді анықтау. Биліктің рөлі сияқты ірі масштабтағы қүрылымдарды қа- 
растыруға қосымша түрде Дарендорф индивидуалдық деңгейге назар аударған- 
дарға қарсы болды. Мысалы, ол лауазымды иеленғен адамдардың психология- 
лык және мінез-құлықтық сипаттамаларына назар аударғандарды сынға алды. 
Ол тіпті «мүндай тәсілді басшылыққа алғандар әлеуметтанушы емес» деген 
пікірді де айтады.

Өкілеттіктерге бекітілген билік -  Дарендорф талдауының негізгі элемен- 
ті. Билік әрдайым басқаруды, сонымен қатар бағынуды білдіреді. Кім басқару 
өкілеттігіне ие болса, сол бағынушыларды бақылап отырады; яғни олар өзде- 
рінін психологиялық ерекшеліктеріне емес, айналасындағылардың міндетіне 
қатысты басымдыққа ие болады. Бедел сияқты, бүл міндет адамның өзіне емес, 
лауазымдарға бекітілген. Билік жалпыланған әлеуметтік қүбылыс емес; кімнің 
тексеруге жататыны, сонымен қатар тексерудін рұқсат етілген сфералары қо- 
ғамда көрсетілген. Соңында, бедел заңды түрде болғандықтан, санкциялар оны 
орындамағандарға қатысты болады.

Дарендорфтың пайымынша, билік адамдарда емес, лауазымдарда болған- 
дықтан түрақты емес. Осылайша, бір жағдайда өкілеттікке ие адам, басқа жағ- 
дайда міндетті түрде өкілеттікке ие болуы міндетті емес. Дәл осылай бір топта 
бағынышты жағдайда отырған адам басқа жағдайда да бағынышты күйде болуы 
мүмкін. Мүны Дарендорфтың қоғам императивті цйлестірглген ассоциациялар 
деп аталатын бірқатар бірліктерден түрады деген дәлелінен көруге болады. Олар
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билік қызметінің иерархиясы арқылы бақыланатын адамдардың ассоциациясы 
ретінде қарастырылады. Қоғам көптеген осындай ассоциациядан тұратындық- 
тан, адам бір жағдайда билік лауазымын иеленіп, ал екінші жағдайда бағыныш- 
ты болуы мүмкін.

Өкілеттік әрбір ассоциацияда дихотомиялық сипатқа ие болады; осылайша, 
екі, тек қана екі, жанжалдасу тобы әрбір ассоциацияның шегінде қалыптасуы 
мүмкін. Басшылық лауазымын иеленіп және бағыну жағдайын да бастан кеші- 
ріп отырған адам «мәні мен бағыты жағынан қарама-қайшы» белгілі бір мүдде- 
лерге ие болады. Мүнда біз Дарендорфтың конфликт -  мудделер теориясының 
негізгі үғымдарымен ұшырасамыз.

Жоғарғы және төменгі топтар ортақ мүдделерімен анықталады. Дарендорф 
өзінің түжырымдарында, тіпті бүл мүдделер психологиялық болып көрінген- 
мен, негізінен алғанда, ірі масштабтағы құбылыстар екенін нақты айтады.

«Жанжалды топтар мен топтық қақтығыстарды әлеуметтік талдау мақ- 
сатында белгілі бір лауазымдағы қызметкердің қүрылым қалыптастыр- 
ған іс-әрекетінің бағытын қарау қажет. Олардың іс-әрекетінің саналы 
(субъективті) бағыттарымен үқсас мүдделерін бейнелеу сенімдеріне сәй- 
кес болады. Әлеуметтік лауазымдармен байланысты (объективті) мүд- 
делерді қабылдаудың психологиялык, салдарлары болуы немесе болмауы 
мүмкін; бүл әлеуметтік талдаудың өзіндік деңгейіне қатысты».

(Dahrendorf, 1959:175; italics added)

Әрбір ассоциацияда кім үстемдікке ие болса, өз мәртебесін сақтап қалуға 
тырысса, бағыныштылар өзгерістерді қалап отырады. Кез келген ассоциация- 
ның ішінде мүдделер конфликтіні әрдайым жасырын, яғни биліктің заңдылығы 
әрқашан қатерлі. Әрекетке бағынатындар немесе бағындыратындар әрекет етуі 
үшін мүдделер конфликті саналы болмауы тиіс. Әрекетке бағынатындардың не
месе бағындыратындардың мүдделері объективті түрде олардың лауазымдары- 
на байланысты міндеттерде (рөлдер) бейнеленеді. Адамдарға үйлесімді әрекет 
ету үшін бұл міндеттерді меңғеру де, тіпті сезіну де қажет емес.

Егер олар лауазымдарды иеленсе, оны міндетке сай орындайды. Бағынды- 
ратындар мен бағыныштылар арасындағы конфликт жағдайларда адамдар өз- 
дерінің рөлдеріне катысты «оңалады» және «бейімделеді». Дарендорф рөлдерді 
санасыз түрде күтуді латентті мцдделер деп атады. Айцын мудделер -  саналы 
түрғе айналған жасырын мүдделер. Дарендорф жасырын және айқын көрінғен 
мүдделер арасындағы байланысты талдауды конфликт теориясының маңызды 
міндеті деп қарастырады. Соған қарамастан, үйлесімді әрекетке көшпес үшін ак- 
торлар өз мүдделерін сезінбеуі тиіс.

Топтар, конфликт және өзгеріс. Дарендорф топтардың үш типін көрсетті. Бі- 
ріншісі -  квазитоп немесе «Бірдей рөлдік мүдделері бар -  мәртебелерғе ие қыз- 
меткерлердің жиынтығы» (Dahrendorf, 1959:180). Бүл -  екінші титепмудделі 
топтарга таңдау. Дарендорф екі топты бейнеледі:

«Неғүрлым ірі квазитоптардан алынған мүдделі топтарға тән мінез-қү- 
лықтың жалпы режимі. Мүдделі топтар -  әлеуметтану үғымның қатал 
мағынасындағы топтар; олар толық конфликтілердің шын ағенттері.
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Олардың құрылымы, ұйымдастырылу формалары, бағдарламасы немесе
мақсаты және мүшелері бар».

(Dahrendorf, 1959:180)

Көптеген мүдделі топтардан конфликты! топтарға немесе топтық конфликті- 
лерге шын мәнінде қатысатындар қалыптасады. Дарендорфтың тұжырымдауынша, 
жасырын және айқын мүдделер, квазитоптар, мүдделі топтар және конфликты! 
топтар әлеуметт!к конфликтыерд! түс!нд!руд!ң негіз!н қалайды. Идеалды жағдайда 
басқа ешқандай айнымальыар кажет емес. Алайда жағдайлар ешқашан м!нс!з бол- 
майтындыктан, бұл процеске көптеген түрл! фактор араласады. Дарендорф техни- 
калық жағдайларды, атап айтқанда, адекватты қызметкерлер, саяси жағдайларды, 
яғни жалпы саяси климат пен әлеуметт!к жағдайларды, қысқасы, коммуникация- 
лык байланыстардың болуын айтты. Адамдарды квазитоптарға топтау -  Дарен
дорф үш!н маңызы бар басқа әлеуметт!к жағдай. Оның ойынша, егер топтау кенет- 
тен болып және кездейсоқ жолмен аныкталса, онда мүддел! топтар және ақырында 
конфликт!л! топтардың пайда болуы ек!талай. Дарендорф адамдардың кенеттен 
жиналуына байланысты ақыр соңында даулы топтарды қалыптастыратын люмпен- 
пролетариатты^^ сез!нбед!. Квазитоптарға топтау құрьыымдық түрғьщан анық- 
талғанда, бұл топтар мүдделыер тобын, ал кейб!р жағдайларда даулы топтарды қа- 
лыптастыруға жақсы мүмк!нд!ктер жасайды.

Дарендорфтың конфликт теориясының соңғы аспект!с! даулардың өзгер!с- 
терге қатынасын сипаттайды.

Мүнда Дарендорф статус-кво қолдануда конфликт функциясына басты ко
ны аударған Льюис Козер (қараңыз: келес! тарау) еңбег!н!ң маңызын мойын- 
дады. Алайда Дарендорф конфликт!лерд!ң консервативт! қызмет! әлеуметт!к 
шындыктың б!р бөл!г! екен!н сез!нд!; сонымен қатар конфликт өзгер!стер мен 
дамуға алып келед!.

Қысқаша айтқанда, Дарендорф конфликт!л!к топтардың пайда болған сәт!- 
нен әлеуметт!к қүрылымды өзгертуге алып келет!н !с-шараларға қатысатынын 
түжырымдады. Конфликт!лер шиелен!скен жағдайда радикалды өзгер!стерге 
әкелед!. Егер де ол зорлық-зомбылық көрсетумен байланысты болса, қүрылым- 
дық өзгер!стер күтпеген жерден туады. Тәуелс!з әлеуметтанушылар конфликт!- 
н!ң сипатына қатысты конфликтыер мен өзгер!стерге, сонымен қатар конфлик- 
т!лер мен статус-кво арасындағы қатынастарға көң!л аударуы ти!с.

Негізгі сын-пікірлер және оларға тойтарыс беру талпынысы
Конфликт теориясын б!рқатар себепке байланысты түтасымен сынайды. Мыса- 
лы, оны тәрт!п пен түрақтылыққа шабуыл жасайды деп айыптаса, қүрылымдық 
функционализм конфликтыер мен өзгер!стерд! елемеген! үпі!н сынады.

Конфликт теориясын идеологиялық түрғыдан радикалдығына байланысты 
сынайтын болса, функционализмд! консервативт!к идеологиясы үш!н сынға 
алды. Құрылымдық функционализммен салыстырғанда конфликт теориясы то- 
лык жет!лмеген. Бұл оның функционализм сияқты күрдел! емес, туынды теория 
болуына байланысты болуы мүмк!н.

Дарендорфтын конфликт теориясы, ой-талдауларын (1968) коса алғанда, 
сынға үшырады (for example, Hazelrigg, 1972; J. Turner, 1973; We!ngart, 1969). 
Біріншіден, Дарендорфтың модел!, оның өз! айтқандай, марксист!к идеялардың
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бейнесі ретінде өте анық емес. Екіншіден, бұған дейін айтылғандай, конфликт 
теориясының марксистік теориядан гөрі құрылымдық функционализммен ұқ- 
сас жақтары көбірек. Дарендорфтың жүйе (императивті үйлестірілген ассоциа- 
циялар), лауазым және рөл сияқты нәрселерге көңіл аударуы оны қүрылымдық 
функционализммен тікелей байланыстырады. Нәтижесінде, оның теориясы құ- 
рылымдық функционализм сияқты көптеген кемшіліктерден зардап шекті. Мы- 
салы, конфликт заңды жүйелерде ұқсас түрде (қүрылымдык функционализмде- 
гі сияқты) қалыптасады. Бүдан басқа конфликт теориясы қүрылымдық функ
ционализм сияқты көптеген концептуалды және логикалық қайшылықтардан 
(мысалы, анық емес үғымдардан, тавтологиядан) ақсап жатты (J. Turner, 1975, 
1982). Ақырында, қүрылымдық функционализмге үқсас конфликт теориясы да 
толық дерлік макроскопиялық сипатта болғандықтан, біздің түсінуімізге ла- 
йықты жеке ойлау мен іс-әрекетті үсынуы тіпті мүмкін емес.

Функционализм мен Дарендорфтың конфликт теориясы түрақты емес, сон- 
дықтан да олардың әрқайсысы қоғамдық өмірдің тек қана жекелей бөліктерін 
түсіндіру үшін пайдалы. Әлеуметтану тәртіпті, сондай-ақ конфликті, қүрылым- 
ды және өзгерісті анықтап түсіндіре алатындай әмбебап ілім болуы тиіс. Демек, 
конфликт! және функционалдық теорияларды келісімге келтіру үшін біраз күш 
салу қажет деген сөз. Алайда олардың ешқайсысы толық қанағаттанарлық күйде 
болтан жоқ. Бұл әрекеттер әлеуметтанушыларды ішінара қандай да бір бітімге 
келуге үндейтін, яғни консенсустыц мәні мен келісімге келе алмаушылықтың 
себептерін түсіндіретіндей теория қажеттігін күн тәртібіне қойды. Конфликт 
және қүрылымдық-функционалдық теориялар, сонымен бірге олардын әрқай- 
сысына тән шектеулер сынға үшырағандықтан, ақыры бұл екі теорияны инте- 
грациялап немесе келісімге келу арқылы мәселелерді шешу үшін көп күш жүм- 
сауға тура келді (К.ВаіІеу, 1997; Chapin, 1994; Himes, 1966; vanden Berghe, 1963). 
Екі теорияныц бірігуі біреуіне қарағанда екіншісінің күшеюінен болады деп 
болжанды. Сондай болжамның бірін Льюис Козер өзінің (1956) The Functions 
o f Social Conflict («Әлеуметтік конфликт функциялары») атты әйгілі ецбегінде 
үсынды (1956).

Әлеуметтік конфликтілердің функцияларын алғаш талдаған Георг Зиммель 
болатын, оны конфликт аз қүрылымдалған топты бекітуге көмектеседі деген пі- 
кір арқылы Козер (Delaney, 2005a, Jaworski, 1991) әрі карай жалғастырды. Күй- 
реуге үшыраған қоғамның басқа қоғамдармен конфликтіге килігуі интегратив- 
тік ядроны қалпына келтіруі мүмкін. Таяу Шығыстағы Араб елдерімен арадағы 
бүрыннан келе жатқан конфликтіге ішінара болса да Израиль еврейлері кінәлі. 
Конфликтінің жойылуы Израиль қоғамындағы негізгі иіиеленістерді күшейтуі 
ықтимал. Конфликт -  қоғамды орнықтыру агенті, жоқ жерден жау табу немесе 
енжар қарсыласқа антагонизмді қарсы қою сияқты әрекеттер насихатшыларға 
бүрыннан мәлім.

Бір топпен конфликт ынтымақтастықты дамытып, басқа топтармен альянс- 
тар сериясын қалыптастырады. Мысалы, арабтармен конфликт Қүрама Штат- 
тар мен Израиль арасында одақтың қалыптасуына алып келді. Израиль-Араб 
конфликтісінің бәсеңдеуі Израиль мен Қүрама Штаттар арасындағы байланыс- 
тыц әлсіреуіне алып келеді. Қоғам ішіндегі конфликт жеке адамдардың белсен- 
ділігін дамытады. Вьетнам соғысына қарсылық көптеген жас адамдардың, бірін- 
ші рет Американың саяси өміріне белсенді түрде араласуына зор ықпал етті. Бұл 
конфликт аяқталған соң, америкалық жастар арасында енжар көніл күй қайта 
қалыптаса бастады.
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Сонымен катар конфликтілер байланыс кызметін де атқарады. Конфликті- 
ге деиш топтар өзшің карсыласынын мүмкіндігіне сенімді болмауы мүмкін бі- 
рак конфликт нәтижесінде мүмкіндіктер мен топтар арасындағы шекара айқьш 
бола бастаиды. Осылайша. адамдар взінің карсыласына катысты дүрьа: іс-е^е- 
кет бағытьш тақдаи алады. Конфликт, сондай-ақ карсылас тараптардың күшті

күшеитеді. Теориялык перспективада функционализм мен конфликт теориясы 
әлеуметтш конфликт функциясьш бірте карастыруы мүмкін Соньшеи бГрте 
конфликтшщ дисфункциялы екенін де ұмытпаған жөн.

теорияшылар конфликт теориясы мен күрылымдык функцио- 
ЗМДІ жакындастыруга тырысса, баскалары конфликт теориясына (немесе 

кұрьілымдык функционмизмге) катысута ынта танытпады Мысалы. марксист 
Андре Гундер Фрэнк ((1966], 1974) конфликт теориясьш кабьадм ай, оны 

арксистж теориянын адекватты емес түрі деп багалады. Конфликт теориясын- 
да біркатар марксистік элементтер бар болтаимен, бәрібір Маркстің алгашкы 

мұратері бола алмайды. Келесі тарауда біз заңды мүрагер 
кпнЛ біркатар теорияны карастырамыз. Алайда біз оны талдамас бүрын,

онфликт теориясының негүрлым тишді интегративті типтерін іздестіреміз.

Анағұрлым интегратив конфликт теориясы

Рэндалл Коллинздін конфликт теориясы (1975; RosselandCollins, 2001) Дарен- 
дорф пен басқалардың макроконфликт катынастар теориясынан озгеше мик-
б ы ^ й  ліГлі' ертеректегі жүмысында Коллинз
былаи деиді. «Конфликтілер теориясына енгізген менің өзіндік үлесім... макро-
деңгеидеп теорияларды микродеңгейлі теориямен толықтыру болды. Мен не- 
пзшен алғанда, стратификация мен ұйымның күнделікті өмірдегі өзара әрекет- 
тестікке негізделетінін түсіндіруге тырыстым» (1990:72).'^

Коллинз конфликтіге ден қоюда ешкандай идеолотиялык мән болмайтынын 
Ү  ндіруге тырысты; ягни ол конфликтілерте жаксы немесе жаман деп саяси 

тұргыдан бага бермеді. Керісінше, ол конфликтіге шындык пен бірлік ретінде
туГ тямыпм өмірдеп басты процесс екенін тұжырымдады. Теориялык
түп тамыры феноменолотия мен этнометодологияда жаткандыктан, Коллинз 
конфликтіте индивидуалдык түргыдан карау аркылы когамдык деңтейде калып
отырган баска зерттеушілерденанағүрлымерекшеленді. Дкалып
као ам Т тТ ^Ғ ^Г "^  пен шағын масштабтагы теорияларга баса мән бергеніне 
К рамастан, Коллинз «Әлеуметтанудың тек кана макроденгейде тиімді бол- 
маитьшьш. 6.ЛД. (1975:11); конфликт теориясыи когамдык талдаусыз түжы- 
рымдау мүмкш емес. Калай болғанда да конфликтінін көптеген теорияшыла- 
ры әлеуметтік кұрылымды актордан тыс, сырткы және еріксіз көндіретін күш 
дегендерше карамастан, Коллинз әлеуметтік кұрылымды өздерін жасау үшін
рХ ~ Т ко “ « --күлы к  модельдерін о н ы и іен і
L ,„  Коллинз әлеуметтік кұрылымды сырткы және мәжбүрлеуші

V мес, өзара әрекет модельдері ретшде карастыруга ынта койды. Бұдан 
ска өз заманындагы конфликт теорияшыларынын акторды сырткы күшпен 

тежеу туралы аиткаидарьшан езтеше, Коллинз акторды әлеуме°тГк ұйымды

к ү Т ;е Г ” ^“ " “™рушы

Коллинз марксистік теорияны конфликт теориясының «кайнар көзі» деп



7-тарау • Қуры/іымдық функционализм, жүйелер теориясы және конфликт теориясы 291

білді, алайда оның көзқарасы бойынша, мұның өзіндік кілтипаны бар. Бірінші- 
ден, ол (құрылымдық функционализм сияқты) өте идеологияшыл, сондықтан 
одан қашу керек. Екіншіден, Маркстің зерттеуі экономикалық саланы талдауға 
бағытталды, сондықтан Маркстің теориясын сынау негізсіз. Шын мәнінде, Кол
линз Маркске жиі жүгінді және оның конфликт теориясынан аз да болса Маркс- 
тің ықпалын байқауға болады. Оның көзқарасына көбірек эсер еткен -  Вебер, 
Дюркгейм және бәрінен бұрын феноменология мен этнометодология.

Әлеуметтік стратификация. Коллинз әлеуметтік стратификацияға көніл ау- 
даруға тырысты, өйткені ол өмірдің салаларын барынша қамтитын институт, 
атап айтқанда: «байлық, саясат, мансап, отбасы, клубтар, қауымдастықтар, өмір 
сүру бейнесі» (1975:49), Коллинздің көзқарасы бойынша, стратификацияның 
белгілі теориялары -  «сәтсіздік». Ол марксистік теорияны «мультикаузальды 
әлемді монокаузальды түсіндіру» деп сынады (R. Collins, 1975:49). Ол Вебер 
теориясын екі атақты теорияның ерекшеліктерін салыстыру үшін «жүйеге қар- 
сы» деп қарағаннан да әлдеқайда маңызды деп бағалады. Вебердің талдаулары 
Коллинз үшін өте пайдалы болды, әйтсе де «феноменологиялық әлеуметтану- 
дың барлық үғымдарды өмірдің әр мезетінде бақыланатындай етіп негіздеуі» 
(R. Collins, 1975:53) мейлінше маңыздырақ еді. Бүл оның зерттеуінде әлеу- 
меттік стратификацияның ірі масштабты емес, шағын масштабты болып кө- 
рінуімен де байланысты. Оның пікірінше, әлеуметтік стратификация басқа да 
әлеуметтік қүрылымдар сияқты күнделікті өмірде адамдардың бір-бірімен үлгі 
бойынша қақтығысуына негізделеді дегенге келіп тіреледі.

Микроәлеуметтік стратификацияныц тікелей жақтаушысы болғанына қа- 
рамастан, Коллинз өз жүмысында Маркс пен Вебердің кең ауқымды теория- 
ларына сүйенді (тіпті оларға қатысты бірқатар ескертуі болса да). Ол «белгілі 
бір өзгерістер арқылы стратификацияныц конфликт теориясының негізін жа- 
сауға болады» деп түжырымдай отырып, марксистік принциптерден нәр алады 
(R. Collins, 1975:58).

Біріншіден, Коллинздің айтуынша, Маркс материалдық жағдайларды қа- 
зіргі қоғамда өмір сүру үшін ақша табуға бағытталған, адамның тіршілік етуі- 
нін басты қүралы ден есептейді. Өмір сүру үшін ақша табудың негізі -  Маркс 
үшін адамның жекеменшікке қатынасы. Кімнің қолында жекеменшік бар не- 
месе оған бақылау жүргізе алады, сол мұндай мүмкіндіктері жоқтармен және 
өзінің жүмыс уақытын өндіріс қүралдарына қол жеткізу үшін сатуға мәжбүр 
болғандармен салыстырғанда, өз өміріне қанағаттанарлық жолмен көбірек 
ақша таба алады.

Екіншіден, Маркстің көзқарасы бойынша, материалдық жағдайлар адамдар- 
дың өз өміріне қажетті ақпіаны қалай табатынына ғана емес, сонымен қатар түр- 
лі таптардағы әлеуметтік топтардың табиғатына да эсер етеді. Үстемдік етупіі 
элеуметтік тап бағыныпіты элеуметтік тап пен элеуметтік топтардың дамуына 
ықпал жасайды.

Ақырында, Коллинздің түжырымдауынпіа, Маркс элеуметтік таптардың 
арасында мэдени жүйеге қолжетімдігі жағынан да қалыптасқан символикалық 
жэне идеологиялық жүйелерді дамыта отырып, оларды төменгі элеуметтік тап- 
тарға міндеттейді. Төменғі элеуметтік таптар нашар дамыған символикалық жү- 
йелерге ие, олардың көбі билік өкілдеріне жүктелуі мүмкін.

Коллинз Веберге Маркстін жіктелу теориясын эрі қарай дамытушы деп 
қарайды. Бір жағынан, айтылып жатқандай, Вебер көпқырлы стратификация



292 II бөлім • Қазіргі заманғы әлеуметтану теориясы: негізгі мектептер

жүйесіне (мысалы, тап, мәртебе және билік) алып келетін конфликтілердің әрқи- 
лы түрлерінің өміршеңдігін мойындайды. Екінші жағынан, Вебер жоғары деңгей- 
дегі үйым теориясын дамытты, мүны Коллинз мүдделер конфликтісінің тағы бір 
алаңы деп есептеді. Вебердің мемлекетке зорлық қүралын бақылаушы агенттік 
ретінде қарап, өзінің назарын экономикадағы конфликтілерден (өндіріс қүралда- 
ры) мемлекеттегі конфликтілерге аударуы Коллинз үшін маңызды жаңалықтың 
бірі болып көрінді. Ақырында, Вебердің әлеуметтік саланың эмоционалды жақта- 
рын, әсіресе дінді терең түсінуі Коллинзге зор ықпал етті. Конфликт бүл алаңда 
міндетті түрде болуы ықтимал және ол эмоционалдық әрекет, басқа да әрекеттер 
сияқты әлеуметтік конфликтілерге қүрал ретінде қолданылуы мүмкін.

Стратификацияның конфликт теориялары. Осы орайда, Коллинз марксистік 
және веберлік теорияларға қарағанда феноменологиялық және этнометодоло- 
гиялық теориялармен үқсастықтары көбірек жіктелу теориясын талдауда өзінін 
конфликт тәсіліне жүгінді. Коллинз бірқатар болжамдар жасады. Адамдар әлеу- 
меттік қатынастарда ажырамастай көпшіл, сонымен қатар конфликтіге ерекше 
бейім болып келеді. Конфликт ықтимал түрде әлеуметтік қатынастарда туын- 
дап отырады, өйткені «күшпен көндіру» барлық уақытта бір адаммен немесе көп 
адаммен өзара әрекеттестікке түсу барысында қолданылады. Коллинздің пікі- 
рінше, адамдар өздерінің «субъективті мәртебесін» максималды етуге тырысады 
және мүны жасау олардың ресурстарына, сонымен қатар олар кіммен байланыс- 
са, солардың ресурстарына тәуелді. Ол адамдарды пайдакүнем көреді, осылай- 
ша, конфликт қалай да болуы тиіс қүбылыс, өйткені мүдделер жиынтығы мәні 
жағынан антогонистік болып келеді.

Стратификациядағы бұл конфликт тәсілі үш негізгі принципке негізделеді. 
Біріншіден, Коллинз адамдарды өздері жасаған субъективті әлемде өмір сүреді 
деп есептеді. Екіншіден, басқа адамдар жеке адамның субъективті тәжірибесіне 
эсер ету немесе тіпті оны бақылау құқығына ие болады. Үшіншіден, басқа адам
дар көбінесе өздеріне қарсы шығатын адамдарды бақылауға тырысады. Нәтиже- 
сінде тұлғааралық конфликтіге ұласуы ықтимал.

Осы тәсіл негізінде Коллинз конфликтіні талдаудың бес принципін жасап, 
оларды әлеуметтік стратификацияға қолданды. Алайда онын көзқарасынша, бү- 
ларды қоғамдық өмірдің түрлі салаларында қолдануға болады.

Біріншіден, Коллинз конфликт теориясы абстракті түжырымдарға емес, 
шынайы өмірге көніл аударуы тиіс деп есептейді.

Бұл сенім, бәлкім, оның қүрылымдык функционализмнің абстракциясымен 
салыстырғанда марксизмнің материалдық талдауына көбірек жүгінетінін бей- 
нелейтін болар. Коллинз бізді адамдардың әрекетін, жануарлар секілді, қауіптен 
қашып, пайдаға ұмтылып, өз тілектерін қанағаттандыру үшін жасалатын түрлі 
айла-тәсіл деп бағалауға шақырады. Дегенмен айырбас және рационалды таңдау 
теорияшыларынан бір айырмашылығы -  Коллинз адамдарды толық рационал
ды деп есептеген жоқ, өйткені адам өзін қанағаттандыру барысында эмоцияға 
төтеп бере алмай, әлсіздік танытады.

Екіншіден, Коллинздің пікірінше, стратификацияның конфликт теориясы 
өзара әрекеттесуге эсер ететін материалдық механизмдерді зерттеуі тиіс. Қа- 
тысушыларға «физикалық орын, араласу тэсілдері, қаруды жеткізу, қоғамдық 
эсерді жеткізу үшін қондырғылар, қүралдар, тауарлар» сияқты материалдық 
факторлардың эсер етуі мүмкін болғанмен (R. Collins, 1975:60), акторлардың 
бэрі бірдей бір қалыпты өзгеріске үшырамайды. Негізгі айнымалы -  түрлі
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акторларға тиесілі ресурстар. Көбірек материалдық ресурстарға ие акторлар 
қарсы шығуы немесе бұл материалдық шектеулерді өзгертуі мүмкін. Дәл осы 
уақытта кімде ресурс аз болса, олардың ойлары мен іс-әрекеттері материалдық 
күйімен ерекшеленуі ықтимал.

Үшіншіден, Коллинздің түжырымдауынша, топтардың теңсіздігі жағда- 
йында ресурстарды бақылайтын топтар ресурсы жоқ топтарды пайдалануға 
тырысуы мүмкін.

Осындай жағдайда пайда көретіндер саналы түрде есепті қажет етпейтінін 
көрсетіп, сақтық жасайды; дүрысы, қанаушылар тек өздерінің ойынша тиімді 
болатын мүдделерді көздейді. Процесс барысында олар ресурсы жоқтарды пай- 
далануы мүмкін.

Төртіншіден, Коллинз конфликт теорияшысының мүдделер, ресурстар және 
билік түрғысынан сенім және мүрат сияқты мәдени құбылыстарды қарастыруы 
дүрыс деп есептеді. Ресурстары бар мүндай топтар, сәйкесінше, билікте өзде- 
рінің идея жүйелерін бүкіл қоғамға міндеттеп қоюы әбден мүмкін. Ресурстары 
жоқ адамдарда да өздеріне жүктелген идея жүйесі бар.

Ақырында, Коллинз стратификацияны және әлеуметтік өмірдің басқа да ас- 
пектілерін ғылыми түрғыдан зерттеуге ден қойды. Осылайша, ол бірқатар ке- 
ңестер берді: әлеуметтанушылар стратификацияны теорияшылыққа салынбай, 
эмпирикалық түрғыдан, мүмкін болса, салыстыру арқылы зерттеуі қажет. Гипо- 
тезалар салыстырмалы зерттеулер арқылы эмпирикалық түрде тексеруден өткі- 
зіліп, түжырымдалуы тиіс. Сонымен әлеуметтанушы әлеуметтік қүбылыстар- 
дың себептерін, атап айтқанда, әлеуметтік мінез-қүлықтың түрлі формаларын 
іздестіруі керек.

Мүндай ғылыми міндеттеме Коллинзді конфликт пен қоғамдық өмірдің түр- 
лі нақты аспектілері арасындағы өзара байланыс туралы кен көлемді үсыныстар 
жасауға алып келді. Бұл жерде біз Коллинздің конфликт теориясымен оқыр- 
манды аз да болса таныстыру үшін кейбір тұжырымдарын ғана үсынамыз.

1.0. Тәжірибе алмасу және тапсырыстарды қабылдау -  жеке көзқарастар 
мен мінез-қүлықты анықтаушы негізгі факторлар.

1.1. Адам негүрлым бұйрық берген сайын тәкаппар, өзіне сенімді бола тү- 
седі, ресми және үйымдастыру мақсатындағы іс-әрекетін көбінесе бұйрық 
берумен шектейді.

1.2. Адам неғүрлым бүйрықтарды орындаған сайын бағынышты бола бе- 
реді, көнбіс, ынтасыз, кіріптар, басқаларға сенбейді, марапат күтеді және 
әдепсіз.

(R. Collins, 1975:73-74)

Басқалармен салыстырғанда, бүл түжырымдардың барлығы Коллинздің 
әлеуметтік конфликтілердің шағын масштабтағы көріністерін айқындауда ш -  
лыми-зерттеуге суйенгендігін көрсетеді.

Басқа әлеуметтік салалар. Коллинз стратификация жүйесіндегі конфликтілер- 
ге көңілі толмай, оны басқа әлеуметтік салаларға таратуға әрекеттенді. Мысалы, 
ол өзінін стратификацияны талдауын жыныстар арасындағы, сонымен қатар жас 
ерекшеліктері әртүрлі топтар арасындағы қатынастарға қатысты кеңейтті. Оның 
ойынша, отбасы -  бұл сексуалды конфликт аймағы, мүнда ер адамдар женімпаз 
болғанмен, ақырында, әйелдер ерлерден үстем бола бастайды, сөйтіп, кіріптарлық
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қатынастан түрлі конфликт туындайды. Дәл осылай ол жас ерекшеліктері әртүр- 
лі топтардың арасындағы, сондай-ақ жастар мен карт адамдар арасындағы өзара 
келіспеушілікті конфликтінің бір түрі деп білді. Бұл идея құрылымдық функцио- 
налистердің көзқарастарына қарсы келді, өйткені олар бұл қатынастар үйлесімді 
әлеуметтену мен интернализацияның негізі болады деп сенді.

Коллинз жас ерекшеліктері әртүрлі топтар иеленген ресурстарды қарас- 
тырды. Ересек адамдар тәжірибе, колем, күш және жас адамдардың физикалық 
қажеттіліктерін қанағаттандыруы сияқты көптеген ресурстарға ие болады. Ке- 
рісінше, ресурстардың ішіндегі ең азы -  тек қана кішкене балаларда кездесетін 
физикалық әрекет. Бұл кішкене балалардын ересектердін билігіне бағынаты- 
нын көрсетеді. Алайда есейе келе балалар ресурстар жинап қарсыласа алады, 
нәтижесінде үрпақтар арасындағы конфликт күшейеді.

Сонымен қатар Коллинз ресми ұйымдарға да конфликт тұрғысынан қарады. 
Оларды түлғааралық әрекеттер желісі және мүдделер конфликтісі туындайтын 
алаң ретінде көреді. Қысқаша айтқанда, «Ұйымдар -  бұл күрес аланы» (R. Collins, 
1975:295). Коллинз өзінің дәлелін пропозициялық түрғыда дәйектеді. Мысалы, 
ол: «Мәжбүрлеу мәжбүрленуден қашу үшін аса қатты күш жүмсауға алып келеді» 
(R. Collins, 1975:298), -  деп тұжырымдады. Керісінше, ол марапаттарға ұсынуды 
артықшылық стратегиясы деп санады: «Сыйлық беру тікелей үнамды мінез-құ- 
лықпен байланысты болғандықтан, бұл дәстүрді сақтау материалдық марапаттар 
арқылы бақылау жүргізіп отыру үшін өте тиімді» (R. Collins, 1975:299). Осы және 
басқа да түжырымдар Коллинздің конфликті ғылыми, маңызды микробағыттағы 
деңгейде зерттеуге зейін қойғанын көрсетеді.

Қорыта айтқанда, Коллинз бірқатар себептерге байланысты, Дарендорф 
сияқты марксистік қақтығыс теориясының шынайы жаршысы бола алмады. 
Коллинз Марксті бастапқы нүкте ретінде пайдаланғанмен, Вебер, Дюркгейм 
және, негізінен алғанда, этнометодология оның жұмысына айрықша ықпал етті. 
Коллинздің кіші масштабты бағыты конфликтінің интегративті теориясын жа- 
сау үшін пайдалы бастама болды. Алайда көздеген мақсаты конфликтілердін не- 
ғүрлым интегративтік теориясын жасау болғанмен, өкінішке орай, бүл міндетті 
толық орындай алмады.

Қорытынды
Біршама уақыт бұрын құрылымдық функционализм әлеуметтанудағы үстем теория 

болып келді. Конфликт теориясы -  оның негізгі үміткері және бұл жағдайда оның орнын 
басуга лайықты ықтимал балама болды. Алайда соңғы жылдар шұғыл өзгерістерге толы еді. 
Екі теория да қарқынды сынның нысанасына айиалып, осы уақыт ішінде бірқатар балама 
теориялар (бұл кітаптың барлық қалған жақтарында талқыға салынатын) дүниеге келіп, 
олар үлкен қызығушылық тудырды.

Құрылымдық функционализмнің сипаты әртүрлі болғанмен, солардың ішінде әлеумет- 
тік функционализмге, оның әрекет ауқымына, әлеуметтік деңгейдегі қарым-қатынастарға, 
әлеуметтік құрылымдар мен инститзптар және оның қатысушыларының тежеуші ыкпалы- 
на баса назар аударылды. Құрылымдық функционалистер әлеуметтік жүйелерде, жүйелік 
бөліктерде, жүйелер мен жүйелік бөліктер арасындағы қатынаста, тепе-теңдік және реттел- 
ген өзгерістерге қатысты бірқатар ірі мәселені ұсынды.
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Біз құрылымдык функционалистер (Дэвис пен Мур, Парсонс пен Мертон) жұмысы- 
НЫҢ үш түрін қарастырамыз. Дэвис пен Мур әлеуметтанудың белгілі, сындарлы тарихында 
әлеуметтік стратификацияны әлеуметтік жүйе ретінде және ол атқаратын түрлі жағымды 
функцияларды зерттсді. Біз, сонымен қатар Толкотт Парсонстың құрылымдық-функцио- 
налдық теориясын және оның әрекет жүйесінің төрт функционалды императиві: адапта
ция, мақсатқа жету, интеграция мен латенттік (AGIL) туралы идеясын жете талқылайтын 
боламыз. Сондай-ақ оның қүрылымдык-функционалдык ыңғайын төрт іс-әрекет жүйесіне: 
әлеуметтік жүйе, мәдени жүйе, тұлға жүйесі және мінез-қүлықтық организмге қатысты 
талдаймыз. Соңында, біз оның құрылымдық-функционалдык ыңғайын динамизм мен 
әлеуметтік өзгерістерге катысты эволюциялық теориясын және толықтырылған айырбас 
қүралдары туралы идеяларын қарастырамыз.

Мертонның функционалдык талдауға қатысты «парадигма» жасауға күш жұмсауы -  
қазіргі қүрылымдық функционализмнің маңызды бөлігі. Мертон қүрылымдық функцио- 
нализмніц кейбір аңгырт позицияларын сынай бастады. Содан соң, қүрылымдық-функ- 
ционалдық талдаудыц неғұрлым адекватты моделін жасауға тырысты. Мертон бір мезетте 
оның негізін салушылардың ірі масштабтағы әлеуметтік қүбылыстарға назар аудару ка- 
жеттігі туралы ойларымен келісті. Бірақ Мертонның көзқарасы бойынша, позитивті функ- 
цияларға көңіл аударумен катар құрылымдык функционализм дисфункциялармен және 
тіпті функциясыздыкпен байланысты болуы тиіс. Осы толыктыруларды есепке ала оты- 
рып, Мертон сарапшыларды функцияның және дисфункцияның таза теңгерімін байсалды 
зерделеуге шакырды.

Әрі карай, оныц көзкарасынша, кұрылымдык-функционалдык зерттеу жүргізгенде біз 
жаһандык талдаулардан бас тартып және өзіміздің кандай сапалык деңгейде жүмыс істей- 
тінімізді көрсетуміз кажет. Сонымен катар Мертон күрылымдык функционалистердің тек 
айкын (жорамалданған) ғана емес, жасырын (байкаусыз) функцияларга да көңіл аударуы 
тиістігін айтты. Бұл тарау Мертонның функционалдык парадигмасын әлеуметтік күры- 
лымныц жәпе мәдениеттің аномалиямен, ауыткушылыкпен аракатынасы туралы сүракка 
катысты колдануын талкылаумен аякталады.

Содан кейін біз кұрылымдык функционализмнің беделі мен мәртебесін көтерген көп- 
теген сын-пікірді талдайтын боламыз. Біз сындарды талкылап, кұрылымдык функцио- 
нализмніц аристократиялык, конфликтілер мен өзгерістерге әлі келмейтін, өте консерва- 
тивті, акторларға катысты әлеуметтік шектеулерге аса ден койған, элитарлык легитимдік, 
телеологиялык және тавтологиялық сипаттарын көреміз.

Әрі карай біз көптеген окымыстылар күрылымдык функционализмнің соңғы пұскасы 
деп таныған Никлас Луманның жүйе теориясын талкылаймыз. Луманның жүйе теориясы 
Парсонс түжырымдарыныц шегінен шығып кеткенмен, функционалдык жіктелген бірлік- 
тердің жиынтығы ретіиде когамды зерттеу әрекетінен басталатынын дәйектейді. Сонымен 
катар жүйе теориясы өзіне биология, когнитивті психология, ұйымдастыру теориясы мен 
әлеуметтануды біріктіреді. Луман коғамды өзінен-өзі калыптасатын аутопоэтикалык (кол- 
дан жасалған) жүйе ретінде карап, оны жүйеге және коршаған ортаға бөледі. Дәл осы ал- 
ғашкы айырмашылыктар негізінде косымша функционалдык дифференциация туындауы 
мүмкін. Бүл тараудың соңғы бөлімі 1950 және 1960 жылдардағы күрылымдык функцио- 
нализмнің негізгі баламасы ретінде конфликт теориясына арналады. Бұл бағыттағы ең та- 
нымал еңбек -  марксистік дәстүрді жалғастыруга тырысканмен, төңкерілген күрылымдык 
функционализмді сипаттаған Ральф Дарендорфтыц зерттеуі. Дарендорф тепе-тец емес өз- 
герістерге, тәртіпке емес -  конфликтіге, түрактылықка емес -  коғам бөліктерінің ерекше- 
ліктеріне өз үлестерін косуына, сонымен катар нормативті шектеулерге емес -  конфликт!

21-253
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мен зорлық-зомбылыққа көңіл аударды. Дарендорф тәртіптің кең ауқымды құрылымдық- 
функционалдық теориясымен қатар жүретін конфликтінің кең ауқымды теориясын ұсын- 
ды. Оның беделге, орынға, императивті үйлестірілген ассоциацияларға, мүдделерге, ква- 
зитоптарға, мүдделік топтарға және жанжалдасу топтарына багыталуы осыны бейнелейді. 
Дарендорфтың теориясы қүрылымдық-функционализм түжырымдамасы сияқты бірқатар 
үқсас мәселелерге байланысты қиындыққа тап болды; ол марксистік теорияны дамытуға 
айрықша үлес қоса қойған жоқ.

Сонымен қатар Дарендорфты тәртііі пен конфликтінің балама теориясымен қанағатта- 
нып, әрі қарай екеуінің теориялық интеграциясын іздемегені үшін жазғырады.

Тарау соңында Рэндалл Коллинздің конфликтінің макро- және микроэкономикалык 
мәселелерін біріктіретін интегративтік конфликт теориясын жасауы талқыланады.
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эмпирикалық сүрақ. Соған карамастан, Парсонстың өзі көп жағдайда тәртіп пен тепе- 
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Тарау мазмұны
Экономикалық детерминизм 
Гегель марксизм!
Сыни теория
Неомарксистік экономикалық әлеуметтану 
Тарихи бағдарланған марксизм 
Неомарксистік кеңістікті талдау 
Постмарксистік теория

Бұл тарауда біз өткен тараудың соңында талқыланған конфликт теориясы- 
на Караганда кең мағынада Маркс идеясын жан-жақты қамтып көрсететін 
теорияларды зерделейміз. Дегенмен мұнда қарастырылып жатқан барлық 

теориялар -  марксистік теорияның қосалқы теориялары болғанымен, олар 
өзара елеулі айырмашылықтармен ерекшеленеді.

Экономикалық детерминизм

Маркс экономикалық детерминист ретінде жиі аталады, яғни ол экономика- 
лык жүйеге бірінші деңгейлік мән берген және оның қоғамның барлық басқа 
салаларын: саясатты, дінді, дүниетанымды және т.б. айқындайтынын дәлел- 
деген. Маркс экономикалық секторды тым болмағанда капиталистік қоғамда 
басқалардан төмендеу деп санағанына қарамастан, диалектик ретінде детер- 
министік үстанымда нық тұра алмады. Себебі диалектикаға қоғамның түрлі 
бөлшектерінде өзара үзіліссіз кері байланыс және өзара әрекеттестік бар деген 
пікір тән. Саясатты, дінді және т.б. толықтай экономика арқылы анықталатын 
қосалқы құбылысқа жатқыза алмаймыз, себебі олардың экономикаға әсері 
экономиканың оларға ықпалынан кем емес. Диалектика табиғатына қарамас- 
тан, Марксті қазіргі уақытқа дейін экономикалық детерминист ретінде қарас- 
тырады. Маркстің шығармашылыгындағы кейбір аспектілер осы қорытын- 
дыға алып келетінімен, осындай пікірді қабылдау оның теориясының жалпы 
диалектикалық мағынасын ескермеуді білдіреді.

Аггер (Agger, 1978) марксистік теорияға түсіндірме ретінде экономикалық 
детерминизм 1889 және 1914 жылдары II Коммунистік Интернационал өмір 
сүрген кезеңде өз дамуының шырқау шыңына жеткенін дәлелдейді. Бүл та
рихи кезең ерте нарықтық капитализмнің кемелденген шағы ретінде қарасты- 
рылады, жетістігі мен сәтсіздігі оның шарасыз ажалы туралы көптеген бол- 
жамдардың пайда болуына әкеліп соқтырды. Экономикалық детерминизмге 
сенген марксистер капитализмнің құлдырауын сөзсіз болатын заңдылық деп 
санады. Олардың түсінігі бойынша, физика және тағы басқа жаратылыстану 
ғылымдарының болжамдарына сүйене отырып, марксизм бүл қүлдыраудың 
(сонымен қатар капиталистік қоғамның баска да аспектілерінің) ғылыми тео- 
риясын үсынуға мүмкіндігі бар еді. Зерттеушінің негізгі максаты -  капиталис-
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тік құрылымдар мен олардың экономикалық ерекшеліктерін ғылыми негізде 
зерделеу. Бұл құрылымдардың бойында капитализмді құлдырауға жетелейтін 
процестер жайғасқан, сондықтан экономикалық детерминистің мақсаты -  осы 
процестердің қалай жүретінін анықтау.

Маркстің серіктесі және пікірлесі Фридрих Энгельс, сонымен қатар Карл 
Каутский мен Эдуард Бернштейн марксистік теория бағыттарының мазмұнын 
түсіндірді. Каутский капитализмнің шарасыз қүлауының даусыз екенін төмен- 
дегі мағынада қарастырды:

«Өнертапқыштар техниканы жақсартады, ал капиталистер өздерінің та- 
бысқа деген ашкөздігінің арқасында бүкіл экономикалық өмірді рево- 
люцияландырады. Өз кезегінде еңбекшілер жүмыс уақытын қысқарту 
және жалақыны жоғарлату талабын қояды, осылайша, олар капиталис- 
тік тап пен саяси қүрылымға қарсы жүмыла күрес жүргізеді. Сондай-ақ 
олардың саяси билікті жеңіп алуға және капиталистік билікті құлатуға 
қүлшынысы — шарасыз әрекет. Социализм орнауы сөзсіз, себебі таптық 
тартыс түптің түбінде пролетариаттың жеңісіне алып келеді».

(Kautsky, cited in Agger, 1978:94)

Бүл жерде капитализм қүрылымдары арқылы бірқатар әрекеттерге түрткі 
болған акторлар көрінісі бейнеленген.

Дәл осы бейне ғылыми-экономикалық детерминизмді сынаудың негізгі 
объектісі болды, себебі ол марксистік теорияның диалектикалық мазмүнына 
сай болмады. Нақтырақ айтсақ, бүл теория жеке адамның пікірі мен әрекетінің 
маңызын жоққа шығару арқылы диалектиканы айналып өтті. Оның айтарлық- 
тай элементі индивидуалды ойлау және әрекетті айқындайтын капитализм- 
нің экономикалық қүрылымы болды. Мұндай түсіндірме саяси квиетизм- 
ге алып келетін және соған сәйкес, Маркс түжырымдамасымен үйлеспейтін 
(Guilhot, 2002), Егер капиталистік жүйе өзіне тән қүрылымдық сәйкессіздік- 
тің ауыртпалығынан күйреуге дайын түрса, онда индивидуалды әрекеттер не 
үшін қажет? Марксистік теория мен тәжірибені біріктіру туралы ойына жүгін- 
ген кезде, әрекетке көз жүмып қарау немесе оларды жоққа шығару оның ойлау 
дәстүріне қайшы келетіні анық.

Гегель марксизм!

Жоғарыда қарастырылған сын нәтижесінде экономикалық детерминизм ма- 
ңызын жоғалта бастады, ал кейбір теорияшылар марксистік теорияның басқа 
түрлерін ойлап табуға үмтылды. Бір топ марксистер ерте кезеңдегі түжырым- 
дамасын объективті, материалдық деңгейде, субъективті деңгейде өңдеуді 
толықтыру үшін Маркс теориясының гегелдік тамырларына сүйенді. Ерте 
гегельдік-марксистер әлеуметтік өмірдің субъективті және объективті аспек- 
тілері арасындағы диалектиканы жандандыруға тырысқан. Олардың субъек- 
тивті факторларға қызығушылығы, іс жүзінде тек субъективті факторларға 
ерекше көңіл бөлген келесі сыни теорияның дамуына негіз салды. Гегельдік 
марксизмнің мағынасын кейбір ойшылдар қатарының (мысалы, Карл Корш) 
мысалында дәлелдеуге болады, бірақ біз ең танымал теорияшының шығарма- 
шылығына назар аударамыз. Ол өзінің History and Class Consciousness («Тарих
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және таптық сана») (Lukacs, [1922J 1968) атты кітабының арқасында зор даңқ- 
ка бөленді. Біз, сондай-ақ Антонио Грамши идеяларына да зейін қоямыз.

Георг Лукач
Марксизм білгірлерінің қызығушылықтары, ең алдымен, XX ғасырдың басын- 
дағы Маркстің Capital («Капитал») (Marx, [1867] 1967) секілді бергі эконо- 
микалық шығармашылықтарымен шектелген. Ертеректегі еңбектері, гегельдік 
субъективизмнің әсері айрықша сезілетін, әсіресе The Economic and Philosophic 
Maunscripts o f 1844 («1844 жылғы экономикалық және философиялық қол- 
жазбалар») атты еңбегі (Магх, [1932] 1964) көп жағдайда марксист ойшылдар- 
ға таныс емес болатын. 1932 жылы «1844 жылгы экономикалык, және филосо- 
фиялыц крлжазбалар» енбегін қайтадан оқу және оның жаңадан жариялануы 
үлкен өзгеріс алып келген оқиға болды. Дегенмен Лукач өзінің басты еңбегін 
1920 жылы жазып қойған еді, онда ол марксистік теорияның субъективті жа- 
ғын ерекше атап өткен. Мартин Джей History and Class Consciousness («Тарих 
және таптық сана») Маркстін он жылдан кейін жарияланған «1844 жылгы эко
номикалык, жэне философиялык, к,олжазбалар» еңбегіндегі философиялық ма- 
ғынаның бірнеше іргелі бағыттарын болжап білгенін» жазған 0^У> 1984:102). 
Лукачтың марксистік теорияға қосқан негізгі үлесі басты екі идеясы бойынша 
көрініс тапқан; реификация (заттандыру) (Dahms,1998) және таптық сана.

Реификация. Лукач әуелгі бастан реификация мәселесіне қатысты экономи
калык марксистердің шығармашылыгын толығымен жоққа шығармайтынын 
ескертеді, тек олардың идеяларын кеңейтуге және дамытуға тырысады. Ол 
марксистік тауар түжырымдамасын «капиталистік қоғамның орталықтанды- 
рылған, қүрылымдық мәселесі» ретінде сипаттайды (Lukacs, [1922] 1968:83). 
Тауар адамдар арасындағы қарым-қатынасты білдіреді, олардың ойынша тауар 
заттың касиетін алады және объективті формасын иеленеді. Табиғат пен өзара 
әрекеттестікте капиталистік қоғамдағы адамдар түрлі өнімдер мен тауарларды 
өндіреді (мысалы: нан, авто.мобильдер, кинокартиналар). Алайда адамдар ол 
тауарларды өздері өндіріп, бағасын өздері анықтайтын фактіні назардан тыс 
қалдырады. Тауарлардың құндылығы акторлардан тәуелсіз нарықпен анықта- 
лады деп есептелді. Тауар фетишизмі -  тауарға және оның нарығына капита- 
листік қоғамдағы акторлар мен тәуелсіз объективті тіршілікті қамтамасыз ете- 
тін процесс. Маркстіц осы идеясы Лукачтыц заттандыру түжырымдамасынын 
негізі болды.

Тауар фетишизмі мен заттандыру арасындағы басты айырмашылық осы екі 
түсініктің кең ауқымдылығымен қорытындыланады. Егер біріншісі тек эконо
микалык институттарға қатысты болса, онда соңғысы Лукач көрсеткендей, қо- 
ғамның барлық салаларына қатысты -  мемлекетке, зацға және экономикалық 
секторға қолданылады. Дәл осы динамика капиталистік қоғамның барлық сек- 
торларында іске асырылады: адамдар әлеуметтік қүрылым өзінің-өзіндік жеке 
өмірімен тіршілік етеді деген түсінікке жүгінеді және нәтижесінде объективті 
сипатқа ие болады. Лукач бұл процесті төмендегідей сипаттайды:

«Адам капиталистік қоғамда өзі (тап ретінде) «қүрастырған» шындық- 
пен бетпе-бет келеді және ол оған бөгде табиғи қүбылыс болып көрінеді;
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ол толығымен оның «заңдарының» билігінде болады; оның қызметі бел
ил! индивидуалдық заңдарды, өзіндік қызығушылығына (өзімшілдік) 
байланысты, сөзсіз сақтауға әкеліп соқтырады. «Әрекет» жасағанына 
қарамастан, адам тіршілігінде оқиғаның субъектісі емес, объектісі болып 
қалады».

(Lukacs, [1922] 1968:135)

Лукач реификацияға қатысты өз ойларын дамыта отырып Вебер мен Зим- 
мельдің идеяларын біріктірді. Алайда реификация марксистік теорияға кірік- 
тірілгендіктен, ол Вебер мен Зиммельдегідей адамзаттың шарасыз тағдыры ре- 
тінде емес, капитализм шеңберімен шектелген мәселе болып қарастырылады.

Таптық және жалған сана. Таптыц сана қоғамда бірдей таптық жікпен бөлін- 
гендердің сенім жүйесін айқындайды. Лукач түсіндірмесі бойынша, таптық 
сана — ол жалпы жиынтық емес, индивидуалды сана арифметикалық ортасы 
да емес, дүрысы, өндірістік жүйеде үқсас жағдайдағы адамдар тобының иелі- 
гі. Бүл көзқарас буржуазияның таптық санасына және әсіресе пролетариаттың 
санасына назар аударуға мәжбүрлейді. Лукач шығармашылығында объек- 
тивті экономикалық жағдай, таптық сана және «адамдардың өз өмірі туралы 
шынайы психологиялық толғаныстары» арасында анық байланыс байқалады 
(Lukacs, [1922] 1968:51).

Таптық сана түсінігі болмады дегенде капитализмде, міндетті түрде жал- 
ган сананың басым болатынын түспалдайды. Демек, капиталистік қоғамда 
таптардың өзінің шынайы таптық мүддесі туралы нақты түсінігі болмайды. 
Мысалы, революциялық кезеңге дейін пролетариат капитализмнің шына
йы табиғаты мен оның қанаушылық деңгейін сезінбейді. Таптық санасының 
жаңсақтығы таптың экономикалық қүрылымдағы алатын орнына байланыс
ты туындайды: «Таптық сана аталған таптың әлеуметтік-тарихи және эконо- 
микалық жағдайының классикалық бейсаналығын білдіреді. Бұл жағдайда- 
ғы «жалғандық» немесе елес ешқашан кездейсоқ болмайды» (Lukacs, [1922] 
1968:52; Starks and Junisbai, 2007). Көптеғен әлеуметтік топтар талай тарихи 
кезеңдер бойы жалған сананың шырмауынан шыға алмады және соның ар- 
қасында таптық санаға қол жеткізе алмады. Деғенмен капитализмнің құры- 
лымдық жағдайы пролетариатқа таптық санасының пісіп-жетілуіне біреғей 
мүмкіндік береді.

Таптық санаға қол жеткізу — капиталистік қоғамға тән ерекшелік. Капи- 
тализмғе дейінғі қоғамдарда таптық санаға қол жеткізуғе түрлі факторлар 
кедерғі келтірді. Бір жағынан, экономикадан тәуелсіз мемлекет әлеуметтік 
страталарға (топтарға) эсер етеді, екінші жағынан, мәртебелік (беделмен бай
ланысты) сана таптық (экономикалық) сананы бүркемелейді. Нәтижесінде, 
Лукач «мүндай қоғамда барлық әлеуметтік қарым-қатынастарды экономика- 
лык базис неғізінде түсінуғе ешқандай жағдай жоқ» деғен тұжырымға келеді 
(Lukacs, [1922] 1968:57). Керісінше, капитализмнің экономикалық неғізі түсі- 
нікті әрі жеңіл. Адамдар олардың әсерін түсінбеуі мүмкін, әйтсе де аз болса да, 
ол туралы хабары бар. Осының нәтижесінде «таптық сана саналы бола алатпын 
нүктесіне жетті» (Lukacs, [1922] 1968:59). Осы кезеңде қоғам идеолоғиялық 
шайқастар алаңына айналады, онда қоғамның таптық мінезін бүркемелеуғе 
тырысатындар оны әшкерелеуғе тырысатындарға қарсы шығады.
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Лукач капиталистік қоғамды таптық санаға бола түрлі топтарға бөліп са- 
лыстырған. Ол капитализм шеңберінде құрылымдық жағдайдың екіұштылы- 
ғынан ұсақ буржуазия мен шаруада таптық сана дами алмайтынын дәлелдейді. 
Бұл екі тап -  феодалдық дәуірдегі қоғамның жарқын өкілдері, олар капита
лизм табиғатын нақты бейнелеуге қабілетсіз. Буржуазия таптық сананы дамы- 
тута қабілетті, дегенмен ол капитализмнің даму әрекетін бейтарап түрде сезіне 
алатын, объективті заңдарға бағынатын жанама қүбылыс ретінде түсінеді.

Пролетариатта шынайы таптық сананы дамыту қабілеті бар және бүл жағ- 
дайда буржуазия «қорғана» бастайды. Лукач пролетариатты сыртқы күштер 
арқылы онай басқаруға болады деп қарастырудан бас тартады, оның орнына 
оны өз тағдырын өзі жасаушы ретінде көреді. Буржуазия мен пролетариаттын 
текетіресінде бірінші тап интеллектуалды және үйымшылдық тұрғысынан 
Караганда толық қаруланған, ал соңғысының қолындағы бар мүмкіндігі -  ол 
тек қоғамның бар болмысын түсіну қабілеті ғана. Күрестің жалғасуына қарай, 
пролетариат қүрылым жасаған «өзіндік таптан», өзінің күйін және тарихи 
жауапкершілігін түйсінетін «өзім үшін» табына өтеді. Басқа сөзбен айтқанда, 
«таптық күрес экономикалық қажеттілік деңгейінен саналы мақсат пен әрекет 
етуші тап санасы деңгейіне көтерілу қажет» (Lukacs, [1922] 1968:76). Күрес 
осы кезеңге жеткенде, пролетариат капиталистік жүйені құлата алатындай 
әрекеттер жасау мүмкіндіктеріне ие болады.

Лукачтың әлеуметтанулық теориясының қүндылығы зор, дегенмен тек 
марксистік түсінік шеңберінің ішінде ғана мазмұндалады. Оны капитализмдік 
қүрылымдар (бірінші орында экономикалық), идеялар жүйелері (әсіресе тап 
санасы), индивидуалды ойлау мен индивидуалды әрекет арасындағы диалекти- 
калық қарым-қатынас қызықтырған. Оның теориялық көзқарасы экономика- 
лык детерминистер мен қазіргі заманғы марксистер арасындағы маңызды буын 
болып есептеледі.

Антонио Грамши

Италиялық марксист Антонио Грамши экономикалық детерминизмнен қа- 
зіргі заманғы марксистік үстанымдарға ауысу кезінде манызды рөл атқар- 
ды (Salamini, 1981). Грамши «детерминистік, фаталистік және механистік» 
(Gramsci, 1971:336) көзқараста болған марксистерді сынаған. Іс жүзінде ол The 
Revolution Against Capital («Капиталға қарсы революция») (Gramsci, [1917] 
1977) атты очерк жазған, онда ол Маркстің атақты Capital б«Капитал») еңбе- 
гіндегі марксизм тарихи заңдарға түйістіретін экономикалық детерминизмге 
қарсы саяси ерік-жігердің оянуын» (Jay, 1984:155) атап өткен. Ол тарихи үз- 
діксіздікті мойындай отырып, автоматты түрде болып жатқандардың немесе 
шарасыз тарихи оқиғалар идеясын мойындамаған. Көпшілікке әлеуметтік ре- 
волюцияға шақыру үшін әрекет ету қажет болады. Бірақ әрекет ету үшін көп- 
шілік өздерінің жағдайларын, өмір сүріп жатқан жүйенің табиғатын түсінуі 
тиіс. Осылайша, Грамши қүрылымдық факторлардың, әсіресе экономиканын 
маңыздылығын мойындағанымен, ол бүл қүрылымдық факторлар көпшілікті 
көтеріліске алып келеді деп санамаған. Көпшілікке революциялық идеология- 
ны дамыту қажет, бірақ олар оны өздері жасай алмайды. Грамши таңдаулы тү- 
жырымдама шеңберінде жүмыс істейді, онда идеялар интеллектуалды сипатта 
түрлендіріледі, содан кейін ғана көпшілікке насихатталады және солар арқы- 
лы тәжірибелік өмірге енгізіледі. Көпшілік мұндай идеяларды жасай алмайды.
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олар осы идеяларды тек пайда болған кезінде ғана сенім ретінде қабылдай ала- 
ды. Көпшілік өздігінен өзіндік санаға ие бола алмайды, оларға әлеуметтік таң- 
даулылардың көмегі қажет. Дегенмен көпшілік осы идеялардың әсерін сезген 
кезде әлеуметтік революцияға алып келетін іс-әрекеттерді қабылдауы мүмкін. 
Грамши Лукач секілді экономика типіндегі әлеуметтік құрылымға қарағанда, 
ұжымдық идеяларға көп көңіл аударған және ол екеуі де дәстүрлі марксистік 
теория шеңберінде әрекет еткен.

Грамшидің орталықтандырылған идеясы оның гегельдігін қамтып көрсете- 
ді: гегемония (гегемония түсінігінін казіргі қолданылуын әрі қарай осы тарау- 
да Лаклау мен Муффе шығармашылығын талқылағанда қараныз: Abrahamsen, 
1997). Грамшидің пікірінше, «праксистің (әрекеттін) заманауи философиясы- 
нын ажырамас компонент! (ойлаудың және іс-әрекеттін байланысы) «гегемо- 
нияның» (Gramsci, [1932] 1975:235) тарихи-философиялық тұжырымдамасы 
болады. Грамши гегемонияны басқарушы таптьщ мәдени жетекшілігі ретін- 
де айқындайды. Ол гегемонияны заң шығарушы немесе орындаушы биліктің 
мәжбүрлеуіне немесе полицияның арашалауы арқылы көрсетілетін мәжбүр- 
леуіне қарама-қайшы қояды» (Gramsci, [1932] 1975:235). Егер марксист-эко- 
номистер мемлекеттік басқарудың экономикалық және мәжбүрлі аспектілері- 
не ерекше көңіл аударуға бейім болса, Грамши «гегемонияға» және «мәдени 
жетекшілікке» көңіл бөлген (Gramsci, [1932] 1975:235). Капитализмге талдау 
жасай отырып, Грамши капиталистер атынан әрекет етуші кейбір зияткерлер 
мәдени жетекшілікке және көпшіліктің келісіміне қандай жолмен қол жеткізе- 
тінін түсінуге тырысқан.

Гегемония үғымы бізге капитализм кезіндегі үстемдікті ғана түсінуге көмек- 
тесіп қана қоймай, сонымен қатар Грамшидің ойларын революцияға аудартады. 
Осыған сәйкес, революция арқасында экономика мен мемлекеттік аппаратқа 
бақылау жүргізу жеткіліксіз екеніне көз жеткіземіз, сондай-ақ қоғамның қалған 
бөлігіне мәдени жетекшілік етуге қол жеткізу қажет. Дәл осы жерде Грамши 
зиялы коммунистердің және коммунистік партиялардың маңызды рөлдерін 
көреді.

Енді біз сыни теорияға көңіл бөлеміз, ол Лукач пен Грамши секілді марк- 
сист-гегельдіктердін шығармашылығы негізінде дамыса да, экономикалық де- 
терминизмнін дәстүрлі марксистік түп тамырынан алыстап кеткен.

Сыни теория

Сыни теория бұл марксистік теориянын мән-мазмүнына қанағаттанбаған 
неміс неомарксистері тобынын шығармашылық туындысы (J. Bernstein, 1995; 
Kellner, 1993, 2005b; for a broader view of critical theory, see Agger, 1998), соның 
ішінде, оның экономикалық детерминизмге бейімділігі. Сыни теориямен бай- 
ланысты үйым -  Әлеуметтік зерттеу институты (Institute o f Social Research), 
1923 ЖЫЛЫ 23 ақпанда Германияның Франкфурт қаласында ресми түрде не- 
гізі қаланған (Wheatland, 2009; Wiggershaus, 1994). Сыни теория франкфурт- 
ТІК мектеп шенберінен де шығып кетіп, кеңірек насихатталған (Calhoun and 
Karaganis, 2001, Kellner, 2005b; Langman, 2007; Telos, 1989—1990). Ол маңызды 
еуропалық бағыт болған және болып қалады да, дегенмен оның ықпалы амери- 
калық әлеуметтанушылар арасында да арта түсті.
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Әлеуметтік және интеллектуалды өмірдің негізгі сын-пікірлері
Сыни теория айтарлықтай деңгейде әлеуметтік және интеллектуалды өмірдің
түрлі аспектілерін қамтыған, бірақ оның басты мақсаты 
ты түрде ашу еді (Віеісһ, 1977).

қоғам табиғатын нақ-

Маркс теориясына сын-пікірлер. Сыни теория марксистік теорияларды өзінің 
негізгі іргетасы ретінде санайды. Сыни теорияшыларды бәрінен бұрын эконо- 
микалық детерминизм мазалайды; механистік немесе механикалық марксистер 
(Antonio, 1981; Schroyer, 1973; Sewart, 1978). Кейбіреулер (мысалы, Habermas, 
1971) Маркстің түпнұсқалық жұмыстарында ішінара кездесетін детерминизм- 
ді сынайды, бірақ көбі өз сынын неомарксистерге бағыттайды. Бірінші себебі, 
олар Маркс шығармашылығын аса механистік ыңғаймен қарастырған. Сыни 
теория жақтаушылары экономикалық салаға ерекше назар аудара отырып, эко- 
номикалық детерминизм дұрыс деп пайымдайды. Дегенмен олар әлеуметтік 
өмірдің басқа да аспектілерімен айналысу қажет болғанын атап өткен. Біз ал- 
дағы уақытта көз жеткізетініміздей, сыни мектеп бұл жағдайды мәдени салаға 
көңіл аудару арқылы реттеуге тырысады (Ғиегу and Mansfield, 2000; Schroyer, 
1973:33). Сыни мектеп марксистік теорияға орынсыз шабуылдаумен бірге 
марксистік теория негізінде іргесі қаланған Кенес Одағы секілді қоғамды да 
сынады (Marcuse, 1958).

Позитивизмге сын-пікірлер. Сыни теория өкілдері ғылыми-зерттеулердің 
философиялық негіздемесіне де, әсіресе позитивизмге ерекше көңіл бөлген 
(Bottomore, 1984; Fuller, 2007a; Halfpenny, 2001, 2005; Morrow,1994). Позити- 
визмді, негізінен, экономикалық детерминизмге байланысты сынады, себебі 
детерминизмді жақтаушылардың бір бөлігі жартылай, кейбірі толығымен бі- 
лімнін позитивті теориясын қолдаған. Позитивизм -  зерттеудің барлық салала- 
рына тек бір ғылыми әдіс қолданыла алады деген тұжырымдаманы қолдайтын 
ілім. Позитивизм нақты ғылымдарды барлық пәндер үшін сенімділік пен нақ- 
тылық қалыбы ретінде қабылдайды. Позитивистер білім табиғатынан бейтарап 
деп есептейді. Олар адами құндылықтарды өзіндік қызмет шегінен тыс сақтау- 
ға болады деп жобалайды. Бұл сенім өз кезегінде ғылымның мақсатына қандай 
да бір нақты әлеуметтік әрекетті қорғау кірмейді деген көзқарасқа алып келеді 
(позитивизм жайлы көбірек талқылау үшін 1-тарауды қараныз).

Сын мектебі түрлі себептерге байланысты позитивизмге оппозициялы ба- 
ғытты ұстанады (Sewart, 1978). Демек, позитивизм әлеуметтік әлемді заттан- 
дыруға тырысады және осыны табиғи шынайы процесс ретінде қарастырады. 
Сыни бағыт жақтаушылары адамның іс-әрекетіне көп назар аударғанды арты- 
ғырақ деп есептейді, сонымен қатар бұл іс-әрекеттің әлеуметтік құрылымдар- 
ға жасаған ықпалына көңіл бөлген. Басқа сөзбен айтқанда, позитивизм актор- 
лардың рөлін ескермейді (Habermas, 1971), оларды «табиғи шынайы күштер» 
анықтайтын бейтарап жаратылысқа айналдырады. Сыни теорияшылар әрбір 
актордың өзіндік ерекшеліктерінін болуын ескере отырып, жалпы ғылым заң- 
дарын әрбір адамның әрекетіне ешбір даусыз қолдануға болатынын қабылда- 
майды. Позитивизм алға қойылған мақсатқа жету құралының жеткіліктілігін 
бағалау және мақсаттар жайлы осындай пайымдар жасамағаны үшін қатал сын- 
ға ұшырады.

Бұл сыни пікір позитивизм табиғатынан консервативті және жүйеге қар- 
сыласа алмайды деген көзқарасқа алып келеді. Мартин Джейдің позитивизм
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туралы айтқаны; «Бар тәртіптің реификациясы және «фактілердің» абсолюти- 
зациялануы соңғы нәтиже болып табылады» (1973:62). Позитивизм салдары 
акторды және әлеуметтанушыны әрекетсіздікке алып келеді. Кез келген бағыт- 
тағы марксистердің қай-қайсысы болсын теория мен тәжірибені байланыстыр- 
майтын бағыт ыңғайын қолдамас еді. Позитивизмнің осы сынына қарамастан, 
кейбір марксистер (мысалы, кейбір структуралистер, талдамалы марксистер) 
позитивизмді мойындайтын және Маркстің өзі «тым позитивті» болтаны үшш 
де жиі айыпталған (Habermas, 1971).

Ә л ө у м е т т а н у ғ а  с ы н -п ік ір л ө р . Әлеуметтану өзінің «сциентизмі» үшін қатаң 
сынға ұшырады, себебі ғылыми әдісті өзіндік мақсатқа айналдырып отырды. 
Сонымен қатар әлеуметтануды «статус-квоны» қабылдайтынына байланыстьі 
да айыптайды. Сыни мектеп әлеуметтануды шынайы түрде қоғамды сынамай- 
ды және қазіргі әлеуметтік құрылым шегінен шығуға тырыспайды деп сенді- 
реді. Әлеуметтану, сыни мектеп өкілдерінің оиынша, қазіргі заманғы қоғамда 
жабырқаған адамдарға көмектесу міндетінен бас тартқан.

Сыни мектеп әлеуметтанушыларды өз назарын қоғамдағы жеке индивид- 
терге емес, жалпы қоғамға салатынын сынайды, оларды индивидуум мен котам 
арасындаты өзара қарым-қатынасты ескермейтіні үшін айыптайды. Әйтсе де 
әлеуметтанулық бағыттардың көпшіліті бүл кемшіліктер үшін кінәлі емес дейді, 
алайда бүл пікір сыни мектептің әлеуметтанушыларды ішінара орынсыз айып- 
тайтынына бір мысал бола алады. Әлеуметтанушылар жеке түлғаны елемей- 
ді, соның салдарынан олар «әділетті және адамтершілікті қоғамта» (Frankfurt 
Institute for Social Research, 1973:46) алып келе алатын саяси өзгерістерге бай- 
ланысты ешқандай маңызды нәрсе айта алмайды деп санайды. Золтан Тардың 
пікірінше, әлеуметтану «сынның және жаңарудың жеделдету қүралы болудың 
орнына, өмір сүруші қоғамның ажырамас бөлігіне айналуда» (1977:х).

Қ а з ір г і қ о ғ а м ғ а  с ы н -п ік ір л е р . Сыни мектептің көптеген еңбектерінде қазіргі 
заманғы қоғам мен оның қүрамдас бөліктеріне қатысты сын айтуға талпыиыс 
байқалады. Егер ерте марксистік теориялардың көпшілігі экономикаға бағыт 
талган болса, сыни теория мектебі қазіргі капиталистік қоғам болмысына ден 
қойып, мәдениет саласына қызығушылық таныта бастады. Қазіргі әлемде бас- 
ты назар экономикадан мәдениет саласына ығысқанын байқаймыз. Әлі күнге 
дейін сыни теория мектебі үстемдікке* қүлшыныс танытып келеді, алайда қа 
зіргі әлемде экономикалық элементтерге қарағанда мәдени элементтер басым- 
дық көрсетеді. Осылайша, сыни мектеп қазіргі қоғамдағы адамды мәдени реп- 
рессиялауға бағытталады.

Сыни мектеп өкілдерінің көзқарастары тек қана Маркс теориясының не- 
гізінде қалыптаспаған, сонымен қатар Вебер теориясының ықпалы бар, мүны 
заманауи әлемдегі рационалдыққа деген айрықша ықыластан көруге болады. 
Шындыгында, бұл бағытты жақтаушыларды «веберлік пайымдаудагы марк
систер» (Dahms, 1997; Lowy, 1996) деп жиі атайды. Трент Шройер (1970) 
корсеткендей, сыни теория мектебінің көзқарасы бойынша, қазіргі қоғамда 
рационалдықтан туындаган қысым (repression) басым әлеуметтік мәселе ретін- 
де экономикалық қанаушылықтың орнын басты. Сыни теория мектебі Вебер- 
дің формалды рационалдык, пен субстантивті рационалдык, арасында жасаған 
дифференциациясын, ягни сыни теория жақтаушылары сана деп қарастырған 
үгымды қабылдаган.

I
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Сыни теорияшылар: формалды рационалдық алға қойылған қандай да бір 
мақсатқа қол жеткізудің барынша эффективті жолдарына көңіл бөлмейді дейді 
(Таг, 1977). Бұл «технократтық ойлау» ретінде қарастырылады, оның мақсаты 
адамдарды үстемдіктен босату емес, керісінше, оның құралы ретінде қызмет ету 
болып табылады.

Сыни теория өкілдерінің ойынша, технократтық ойлау -  санаға қарама-қар- 
сы құбылыс және ол қоғамға үміт береді. Сана адамның әділеттілік, бейбітшілік, 
бақыт секілді негізгі қүндылықтарына сәйкес құралдарды бағалауды көздейді. 
Сыни мектеп, жалпы алғанда, нацизмді және әсіресе концентрациялық лагерь- 
лерді оның санамен тартысындағы формалды рационалдықтың мысалы ретінде 
келтірген. Джордж Фридманның пайымдауынша: «Освенцим (Auschwitz) ра- 
ционалды, дегенмен санасыз орын болды» ([1981:15]; see also Chapter 14 and the 
discussion of [Bauman, 1989]).

Қазіргі өмірдің рационалды болып көрінгеніне қарамастан, сыни мектеп 
қазіргі әлемде иррационалдық басым деп санайды (Crook, 1995). Мүндай көз- 
қарас «рационалдықтың иррационалдығы» деп аталуы мүмкін немесе, нақтырақ 
айтсақ, формалды рационалдықтың иррационалдығы. Гербер Маркузенің пікі- 
рінше, рационалдықтың көрінісі ретінде үсынылуына қарамастан, «қоғам жал
пы алғанда иррационалды саналады» (1964;іх; see also Farganis, 1975). Рацио
налды элем индивидуумдар, олардың қажеттілігі мен мүмкіндіктеріне кедергі 
жасайтыны үшін иррационалды болып келеді; әлемде үнемі соғыс болу қаупі 
сақталады; қаражат мөлшерінің жеткілікті болғанына карамастан, адамдар ке- 
дейлік, басынупіылық пен қанаушылық тауқыметін көріп, өздерін дамытуға 
мүмкіндіктері болмай өмір сүреді.

Сыни мектеп бірінші кезекте өз назарын формалды рационалдықтың бір 
түрі -  заманауи технологияларға аударады (Feenberg, 1996). Маркузе (Marcuse, 
1964), мысалы, заманауи технологиялардын катал сынаушысы болтан, әсіресе 
технологияны ол капитализмде осындай жымысқы мақсатта қолданады дейді. 
Ол заманауи капиталистік қоғамда технологияны қолдану тоталитаризмге алып 
келеді деп есептеген. Шындығында, Маркузенің ойы бойынша заманауи техно
логия индивидтерді сыртқы бақылаудың жаңа әрі эффективті, тіпті «үнамды» 
әдістерінің пайда болуына алып келеді. Ен жақсы мысал ретінде, теледидарды 
халықты әлеуметтендіру және тыныштандыру үшін қолданылатынын келтіруге 
болады (басқа мысалдар жалпы спортпен және жыныстық қатынастың кен та- 
ралуымен көрсетілген («pervasive exploitation o f sex»). Маркузе қазіргі замангы 
әлемде технология бейтарап деген оймен келіспеген, керісінше, ол технология
ны адамдарга үстемдік жүргізудің оңтайлы қүралы деп қараган. Технологияны 
бейтарап деп корсету өте эффективті, бірақ шындыгына келгенде, ол тәуелді 
етеді. Ол шынтуайтында даралықты жою үшін қызмет етеді. Заманауи техно- 
логиялар актордың ішкі еркіндігін «басып алады және біржолата жоқ қылады». 
Нәтижесі, Маркузе айтқандай, «бірөлшемді қогам» болады, онда индивидуум
дар өзініц қогам туралы сыни және жагымсыз ойлау қабілетін жогалтады. Мар- 
кузенің пікірінпіе, технологияның өзін емес, оның заманауи капиталистік қо- 
гамда қолданылуын жойгыш күш дейді: «Технология қаншалықты «мүнтаздай» 
болганына қарамастан, үстемдік континуумын қолдайды және жаңгыртады. 
Мүндай байланысты еркін адамдардын кажеттілігі мен мақсатыиа багындыра- 
тын революция арқылы гана үзуге болады (1969:56). Маркузе, негізінен, техно
логия өздігінен ешқандай мәселе тугызбайды және «мықты» қогамды қүру үшін 
оны қолдануга болады деген Маркстін ойын қолдайды.
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Мәдениетке сын-пікірлер. Сыни теория өкілдері қазіргі заманғы мәдениет- 
ті бақылайтын, «мәдениет индустриясы» деген атауды ұтымды пайдаланатын 
бюрократизацияланған, рационалданған құрылымдарды (мысалы, телевизия же- 
лісі) біршама сынға алады. «Мәдениет индустриясына» деген Юзізығушылық, негі- 
зінен, экономикалық базиске қарағанда, марксистік «қондырма (superstructure)» 
түсінігіне көбірек көңіл иландырады (Beamish, 2007b). Мәдениет индустриясы, 
әдетінше «жалпы мәдениет» деп аталатынды өндіруші, «бакыланатын... кенеттен 
емес, заттандырылған жалған мәдениет, шынайы затты емес» деп анықталады 
(Jay, 1973:216).2 Сыни мектеп ойшыл өкілдерінің көп бөлігін осы индустрияға 
байланысты екі жағдай мазалады. Біріншіден, оның жалғандығы мазалады. Тео- 
рияшылар мәдениет индустриясын бұқаралық акпарат құралдары арқылы кең 
және көп мөлшерде таралатын, сығымдалған ойлар жиынтығы деп санаған. Екін- 
шіден, сыни теория жақтаушылары мәдениет индустриясының адамдарды ты- 
ныштандырушы, үстемдік етуші және тұнжыратушы әсеріне бола мазасызданған 
(D. Cook, 1996; G. Friedman, 1981; Tar, 1977:83; Zipes,1994).

Дуглас Келлнер (Kellner, 1990) телевизияның сыни теориясын саналы түр- 
де ұсынған. Дегенмен ол өзінің жүмысын франкфурттық мектептің шеңберінде 
қарастырса да, телевизиялық индустрия туралы нақтырақ түжырымдама үсы- 
ну үшін басқа да марксистік теорияларға сүйенеді. Ол сыни мектепті «бүқара- 
лық ақпарат құралдары саяси экономияны мұқият талдауды ескермегені және 
бүқаралық мәдениетті капиталистік идеология қүралы ретінде қарастырғаны» 
үшін сынайды (Kellner, 1990:14). Сонымен қатар Келлнер теледидар мәдени 
индустрияның бір бөлігі деп корпоративті капитализммен және саяси жүйе- 
мен байланыстырады. Сондай-ақ Келлнер теледидарды түтас немесе келісіл- 
ген үжымдық күшпен бақыланады деп есептемейді, дүрысы, «экономикалық, 
саяси, әлеуметтік және мәдени күштер бәсекеге түсетін, жанжалды бүқаралық 
ақпарат қүралы» деп санайды (1990:14). Осылайша, сыни теория дәстүріне 
сәйкес әрекет жасай отырып, Келлнер капитализм -  толықтай басқарылмалы 
әлем деген көзқарасты жоққа шығарады. Дегенмен ол теледидарды демокра- 
тияға, дарашылдыққа, еркіндікке қауіп ретінде қарастырған және ол қауіппен 
қалай күресуге болатыны туралы болжам (мысалы, аса демократиялық есеп 
берушілік, азаматтар үшін қатысу мүмкіндігінің көп болуы, теледидарда көпте- 
ген таңдаудың болуы) айтқан. Осыған сәйкес Келлнер тар мағынадағы бір ғана 
сыни көзқараспен шектеледі және теледидар арқылы төнетін қауіппен күресу 
мүмкіндіктерін үсынады.

Сыни мектеп, сондай-ақ «білім индустриясы» деп аталатын, білім өндірісіне 
(мысалы, университет және зерттеу институттары) қатысты қүрылымға жата- 
тын, біздің қоғамда автономиялы ахуалға ие болып келетін индустрияны қарас- 
тырады және айыптайды. Автономия олардың алғашқы тағайындалу шегінен 
шығуға мүмкіндік берді (Schroyer, 1970). Олар өзінің қоғамдағы әсерін артты- 
руға біржақты ден қойған деспоттық қүрылымға айналды.

Маркстің капитализмді сыни талдауы оған болашаққа деген үміт сәулесін 
сыйлады, бірақ көптеген сыни мектеп өкілдерінен көңілі қалды және жағдай- 
ды шешу жолының жоқтығына сендірді. Олар қазіргі заманғы әлемнің мәселе- 
сі капитализм үшін айрықша емес деп санайды, жалпы, бүл оңтайландырылған 
қогамга тән қүбылыс. Бүл ойшылдар болашақты айқындайды, Вебердің тер- 
миндері арқылы түсіндірсек, барынша рационалды құрылымдар «iron cage» 
(темір қапасы) түрінде және одан қашу мүмкіндігі бара-бара азая береді деп 
сендіреді.
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Сыни теорияның көпшілігі (Маркстің бастапқы тұжырымдамасының негізгі 
массасы ретінде) сипаты бойынша сыни талдауды білдіреді. Сыни мектеп өкіл- 
дерінің бірқатар позитивтік қызығушылықтарының бар болғанына қарамастан, 
сыни талдаулардың нәтижесіне жүгінсек, ол позитивті ықпал етудің орнына 
көбінесе сынайды. Мұндай бітпейтін негатив көбіне шамға тиіп, дау-дамайды 
өршітеді, сол себепті сыни теорияшылар сыни теорияның әлеуметтанулық тео- 
рияға қосар үлесі шамалы екенін сезеді.

Негізгі үлестер

Субъективизм. Сыни мектеп марксистік теорияны субъективті бағытта қайта 
бағдарлау арқылы әлеуметтануға белгілі дәрежеде үлес қосты.

Бүл бағдарлаудың мақсаты -  марксистік материализм мен онын экономи- 
калық қүрылымдарына деген айрықша назарын сынауға бағытталғанмен, онын 
жеке және мәдени деңгейлерде әлеуметтік өмірдің субъективті элементтерін 
түсіну үшін маңызы зор.

Марксистік теорияның гегельдік түп тамырлары субъективтілікке деген 
қызығушылыққа дем бергені белгілі. Көптеген сыни мектеп өкілдері өздерін 
Маркстің ерте шығармаларында байқалған осы түп тамырға қайта оралудамыз 
деп есептеді. Осы негізге сай әрекет жасай отырып, олардың идеясы XX ғасыр- 
дың басында Георг Лукач секілді марксист-революцияшылдардын еңбектерін 
әрі қарай дамытты. Георг Лукач субъективтілікке ерекше көңіл бөлмей, оны 
объективті құрылымдарға деген дәстүрлі марксистік қызығушылықпен бірік- 
тіруге тырысты. (Agger, 1978). Лукач марксистік теорияны түбегейлі өзгертуге 
тырыспаған, дегенмен кейінгі сыни теорияшылар өздерінін алдына аса ауқым- 
ды әрі барынша жасанды мақсат қояды.

Біз әнгімемізді сыни мектептің мәдениетке деген қызығушылығынан бас- 
таймыз. Жоғарыда аталып өткендей, сыни мектеп өзінін басты назарын эконо- 
микалық базистен (base) қондырма (superstructure) карай аударды. Осы өз- 
геріске себепші болатын факторлардын бірі -  сыни мектептін түсінігі бойын
ша -  марксистер экономикалық қүрылымның рөлін тым әсірелеп жібергені 
және ол әсірелеу олардың әлеуметтік шынайылықтын басқа да аспектілеріне, 
әсіресе мәдениетке деген қызығушылығын көлеңкеде қалдырды. Сонымен 
қатар осындай акценттердің орын ауыстыруы қоғамда бірқатар сырттай өзге- 
рістер бар екенін көрсетеді (Agger, 1978). Сонын ішінде Америкадағы Екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейінгі гүлдену кезеңінде ішкі экономикалық қайшы- 
лық пен таптық жанжалдардың жойылуын атап айтуға болады. Жалған сана 
әмбебапқа жақын секілді: барлық әлеуметтік таптар, еңбек етушілерді қоса 
есептегенде, капиталистік жүйеден пайда табатындар және оның жақтаушы- 
лары болып шықты.

Онымен коса бүрынғы Кенес Одағы әлеуметтік экономикаға қарамастан, ка- 
питалистік қоғамнан асып түспесе кем түспейтін қатыгез болды. Екі қоғамның 
әртүрлі экономикалық жүйеде дамығанын көріп отырған ойшылдар -  сыни 
мектеп өкілдері деспоттықтың түп тамырын іздеуге мәжбүр болды. Олардың 
ең басынан іздегені -  мәдениет.

Франкфурттық мектептің ертеде қарастырған мәселелерін талдай отырып, 
нақтырақ айтқанда, рационалдықты, мәдени индустрияны және білім индус- 
триясын қосымша қызығушылықтар қатарына қосуға болады, олардың ішіндегі 
ең есте қаларлығы -  идеологияға деғен көңіл. Идеология деғенде сыни теорияшы-
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лар көбінесе әлеуметтік элита арқылы туылатын, естен жаңылдыратын жалған 
идеялар жүйелерін тұспалдаған. Қондырма мен бағыттарға сыни мектептің осы 
ерекше аспектілерін «үстемдіктің сынауы» деп аталатын категорияға жатқызуға 
болады (Agger, 1978; Schroyer, 1973). Үстемдікке деген қызығушылық бастапқы- 
да 1930-1940 жылдары фашизм арқылы туындады, бірақ ол кейіннен капиталис- 
тік қоғамдағы үстемшілдікке деген көзқарасқа қарай орнын ауыстырды. Қазіргі 
әлемде жеке түлғалар өздерінің қайталанбас үстемдігіне қол жеткізді. Шынды- 
ғында, басқару жүйесі соншалықты жетілген, оған басқарушылар тарапынан әде- 
йілеп әрекет етудің қажеті жоқ.

Бақылау мәдени әлемнің барлық аспектілеріне таралған, ең бастысы, ол ак- 
тордың бойында интернализацияланады. Нәтижесінде, акторлар аса ірі әлеу- 
меттік құрылымға үстемдік ете бастайды. Ал үстемдік ең жоғары деңгейіне жет- 
кенде біртіндеп байқалмай кетеді. Себебі үстемдік акторларға кері эсер ететін 
және оларды шеттететін сипатта қабылданбағандықтан, әлем өз болмысына 
лайықты болып көрінеді. Акторлар әлемнің цандай болу керек екенін енді анық 
көрмейді. Осылайша, рационалды талдау жағдайды қалай өзгерте алатынын 
көре алмау салдарынан, сыни ойшылдардың пессимистік көзқарастары нығайа 
түседі.

Сыни мектептің мәдени деңгейде назар аударған тақырыптарының бірі — 
Хабермастың (НаЬегшаз, 1975) легитішдік деп аталатын қүбылысы. Леги- 
тимдікті саяси жүйе арқылы, ал теориялық тұрғыдан Караганда жүйенің өмір 
сүруін қолдайтын кез келген басқа жүйе арқылы реттеліп отыратын идеялар 
жүйесі ретінде сипаттауга болады.

Осы идеялар жүйесі, шындыгында, не болып жатқанын жасыру үшін, саяси 
жүйені «мистификациялауга (mystify)» арналган.

Мүндай мәдени қызыгушылықтардан басқа сыни мектеп, сондай-ақ актор
лар мен олардың саналары, қазіргі әлемде олар қандай өзгерістерге үшырап 
жатқанына қатысты мәселеге назар аударды. Көпшілік санасы сыртқы күш- 
тер (мәдени индустрия секілді) бақылауына тап болды. Нәтижесінде, көпші- 
лік революциялық сананы сіңіре алмады. Өкінішке орай, сыни теорияшылар 
көптеген марксистер, әлеуметтанушылар секілді жеке сана мен мәдениет ара- 
сындағы нақты айырмашылықты парықтауға шамалары келмеді, сонымен коса 
көптеген байланыстарды да атамай үстіртін болжам жасаумен шектеледі. Өз 
еңбектерінің басым бөлігінде олар деңгейлерді ауыстырып жатқанын түсінбей, 
сана және мәдениет арасында әрі-бері байбалам салумен болады.

Бұл таранта сыни мектеп өкілдерінің, әсіресе Маркузе (1969), Фрейдтің са- 
налы (және бейсаналы) деңгей идеясын мәдениетті түсіндіруге қолданбақ бол
тан талпынысы зор маңызға ие болды. Сыни теорияшылар Фрейдтің шығар- 
машылығындағы үш бөлікті атап өтті: 1) теория түзу барысында жүмыс істеуге 
қажетті психологиялық қүрылым; 2) қазіргі қоғамның негативті әсерін, сонымен 
қатар революциялық сана дамуындағы сәтсіздіктерді түсінуге мүмкіндік беретін 
психопатология; 3) психикалық тұрғыдан босату мүмкіндігі (G.Friedman, 1981). 
Жеке санаға қызығушылық білдірудің артықшылықтарының бірі -  бүл сыни 
мектептің ұстанатын пессимизміне және мәдени шектеулерге қатысты көзқа- 
растарына пайдалы түзетуді үсынады. Адамдар жалған қажеттіліктермен рух- 
танып, бақыланады және сезімталдығынан айырылады, Фрейдтің терминімен 
айтатын болсақ, олар либидоны (кең мағынада, жыныстық энергия) иеленеді. 
Ал ол өз кезегінде үстемдіктің басты формаларын құлатуға бағытталған шығар- 
машылық әрекеттің қайнар көзін камтамасыз етеді.

I
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Диалектика. Сыни теорияның екінші негізгі позитивті қызығушылығы ретінде 
диалектикаға (бұл идеяны марксистік аналитикалық тұрғыдан айыптаушылар- 
дың пікірімен кейінірек осы бөлімде танысамыз) деген ынтаны атауға болады. 
Жалпы деңгейде диалектикалық бағыт әлеуметтік тцтастыща^ ерекше кө- 
ңіл аударуды білдіреді. «Бүкіләлемдік болмыс тұрғысынан пайымдамайынша, 
әлеуметтік өмірдің ешқандай аспектісін, сондай-ақ қандай да бір жеке фено- 
менді түсіну мүмкін емес» (Connerton, 1976:12).

Бүл түсінік әлеуметтік өмірдің ерекше бір аспектісіне, әсіресе экономика- 
лык жүйеге баса назар аудару қажеттігін жоққа шығарды. Сонымен қатар мүн- 
дай ыңғай әлеуметтік шынайылықтың түрлі деңгейінің өзара қарым-қатына- 
сына -  әсіресе аса маңызды жеке санаға, мәдени қондырмаға (superstructure) 
және экономикалық қүрылымға деген қызығушылықты түспалдайды. Диалек
тика әдіснамалық үйғарымды қолдайды: әлеуметтік өмірдің қандай да бір қү- 
рамдас бөлігі басқа бөліктерінен дербес зерттеле алмайды.

Бүл идея диахрондық, сонымен қатар синхрондық бөліктерден түрады. Син- 
хрондыц көзщрас бізді қоғамның қүрамдас бөліктерінің заманауи біртүтастық 
шеңберіндегі өзара қарым-қатынасымен айналысуға мәжбүрлейді. Диахрондыц 
көзк/арас қазіргі кездегі қоғамның тарихи түп тамырына, сондай-ақ қоғамның 
болашағына деген қызығушылықты айқындайды (Bauman, 1976). Әлеуметтік 
және мәдени қүрылымдардың адамдарға үстемшілдік етуі -  Маркузенің ойынша, 
«бір өлшемді қоғам». Ол адамзаттың әмбебап мінездемесі емес, ерекше тарихи да- 
мудың нәтижесі. Осы тарихи жүйе -  шынайы және шарасыз қүбылыс деген капи
тализм кезінде пайда болатын саналы пікірге қайшы келеді. Сыни теорияшылар- 
дың (және баска да марксистердің) көзкарасы бойынша, адамдар коғамды «екінші 
табигат» ретінде түсінуге келген, оны «парасатты сана» бөгде, жат, кайтпас, талап- 
шыл, күшті билік секілді, яғни адамзаткд тән емес табиғат ретінде кабылдайды. 
Акыл-ойға бағыну үшін, рационалды әрекет жасау үшін, сәттілікке кол жеткізу 
үшін, еркін болу үшін адамға «екінші табигаттың» талаптарына сәйкес бейімделуі 
керек (Bauman, 1976:6).

Атап айтканда, өзінің позитивизмге катысты сынында Теодор Адорно ([1966] 
1973) теріс диалектиканы (negative dialectics) дамытты. Адорно Маркс сиякты, 
әлеуметтік идеялармен материалдык күштердің өзара әрекеттесуіне баса назар 
аударады. Сонымен катар Адорно жаңа ұсыныстарды, мәлімдемелерді дамытуға 
тырыспады. Керісінше, теріс диалектиканың максаты -  әлеуметтік ілімдегі кез- 
дейсоктыкты, әсіресе оның казіргі заманғы капитализмге деген карым-кдтынасын 
көрсету болды. Бүл жагдайда теріс диалектика «identity thinking» (бірегейлік ой- 
лаудан) аулак болуға тырысады (Dahms, 2011b). Бірегейлік ойлау -  Адорноның 
сыни теориясында пайымдалған позитивизмнің және барлык казіргі заманғы ой- 
лардың кыр-сырын айкындайды. Дамс мүны былай сипаттайды:

«Бірегейлік ойлау -  ойдын бакылау функциясына сәйкес келеді, ол түсі- 
ніктін потенциалдык күрделілігін {Begriff (идея) -  гегельдік мағынасын- 
да) терминнің карапайымдылыгына әкеледі, біржакты болып көрінетін 
күрделі түсінікті объектімен байланыстырады және объектінің барлык 
өлшемдері осы термин негізінде лайыкты түрде айкындалатынын түжы- 
рымдайды» (575).

Баскаша айтканда, заманауи постмодерндік ой секілді ( 17-тарауды караңыз) 
кері диалектика әлеуметтік өмірдің мезеттік жағдайларына Караганда әлеумет- 
тік өмірдің өзгермелі күрделілігінің басымдыгын атап көрсетеді.
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Сыни теорияшылар болашақ туралы да ойларын тұжырымдаған, бірақ 
Маркстің басшылығымен олар утопиядан бас тартады. Керісінше, олар қазіргі 
қоғамды сынауға және өзгертуге баса назар аударады (Alway, 1995a). Алайда 
Маркс сияқты қоғамның экономикалық құрылымына назар аударудың ор- 
нына, олар оның мәдени төңкерісіне көңіл бөлген. Олардың диалектикалық 
көзқарастары оларды нақты әлемде жұмыс істеуге міндеттейді. Бұл олардың 
шындықты ғылыми зертханалардан іздеуге қанағаттанбайтынын білдіреді. 
Олардың идеяларының түпкілікті сынағы осы идеялардың қабылдану және 
іс жүзінде қолдану дәрежесі болып табылады. Бүл үрдісті сыни теорияшылар 
сәйкестендіру аутентификациясы (authentication) деп атайды, бүрмаланған 
байланыс құрбандары сыни теория идеяларын қабылдайды және оларды өзде- 
рін осы жүйеден босатуға қолданады (Bauman, 1976:104). Осылайша, біз сыни 
ойшылдардың тағы бір аспектісіне -  адамзаттың босатылуына («the liberation 
o f humankinds) жеттік (Marcuse, 1964:222).

Абстрактілі түрде айтқанда, сыни мектеп өкілдерінің көңілі теория мен тә- 
жірибе арасындағы өзара байланыс пен қарым-қатынасқа бейім екенін байқау- 
ға болады. Франкфурт мектебінің көзқарасы капиталистік қоғамда теория мен 
тәжірибенің бөлінуіне негізделген (Schroyer, 1973:28). Демек, теорияларды бір 
топ жасайды, оған айрықша құқык беріледі немесе соған табысталады, сондай- 
ақ тәжірибе басқа, күші (билігі) кемдеу топқа беріледі. Көп жағдайда теория- 
шылардың шығармашылығанда нақты әлемде не болып жатқанын білмейтіні 
байқалады, бүл қүбылыс марксизм мен әлеуметтану теорияларын жүтаң, жа- 
дағайлыққа әкеліп соқтырады, кейбір жағдайларда тіпті өрескелдікке үрын- 
дырады. Сондықтан мүндай кереғарлықтан арылу үшін теория мен тәжірибені 
біріктіру қажет. Осылайша, теория тәжірибеден қажетті мол мәлімет алады, ал 
тәжірибе теория арқылы орнығып бекиді. Бүл процесте теория да, тәжірибе де 
сатылап байи түспек.

Жалпы мақсат айқындалғанмен, сыни теорияның көпшіліғі теория мен 
тәжірибені біріктіре алмады. Шын мәнінде, сыни теорияға ең жиі айтылатын 
сын-пікірлердің бірі -  көбінесе ақпараттың толықтай түсініксіз болуы және 
адамдардың оған қол жеткізе алмайтыны. Оның үстіне сыни теория мәдениет 
пен қүрылымды жіліктеп жүйелі зерттеудің орнына, көбінесе эзотерикалық та- 
қырыптарды қарастырып кетеді, осылайша, прагматикалық, күнделікті мәсе- 
лелерге көп мән бермейді.

Білім және адамныц цызыгушылыгы. Сыни мектептің танымал өкілдерінің 
бірі -  Юрген Хабермас (Habermas, [1970], 1971) білім мен адамның мүдделері 
арасындағы қарым-қатынасқа айрықша ден қойды, бұл субъективті және объек- 
тивті факторлар арасындағы қарым-қатынастың кең ауқымды диалектикалық 
мәселенің айқын мысалы бола алады. Бірақ Хабермас субъективті және объек- 
тивті факторларды бір-бірінен оқшаулауға болмайтынын атап өтті. Оның ай- 
туынша, білім беру жүйесі объективті деңгейде, ал адамның мүдделері субъек- 
тивті феномен ретінде қарастырылады.

Хабермас білім беру жүйесі мен олардың тиісті мүдделері арасындағы үш 
жүйені саралаған. Әрбір білім беру жүйесіне ыкпал ететін мүдделер әдетте 
адамдарға белгісіз, сондықтан сыни теорияшылардың міндеті -  осы қызығу- 
шылықтарды зерттеу. Білімнің алғашқы деңгейі -  аналитикалык, гылым немесе 
классикалык, позитивистік гылыми жуйелер. Хабермастың пікірінше, осындай 
білім жүйесінің негізгі қызығушылығы -  қоршаған ортаға, басқа қоғамдарға 
немесе қоғамдағы адамдарға қатысты қолдануға болатын техникалық болжау
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және бақылау. Хабермастың пайымдауынша, аналитикалық ғылымдар күше- 
йіп келе жатқан деспоттық бақылауға оңай көндігетін секілді. Білім жүйесі- 
нің екінші түрі гуманистік білім және ол әлемді тусінуге ұмтылады. Өткеннің 
тағлымын бүгінгі күннің мүрат-мүддесімен ұштастыра отырып, болашаққа көз 
жібереді. Өзара және өзіндік түсінушілікке практикалық қызығушылық бар. 
Бұл қысымшылық та емес, еркін кету де емес. Үшінші түрі -  Хабермас пен 
Франкфурт мектептері қолдайтын сыни білім. Осы білімнің қызығушылығы -  
адамның эмансипациясы. Хабермас пен басқа ойшылдар қалыптаған сыни бі- 
лім көпшіліктің өзіндік сана-сезімін (фрейдтіктердің бекітілген жолдары ар- 
қылы) көтеруіне және адамдарды теңдікке жеткізетін әлеуметтік қозғалысқа 
ықпал етеді.

Сыни теорияға сын-пікірлер

Сыни теорияларға көптеген сындар айтылды (Bottomore, 1984). Біріншіден, 
сыни теорияны тарихқа немқүрайдығы үшін айыптады. Қыруар оқиғаларды 
қарастыру барысында тарихи және салыстырмалы контекстерді (мысалы, 1930 
жылдардағы нацизм, 1940 жылдардағы антисемитизм, 1960 жылдардағы сту
денток көтерілістер) ескерусіз қалғаны үшін қатаң сынға алынды.

Бұл тарихи және салыстырмалы контекстерді ескеруі тиіс кез келген марк
сизм теориясы үшін үлкен соққы. Екіншіден, сын тұрғысынан алғанда, сыни 
мектеп экономиканы мүлдем елеусіз қалдырды. Ақыр соңында, сыни теория- 
шылар жүмысшы табы революциялық күш ретінде өз мәнін жойды деп мәлім- 
деді, бүл дәстүрлі марксистік талдауға мүлдем қарама-қайшы еді.

Осы сын-пікірлер, дәстүрлі марксистерді, соның ішінде Боттоморды 
«Франкфурт мектебі, өзінің бастапқы түрінде және марксизм немесе әлеу- 
меттану мектебі ретінде өлді» деген қорытындыға әкелді (1984:76). Осындай 
ой-пікірлерді Гризман да айтқан, ол сыни теорияны «сәтсіздікке үшыраған па
радигма» деп сипаттайды (1986:273). Айрықша мектеп ретінде өлсе де, оның 
көптеген негізгі идеялары марксизмге, неомарксизм әлеуметтануына, тіпті 
әлеуметтанудың негізгі бағыттарында қолданыс тапқаны даусыз. Осылайша, 
Боттомордың өзі Хабермасқа қатысты түжырымдама жасағанда, сыни мек
теп марксизм мен әлеуметтанумен жақындасып, «сонымен қатар Франкфурт 
мектебінің кейбір өзіндік идеялары сақталып, дамыды» деген пікір білдірді 
(1984:76).

Юрген Хабермастың идеялары

Сыни теорияның құлдырау кезеңіне тап келсе де, Юрген Хабермастың'' шыгар- 
машылыгы мен теориялары өте өзекті болып қала бермек (J. Bernstein, 1995; 
R. Brown and Goodman, 2001; Outhwaite, 1994). Біз осы тараудың сәл алдында 
бірнеше идеяларына тоқталдық және осы бөлімді оның сыни теориясына ар- 
налган егжей-тегжейлі талқылаумен аяқтаймыз (оның тұжырымдамаларының 
басқа аспектілері туралы 13 және 14-тарауларда жазылған).

М аркстен айы рм аш ы лы қтары . Маркспен келіспеген Хабермас өзінің 
мақсаты «тарихи материализмді қалпына келтірудің мәнін түсіндіретін тео- 
риялық бағдарламаны әзірлеу» болғанын айтады (1979:95). Хабермас өзіне 
бастапқы нүкте ретінде Маркстің іліміне (адам потенциалы, түрдің сипаты.
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«сезімтал адам белсенділігі») сүйенеді. Дегенмен Хабермас (1971) Маркс 
адамзаттың екі аналитикалық ерекше компонентін ажырата алмады деп тұ- 
жырымдайды. Олар -  жұмыс (немесе еңбек, мақсатты-ұтымды әрекеті) пен 
әлеуметтік (немесе символикалық) өзара әрекеттесу (немесе коммуникативті 
әрекет). Хабермастың пікірі бойынша, Маркс соңғысын елемей, оны еңбекте- 
рінде түйістіруге тырысты. Хабермастың пайымдауынша, Маркстің қателігіне 
«адамзаттың адам ретінде цалыптасыуына еңбек щші әсерініц азаюы» себеп 
болған (1971:42). Мысалы, Хабермас: «Мен өз жүмысыма еңбектің және өзара 
әрекеттесудің іргелі айырмашылығын арқау етіп аламын», -  дейді (1970:91). 
Осы ерекшеліктер Хабермастың бүкіл шығармаларының өн бойында қызыл 
жіп секілді тартылып жатыр, бірақ ол көп жағдайда мацсатты-цтымды эре- 
кет (жүмыс) және коммуникативті әрекет (өзара әрекеттесу) терминдерін 
қолдануға бейім болған.

«Мақсатты-үтымды әрекет» («purposive-rationalaction») деген тақырып ху
ралы айтылғанда Хабермас аспаптық әрекеттер (instrumentalaction) мен стра- 
тегиялық (strategic action)  әрекеттерді ерекшелейді. Екеуі де өз мүдделеріне сай 
талпынысты түспалдайды. Аспаптык, әрекет осы мақсатқа жетудің ең жақсы 
қүралдарын үтымды түрде пайдаланатын бір ғана орындаушымен шектеледі. 
Стратегиялыц әрекет түсінігінде мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған мақ- 
сатты-үтымды әрекеттерді үйлестіретін екі немесе одан да көп адамдар коор- 
динациясы қамтылады. Аспаптық және стратегиялық әрекеттердің мақсаты -  
аспаптық шеберлік.

Хабермас коммуникативті әрекетке көп қызығушылық танытады, онда:

«Субъектілердің іс-әрекеттері табысты эгоцентрлік есептеулер арқылы 
емес, өзара тусіністікке жету әрекеттері арқылы үйлестіріледі. Комму- 
никативті әрекетке қатысушылардың көбі жеке жетістіктерге үмтылмай- 
ды, олар жалпы жагдайды аныцтау негізінде олардың іс-қимыл жоспар- 
ларын цйлестіре алатын жағдайда жеке мақсаттарына үмтылады».

(Habermas, 1984:286; italics added)

Мақсатты-ұтымды іс-әрекеттің мақсаты -  түпкі мақсатқа жету болса, 
коммуникативті әрекеттің мақсаты -  коммуникативті түсінікке қол жеткізу 
(SeanStryker, 1998).

Эрине, коммуникативті әрекеттің маңызды қүрамдас бөлігі бар, ол -  сөз 
(тіл). Алайда мүндай әрекеттің мәні «сөйлеу әрекеттерін немесе үнсіз әре- 
кеттерді қамтитын» деген түсініктен әлдеқайда кеңірек болады (Habermas, 
1984:278).

Хабермастың Маркстен бөлінуінің басты ұстанымы -  мақсатты-үтымды 
әрекет (жүмыс) емес, коммуникативті әрекет -  адамның ең ерекше және кең 
таралған қүбылысы екенін дәлелдеуі. Дәл осы әрекет (жүмыс емес) -  барлық 
әлеуметтік-мәдени өмірдің, сондай-ақ барлық гуманитарлық ғылымдардың 
негізі. Маркс еңбекке баса назар аударса, Хабермас қарым-қатынасқа ерекше 
көңіл бөлген.

Маркс тек еңбекке назар аударып қана қоймай, әртүрлі тарихи дәуірде, әсі- 
ресе капитализмде еңбекті сыни талдау үшін бос және шығармашылық еңбек 
түрін қолданды. Хабермас теориясында да бастапқы желі бар, бірақ мақсатты- 
үтымды әрекеттерде емес, коммуникативтік салада кездеседі. Хабермастың бас- 
тапқы желісі -  бүрмаланбаған коммуникация, мәжбүрлік жоқ коммуникация.



8-тарау • Неомарксистік теорияның әра;іуандығы 315

Осы желіні негізге ала отырып, Хабермас бұрмаланған коммуникацияны сыни 
түрде талдады. Маркс еңбектің бұрмалануының құрылымдык көздерін зерт- 
тегендей, Хабермасты коммуникацияны бұрмалайтын қоғамдық құрылымдар 
қызықтырады. Олар әртүрлі базалық желілерді ұстанғандарына қарамастан, 
Хабермас пен Маркстің алғашқы желілері бар, олар релятивизмнен құтылуға 
және түрлі тарихи құбылыстар туралы пайымдауларға мүмкіндік береді. Ха
бермас бүл теорияшыларда, әсіресе Вебер мен бұрынғы сыни теорияшыларда 
осындай алғашқы желінің жоқтығы мен олардың релятивизмге көшуіне сыни 
пікірлер айтқан.

Маркс пен Хабермастың теориялары және негізгі сызбалары арасында тағы 
бір параллель бар. Екі негізгі желі үшін бұл базалар өздерінің аналитикалық 
бастапқы нүктелерін ғана емес, сонымен қатар олардың саяси мақсаттарын да 
көрсетеді. Демек, Маркс үшін бұл мақсат алғаш рет бүрмаланбаған еңбек (түр 
болмысы) пайда болған коммунистік қоғам болса, Хабермастің түсінігінше, 
саяси мақсаты үшін бұрмаланбайтын -  тек коммуникация (коммуникативті 
әрекет) қоғамы. Егер шұғыл мақсаттарға жету туралы айтатын болсақ, онда 
Маркс бұрмаланбаған еңбек жолындағы капиталистік тосқауылдарды (капита- 
листік) талқандауға тырысады, ал Хабермас еркін қарым-қатынас жолындағы 
кедергілерді жоюға қызығушылық танытады.

Мұнда Хабермас (1973; Habermas, 1994:101), басқа да сыни теорияшылар 
секілді, Фрейдке сүйеніп, психоаналитиктердің жеке децгейде жасайтын әре- 
кеттерін және қоғамдық деңгейде не істеу керектіғі арасындағы көптеген са- 
бақтастықты талдайды. Хабермас психоанализді бұрмаланған қарым-қатынас 
теориясы ретінде қарастырады және адамдарға бұрмаланбайтын неғізде қа- 
рым-қатынас жасауға мүмкіндік беруге тырысады. Психоаналитика жеке қа- 
рым-қатынаста бұрмалану көздерін табуға тырысады, яғни байланысқа шыға- 
рылған блоктар. Ойлау арқылы психоаналитик адамға бұл кедергілерді жеңе 
алатындай көмек көрсетуге талпынады. Сол сияқты терапевтикалык, сын -  
«өзін-өзі алдауды анықтауға көмектесетін жүйелі аргумент формасы» арқылы 
(Habermas, 1984:21), сыни теорияшылар адамға бұрмаланбаған қарым-қаты- 
насқа кедергі келтіретін әлеуметтік кедергілерді жецу үшін көмектесуге тыры
сады. Демек, психоанализ және сыни теория арасындағы ұқсастық (көптеген 
сыншылар заңсыз ұқсастығы бар деп ойлайды) байқалады.

Психоаналитика пациентке әлеуметтік сыншы қолданатын әдістерге жүгіне 
отырып, жеткілікті түрде қарым-қатынас жасай алмайтын адамдардың толық- 
қанды («undisabled») өмір сүруіне көмектеседі (Хабермас, 1994:112).

Маркске жүгіне отырып, Хабермас кемел болашақ қоғамның негізі болған 
заманауи әлем де бар деп санайды. Демек, түрлердің элементтері Маркстің ка- 
питалистік қоғам туралы еңбектерінде байқалады. Хабермастың ойынша, бұр- 
маланған байланыс элементтерін заманауи қарым-қатынастардың әрқайсысы- 
нан кездестіруге болады.

Рационалдандыру. Біз енді Хабермастың жұмысындағы рационалдандыру- 
дың басты мәселесіне тоқталамыз. Бұл жерде Хабермасқа тек Маркстің ғана 
емес, Вебер ецбектерінің де әсері тиген. Хабермастыц пікірі бойынша, жұмыс- 
тардың басым бөлігі өндірістік күштердің өсуіне және адам өміріне техноло- 
гиялық бақылаудың күшеюіне әкелетін мақсатты-ұтымды әрекетті рационал- 
дандыруға бағытталған (Habermas,1970). Вебер мен Маркстегідей рационал- 
дандырудың бұл түрі заманауи әлемніц ең басты мәселесі болып табылады.
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Дегенмен мәселе -  жалпыға ортақ рационалдандыру емес, мақсатты-ұтымды 
әрекетті рационалды ету. Шындығында, Хабермастың пайымынша, мақсатты- 
ұтымды әрекетті рационалдандыру мәселесін шешудің кілті коммуникативті 
әрекетті рационалдандыруда жатыр. Коммуникативті іс-әрекетті рационал
дандыру үстемдіктен ада коммуникацияға, еркін және ашық қарым-қатынасқа 
әкеледі. Мұнда рационалдандыру «царым-цатынасца к,атысты шектеулерді 
жою», эмансипацияны (Habermas, 1970:118; see also Habermas, 1979) қамтиды. 
Бұл жерде Хабермастың бұрынғы аталған легитгшдікке және тұтастай алғанда 
идеологият қатысты еңбектері бар. Демек, бұл -  бұрмаланған қарым-қатынас- 
тың негізгі себептерінің екеуі, егер біз еркін және ашық қарым-қатынас орна- 
татын болсақ, онда олар жойылуы керек.

Әлеуметтік нормалар деңгейінде мұндай рационалдандыру нормативтік 
репрессивтілік пен қасаңдықтыц төмендеуіне, жекелеген икемділікті және 
көрсеткіш нәтижесін арттыруға мүмкіндік туғызады. Бұл жаңа, шектеулі не- 
месе шектеусіз нормативтік жүйенің дамуы Хабермастың әлеуметтік эволю
ция теориясының негізінде жатыр. Жаца өнімді жүйенің орнына рационалдан
дыру, Хабермастың пікірінше (1979), жаңа, аз бүрмаланатын нормативтік жү- 
йеге әкеледі. Бірақ кейбіреулер Хабермасты «марксизмнің тамырларын үзіп», 
материалдық деңгейден нормативтік деңгейге дейін түсіргені үшін айыптады.

Хабермастың ойынша, эволюцияның түпкілікті нүктесі -  рационалды ко
там орнату (Delanty, 1997). Бүл жерде рационалдык; коммуникацияны бұрма- 
лайтын кедергілерді алып тастауды білдіреді, жалпы алғанда, бүл түжырым- 
дардың қандай сынға болса да төтеп бере алатын жүйелі өміршең идея екеніне 
күмән жоқ.

Пікірлесу барысында небір түйткілді жайлар өз шешімін табуы мүмкін. 
Мүны жақсы түсіну үшін біз Хабермастың байланыс теориясымен еғжей-тег- 
жейлі танысуымыз керек.

Қарым-қатынас. Хабермас, жоғарыда талқылағанымыздай, коммуникативті 
әрекеттер мен дискурс арасындағы айырмашылыктарды байкаған. Коммуни- 
кативті әрекеттер күнделікті өмірде болса, дискурс дегеніміз -

«тәжірибе мен іс-кимылдың контексі жойылып кеткен және оның кү- 
рылымдык формасы: бекітулердің, үсыныстардың немесе ескертулер- 
дің негізгі талаптары пікірталастың айрыкша мәні болып табылады; сұ- 
рактар бойынша тексеру максатынан баска, катысушылар, такырыптар 
және жарналар -  дискуссияның ерекше пәні; катысушылар саны, бел- 
сенділік деңғейі және такырыптар шектелмейді, тек талкыланып жаткан 
пайымдаулардың ерекшеліғіне ғана тікелей байланысты».

(Habermas, 1975:107-108)

Дискурстың теориялык әлемінде, сонымен катар коммуникативті әрекет- 
тің жасырын әлемінде, «мінсіз сөйлеу жағдайы» бар, онда күш немесе билік 
кандай дәлелдердің жеңіп шығатынын аныктамайды, онын орнына анағүр- 
лым нәтижелі дәлел жеңіске жетеді. Дәлелдемелер мен дәлелдердің деңге- 
йі ненің жарамды немесе ненің дәлелденғен деп саналатынын аныктайды. 
Мұндай дискурстардың негізінде пайда болған дәлелдер (және катысушылар 
келіседі) шынайы болады (Hesse, 1995). Осылайша, шындыктың (шынайы- 
лык) теориясынан ғөрі Хабермас шындыктың консенсус теориясын кабылда-
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ды [Outhwaite, 1994:41]. Бұл шындық барлық қарым-қатынастың бір бөлігі 
және оның толық көрінісі -  Хабермастың эволюциялық теориясының мақса- 
ты. Томас МакКарти былай дейді: «Ақиқат идеясы, ақыр аяғында, ешқандай 
бұрмалаусыз өзара әрекеттесу түрін көрсетеді. Сыни теорияның мақсаты бо- 
лып саналатын «жақсы және шынайы өмір» шындық ұғымына тән; бұл әр сөй- 
ленген сөзде күтіледі» (1982:308).

Әуелі консенсус теориялық түрғыдан талқыланады (және теорияға дейінгі 
түрғыдан коммуникативті әрекетте), олардың әрекет етуінін төрт түрі талқы- 
ланып, өзара әрекеттесуші түлғалар мақүлдаған соң, ой іске асады. Біріншіден, 
сөйлеушінің сөздері түсінікті, анық болады. Екіншіден, баяндамашы үсынған 
ұсыныстар шындықты білдіреді, яғни сөйлеген адам сенімді ақпарат үсына- 
ды. Үшіншіден, спикер ұсыныс жасағанда, барынша шыншыл (сенімді) және 
шынайы пайымдауларды айтқан кезде сенімді болады, яғни сөйлеуші сенімді. 
Төртіншіден, спикер мүндай үғымдарды айтуға қүқылы, ол үшін нормативтік 
база бар. Келісімнің барлығы осы дискурс кезінде қойылған талаптардың бар- 
лығы орындалған кезде қабылданады, ал бір немесе бірнеше талаптар орын- 
далмаса бұзылады. Бүрынғы тармаққа оралатын болсақ, қазіргі әлемде бүл 
процесті бұрмалайтын, консенсустың қабылдануына кедергі келтіретін күш- 
тер баршылық және Хабермастың мінсіз қоғамы орнау үшін кедергілерді же- 
ңуғе тура келеді (М. Morris, 2001).

Бүгінгі сыни теория: Аксел Хоннет
Хабермас бүгінгі әлеуметтік ойшылдардың ең көрнекті түлғасы саналған- 
мен, заманауи шындықтарға жақсы бейімделген сыни теорияны дамыту жо- 
лындағы күресте жалғыз болған жоқ (see, for example, the various essays in 
Wexler, 1991; Antonio and Kellner, 1994). Кастеллс (1996) жаңа «ақпараттық 
қоғамның» сыни теориясын жасаудың маңызын айқындады. Осындай ізбасар- 
лардың бірі -  Аксел Хоннеттің еңбегімен жақынырақ танысу үшін оның күрес 
туралы шығармашылық ойларын қысқаша талқылайық.

Аксел Хоннеттің идеялары. Юрген Хабермастын шәкірті Аксел Хоннет 
(1949 ж.) -  Франкфурт әлеуметтік зерттеулер институтының қазіргі директо
ры. Зейнетке шыққан Хабермас сияқты, Хоннет те бүгінде жетекші сыни тео- 
рияшыл ретінде кең танымал. Бүл мәртебеге ол сыни мектептің жүмыстары- 
на, сонымен қатар Хабермастын да еңбектеріне сүйене отырып қол жеткізді, 
әйткенмен оларды сынайтын теориялық позицияны да ойлап тапты (Honneth, 
[1985] 1991, [1990] 1995, [1992] 1994, [2000] 2007, 2008).

Алдындағылардың сыны сияқты Хоннеттің өзінің теориялық көзқарасы 
да сыни теорияның басты талаптарына негізделген. Біріншіден, ол күнделікті 
өмірде бар практикалық сын-пікірлерге сүйену керек. Хоннеттің пайымдауын- 
ша ([1990] 1995:хіі), әлеуметтік феноменнің түсіндірілуі «сынның практика- 
лык аспектісі сыни түсінудің қүрылымдық талабы ретінде пайда болатындай» 
етіп жасалу қажет. Екіншіден, сыни теория адамдарды үстемдіктен азат ету мен 
шынайы өмірдегі қысымшылықтан құтқарудың жолдарын іздестіреді, яғни 
дәстүрлі марксизм түрғысынан алғанда, сыни теорияның теорияға да және тә- 
жірибеге де интеграциялық қызығушылығы болу керек. Ол «тарихи үдерісте 
өзін-өзі сынға ала отырып, билік нысандарын жеңуге ықпал ететін қоғамның 
қозғаушы күшін анықтау» үшін іздену керек (Honneth, [1990] 1995:хіі). Демек,
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сыни теорияның эмансипациялық мүддесі қоғамның өз ішінен (имманентті) 
туындамақ.

Классикалық сыни теорияға, әсіресе Хоркхаймер мен Адорноның нұсқа- 
ларына тән негізгі мәселе -  оның капиталистік әлемге деген толығымен бас- 
қарылатын көзқарасы негативизмге әкелгені. Сыни теория күнделікті әлемде 
және сыни теорияның өзінде де тәжірибелік сын мен эмансипациялық мүм- 
кіндіктерге үміт қалдырмады.

Хоннет (1990) 1995:хіі) сыни теорияны «капиталистік үстемдік пен мәдени 
манипуляция арасындағы тұйық шеңбер» деп санайды, «бұл олардың әлеу- 
меттік шынайылығында моральдық-тәжірибелік сыни аймақ үшін кеңістік 
болмайды». Бұл Хоннетті бүгінде сыни теория үшін де, Хоннеттің өзі үшін де 
басты мәселе «әлеуметтік үстемдік құрылымымен қалай әрекет ету, сондай-ақ 
оның тәжірибелік трансформациясы үшін әлеуметтік ресурстарды анықтау» 
деген қорытындыға әкеледі (Honneth, [1990] 1995;хііі).

Бұл түрғыда Хоннет Хабермастың коммуникациялық теориясын бір қадам 
алға басқандық деп бағалады, өйткені ол бізге күнделікті өмір мен қарым-қа- 
тынас жасаудың және оны қабылдаудың жолын ұсынды. Осы әлемдегі «өзара 
әрекеттесудің нормативтік болжамдар формасында моральдық тәжірибе қаба- 
ты бар... Ол имманентті, сонымен қатар сынға түсетін сәтте есептеу нүктесі 
болады» (Honneth, [1990] 1995:хііі). Бірақ ақыр соңында Хоннет Хабермастың 
еңбектерінен, әсіресе күнделікті өмірде моральдық реакциялар мен сезімдерге 
қалай қол жеткізуге болатыны туралы қажетті ақпаратты таба алмады. Сон- 
дықтан Хоннет Хабермастың енбегіне сүйенуге мәжбүр болды, бірақ зерттеуін 
одан гөрі тереңдетіп, басқа бағытта өрістетуге талпынды.

Хабермас коммуникациямен айналыса бастаған кезде, Хоннет адамдар мен 
үжымдардың бірегейлікті мойындауына баса назар аударады. Сыни теорияға 
сай, ол өздерімен санасуды талап етіп шағымданушыларға жасалатын зорлық- 
зомбылық, басқа да әділетсіздікке қарсы күресуге ниет білдіреді.

Адамдар мен топтар саяси қарсылыққа дерексіз моральдық принцип сал- 
дарынан емес, «іс-тәжірибедегі нақты зорлық-зомбылық әсерінен» қосылады 
(Honneth, [1990] 1995:xiv). Демек, олар өздерін мойындауға, санасуға лайық- 
пыз деп санайды. Олар оны қабылдамаса, әділетті ойын шарты бұзылып, әді- 
летсіздік танытқандарға қарсы шығады. Сондай-ақ «бүл адамгершілік тұрғы- 
сынан әлеуметтік мойындауға, жеке немесе үжымдық наразылықтарға қатыс- 
ты зорлық-зомбылық, моральдық әділетсіздік ретінде айыпталады» (Honneth, 
[1990] 1995:xv), Сыни теорияшылар, соныц ішінде Хоннет күнделікті әлеу- 
меттік әлемнен өздерінін моральдық көзқарастарын іздейді. Бұл -  «әлеумет- 
тік сынды моральдық түрақтылықпен» қамтамасыз ететін күнделікті әлем 
(Honneth,[ 1990] 1995:xv).

Хоннет ецбегініц негізінде Гегельдің «танылу (мойындау) үшін күрес» 
(the struggle for recognition) идеясы жатыр. Хоннет Гегельдін идеяларын тек 
мойындау ұғымына көңіл бөлу үшін ғана пайдаланбайды, сондай-ақ Хоннет 
Гегельдін идеяларын сезімдерді мойындауға назары үшін ғана емес, сонымен 
қатар олар моральды адамдардың моральдық сезімдерімен байланыстырып, 
мойындалудың жетіспеушілік сезімініц әлеуметтік әрекеттер мен әлеуметтік 
қақтығыстарға қалай әкелетінін зерттегенімен қызықты деп тапты. Адам әрқа- 
шан басқалардан өзіне деген қүрмет сезімін күтеді, егер ондай болмаған жағ- 
дайда жайсыз күйге түсіп, қорлану сезімін бастан кешеді.

Адам бойында өзініц лайықты бағаланбауына байланысты наразылық сезі-
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мі ғасырлар бойы қалыптасты, сонымен қатар қазіргі қоғамда да танылу дағ- 
дарысы секілді құбылыстың күшеюі әбден мүмкін. Мәселен, белгілі бір топтар 
(especially for women; see Honneth, [2000] 2007:75-77; Rossler, 2007) үшін өз 
еңбегінің мойындалуына қол жеткізу оңай емес. Жалпы алғанда, әртүрлі инс- 
титуттардың (мысалы, отбасы, жүмыс) адамдарды мойындау жүйесін құру қа- 
білетінің әлсірегені байқалады.

Нақтырақ айтқанда, Гегельдің үстанымы бойынша, адамдар басқалардың 
өздерін мойындаудың үш түріне мұқтаж. Бірінш ісі- сүйіспеншілік немесе 
адамның қажеттіліктері мен эмоцияларын қамтамасыз ету. Адамдар осындай 
мойындауды сезінгенде өзіне сенімді болады. Екіншісі -  адамның мораль- 
дық-құқықтық беделін қүрметтеу, бүл өзін-өзі құрметтеуге әкеледі. Үшінші- 
сі -  адамның әлеуметтік жетістіктері үшін қүрмет, бүл өзін-өзі бағалау деген 
сөз (Van den Brink and Owen, 2007). Мойындалудың бұл нысандары субъектара- 
лық түрде жасалынады және сақталады (Мидтің көзқарасынан туындаған). 
Демек, осы түрғыда қарым-қатынас жасау үшін (және өз-өзіне деген сенім- 
ділік, өзін-өзі құрметтеу және өзін-өзі бағалау) адамдар басқалардың құр- 
метіне бөленуі керек. Сайып келгенде, «танылу қарым-қатынастары біздің 
моральдық субъективтігіміздің және агенттігіміздің қажетті шарты болып 
табылады» (Van den Brink and Owen, 2007:4-5). Адамдар өздерінің адам ре- 
тіндегі толық дербестігін тек осылай өзіне деген қүрметті сезіну арқылы жү- 
зеге асыра алады.

Адамдар өздеріне лайықты дәрежеде мойындалмаған жағдайда қадірсіздік 
(Honneth, [2000] 2007) қалыптасады, бүл олардың тиісті тұлғалық бірегейлік 
касиетін қалыптастыруға нүқсан келтіреді.

Қадірсіздік байқалмайтын елеусіз сезім емес, бірақ осы сезімдер белгілі 
бір мойындау нысандарына лайықты нормативті стандартқа негізделген, ең 
бастысы, олар сүйіспеншілікке, қүрметке және бағалануға лайық. Конфлик- 
тілер мен қарсылықтар нормативтік жүйеге сай лайықты дәрежеде таныл- 
мау салдарынан туындауы мүмкін. Осындай нормативті стандарттың болуы 
әрекетке түрткі болып қана қоймайды, сонымен қатар аутсайдерлерге/тыс- 
қарыларға (сыни теорияшыларды коса алғанда) мойындалуға қатысты нақты 
талпыныстарды бағалау үшін белгіленген нормаларды пайдалануға мүмкін- 
дік береді. Осылайша, Хоннет танылу туралы талпыныстарды бағалау үшін 
объективті нүктені (Архимед нүктесін) қолымызға үстатады, себебі осы тал- 
пыныстардың легитимдігі туралы біздің пайымдарымыз дәлелсіз болмауы 
керек.

Хоннеттің сыни теориясында, кем дегенде, басты төрт қателік бар. Бірінші- 
ден, кейбір сыншылар мойындалудың әлеуметтік және этикалық теорияның 
негізінде жатқанына күмән келтіреді: мүндай мойындалу Хоннет айтқандай 
маңызды ма? Маркс теориясындағы жүмыс және еңбек сияқты немесе Ха
бермас теориясындағы қарым-қатынас секілді соншалықты өзекті мәселе ме? 
Нанси Фрейзер әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан пікірталаста мойында- 
луға экономиканың қайта бөлу мәселесі сияқты шүқшия назар аударғаны үшін 
Хоннетті сынға алды (Fraser and Honneth, 2003). Екіншіден, Хоннеттің ойлап 
тапқан монистикалық теориясына қатысты күмән бар: танылу иіын мәнінде 
маңызды ма? Үшіншіден, кейбіреулер ойлағандай, танылудың үш негіздемесі 
бар ма деген сүрақ туындайды: неге көп немесе аз емес? Төртіншіден, Хоннет 
теориясындағы билік әрекеттерін түсіну қиындық тудырады.
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Мәдени сынның кейінгі дамуы

Келлнер мен Льюис (Kellner and Lewis, 2007) Франкфурт мектебін «мәдени бет- 
бұрыс» және мәдениеттану зерттеулерінің құрамдас бір бөлігі болып табыла- 
тын «мәдени сынға» қатысты жұмыс дәстүрі ретінде қарастырады (McGuigan, 
2005; Storey, 2007). Франкфурт мектебі нақ осы дәстүрдің үйытқысы болғаны 
даусыз әрі мектеп қызметі Кант, Ниціые, Маркс және Фрейд (басқалар) еңбек- 
терінің негізінде өрістеп кең қанат жайды, ал кейінгі еңбегі, әсіресе «Бирмин
гем мектебіне» (Birmingham school) байланысты ары карай жалғасын тапты.

Атауынан көрініп түрғандай, Бирмингем мектебі немесе Заманауи мәде- 
ниеттану орталығы Біріккен Корольдіктегі Бирмингем университетімен тығыз 
байланысты (Barker, 2007). 1964 жылы іргесі қаланып, 1988 жылға дейін өмір 
сүрді. Ричард Хоггарт негізін салған орталық Стюарт Холлдың (Rojek, 2003, 
2005) басшылығымен мәдениеттану орталығы ретінде көптеген игілікті іс ат- 
қарды (Rojek, 2003, 2005). Жоғары өнер мен элиталық таптарды өзгеше баға- 
лайтын Англиядағы әдеби дәстүрден айырмашылығы -  Бирмингем мектебі та- 
нымал, мәдениетті, төл сипаттағы туындылар мен соларға байланысты төменгі 
таптарды жоғары бағалап, ерекше көңіл бөлді.

Сонымен қатар танымал мәдениет гегемониялық идеялар, әлеуметтік ба- 
қылау тетіктері ретінде жүмыс істейтін арена іспетті қарастырылды және, ен 
бастысы, марксистік перспектива қорғаштаған төменгі таптарға қарсы болды. 
Гегемониялық идеялар, келісімдер және қарсылық сияқты ұғымдар марксис- 
тік теориямен бірге Бирмингем мектебінің негізін қалады, әсіресе оны Анто
нио Грамшидің теориясынан айқын көруге болады (бірақ структурализм және 
семиотика оньщ кейбір жұмыстарына ғана эсер етті). Идеологиялық күрес 
барысында«органикалық зиялылар» шебінде үйысқан (ең болмағанда, теория- 
лык түргыдан жүмысшы таптын бөлігі болған ойшылдар) Бирмингем галым- 
дарының мақсаты (әрдайым орындалмаса да) мәдениет өкілдеріне гегемония 
мен билікке қарсы күрес жүргізуге көмектесу болды. Осыган байланысты адам- 
дар билік өкілдеріне қарсы контргегемониялық идеологиялық күрес жүргізеді. 
Сондай-ақ Бирмингем галымдары элита мүдделеріне қызмет ететін мифтерге 
толы көптеген идеологиялық мәтіндерді қиратуды өздеріне мақсат етіп қойды. 
Олар шынайы әлеуметтанушылар болмады, керісінше, биліктегі элитаға қар- 
сы «халықты» қолдаған «популистер» еді (McGuigan, 2002, 2005). Осылайша, 
Бирмингем мектебінің галымдары сыни теорияшылар сияқты экономикалық 
детерминизмнен және базис-қондырма перспективасынан алшақтап, қондыр- 
мага және әсіресе экономикалық базистен салыстырмалы түрде дербес қарас- 
тырылатын мәдениетке (сондай-ақ үлт-мемлекетке) ерекше назар аударды.

Мәдениеттің осы денгейінде идеология мен гегемонияга, сонымен катар би- 
ліктін қалай қарсылық танытатынына көніл бөлінді.

Бір жағынан, бүқаралық ақпарат қүралдары үстем топтардың идеологиясын 
насихаттаса, жұмысшы жастар өздерінің бағынышты жағдайына байланысты 
қарсылығын қайта жаңғыртты. Ал екінші жағынан, жүмысшы жастардың үстем 
топтар идеологиясына киім мен стиль сияқты заттар арқылы (мысалы, «скин- 
хедтер») қарсылық етуі де алаңдаушылық тудырды. Сонымен қатар Бирмин
гем мектебі олардың гегемониялық өнім ретінде қалай пайда болып, магынасы 
түрақты емес, керісінше, әртүрлі, кейде антитетикалық немесе қарама-қарсы 
оппозициялық тәсілдер арқылы аудиторияда өндірілгенін көрсету үшін түр- 
лі (құрылымдық және семиотиктің әсерін бейнелейтін, 17-тарауды қараныз)
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мәтіндерді, фильмдерді, жарнамаларды, сериалдарды, жаңалықтарды талдауға 
айрықша мән берді. Бұл -  мектептің гегемониясы және қарсылығы мен қызы- 
ғушылығын да бейнелейді.

Төменгі таптар мәдениетін антитикалық тәсілдермен қайта саралау нәти- 
жесі Бирмингем мен Франкфурт мектептері арасындағы басты айырмашы- 
лықтарға байланысты болды. Соңғысы мәдениет индустриясы мәдениетті құн- 
сыздандырды деп есептеді, ал Бирмингем мектебі оны элиталық перспектива 
деп білді. Бирмингем мектебі мәдениетке, әсіресе төменгі таптар жасаған мәде- 
ниетке он ілтипат танытты.

Неомарксистік эконом икалы қ әлеуметтану

Көптеген неомарксистер (мысалы, сыни теорияшылар) экономикалық инсти
тутка қатысты ескертулердің кемшіліктерін сынай отырып, ішінара түсінікте- 
ме берді, оған экономикалық детерминистердің қарсы реакциясы себеп болды. 
Алайда бұл сыни ескертулер бірқатар қарсы шабуылға тап болғаны белгілі. Бұл 
бөлімде біз экономикалық салаға қайта баса назар аударған кейбір марксистер- 
дің жұмысын талдаймыз. Олардың басты мақсаты марксистік теориясын зама- 
науи капиталистік қоғамның болмысына бейімдеу болып табылады (Lash and 
Urry, 1987, Meszaros,1995).

Біз осы бөлімде олардың шығармашылығының екі негізгі бағытын қарасты- 
рамыз. Біріншісі, капитал мен еңбектің ауқымды мәселесіне баса назар аударады. 
Екіншісі, тар әрі заманауи фордизмнен постфордизмге көпіу мәселесін қамтиды.

Капитал және еңбек

Маркстің экономикалық құрылымдар мен процестерге қатысты бастапқы тү- 
сінігі оның кезіндегі капитализмді талдауға негізделді, біз оны бәсекеге қабі- 
летті капитализм деп санаймыз. Капиталистік салалар салыстырмалы түрде 
кең ауқымды болмаған, соның нәтижесінде бірде-бір сала немесе кішігірім 
сала топтары нарыққа түбегейлі, даусыз бақылау жүргізе алмады. Маркс 
экономикасының көптеген қағидасы капитализм бәсекеге қабілетті жүйе 
деген түжырымдамаға негізделген. Бұл тұжырымдама сол заманға сай келе- 
тін. Әрине, Маркс болашақ монополиялардың мүмкіндігін болжады, бірақ 
ол оларға қысқаша ғана түсініктеме берді. Кейінірек марксистік теорияшы- 
лардың көпшіліғі Маркс кезіндегі капитализм сол күйі сакталғандай әрекет 
етуді жалғастыра берді.

М онополиялық капитал. Бұл тұрғыда біз Пол Бэран мен Пол Суизидің 
(Paul Вагап and Paul Sweezy, 1966; Toscano, 2007) жүмыстарын зерделеуіміз 
керек. Олар марксизмнің әлеуметтік ғылымдар мен қоғамдық танымал түжы- 
рымдарды қайталауын және капиталистік қоғамдағы маңызды оқиғаларды тү- 
сіндіре алмағанын сынаудан бастады. Олар марксистік теорияны бәсекелестік 
экономикаға деғен көзқарасқа негізделғені үшін тоқырауда деп айыптады. Қа- 
зіргі заманғы марксизм теориясы, олардың пікірінше, бәсекеге қабілетті капита- 
лизмнің ығысып, монополистік капитализмге орын бергенін мойындауы керек.

Монополиялык, капитализмде бір немесе бірнеше капиталистер экономи- 
каның нақты секторын басқарады. Әрине, монополистік капитализмде, бәсе-
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келестік капитализмге қарағанда, бәсекелестік әлдеқайда аз. Бәсекелестік ка- 
питализмде ұйымдар бағалық негізде бәсекелеседі, яғни капиталистер арзан 
бағаларды ұсына отырып, көбірек тауар сатуға тырысады. Монополиялық ка- 
питализмде фирмалардың мұндай жолмен бәсекеге түсуінің қажеті жоқ, себебі 
бір немесе бірнеше фирма нарықты басқарады; бәсекелес сату саласына көшеді. 
Жарнама, қаптама және әлеуетті тұтынушылардың назарын аудартудың басқа 
да әдістері бәсекелестіктің негізгі аумағы болып табылады.

Бағадан сатылымға дейінгі бәсекелестік қозғалысы -  монополистік капи
тализмге тән басқа процесс прогрессивті рационалдандырудың бір бөлігі. Баға 
жарыстары жоғары деңгейде өте иррационалды болып көрінеді. Демек, моно- 
полистік капиталистің көзқарасына сәйкес, төменгі пайдамен тіпті банкроттық 
туралы ештеңе айтпай тұрып, бағаларды төмендетуді ұсыну нарықтағы хаосқа 
ғана әкелуі мүмкін. Сату бәсекелестігі, керісінше, қатаң жүйе болып саналмай- 
ды, іс жүзінде жарнама өнеркәсібін жүмыспен қамтамасыз етеді. Бүдан басқа 
тауардың сату қүны мен жарнамалауды қоса отырып, жоғары бағаны сақтауға 
болады. Осылайша, сатылымдық бәсекелестік баға бәсекелестігіне қарағанда 
әлдеқайда қауіпті.

Монополистік капитализмнің тағы бір маңызды аспектісі -  ірі корпора- 
циялардың өсуі, экономиканың көптеген секторларын басқаратын бірнеше ірі 
корпорацияның пайда болуы. Бәсекелестік капитализм кезінде үйым дербес 
кәсіпкердің бақылауымен бақыланатын. Қазіргі заманауи корпорация көпте- 
ген акционерлерге тиесілі, бірақ бірнеше ірі акционерлер тобы акциялардың 
көпшілігіне ие болады. Корпорация акционерлерге «тиесілі» болғанмен, ме- 
неджерлер өзекті күнделікті бақылауды жүзеге асырады. Менеджерлер моно- 
полистік капитализмде шешуші рөл атқарады, ал кәсіпкерлер бәсекелестік ка
питализм кезінде басты рөлге ие болған. Менеджерлердің айтарлықтай билігі 
бар, олар сол билікті сақтап калуга тырысады. Олар тіпті қаржыландырудың 
сыртқы көздеріне сүйенуді мақсат түтпай-ақ, ішкі қажеттіліктерге қол жеткі- 
зуге мүмкіндігінпіе тырысып, өзінің фирмалары үшін қаржы тәуелсіздігіне ие 
болудың амалдарын іздейді.

Бэран мен Суизи заманауи капиталистік қоғамдағы корпоративтік менед- 
жердің орталық үстанымына қатысты ескертулерді атап көрсеткен. Менеджер
лер үйымның кірісін барынша арттыруға тырысатын жоғары үтымды топ бо
лып есептеледі. Сондықтан олар ерте кәсіпкерлерге тән тәуекелшіл қадамдарға 
баруға бейім емес. Менеджердің кәсіпкерлерге қарағанда болашағы әлдеқайда 
өрісті. Ерте кезеңдегі капиталистер қысқа мерзімде табысын арттыруға мүд- 
делі болған болса, қазірғі заманғы менеджерлер мүндай әрекеттер фирманың 
үзақ мерзімді кірісіне кері әсерін тиғізетін бейберекет бағалық бәсекелестікке 
әкелуі мүмкін екенін біледі. Осылайша, менеджер қысқа мерзімді белгілі бір 
пайдадан бас тартып, өнеркәсіп үшін үзақ мерзімді кірісті барынша арттыруға 
тырысады.

Бэран мен Суизи әртүрлі сипаттағы сыни пікірлерге үшырады. Мысалы, 
олар менеджерлердің рационалдығын асыра бағалады дейді. Герберт Саймон 
(1957) менеджерлер ең тиімді және ең рационалды шешімдерден гөрі, мини- 
малды қанағаттанарлық шешімдер табуға (және тек қана олар оны табуға қабі- 
летті) мүдделі екендіктерін айтады. Тағы бір мәселе — менеджерлердің шын мә- 
нінде заманауи капитализмнің неғізгі тұлғалары болып табылатыны. Көптеген 
адамдардың капиталистік жүйені шын мәнінде бақылайтын ірі акционерлер 
екенін дәлелдеуіне болады.
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Еңбек және монополиялық капитал. Гарри Браверман (1974) еңбек процесін 
және жұмысшыны қанау -  Маркс теориясының жүрегі деп бейнеледі. Ол тек 
қолмен жұмыс істейтіндерге байланысты Маркстің түсінігін жаңартып қана 
қоймай, жүмысшылар мен қызметшілердің өміріндегі өзгерістерді зерттеуді 
жоспарлады.

Маркстің талдауын кеңейту мақсатында Браверман «жүмысшы тап» ұғы- 
мы адамдардың немесе кәсіптердің белгілі бір тобын сипаттамайды, керісінше, 
еңбек күшін сатып алу және сату процесінің өрнегін білдіреді деп пайымдаған. 
Қазіргі капитализмде іс жүзінде ешкім өндіріс қүралдарына иелік етпейді, сон- 
дықтан көпшілігі, соның ішінде ақжағалылар және қызметшілердің көпшілігі, 
өздерінің еңбек күшін сатушыларға сатуға мәжбүр болады. Оның көзқарасы 
бойынша, капиталистік бақылау және пайдалану, сондай-ақ механикаландыру 
мен рационалдандырудың туынды процестерін ақжағалылар мен қызмет көр- 
сету мамандықтары атқарады.

Менеджерлік бақылау Браверман Маркс талдау жасаған экономикалық қа- 
науды мойындады, бірақ бацылау мәселесіне назар аударды. Капиталистер өз- 
дері қолданатын жүмыс күшін қалай басқарады деген сұрақ қойды. Олардыц 
жауаптарының біреуі менеджерлер арқылы осындай бақылауды жүзеге асыра- 
тынын атады. Шын мәнінде, Браверман басқаруды «корпорация ішінде бақы- 
лау мақсатында жүргізілетін еңбек процесі» (1974:267) ретінде санайды.

Браверман жүмыскерлерді басқару үшін менеджерлер қолданатын қара- 
пайым қүралдарға ерекше назар аударды. Оның басты қызығушылықтары- 
ның бірі -  мамандандыруды қызметкерлерді бақылау үшін қолдану болды. 
Мүнда, түтастай алғанда, қоғамдағы еңбек бөлінісі мен үйым ішіндеғі жү- 
мысқа мамандандыру арасындағы ерекшелікті мұқият айырып отырған. Бар- 
лык белғілі қоғамдарда еңбек бөлінісі бар (мысалы, ерлер мен әйелдер, фер- 
мерлер мен қолөнершілер арасында және т.б.). Бірақ үйым ішіндеғі жүмысқа 
мамандану -  капитализмнің ерекше дамуы. Браверман қоғамдық деңғейдегі 
еңбек бөлінісі жеке қасиетті даралай түседі деп санайды, ал жұмыс орнында- 
ғы мамандандыру адамның мүмкіндіктерін бөліп-жарып, ақыры оны апатты 
тоқырауға әкеледі: «Адамның мүмкіндіктері мен мүқтаждықтарын есепке 
алмағанда, адамның бөлінуі -  адамға қарсы және адамғершілікке қарсы қыл- 
мыс» (1974:73).

Жүмыс орнында мамандандыру міндеттерді немесе операцияларды үсақ 
және бір бағытта мамандандырылған қызмет түрлеріне бөлуге және үздіксіз бө- 
луғе мүмкіндік береді, олардың әрқайсысына кейін басщ  жұмыскер тағайында- 
лады. Бұл процесс -  Браверман «үсақ жүмысшылар» деп атаған қүбылыстыц 
пайда болғанын көрсетеді. Капиталистер жүмысқа жүмысшылардың өзіндік 
дара қабілеттерін толық пайдаланбайды. Браверманның пікірінпіе, капита
лист алдымен жүмыс процесін бөліп, одан кейін «жүмыспіыны да босатады» 
(1974:78) және қызметкерден дағдылары мен қабілеттерін толық пайдаланып, 
дербес болып кетпеуді талап етеді, Браверманның сөзіне қарағанда, қызметкер 
«ешқашан өз еркімен өмір бойы үсақ жүмысшыға айналмайды. Бүл капиталис- 
тің үлесі» екен (1974:78).

Капиталист не үшін бүлай жасайды? Біріншіден, ол басқару жүйесіндеғі 
бақылауды күшейтеді. Қызметкерді нақты тапсырманы орындап жатқан кезде 
бақылау кең ауқымды дағдыларды қолдануға бақылау жасауға қарағанда же- 
ңіл. Екіншіден, ол өнімділікті арттырады. Демек, жоғары мамандандырылған 
тапсырмаларды орындайтын жүмыспіылар тобы әрқайсысы барлық өндіріс-
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тік қызметті жеке орындайтын қолөнершілерге қарағанда көп өндіре алады. 
Мысалы, автокөлік құрастыру желісіндегі жұмысшылар өздерінің жеке ма- 
шиналарын шығаратын білікті қолөнершілермен салыстырғанда көбірек ма
шина құрастырады, ал дербес қолөнершінің әрқайсысы өз автокөліктерін өн- 
діреді. Үшіншіден, мамандандыру капиталиске қажетті еңбек күшіне ең төмен 
ақы төлеуге мүмкіндік береді. Капиталист жоғары ақы төленетін, білікті қо- 
лөнершілердің орнына төмен жалақысы бар, біліктілігі жоқ жұмыскерлерді 
пайдалана алады. Капитализмнің логикасына сүйене отырып, жүмыс беруші- 
лер жұмысшылардың еңбегін біртіндеп арзандатуға тырысады, бүл Бравер- 
манның «қарапайым еңбек» деп атаған түжырымына алып келеді.

Мамандандыру капиталистер мен менеджерлерге өздерінің жұмысында 
бақылау қүралы ретінде жеткілікті емес. Тағы бір маңызды қүрал -  ғылыми 
техника, оның ішінде ғылыми басқару секілді бұл ғылымды баскарма атынан 
еңбек бақылауына қолдануға тырысады. Браверманға ғылыми басшылық -  
«қашықтанған еңбекті қалай жақсы басқаруға болатын» ғылым (1974:90). 
Ғылыми басқарма көптеген жүмысшылардың бір шеберханадағы жүмысын 
бақылауға -  жүмыс күнінің ұзақтығын белгілеуге, қызметкерлердің жүмы- 
сына тікелей бақылау жасауға, жүмыс ережесін бүзуды қадағалауға (мысалы, 
сөйлесуді) және минималды өндіріс деңгейін бекітуді бақылауға бағытталған 
кезеңдерден түрады. Түтастай алғанда, «цызметкерге нацты жцмысты крлай 
істеу цажеттілігін бцйыру» арқылы ғылыми басшылық бақылауға өз үлесін 
қосты (Braverman, 1974:90). Мысалы, Браверман көмір қазуға арналған FW 
Taylor’s-тің (Kanigel, 1997) ертеректегі жүмысы туралы талқылады, оны пай- 
далану үшін қандай күрек түрін қолдану керегін, күрек көмір қорына ену үшін 
қалай түру жолдарын және әр қозғалыста қанша көмір алуға болатыны тура
лы ережелерді ойлап тапты. Басқаша айтқанда, Тейлор еңбек процесін толық 
бақылауды қамтамасыз ететін әдістер әзірледі. Жүмысшыларға барынша аз 
дербес мүмкіндіктер берілді, осылайша, ақыл-ой мен оқу-әдістемелік нүсқау- 
лар бөлінісі жасалды. Басқарма еңбек процесінің әрбір кезеңін басқару үшін 
жүмысқа қатысты білімдер монополиясын пайдаланды. Ақыр соңында, бүл 
жүмыста ешқандай маңызды біліктілік, мазмүн немесе білім қалған жоқ. Ше- 
берлік мүлдем жойылды.

Браверман техниканы жұмысшыларды бақылау қүралы ретінде де қарас- 
тырып көрді. Қазіргі заманғы техника «қүралға және/немесе жұмысқа ма- 
шинаның қүрылымы арқылы түрақты қозғалыс берілгенде» пайда болады 
(Braverman, 1974:188). Шеберлік жүмысшыда қалып қоймайды, ол машинаға 
орнатылған. Жүмыс процесін бақылаудың орнына жүмысшылар машинамен 
басқарылады. Осылайша, машиналар қызметін басқару жүмысшыларды бас- 
қарудан гөрі оңайырақ.

Браверман жүмысты мамандандыру, ғылыми басқару және машиналар 
секілді механизмдер арқылы басшылық қызметкерлері бақылауды күшей- 
те алады дейді. Бүл пайдалы түсінік болса да, әсіресе бақылауға баса назар 
аударса да, Браверманның айрықша үлесі ретінде Маркстің еңбек процесін 
түпнүсқалық талдауы қамтымаған жүмыс күшінің секторларына осындай 
талдауды қолдануға бағытталған талпынысы болып саналады. Браверманның 
пікірінше, ақжағалылар мен қызметшілер де уақыт өте келе XIX ғасырдағы 
қолмен жүмыс істеушілерге қолданылатын бақылау процестеріне үшырайды 
(Schmutz,1996).

Браверманның мысалдарының бірі -  кеңсе қызметкерлері. Бір кездері
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мұндаи жұмысшылар қолмен жұмыс істеитшдерден өздершің кишдері, дағ- 
дылары, дайындықтары және мансаптық болашағы сияқты артықшылықтар- 
мен ерекшеленетін топ болатын (Lockwood, 1956). Алайда бүгінгі күні екі топ 
бірдей бақылау құралдарына бағынады. Осылайша, зауыт пен қазіргі заманғы 
зауыт кеңсесі арасындағы айырмашылықты ажырату оңайға соқпады, өйткені 
соңғысының жүмысшылары біртіндеп дамып келеді. Ең алдымен, кеңсе қыз- 
меткерінің жүмысы уақыт өте келе көбірек мамандана бастады. Бұл -  кеңсе 
жүмысындағы ақыл-ой мен қол еңбегінің аспектілері бөлек екенін білдіреді. 
Кеңсе менеджерлері, инженерлер мен техниктер қазір ақыл-ой еңбегін орын- 
дайды, ал «желілік» клерктер (қызметкерлері) деректерді енгізу сияқты кол- 
мен істелетін жұмыстан арғы тапсырмаларды орындамайды. Нәтижесінде осы 
жүмыс орындарына қажетті дағдылар азайып, жүмыс орындары арнайы да- 
йындықты талап етпейді.

Ғылыми басқарма кеңсені де басып алды деуге болады. Кеңсе тапсырмалары 
ғылыми тұрғыдан зерттелген және осы зерттеулердің нәтижесіне сәйкес жеңіл- 
детіліп, жоспарланып, стандартталған. Ақырында, механикаландыру кеңседе 
айтарлықтай дамыды, бірінші кезекте, компьютермен компьютерлік жабдық- 
тар арқылы маңызды қадамдар жасады.

Бүл тетіктерді кеңсе жұмыстарына қолдану арқылы менеджерлер осындай 
қызметкерлерді бақылауды әлдеқайда жеңілдетеді. Мүндай басқару тетіктерін 
кеңседе қолдану фабрикадағыдай^ мықты және тиімді болатынына сенім аз, де- 
генмен әлі күнге дейін «ақ жағалылардың зауытын» дамыту үрдісіне бағыттал- 
ған.

Браверманға да бірқатар сын-ескертпелер айтылғаны мәлім. Біржағынан, ол 
қолмен жүмыс істеу мен кеңсе жүмысы арасындағы ұқсастық дәрежесін асыра 
бағалаған сияқты. Екінші жағынан, бақылаумен айналысамын деп, капитализм- 
нің экономикалық динамикасына онша көңіл бөле алмады. Соған қарамастан, 
ол қазіргі заманғы капиталистік қоғамдағы еңбек процесі туралы түсінігімізді 
кеңейтуге айтарлықтай еңбек сіңірді. (Foster, 1994; Meiksins, 1994).

Капитал мен еңбек тақырыбы ндаты өзге зерттеулер. Басқару мәселесі Ри
чард Эдвардс үшін аса маңызды (1979). Эдвардс XX ғасырдағы жүмыс орны- 
ның өзгеру сырын бақылаудан іздейді. Маркстің ізінен ере отырып, Эдвардс 
бүрынғы және қазіргі жүмыс орнын таптық конфликтінің алаңы ретінде қа- 
растырады, бүл оның терминінде «дау-дамай жері» болып аталған. Бұл сала- 
ның төменгі жағында айтарлықтай драмалық өзгерістер болды. XIX ғасыр- 
дағы бәсекеге қабілетті капитализмде «қарапайым» басқару қолданылған, 
онда билік жеке-дара жүзеге асырылды, жүмысшыларға кеңес беру, қорлау 
не қорқыту үшін жүмыс процесіне жиі араласып отырған және жақсы өнім- 
ділік үшін сыйақы беріліп, жалдау және түрған орнында атып тастау, қызмет 
көрсетушілердің адалдығын қолдау және жақсы ниеттестік немесе, керісін- 
ше, деспот секілді басқару әрекеттері қолданылған (R. Edwards, 1979:19). 
Көптеген шағын бизнесте бүл бақылау жүйесі жалғасса да, қазіргі заманғы 
ауқымды ұйымдар үшін тым қатыгездік болды. Осындай ұйымдарда қара- 
пайым бақылау түлғасыз, техникалық және бюрократиялық басқарудың 
неғүрлым күрделі механизмдерімен ауыстырылды. Қазіргі заманда қызмет- 
керлерді жұмыс істейтін технологиялар арқылы басқаруға болады. Бүған 
классикалық мысал ретінде, автокөлік құрастыру желісін айтсақ болады, 
онда жүмысшылардың әрекеттері желінің үзіліссіз қажеттіліктерімен анық-
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талады. Тағы бір мысал: қызметкердің қаншалықты жұмыс істейтінін және 
қаншалықты қателесетінін нақты қадағалауға болатын заманауи компьютер 
бар. Қазіргі заманғы қызметкерлер де қадағалаушылар ұйымының жеке ба- 
қылауымен емес, бюрократияның жеке ережелерімен бақыланады. Капита
лизм үнемі өзгеріп келеді және онымен бірге жұмысшылар да жаңа әдіспен 
бақыланып басқарылады.

Сондай-ақ Майкл Буравойдың (1979) жұмысын және капиталистік жүйе- 
дегі жұмысшылардың неге соншалықты еңбек ететініне қызығушылығын атап 
өтуге болады. Ол Маркстің түсіндіруі бойынша, мұндай қиын жұмыс мәжбүр- 
леудің нәтижесі екенін қабылдамайды. Кәсіподақтардың пайда болуы және 
баска да өзгерістер өнеркәсіптің өз еркімен билеп-төстезпн жойды. «Мәжбүр- 
леу жұмысшылардың цехтағы жүмыс орнына келгенде не істегенін түсіндіре 
алмады» (Burawoy, 1979:хіі). Буравойдың ойынша, ішінара жүмысшылар ка- 
питалистік жүйеде жұмыс істеуге келіседі және, ең болмаса, келісімнін бір бө- 
лігі жүмыс орнында жасалады.

Біз Буравойдың көзқарастарын зерттеуінің бір аспектісінен көре аламыз. 
Бұл аспект -  жүмысшылардың жүмыс орында ойнайтын ойындары мен жал- 
пы алғанда, олардың дамытатын бейресми практикалары. Сарапшылардын 
көбі оларды иеліктен айыруға және жұмысқа байланысты басқа да наразылық- 
тарды төмендету барысындағы жүмысшылардың күші ретінде қарастырады. 
Бұдан басқа олар әдетте қызметкерлерді басшылыққа қарсы түратын әлеумет- 
тік тетік деп есептеді. Керісінше, Буравой бұл ойындар «әдетте тәуелсіз, баска- 
руга карсы» емес деп корытындылайды (1979:80). Іс жүзінде, «басшылык, кем 
дегенде төменгі денгейде, ойын үйымдастыруда ғана емес, оның ережелерін 
сактауды камтамасыз етуге де катысады» (1979:80). Басшылыкка, ұйымға не- 
месе, сайып келгенде, капиталистік жүйеге карсы түрудын орнына бүл ойын
дар шын мәнінде оларды колдайды. Біріншіден, ойыншылар өзара жалпыға 
ортак ойын ережелерін аныктайтын әлеуметтік катынастар жүйесі (билеуші 
менеджер жұмысшы) туралы келісім жасайды. Екіншіден, менеджерлер мен 
жұмысшылар ойынға катыскандыктан, ойынға жауап беретін антагонистік 
әлеуметтік катынастар жүйесі жасырын калады.

Буравойдын пайымдауынша, белсенді ынтымактастык пен келісімді ка- 
лыптастырудын мұндай әдістері кызметкерлердің табыска жету үшін ынты- 
мактастығын күшейтуге Караганда әлдекайда тиімді (мысалы, ынтымактас
тык жасамайтын адамдарды жұмыстан шығару сиякты). Акырында Буравой 
мүндай ойындар мен баска бейресми практикалар кызметкерлердің жүйеге 
мойынсұнуына, сондай-ак табыстың үнемі өсіп отыруына өз үлесін косады 
деп есептеді.

Фордизм және постфордизм

Экономикалык бағыттағы марксистердің ең соңгы мәселелерінің бірі -  «біз 
«фордизмнен» «постфордизмге» көшудің куәсі болдык па?» деген сауал 
(А. Amin, 1994; Кіеіу, 1998; Wiedenhoft, 2005). Бұл алаңдаушылык заманауи 
кезеңнен постмодернистік коғамга өтіп кеткеніміз туралы үлкен мәселеге бай
ланысты туындады (Gartman, 1998). Осы мәселені біз жалпы (17-тарау), сон- 
дай-ак казіргі заманауи теорияшыл-марксистер (осы тараудың соңында) калай 
карастыратынын талкылаймыз.

Жалпы, фордизм заманауи дәуірге, ал постфордизм сонгы постмодерн
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дәуірімен байланысты (фордизмге деген марксистік қызығушылық жаңа емес,
Gramsci [1971] 1931 жылы бұл туралы эссе жазды).

Фордизм, әрине, Генри Фордтың ойлап тапқан идеяларымен, принциптері- 
мен және жүйелерімен байланысты. Форд, әдетте, қазіргі заманғы жаппай өн- 
діріс жүйесін дамытуға, ең алдымен, автокөлік қүрастыру желісін қүру арқылы 
келеді. Фордизммен байланысты келесі сипаттамаларды атауға болады:

-  біртекті өнімнін жаппай өндірісі;

-  инструменталды сызық сияқты икемді емес технологияларды қолдану;

-  стандартталған жүмыс тәртібін (Taylorism) қабылдау;

-  өнімділіктің артуы «масштаб эффектісі», сондай-ақ деквалифика
ция, интенсификация және еңбек гомогенизациясы арқылы іске асады 
(Clarke, 1990:73);

-  бүқаралық жүмысшылар мен бюрократиялық кәсіподақтардыц пайда 
болуы;

-  кәсіподақтармен біртүтас жалақы туралы келіссөздер пайда мен өнімді- 
лікті арттырады;

-  бүқаралық өндірістердін тұтыну үлгілерін гомогенизациялау, нәтиже- 
сінде гомогенделген өнімдер нарығының өсуі;

-  кәсіподақ арқылы жалақының өсуі, жаппай өндірілген өнімнің артуына 
деген сүранысты тудырады;

-  кейнстік макроэкономикалық саясат пен енбек нарығын реттейтін 
өнімдер нарығы, мемлекет тарапынан үжымдық келіссөздер арқылы 
реттелінеді;

-  өнеркәсіп талап ететін жаппай жүмысшыларды дайындайтын оқу орын- 
дары (Clarke, 1990:73).

XX ғасырда фордизм, әсіресе Құрама Штаттарда өркендеп, өз шегіне жет- 
ті. 1970 жылдары, яғни 1973 жылғы мүнай дағдарысы, америкалық автомобиль 
индустриясынын бәсецдеуі және жапон әріптестерінің қарқынды дамуынан 
кейін төмендей бастады. Нәтижесінде біз фордизмнің қүлдырауына және пост- 
фордизмнің үстемдік қүрғанына куә боламыз:

-  бұқаралық өнімдерге деген қызығушылықтың төмендеуі, әсіресе сәнде 
және сапада жоғары мамандандырылған өнімдерге қызығушылықтың ар- 
тыуымен бірге жүреді;

-  қосымша мамандандырылған өнімдер қысқа өндіріс процестерін талап 
етеді, бүл аз мөлшердегі өндірістік жүйелердің пайда болуына әкеледі;

-  жаңа икемді өндіріс заманауи технологиялардьщ пайда болуымен табыс 
табады;

23-253
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-  заманауи технологиялар қызметкерлерден өз кезегінде әртүрлі дағдылар- 
ды, үздік оқытуды, үлкен жауапкершілікті және автономияны талап етеді;

-  өндіріс барынша икемді жүйелер арқылы басқарылуы керек;

-  үлкен, икемсіз бюрократияны икемді жүмыс істеу үшін айтарлықтай өз- 
герту қажет;

-  бюрократияға үшыраған кәсіподақтар (және саяси партиялар) енді жаңа 
және өте сараланған еңбек күшінің қызығушылықтарын, мүдделерін та- 
лапқа сәйкес қорғамайды;

-  орталықтандырылмаған үжымдық келіссөздер орталықтандырылған ке- 
ліссөздерді ауыстырады;

-  қызметкерлер адам ретінде барынша саралана түседі және сараланған әр- 
түрлі тауарларға, өмір салты мен мәдениет мекемелеріне мүқтаж болады;

-  орталықтандырылған мемлекет жалпы халықтың түрлі қажеттіліктерін 
қанағаттандыра алмайды (мысалы, денсаулық, әл-ауқат, білім) осыған 
сай дифференциалды, икемді мекемелер қажет (Clarke, 1990:73-74).

Егер фордизмнен кейінгі постфордизмге ауысудың нәтижелерін қоры- 
тындылау қажет болса, ол гомогендіктен гетерогендікке көшу түрінде си- 
патталады. Бұл жерде екі негізгі мәселе бар. Біріншіден, фордизмнен пост
фордизмге кошу болды ма (Pelaez and Holloway, 1990)? Екіншіден, пост
фордизм фордизмге байланысты мәселелерді шешеді деген үміт бар ма?

Біріншіден, эрине, фордизммен постфордизм арасындагы анық тарихи 
үзіліс болған жоқ (S. Hall, 1988). Постфордизмнің қазіргі заманғы элемент- 
тері заманауи әлемде пайда болғанын мойындағымыз келсе де, фордизм эле- 
менттерінің жоғалып кетпейтіні және ары қарай сақтала беретіні анық.

Мысалы, «McDonaldism» дейтін фордизммен үқсас көптеген қасиетке 
ие құбылыс қазіргі қоғамда керемет қарқынмен өсіп келеді. Fast-food мей- 
рамханасының үлгісі негізінде «McDonaldism» қағидалары қоғамның көп 
салаларында қолданылады (Ritzer, 2013).

«McDonaldism» (макдональдизм) фордизмнің өзіне үқсас көптеген бел- 
гілерімен біртектес: ол да қатаң технологиялармен, стандартталған жүмыс 
тәртібімен, буферизациямен, еңбекті гомогенизациялаумен (тұтынушы- 
мен), жаппай жұмысшымен, түтынуды гомогенизациялаумен т.б сипаттар- 
мен ерекшеленеді. Осылайша фордизм қазіргі заманауи әлемде де бар, бірақ 
ол макдональдизмге ауысқан. Сонымен қатар классикалық фордизм, мыса
лы, жинақтық сызық түрінде, америкалық экономикада айтарлықтай өз мә- 
нін сақтаған.

Екіншіден, егер постфордизм бізбен бірге өмір сүріп отыр деген идеяны 
мойындасақ, ол қазіргі заманғы капиталистік қоғамның мәселелерін шеше 
ала ма? Кейбір неомарксистер (және капиталистік жүйенің көптеген жақ- 
таушылары [Womack, Jones and Roos, 1990]) оған зор үміт артады: «Пост
фордизм негізінен болашақ капиталистік дамуда әлеуметтік демократия- 
нын қүтқарушысы болады» (Clarke, 1990:75). Дегенмен бұл тек үміт қана



8-тарау • Неомарксистік теорияның әралуандығы 329

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАИН
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Иммануил Валлерстайн Африкада сарапшы ретінде 
1960 жылдары көпшілікке танылғанмен, әлеуметта- 
нудағы ең маңызды үлесі -  The Modern World-System 
(«Модерн әлем-жүйесі») атты кітабы ([1974] 2011). Бұл 
кітап бірден зор табысқа жетті. Әлемдік даңққа ие бо- 
лып, дүние жүзінің он тіліне және Брайль қарібіне ау- 
дарылды.

1930 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келген Валлерстайн 
өзінің барлық ғылыми атағын, сонымен қатар 1959 
жылы докторлық дәрежесін Колумбия университетінен 
алған. Одан кейін Колумбияда оқытушы болып қызмет 
атқарды. Көп жылдардан кейін, тағы да Монреальдағы 
Макгилла университетінде бес жыл қызмет істеп, 1976 
жылы Бингемтондағы Нью-Йорк мемлекеттік универ- 
ситетінің әлеуметтану ғылымының беделді профессо- 
ры атанды.

Валлерстайн 1975 жылы «Модерн әлем-жүйесі» кітабының бірінші томы үшін Сорокин атындағы 
беделді сыйлыққа ие болды. Сол уақыттан бастап, осы тақырып бойынша жұмысын жалғастыр- 
ды және бірнеше мақала жазып,1914 жылға дейінгі әлемдік жүйені талдау жайлы қосымша үш 
том дайындады.

Шын мәнінде, талдаудың бұл тәсілі ерекше назар аудартады, оған деген қызығушылық әлі жал- 
ғасып келеді және бұл жұмыстың өзіне қарағанда маңыздырақ болды. Әлемдік жүйенің тұжы- 
рымдамасы әлеуметтанудағы ой-пікірмен зерттеудің басты бағыты болып табылады, оған азда- 
ған ғалымдар ғана үміткер болуы мүмкін. Көптеген әлеуметтанушылар қазіргі уақытта әлемдік 
жүйе туралы зерттеулер жүргізіп, теориялықтұрғыдан Валлерстайнды сынап жатыр, бірақ олар- 
дың барлығы өз идеяларының генезисінде оның маңызды рөл атқарғанын айқын мойындайды 
(Chase-Dunn, 2005a).

Әлемдік жүйенің тұжырымдамасы мәні зор еңбек болып табылса да, одан гөрі Валлерстайн- 
ның теориялық тұрғыдан тарихи зерттеулерді жандандырудағы рөлі айрықша маңызды еді. 
Әлеуметтанудың алғашқы жылдары Маркс, Вебер және Дюркгейм секілді зерттеушілердің ең 
негізгі еңбектерінің маңызды бөлігінде әртүрлі сипат болды. Алайда соңғы жылдары көптеген 
әлеуметтанушылар осындай зерттеулерді жүргізуден және сауалнама мен сұхбат сияқты икемді 
әдістерді қолданудан бас тартты. Бұл әдістер тарихи әдістерге қарағанда тезірек және ыңғайлы, 
алынған деректерді компьютер арқылы талдау оңайырақ болады. Осындай әдістерді қолдану 
тарихқа бағдарланған білімнің кең ауқымын емес, техникалық білімнің тар шеңберін талап ете- 
ді. Сонымен қатар теориялар сауалнамалар мен сұхбаттардың көмегімен зерттеулер жүргізуде 
салыстырмалы түрде шамалы рөл атқарады. Валлерстайн тарихи зерттеулерге қызығушылықты 
қалпына келтіруге тырысқан ғалымдардың бірі болды.

және кейбір бақылаушылардың пайымдауынша, кез келген жағдайда пост- 
фордизмнің сенім артатын нирванас болмауы әбден мүмкін.

Жалпы, жапон моделі (1990 жылдары жапон индустриясының қарқынды 
төмендеуімен) постфордизмнің негізі деп саналады. Алайда жапон индуст- 
риясының зерттеу нәтижелері (Satoshi, 1982) және жапондық басқару әдісте- 
рін қолданатын америкалық салаларда (Parker and Slaughter, 1990) осы жү- 
йелермен байланысты үлкен қиындықтар бар екенін және олар тіпті жүмыс-
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керді пайдалану деңгейін арттыруға қызмет етуі мүмкін болатынын көрсетеді. 
Паркер мен Слотер (Parker and Slaughter) Америка Құрама Штаттарында (және 
Жапонияда әлдеқайда нашар) қолданылатын жапониялық бұл жүйені «жап- 
пай күйзелістік басқару» деп атайды:

«Мақсат -  жүйені үзу нүктесінде резеңке таспа сияқты созу» (1990:33). 
Басқа заттармен қатар дәстүрлі америкалық желілерге қарағанда жүмыс тез 
арада жеделдетіліп, желіден қалыспау үшін жүмысшыларға зор ауыртпа- 
шылық түсетіндіктен, үлкен ерлікпен жүмыс істеуге тура келеді. Түтастай 
алғанда, Левидоу жаңа, постфордизмдік жүмысшыларды «олар зауыт жұ- 
мысшылары болсын, бөренелер саудасы үйінде жүмыс істейтіндер болсын, 
жекешелендірілген қызметшілер немесе тіпті политехникалық оқытушылар 
болсын, көбіне төменгі нақты жалақыға бола, өздерінің өнімділігін арттыру 
үшін үнемі қысымға үшырап отырады» деп сипаттайды (1990:59). Мысалы, 
капитализмнің мәселелерін шешудің орнына, постфордизм капиталистердің 
қызметкерлерді қанаудың неғүрлым арттыра түсетін қасақана жаңа фазасы- 
на айналуы мүмкін.

Тарихи бағдарланған марксизм

Тарихи зерттеулерге бағдарланған марксистер марксизмнін тарихшылдыққа қа- 
тысты алаңдаушылығына адал екенін дәлелдейді. Маркстің тарихи-зерттеулері 
ішіндегі ең атақтысы коғамның капитализмге дейінгі экономикалық формация- 
ларын зерттеу болды ([1857-1858] 1964). Марксистік көзқарас бойынша, тарихи 
жүмыстың айтарлықтай бөлігі өтіп кеткен (мысалы, S. Amin, 1977; Dobb, 1964; 
Hobsbawm, 1965). Бүл бөлімде тарихи бағытты бейнелейтін жүмыс мүше- 
сімен -  Иммануил Валлерстайннын ([1974] 2011, [1980] 2011, [1989] 2011, 
1992, 1995, 2011 ж., Чейз-Данн, 2001, 2005а; Dunn және Inoue, 2011) қазіргі 
заманғы әлемдік жүйе жөніндегі зерттеулерімен жақын танысамыз (Chase- 
Dunn, 2005b).

Модерн әлем-жүйесі

Валлерстайн марксистік ойшылдардың көпшілігі пайдаланатын бірліктерден 
бөлек, талдау бірлігін таңдады. Ол жүмысшыларға, таптарға, тіпті Штаттарға 
қараған жоқ, өйткені олардың аясы мақсаттарын айқындауға тарлық етті. Онын 
орнына ол саяси немесе мәдени шекаралармен шектелмеген, енбек бөлінісін 
қамтитын кең экономикалық бірлікті қарастырды. Валлерстайн осы бірлікті 
әлемдік жүйенің түжырымдамасынан тапты, ол шекаралар жиынтығы мен бел- 
ғілі бір өмір сүру деңгейі бар өзіндік әлеуметтік жүйе болып табылады, яғни 
ол мәңгілік созылмайды. Ол көптеғен әлеуметтік қүрылымдар мен мүшелік 
топтардан түрады. Дегенмен Валлерстайн жүйені біртұтас ұстап тұру туралы 
консенсус түрғысынан анықтауға бейім болмады. Керісінше, ол жүйені ажыра- 
мас кернеудегі түрлі күштер бірге үстап түрғанын көрді. Бүл күштер әрдайым 
жүйені ажырату үшін әрекет етуі мүмкін.

Валлерстайн қазіргі уақытта әлемдегі жүйенің тек екі түрі болғанын айтады. 
Бірі -  ежелгі Рим үлгісіндеғі әлемдік империя. Екіншісі -  заманауи капита- 
листік әлемдік экономика. Әлемдік империя саяси (және әскери) үстемдікке 
негізделсе, ал капиталистік әлемдік экономика экономикалық үстемдікке не-
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гізделген. Капиталистік әлемдік экономика бірнеше себептермен әлемдік им- 
периядан гөрі тұрақты болып есептеледі. Бір жағынан, оның кең базасы бар, 
себебі ол көптеген мемлекетті қамтиды. Екінші жағынан, ол экономикалық тұ- 
рақтандыру үдерісіне ие. Капиталистік әлем экономикасындағы жеке саяси құ- 
рылымдар шығындардың барлығын өтейді, ал экономикалық пайда жеке қолға 
таратылады. Валлерстайн үшінші әлемдік жүйені, әлеуметтік әлем цкіметінің 
болу мцмкіндігін болжайды. Капиталистік әлемдік экономика саяси секторды 
экономикалық сектордан бөлетін болса, әлеуметтік әлем экономикасы оларды 
реинтеграциял ай д ы.

Негізгі географиялық аймақ капиталистік әлемдік экономикада үстемдік 
етеді және жүйенің қалған бөлігін пайдаланады. Периферия шикізатты ядроға 
жеткізетін және оны пайдаланатын аймақтардан тұрады. Жартылай перифе
рия -  қалдық санат, қанаушыларды және қаналатындар арасындағы көптеген 
аумақтардың жиынтығын қамтиды. Басты мәселе Валлерстайн үшін қанаудың 
халықаралық бөлімі мемлекеттік шекаралармен емес, әлемдегі экономикалық 
еңбек бөлінісі арқылы анықталады.

Валлерстайнның The Modem World-System («Модерн әлем-жүйесі») еңбе- 
гінін бірінші томында ([1974] 2011) әлемдік жүйенің пайда болуы шамамен 
1450-1640 жылдар аралығын қамтиды. Бұл дамудын маңыздығы саясидан 
(және сәйкесінше әскери) экономикалық басымдыққа ауысуында жатыр. Вал
лерстайн экономиканы саясатқа қарағанда әлдеқайда тиімді және мейлінше 
қарабайыр үстемдік қүралы ретінде көрді. Саяси құрылымдар өте қиын, алай- 
да экономикалық қанау «үстемдікті төменгі таптардан жоғарғы таптарға, шет- 
кіден орталыққа дейін, көпшіліктен азшылыққа дейін арттыруға мүмкіндік 
береді» (Wallerstein, [1974] 2011:15-16). Қазіргі дәуірде капитализм әлемдік 
экономиканың өсуі мен дамуына негіз болды, бұл біртүтас саяси қүрылымнын 
көмегінсіз жүзеге асырылды. Капитализмді саяси үстемдіктің экономикалық 
баламасы ретінде қарастыруға болады. Ол саяси эксплуатацияда қолданыла- 
тын негүрлым қарапайым әдістерге қарағанда, экономикалық артықшылықтар 
арқылы көбірек ықпал ете алады.

Валлерстайн феодализмнін «күйреуінен» капиталистік әлемдік экономика- 
нын пайда болуына дейін үш нәрсе қажет деп санайды; қанау мен отарлау арқы- 
лы географиялық кеңею, аймақ үшін (мысалы, ядро, периферия) түрлі бақылау 
әдістерін әзірлеу, әлемдік экономика, дамушы капиталистік әлемдік экономи
каны н негізгі тірегі болуы тиіс күшті мемлекеттердің дамуы.

Олардың әрқайсысын өз кезегімен талдап көрейік.

Географиялық кеңею. Валлерстайн халықтар арасындағы географиялық кеңею 
басқа екі кезен үшін міндетті шарт деп санайды. Португалия шетелдерде барлау 
жүмыстарына жетекшілік етуді өз қолына алды және бұган басқа да еуропалық 
елдер қосылды. Валлерстайн белгілі бір елдер туралы немесе жалпы Еуропа ту- 
ралы айтуға сескенетін. Ол өзінін қызығушылықтары үшін әрекет етіп жүрген 
адамдар тобы арқылы жасалынған шекарадан тыс кеңеюді көргісі келді. Эли- 
талық топтар, мысалы дворяндар, әртүрлі себептер бойынша шетелде кенейтуді 
қажет етті. Біріншіден, олар феодалдық экономиканын қүлдырауымен туында- 
ған жаңа таптық қақтығысқа душар болды. Құл саудасы оларды капиталистік 
экономиканы қүруга қажетті жұмыс күшімен қамтамасыз етті. Екіншіден, ке- 
ңейту оларды әртүрлі шикізат түрлерін -  алтын құймаларын, азық-түліктерді 
және шикізаттарды арттыруға қажетті түрлі тауарлармен қамтыды.
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Дүниежүзілік еңбек бөлінісі. Географиялық кеңеюден кейін әлем келесі ке- 
зеңге -  еңбек әлемінің бөлінуіне дайындалды. XVI ғасырда капитализм әлемді 
басқаратын негізгі әдіс ретінде статизмді алмастырды, бірақ капитализм әлем- 
де біркелкі дамыған жоқ. Валлерстайн, шын мәнінде, капиталистік жүйенің 
біртектілігі оның біркелкі дамымағанына негізделгенін айтты. Марксистік ба- 
ғытты ескере отырып, Валлерстайн мұны келісілген тепе-теңдік деп ойлама- 
ған, керісінше, басынан бастап конфликтіге толы болатын деп айтады. Капита- 
листік дүние жүйесінің әртүрлі бөліктері ерекше арнайы функциямен маман- 
дандырыла бастаған; еңбек күшін дамытуға, азық-түлікті өндіруге, шикізатпен 
қамтамасыз етуге және өнеркәсіпті ұйымдастыруға маманданды. Сонымен 
қатар әртүрлі аймақтар да белгілі сала қызметкерлерінің түрлерін дайындау- 
ға маманданған. Мысалы, Африка қүлдарды шығарған; Батыс және Оңтүстік 
Еуропаның көптеген шаруа қожалығында фермерлер болған; Батыс Еуропада 
жалдамалы қызметкерлердің, басқарушы таптардың және басқа да білікті, қа- 
дағалаушы қызметкерлердің орталығы болды.

Түтастай алғанда, халықаралық еңбек бөлінісінің үш бөлігінің әрқайсысы 
еңбекті бақылау режимі бойынша ерекшеленді. Ядро бос жүмыс күшіне ие 
болды, периферия мәжбүрлі еңбекпен сипатталды, ал жартылай периферия 
нағыз бірлесіп қолдану орталығы болды. Валлерстайн капитализм кілті білікті 
жүмысшыларға арналған еркін еңбек нарығында және перифериялық аймақ- 
тарда біліктілігі томен жүмысшыларға арналған мәжбүрлі еңбек нарығында 
үстем болатын ядрода жатыр деп пайымдайды. Мүндай қисын капитализмнін 
мәні (essence) болады. Егер бүкіл әлемде еркін еңбек нарығы даму керек болса, 
онда бізде социализм дамиды.

Әлемнің кейбір өңірлерінде шағын артықшылықтарды дамытудан бас- 
тайды, олар кейінірек үлкен артықшылықтарға ие болу үшін негіз есебінде 
қолданылады. XVI ғасырда, ең алдымен, Батыс Еуропаның негізгі аумағы, 
қалалардын дамуына байланысты салалар дамыды және саудагерлердін 
маңызы арта түскендіктен, онын артықшылықтарын тез өрістетті. Ол сон- 
дай-ақ кең ауқымды қызмет түрлерін дамыту арқылы өз қызмет аясын ке- 
нейтуге көшті. Сонымен қатар оның қызметінің әрқайсысы тиімдірек болу 
үшін қызметтер жақсы мамандандырылды. Керісінше, периферия тоқтап, 
Валлерстайн «моно-мәдениет» деп атаған, бірыңғай сараланған қоғамға жа- 
қындай түсті.

Негізгі мемлекеттердің дамуы. Әлемдік жүйе дамуының үшінші кезеңі саяси 
секторды және түрлі экономикалық топтардың мемлекеттік қүрылымдарын 
03 мүдделерін қорғауға және дамытуға қалай қолданатынын қарастырады. 
Шынайы монархиялар батыс Еуропадағы капитализмнің дамыған кезенімен 
сәйкес уақытта пайда болды. XVI-XVIII ғасырлар аралығында мемлекет- 
тер Еуропадағы орталық экономикалық субъектілер болды, бірақ кейінірек 
экономикалық орталыққа кошті. Негізғі бағыттардағы күшті мемлекеттер 
капитализмді дамытуда манызды рол атқарды және сайып келгенде, озіндік 
күйреуінің экономикалық базасын қамтамасыз етті. XVI ғасырда еуропалық 
мемлекеттер басқалармен қатар бюрократиялық жүйелерді оркендету, кеней- 
ту және қоғамдағы монополияны қүру, бірінші кезекте, ішкі әскерді дамытып, 
ішкі тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін олардың қызметін заңдылыққа ай- 
налдыру арқылы нығайтты. Неғізгі аймақтың жай-күйін күшті саяси жүйелер 
дамытқанмен, периферия, сәйкесінше, әлсіз аймақтарды дамытқан.
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Кейінгі зерттеулер. The Modem World-System («Модерн әлем-жүйесінің») 
екінші томында Валлерстайн ([1980] 2011) әлемдік экономиканың 1600-1750 
жылдардағы шоғырландыру тарихын талқылау мәселесін көтерді. Бұл еуропа- 
лық дүниежүзілік экономиканың айтарлықтай кеңею кезеңі емес еді, бірақ осы 
жүйеде бірқатар елеулі өзгерістер болды. Мысалы, Валлерстайн Нидерланды 
ядросының өсуі мен кейінгі қүлдырауын талқылады. Кейінірек ол екі негізгі 
мемлекет -  Англия мен Франция арасындағы конфликтіні, сондай-ақ Англия- 
ның соңғы жеңісін талдады. Периферияда Валлерстайнның егжей-тегжейлі 
сипаттамалары испандық Американың циклдік жай-күйін қамтиды. Жарты- 
лай периферияда біз Испанияның қүлдырауы мен Швецияның өркендеуін ба- 
қылаймыз.

(Модерн әлем-жүйесінің) үшінші томында Валлерстайн ([1989] 2011) өзі- 
нің тарихи талдауын 1840 жылдарға дейін жеткізеді. Валлерстайн 1730-1840 
жылдар аралығындағы үш оқиғаны -  Индустриялық революцияны (ең алды- 
мен Англияда), Француз революциясын және Америкадағы еуропалық отар- 
лар тәуелсіздігін қарастырады. Онын пікірінше, олардың ешқайсысы әлемдік 
капиталистік жүйенің негізгі мәселесі болмаған, керісінше, олар «одан әрі шо- 
ғырландыру және нығаю» болып көрінген (Wallerstein, [1989] 2011:256).

Валлерстайн Англия мен Франция арасындагы ядроның үстемдігі үпіін кү- 
рес туралы тақырыпты жалғастырады. Алдыңғы талдау кезеңінде дүние жүзі 
экономикасы тоқтап қалса, қазір ол кеңейе түсті және Ұлыбритания индус- 
трияландыруды тездетіп, ауқымды салаларға үстемдік ете бастады. XVIII га- 
сырда Францияның өнеркәсіптік аймақта үстемдікке ие болғанына қарамастан, 
Англия қарқынды дамып алға озды. Француз революциясы әлемдік капита- 
листік жүйенің дамуында, әсіресе феодализмнің үзаққа созылған мәдени қүн- 
дылықтарынан ірге ажыратуда, сондай-ақ мәдени-идеологиялық жүйені эко- 
номикалық және саяси шындыққа сәйкестендіруге көмектесуде маңызды рөл 
атқарды (төменде IV том талқылауын қараңыз). Алайда төңкеріс, сол сияқты 
Наполеонның ережелері мен соғыстар Францияның индустриялық дамуына 
кедергі келтірді. Осы кезеңнің аяғында «Үлыбритания әлемдік жүйеде піын 
мәнінде гегемониялық үстемдікке ие болды» (Wallerstein, [1989] 2011:122).

1750-1850 жылдар аралығындағы уақыт кезеңі әлемдік экономиканың пе- 
рифериясына (Үндістанның субконтиненті, Османлы және Ресей империясы, 
Батыс Африка) жаңа аймақтардың енуімен сипатталды. Бүл аймақтар Валлер- 
стайнның әлемдік жүйенің «сыртқы аумағы» деп аталатын бөлігі болды және 
осылайша жүйеге қатысы бар дегенмен, бірақ ондай жүйенің өзі болмады. 
Сыртцы аймацтар -  әлемдік экономика тауарларын қажет еткен, бірақ негізгі 
елдерден өндірілетін тауарлардың өзара импортына қарсы түра алатындар. Осы 
сыртқы аймақтарды біріктіру нәтижесінде сыртқы әлемге жақын елдер әлемдік 
жүйеге тартылды. Осылайша, Үндістанды біріктіру Қытайдың периферия бө- 
лігіне айналуына ықпал етті. XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында 
инкорпорацияның қарқыны үдеп, «бүкіл әлем, тіпті капиталистік әлемдік эко- 
номикадағы ешқандай бөлікке кірмеген аймақтар да тартылды» (Wallerstein, 
[1989] 2011:129).

Әлемдік экономикаға енудегі қысым қосылған мемлекеттерден емес, «әлем- 
дік экономиканың қажеттілігінен, оның өз шекарасын кеңейту қажеттілігінен, 
өзі әлемдік экономикадағы қысымның ішкі факторы болуы себепті» туындай- 
ды (Wallerstein, [1989] 2011:129). Сонымен қатар инкорпорация процесі күрде- 
лі емес, бірте-бірте пайда болатын процесс.
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Валлерстайн ([1989] 2011:170) марксизмнің экономикалық бағытына су- 
йене отырып, әлемдік экономиканың бір бөлігіне айналуы «міндетті түрде», 
қатысушы мемлекеттердің саяси құрылымдарының мемлекетаралық жүйенің 
бір бөлігі болуы тиіс екенін білдіреді. Осылайша, біріккен аймақтардағы мем- 
лекеттер осы мемлекетаралық саяси жүйенің бір бөлігіне айналып, жаңа саяси 
нысандармен алмастырылуы немесе осы саяси жүйенің бөлігі болған мемлекет- 
тер қатарына енуі мүмкін.

Қосылу үдерісінің соңында пайда болған мемлекеттер мемлекетаралық жүйенің 
бөлігі болып қана қоймай, сонымен бірге олар экономикалық мүдделерін сырт- 
қы араласудан қорғай алатындай қауқарлы болуы тиіс. Алайда олар тым күшті 
болмау керек, яғни олар капиталистік әлемдік экономика талаптарына сәйкес 
әрекет етуден бас тарта алатындай дәрежеде қуатты болмау қажет.

Ақырында, Валлерстайн Солтүстік және Оңтүстік Америкадағы 1750-1850 
жылдардағы отарлықтан азат етілу жайын зерттейді. Бұл Американың ¥лы- 
британия, Франция, Испания және Португалия бақылауынан шыққаны тура- 
лы деректі нақтылайды. Бүл отарлықтан азат етілу әсіресе Қүрама Штаттарда, 
сонымен бірге әлемдік капиталистік жүйенің кейінгі дамуында үлкен серпін 
туғызуы тиіс еді.

Аз уақыт бүрын Валлерстайн Centrist Liberalism Triumphant («Модерн әлем- 
жүйесінің») (2011а) «Орталықтандырылған либерализм триумфы (салтана- 
ты)» деп аталған төртінші томын жариялады. Бүл шығарма 1789-1914 жылдар 
аралығын қамтиды. Капиталистік әлемдік экономиканың саяси және эконо- 
микалық кұрылымдарының пайда болуын сипаттайтын алдыңғы томдардан 
айырмашылығы -  бүл томда капиталистік әлемдік экономика идеологиясы- 
ның пайда болуы сипатталады. XIX ғасырға дейін «әлемдік жүйенің саяси эко- 
номикасы мен оның дискурстық риторикасы» арасында айырмашылық болды 
(2011а:277). Бүдан бүрынғы қүрылымдық жетістіктерді нығайту үшін әлемдік 
жүйе де заңды идеологияны талап етті. Валлерстайн бұл идеологияны геомәде- 
ниет деп атайды: «Геомәдениетте біз бүкіл әлемде кеңінен айқын және жасы- 
рын таралған қүндылықтарды ескереміз» (2011а:277). IV томда XIX ғасырдың 
ортасында орталық либерализм заманауи әлемдік жүйенің геомәдениеті ретін- 
де сипатталады.

Француз төңкерісінен кейін пайда болып, орталықтандырылған либера- 
лизмнің әлемдік капитализмнің геомәдениеті ретінде табысты болатыны кү- 
мәнді. XIX ғасырдың бірінші жартысында орталықтандырылған либерализмге 
сол жағынан социализм және оң жағынан ескішілдік қарсы шықты. Осы көз- 
қарастардың әрқайсысы француз төңкерісінің мағынасын нақты түсіндірді, 
қазіргі заманның «тарихи пәні» туралы ерекше көзқарасты және мемлекеттің 
осы тарихи тақырыпқа қатынасы туралы әртүрлі идеяларды үсынды. Дегенмен 
«либерализмге қатысты осы қарама-қарсылықтың артында барлық тәртіп-та- 
лаптардың басты компонент! ретінде өндіріс арқылы прогреске жетеміз деген 
либералдық сенім тұрды» (2011а:18). Ескішілдік және социализмнің шиелені- 
сі белсенді болғанмен, бүл ортақ көзқарас орталықтандырылған либерализмге 
қарсы барлық үстанымдарды күшейтеді.

Валлерстайн үш заманауи әлеуметтік институт: либералдық мемлекет, қа- 
зіргі заманғы азаматтық және әлеуметтік ғылымдар пайда болғанын анық- 
тап, либерализмнің әлемдік жүйенің бір бөлігі болатынын көрсетеді. Либера- 
лизммен «араласпау» (laissez-faire) идеологиясына қарамастан, Валлерстайн 
(Карл Поланийдің пікірінше) орталықтандырылған либерализмнен мықты
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мемлекет құрылуын талап етеді. Либералдық мемлекеттің басымдығы -  арала- 
сусыз нарыққа шығуын қамтамасыз ету емес, тұтастай алғанда экономикалық 
өсуді қамтамасыз ету. Бұл еркін нарықтық заңнаманы қамтуы мүмкін, бірақ ол 
сондай-ақ еркін нарықты құруға қатысы жоқ заңдарды да қамтуы мүмкін. Мы- 
салы, либералды мемлекет әлеуметтік жақсарту бағдарламаларын құру ісіне 
де қатысқан. Әлеуметтік мелиорация саясаттары экономикалық өнімділікке 
үлес қосады деп есептелінген, бірақ одан да маңыздысы -  бағдарлама «қауіпті 
таптарды оқшаулау» саяси мақсатына да қызмет етті (2011а:140). Бүл радикал- 
ды социализмді либерализм жобасына айналдырып, оны елеулі идеологиялық 
қауіп ретінде жойды.

Азаматтық теңдік пен демократиялық ұжымдық басқару түжырымдамасы 
«либералды идеологияның орталығы» болған (Wallerstein, 2011а:217). Жал- 
пыға бірдей сайлау қүқығы либералды мемлекет құрған элиталардың билігіне 
қауіп төндірді. Нәтижесінде инклюзивті азаматтық үғымы «белсенді» азамат- 
тардың санын азайтуға бағытталған (яғни үжымдық басқаруда қатысуға рұқсат 
етілген) біршама шектеулермен қатар жүрді. Басқалармен қатар әйелдер мен 
нәсілдік топтар «пассив» азаматтар тобына жатқызылды. Олар либералды мем- 
лекеттің қорғауына сүйене алар еді, бірақ оның басқаруына қатыса алмады. Бүл 
қосу-алу (inclusion-exclusion) жүйесінде, «XIX ғасырда біздің заманымыздың 
бірегейлікке қатысты барлық тұжырымдамалары мен терминдер жиынтығы 
қүрылған», олар XIX және XX ғасырлардағы ірі қоғамдык қозғалыстардың не- 
гізі болды (2011 а:217).

Ақырында Валлерстайн тарихи әлеуметтік ғылымдардың: тарих, экономи
ка, әлеуметтану және саясаттанудың пайда болуын талқылайды. Олар либе
ралды мемлекетті легализациялауда және оның жұмысын жолға қоюда үлкен 
міндет атқарады. Бұл пәндер өздерін бейтарап және объективті ғылымдар ре- 
тінде көрсетуге үмтылғанмен, олар либерализмнің міндеттерімен тығыз байла- 
ныста және осылайша әлемдік экономикалық жүйе геомәдениеттің дамуы үшін 
аса маңызды болмақ.

«Модерн әлем-жуйесінің» IV томы бізді тек 1914 жылға дейін алып ке- 
леді, сәйкесінше, соңғы 100 жылда біраз маңызды оқиғаны назардан тыс 
калдырады. Осылайша, Валлерстайн ол оқиғалардың кем дегенде екі том 
болатынына сілтеме жасайды. Олар Қүрама Штаттардың соңғы жаһандық 
гегемон ретінде қалыптасуынан бастап, осы кезге дейін талай әлеуметтік 
сілкіністі бастан өткерген капитализмнің құрылымдық дагдарысын толық 
қамтуы тиіс еді.

Бүгінгі әлем-жүйе теориясы. Марксистер әлеуметтік таптар арасындагы қа- 
рым-қатынасты нақты көрсетпегендіктен, осы әлем-жүйе түжырымдамасын 
сынгаалды (Bergeson, 1984). Олардың көзқарасы бойынша, Валлерстайн бүрыс 
мәселеге баса назар аударады. Марксистерге негізгі мәселе халықаралық еңбек 
бөлінісі емес, қоғамдагы таптық қатынастар болады. Бергесон екі жақтың да 
мықты және әлсіз жақтары бар екенін айтады және оларды қолдануға тырыса- 
ды. Оның ортақ деңгейдегі ұстанымы ядролық-перифериялық қатынастар тек 
биржалық қатынастар ғана емес, сондай-ақ жаһандық таптык, цатынастарды 
да цамтитынын мегзейді.

Әлем-жүйе теориясы заманауи неомарксистік талдаудың ықпалды нысан- 
дарының бірі болғаны туралы айтады. Соңгы жылдары әлем-жүйе теория- 
шылары бүгінгі және келешектегі әлемді қарастыру үшін (Chase-Dunn, 2001;
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Wallerstein, 1992, 1999, 2011b), сонымен қатар модерн дәуірінің алдындағы 
әлеммен (Chase-Dunn and Hall, 1994) үндес болу үшін әлем-жүйе теориясын 
жасап шығарды. Оның ықпалы ішінара жаһандану теориясы саласындағы зерт- 
теулер үйлесімімен байланысты (16-тарауды қараңыз).

Атап айтқанда, әлемдік жүйе теорияшылары 2008 жылы басталған жаһан- 
дық экономикалық дағдарыс аясында капиталистік әлемдік экономиканың бір- 
қатар талдауларын жасады (Silver and Arrighi, 2011; Wallerstein, 2011b). Бұл 
талдаулар, түтастай алғанда, капиталистік әлемдік экономика үзақ мерзімді 
қүлдыраудың ортасында екенін және ұзақ созылып келе жатқан дағдарыс ка- 
питалистік әлемдік экономиканың аяқталғанын көрсетеді деп қорытынды жа- 
сайды. Валлерстайн оны ең табанды әдіспен сипаттайды: «Сұрақ капиталистік 
жүйенің өздігінен қалайша дамитындығында және өзінің алға басуын қалпына 
келтіре алатынында емес. Сұрақ мынада, бүл жүйенің орнын не алмастырады? 
Бұл хаостан қандай тәртіпті таңдауға болады?» (2011Ь:84).

Соңғы 400 жылда капитализм көп дағдарысқа ұшырады. Олар, марксистер- 
дің көпшілігі айтқандай, капитализмнің табиғатынан туындайды. Капитализм 
бұл дағдарыстарды әлемдік жүйені кеңейту және шетелде пайда табудың жаңа 
көздерін іздестіру (жоғарыда сипатталғандай) арқылы жеңе алды. Алайда капи
тализм осы соңғы дағдарыста аман қалмауы мүмкін деп ойлауға толық дәлел- 
дер бар. Мысалы, күрделі жүйелермен хаос теориясына сүйене отырып, Вал
лерстайн (2011b) әрбір экономикалық дағдарыс капиталистік әлемнің жүйесін 
тепе-теңдік денгейінен алыстатады деп айтады. Дүниежүзілік экономика ядро, 
периферия және жартылай периферия қатынастарының жаңа кескіндемесіне 
айналғаннан кейін ғана қалпына келеді. Дегенмен әр дәйекті дағдарыс жүйені 
тепе-теңдіктен одан әрі алшақтата түседі. Жүйе барған сайын түрақты күйге 
оралмайтын ауқымды тосын ауытқулармен сипатталады. Қазіргі дағдарыс ка- 
питалистік әлемдік экономикадағы тепе-теңдікті қалпына келтіре алмайтын 
күйге келді.

Абстракт терминдерде капиталистер үш неғізгі саладағы -  қызметкерлер, 
өндіріс, салық төлеу -  өндіріс шығындарын үнемдеу қиынға түседі:

«Капитализм, әлем тұрғындарының басым көпшілігіне қысым жасап 
қана қоймай, сонымен бірге өздерінің негізгі мақсаттарына, капиталдың 
шексіз жинақталуына қол жеткізуге мүмкіндік бермеғендіктен, өмір сү- 
руі мүмкін емес. Ойын енді оған лайықты емес, ол капиталистің өздері 
үшін айқынырақ болып келеді»,

(Wallerstein, 2011Ь:84)

Капиталистік әлемдік экономика экологияны бүзып, энергия шығынын 
түгелдей жойып жібергені туралы дәйекті қосыңыз, демек, капитализмнің 
енді ақталуға шарасы жоқ. Валлерстайнның көзқарасы бойынша, жалғыз ғана 
мәселе қалып түр: капитализмнің қүлдырауынан кейін не болады? Ол екі ба- 
ламаны ұсынады. Біріншіден, қазіргі жүйені бұдан гөрі «иерархиялық, экс- 
плуатациялық және поляризациялаушы» деген жүйелерге ауыстыруы мүмкін 
(2011Ь:85). Екіншіден, біз «салыстырмалы түрде демократиялық және салыс- 
тырмалы түрде теңгерімді жүйені» ұжымдықтүрде таңдай аламыз (2011Ь:85). 
Бүл соңғы жүйе ешқашан болмаса да, Валлерстайнның пікірінше, тарихи тұр- 
ғыдан біз 03 мүмкіндіктерімізді іске асыруға мәжбүр болудың жақсы жолын- 
дамыз деп пайымдайды.
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Неомарксистік кеңістікті талдау

теориялардың санаттары, шын мәнінде, барлық теориялары 
тәуелсіз. Мұньщ мәні өткен бөлімде «Неомарксистік экономикалык 

еуметтану» такырыбы боиынша талқыланган әлемдік жүйедегі жұмыстар да 
сы бөлшде талкылануы мүмкін екенімен түсіндіріледі. Мысалы, әлемдік жүйе 

катар, әлемдік экономиканың жаһандык дифференциалы- 
на катысы бар кеңістік болып табылады. Әлемдік жүйе жөніндегі зерттеу -  нео- 
марксистік теорияшылардың кеңістікті түсінуге және оның әлеуметтік әлемдегі 
рөлш аикындауға багытталған кең аукымды жұмыстың бір бөлігі. Мұны әлеү- 
меттанудағы және әлеуметтік теориядагы кеңістікке ден қоюшылыктың бір мы- 
с ^ ы  гана деп аита аламыз (Gieryn, 2000). Бүл бөлімде неомарксистердін осы 
саланы бірінші болып зерттеп, біршама табысқа жеткеніне куә боламыз.’
ман ™ ^ " ’'да (және баска жерлерде) кеңістік такырыбына баса
мен берген Мишель Фуко болдь, (17-тараудь, караңыз), ол көптеген теория- 
лар, әсіресе Маркс теориялары кеңістікті уакытка Караганда артық бағалаға- 
ньш атап вткен: «Кеністіктін осы күнсыздануы ғасырлар бойь. үстемдікТАТ.. 

еңістікті ӨЛ1, бір қалыпты, диалектикалық емес, қозғалмайтын құбылыс ретін-
(ҒоТсТик^Т эіііь-тГк сұлулык, өмір, диалектика болды.

' ̂  катар лайыкты түрде бағаланып, бай,
фүко Г ^кклектикалык ретінде карастырылу керек деп тұспалданады.
f e n n e l  й  ̂ ^  ™рккка) „азар аударса да, «казіргі дәуір,
бәршен бұрын, кещстік дөуірі болуы мүмкін» дейді. Шындыгында, 17-тараү- 
дан баиқағанымыздаи, Фуко «кеңістіктегі архипелаг» пен «паноптикон» сияқ- 
ты тақырыптарды талқылау барысында кеңістікке бірқатар маңызды түсініктер

Кеңістік өндірісі

Ш 974П В Д іГ та  ™°Р™сындагы сүбелі еңбек -  Анри Лефеврдін
т пч г  o f  Space «Кеңістік өндіру» зерттеуі (see also Faist
2005, Goonewardena, 2011; Kurasawa, 2005). Лефеврдін пікірінше, әлеуметтік 
теорияшылар кен.стіктін табигатьш жене оның когамдьщ өмірге к а т іа с ы н  
жеткілікті түрде ғылыми непзде жүйелемеген. Олар кеністікте болган маңызды 
окигаларды кеңістіктік бейтарап фон ретінде карастырды. Ежелгі теорияшы-
беомелТ м ''™  вЗДігшен болады деп, оған ешкандай мән мен магына
бермеді. Марксистер атап аитканда. кеністіктін өндірілуіне емес, кеністіктегі 
заттардың өндіршуше (мысалы, зауыттар сиякты өндіріс күралдарына) назар
аударды. Марксистік теория өзінің (өнеркәсіптік) мәселесін өндірістен кеніс 
Т1КТ1 өндіріске деиін кеңейту керек.

Марксист ретінде Лефевр капитализмнің адам өмір сүретін кеңістіктерді 
кальштастыруына ерекше кеніл бвледі. Кеністіктегі капитаіизмнін ү с т е ^  

аксы түсіну үшін Лефевр адамзат коғамдарының кеңістігін калыптастыратын 
жолдар туралы баяндаиды. Ертедегі шіркеулік және ауылшаруашылык когам- 
Л рАІ үстемдік еткен емес. Олар табиғатка өте жакьш өмір сүрді, ал

ефевр бұл ерте коғамдарға табиғаттың күшімен кеністік басымдык береді деп
ж атаГ іітт кеографиялык түрғыдан өздеріне койылған талаптарға

уап ретшде өмір сүрді. Бүл Лефеврдің Absolute space («Абсолютті кеңісті-



338 II бөлім • Қазіргі заманғы әлеуметтану теориясы: негізгі мектептер

гінің») дамуымен бірге өзгере бастайды. Абсолютті кеңістік діни және саяси 
мәселелерге байланысты қалыптасады. Бұл кеңістіктер таулар мен үңгірлер 
сияқты жерлерде салынған. Мысалы, грек храмдары және христиандардың ма- 
зарлары мен зираттары жатады. Бір қарағанда, Лефеврдің пікірінше, бұл ке- 
ңістіктер, сейкесінше, өз күшін табиғаттан алады. Мысалы, ежелгі грек храмы 
табиғатта және табиги геометриялық тәртіпті, симметрия қағидаларын көрсету 
үшін салынған. Сол сияқты христиан зираты табиғи жағдайға келтіріліп, бізді 
өлімнің табиғи күшімен байланыстырады. Сайып келгенде, кеңістік табиғаттан 
басым келеді. Олар, ақыр соңында, кеңестіктерді қалыптастырады, сөйтіп, ке- 
ңістіктер өздері орныққан табиғи әлемге өз тәртібін жүргізеді. Сонымен қатар 
осы кеңістікті басқаратын элита көпшілікке үстемдік ету үшін олардың нышан- 
дық күштерін пайдаланады.

Кеңістіктің келесі түрі -  тарьіхи кеңістік. Мұндай кеңістіктің түрі қазіргі за- 
манғы Еуропада шыға бастайды. Лефевр тарихи кеңістікті талқылауға қатысты 
аз уақыт жүмсаса да, бүл -  абсолюттік кеңістік пен қазіргі кездегі абстрактілі 
(дерексіз) кеңістік арасындағы маңызды көпір. Тарихи кеңістік зайырлы болып 
саналады. Ол абсолюттік кеңістіктегі табиғатпен діни байланысты үзеді. Тари
хи кеңістік дербес мемлекеттер билік пен байлық үшін бір-бірімен бәсекелес- 
кен кезде қалыптасады. Бұл кеңістік табиғат пен дін қызығушылықтарын емес, 
адам мүдделерін ескере отырып жасалады. Сайып келгенде, тарихи кеңістік де- 
рексіз кеңістікке жол береді.

Лбстрактілі (дерексіз)  кеңістік -  заманауи, индустриялы, капиталистік ко- 
ғамда шығарылған кеңістіктің түрі. Абстрактілі кеңістік табиғат пен қоғамның 
толық үстемдігін тұспалдайды. Мүмкіндігінше пайда табуды қамтамасыз ету 
үшін мемлекетпен бірге жүмыс істейтін капиталист кеңістікті барынша бақы- 
лауға тырысады. Шындығында, Лефеврдің пайымдауынша, кеңістікті бақылау 
капитализмнің өсуі үшін маңызды. Бақылаудың бүл түрі капиталистен кеңіс- 
тікке дерексіз көзқарасты талап етеді. Капиталистік қоғамның ішінде қалалық 
жоспарлау және сәулет сияқты мамандықтар кеңістіктің дерексіз көріністерін 
жасау мақсатына қызмет етеді. Абстрактілі көрініс кеңістікті талдауға және 
шешуге болатын мәселелер қатарына жатады. Олар кеңістікті адамдар өмір 
сүретін орынға қарағанда, математикалық шытырманға ұқсатады. Шынында 
да, кеңістікті пайдаланатын адам түрғысынан кеңістікті көрудің орнына, жос- 
парлаушылар кеңістікті тиімді және үтымды пайдалануға барынша үмтылады: 
кеңістікті неғүрлым тиімді қалай пайдалануға болады? Экономиканың өсуіне 
жәрдем беру үшін кеңістікті қалай үйымдастыруға болады? Осы түрғыдан ал- 
ғанда, зауыт қана емес, фабрикаға баратын жүмысшы мен шикізатқа арналған, 
сондай-ақ фабрикадан шығатын дайын бүйымдарды қамтамасыз ететін магис- 
тральдар, автобус бағыттары, теміржол желілері де пайда әкеледі. Қала, ел, са
йып келгенде, планета кеңістікті басқарудағы монолитті мәселе ретінде қарас- 
тырылады.

Әрине, абстрактілі кеністік өндірісі күнделікті кеңістіктің тәжірибесіне 
эсер етеді. Абстрактілі кеңістік адамдардың кеңістікті қалай қолданатынын 
және жүретін жолын бақылайды, осылайша адамдардың қалай жүріп, қалай 
түратынын және қалай өмір сүретінін анықтайды. Мысалы, XX ғасырдын 
екінші жартысында ойластырылған Солтүстік Америка қалалары автомобиль 
өнеркәсібінің мүдделеріне сәйкес ұйымдастырылған. Қаланың жоспарлаушы- 
лары Еуропада орналасқан қалалар сияқты қалаларды жоспарлаудың орнына, 
шет аймақтарга созылған магистральдар мен күрделі жолдарды салуға шешім
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қабылдады. Қалалардың бұрынғы түрлеріне үйренген, өмір сүретін адамдар 
абыр-сабыр сапырылыскан қозғалыс пен кептелістен ығыр болады. Олар жү- 
мыс істеуге, жүмыс орнына баруға бірнеше сағат жүмсайды және жеңіл актокө- 
ліктермен жүмыс істейді, ал шет аймақтардағы үйлер өздерінің жеке өмір сүру 
орталығына айналады.

Лефевр марксистік теорияшылар ретінде соңында дерексіз кеңістіктің де 
жойылуына алып келетін қайшылыққа толы екенін атап өтті. Мысалы, капита
лизм салдарларының бірі -  байлар мен кедейлер арасында айқын әрі өсіп келе 
жатқан үлкен айырмашылық. Бұл теңсіздік бай қала маңы мен дамыған қауым- 
дастықтарды өркендету барысында туындайды. Жабық қауымдастықтар бай- 
лардың мүліктерін табысы аз аймақтарда және қаланың лас түпкірлерінде өмір 
сүретін кедейлердің күштеп басып алуынан қорғауға арналған. Егер теңсіздік 
өсе берсе (марксистер болжағандай), онда бай мен кедейлер арасындағы кеңіс- 
тіктік алшақтықты күтуімізге болады. Дегенмен қазіргі уақытқа дейін ғалым- 
дар бұл кеңістіктер арқылы айқындалған теңсіздіктерді ғана түсіндіргенімен, 
Лефевр бүл қайшылықтардың түптің түбінде кеңістіктік бөліністерге және 
жаңа кеңістіктің пайда болуына әкелетінін көрсетеді.

Бүл бізді Лефеврдің дифференциал кеңістік тұжырымдамасына алып 
келеді.

Абстрактілі кеңістік барлық нәрсені бақылауға және гомогендеуге үмтыл- 
ғанмен, дифференциал кеңістік айырмашылықты және басқару еркіндігін 
атап көрсетеді. Абстрактілі кеңістік әлемдегі табиғи бірлікті бұзса да, диф
ференциал кеңістік бүл бірлікті қалпына келтіреді. Дифференциал кеңістік 
абстракция және есептеу қағидалары арқылы көрінбейтін кеңістікті пайдала- 
нуға мүмкіндік береді. Дифференциал кеңістік капитализм түрғысынан емес, 
оның ішінде өмір сүретін адамдар түрғысынан жасалатын кеңістік болар еді. 
Лефеврдің дифференциал кеңістігі адам мүдделері үстемдік еткен табиғи ке- 
ңістік күшіне жақындатады деп түжырымдаған. Шындығында, дифференциал 
кеңістік революциялық және трансформациялық болып келеді, өйткені ол 
кернеу, айырмашылық және адамның кеңістіктік формасының ерекше нысан- 
дарын дамытуға мүмкіндік береді. Абстрактілі кеңістіктен айырмашылығы, 
дифференциал кеңістік бүл кеңістікте өмір сүретін әртүрлі адамдарға тәуелді 
және соның мүддесіне жауап беретін динамикалық кеңістік болып саналады.

Марксизм теориясының аясында Лефеврдің кеңістікті талдауы екі себеп 
бойынша маңызды. Біріншіден, ол талдаудың және сынның жаңа бағытын 
ұсынады. Біздің назарымыз капитализмнің өндіріс құралдарымен байлық 
өндірісінен капитализмнің заманауи қоғамның жалпы кеңістігін қалыптас- 
тыруына ауысу керек. Басқаша айтқанда, капитал күштері, яғни фабрика мен 
қаржы орталықтарында ғана емес, сонымен қатар күнделікті өмірдің кеңістігін 
үйымдастырады. Екіншіден, Лефевр бүл талдауды әлеуметтік өзгерістерге ын- 
таландыру үшін жүргізеді. Біз мемлекет, капиталист пен буржуазия кеңістікті 
басқаратын әлемде өмір сүреміз. Бүл -  мазмүннан айырылған жабық, стериль- 
ді әлем (мысалы, автожолдар) жергілікті қауымдастықты алмастырады және 
бүзады.

Лефеврдің пікірінше, біз адамдарға тіршілік етіп, өркендеу үшін қажет кеңіс- 
тіктердің түрлерін шығару мақсатында өзгелермен үйлесімді жүмыс істейтін 
әлемді қажет етеді екенбіз. Олар кеңістікті басқаруға тырыспайды, алайда таби- 
ғи кеңістікті олардың үжымдық қажеттіліктерін қанағаттандыру үпіін өзгертеді. 
Осылайша, Лефеврдің мақсаты -  абстрактілі жүйелерден гөрі адам мен өнімнің
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көрінісі бола алатын кеңістіктің өндірісі. Бұл күнделікті өмірді өзгерту үшін 
негіз бола алатын планета кеңістігі еді. Өндіріс құралдарына мемлекеттік және 
жекеменшік мұндай жүйеде жойылатынын айта кету керек.

Триалектика
Эдвард Соджаға Фуконың да, Лефеврдің де әсері орасан зор болған (1989). 
Мысалы, Фуко сияқты ол уақытқа (және тарихқа) қатысты фокусты «карцер- 
лік историцизмді» және «уақыт түрмесін» жасайды деп сынайды (Soja, 1989:1). 
Ол кеңістікті және географияны зерттеуді уақыт бойынша интеграциялауға 
тырысады. Лефевр Соджаның ой-пікіріне ерекше ықпал етті, бірақ Соджа өзі- 
нің жүмысының кейбір қырларын сынап, шектелуден әртүрлі тәсілдермен шы- 
ғуға тырысады.

Біздің кеңістікті түсінудегі Соджаның (1996, 2000) теориялық үлесі триа
лектика үғымы шығар. Әлбетте, Соджа диалектиканың марксистік (және ге- 
гельдік) үғымдарын жүйелеп, кеңейтеді. Дегенмен Лефеврдің еңбегі тікелей 
дереккөз болып саналады. Соджа -  Лефеврдің туындысын к^лалык, кеңістік не- 
месе «тарихи-әлеуметтік-кеңістіктік қүбылыс ретінде қарастырады, бірақ ин- 
тер-претативті және түсіндірме мақсаттарға бөлінген ішкі кеңістіктікті қала» 
(Soja, 2000:8) деп түжырымдайды. Бұл үғым Соджаның негізгі алғышарттары- 
ның бірін көрсетеді, яғни ол кеңістікке көбірек назар аударса да, өзінің талдауы- 
на тарихты (немесе, жалпы алғанда, уақытты) және әлеуметтік қатынастарды 
қосуды талап етеді. Әлеуметтік талдау кезінде кеңістікті қосуды ынталандыру 
керек болса да, ол тарихпен уақытты талдауға зиян тигізбеу керек. Бүдан басқа 
әлеуметтік қатынастардың қосылуы Соджаны осы кітаптағы нақты әлеуметтік 
және әлеуметтік теория дәстүріне негіздейді.

Бірінші кеңістіктің (firstspace) келешегі -  негізінен, географтардың қаланы 
зерттеуде қолданатын көзқарасына сәйкес келетін материалистік бағыт. Мыса
лы, Соджа (2000:10) бірінші кеңістіктің тәсілін былай сипаттайды: «Қала кеңіс- 
тігі өмір сүру әдісі ретінде нақты бір нысандармен қалалық ерекшеліктерді қа- 
лыптастыру және көбейту үшін бірлесе жүмыс істейтін материалдандырылған 
әлеуметтік тәжірибелердің жиынтығы тұрғысынан қарастырылуы мүмкін. Мұн- 
да кеңістік физикалық және эмпирикалық түрде қалалық өмірдің салыстырмалы 
конфигурациясы мен тәжірибесі ретінде, пішін және процесс ретінде қабылда- 
нады». «Перспективалық» көзқарас объективті қүбылыстарға және «кеңістікте 
болған заттарға» назар аударады.

Керісінше, екінші кеңістіктегі (secondspace) көзқарастар субъективті бо- 
луы мүмкін және «кеңістік туралы ойларға» назар аударады. Екінші кеңістікте 
«қала кеңістігі суреттерде, рефлексиялық ойда және нышандық өкілдікте тү- 
жырымдалған, менталды немесе түжырымдамалық алаңға айналады, ал киял- 
дың тцжырымдамалык, кеңістігі немесе... қалалық қиял» (Soja, 2000:11). Екінші 
кеңістіктің келешегінің мысалдары -  бізбен бірге жүретін ақыл-ой карталары, 
қалалық утопияның көріністері және қаланың географиясы туралы ақпаратты 
алу мен жеткізудің формалды әдістері.

Соджа жоғарыдағы екеуін цшінші кеңістікке (thirdspace) негіздеуге тырыса
ды және оны былай көреді:

«Адами кеңістіктін әлеуметтік өндірісі туралы ойлаудын тағы бір жолы,
ол дәл сол уақытта географиялық немесе кеңістіктік қиялдың көлемін
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және кешенділігін аша отырып, бірінші кеңістік пен екінші кеңістік келе- 
шектерін (перспектива) біріктіреді.
Бұл -  балама нұсқада немесе «үшінші» перспективада урбанизмнің ке- 
ңістіктік ерекшелігі -  толығымен өмір сүру кеңістігі, сонымен бірге бір 
уақытта шынайы және қиял, нақты және виртуалды, жеке және ұжым- 
дықтәжірибе мен агенттік құрылымының локусы (орны)».

(Soja, 2000:11)

Бүл -  қалалық кеңістіктің күрделі көрінісі. Өте күрделілігіне байланысты 
және жасырын, бәлкім, көпшілігі белгісіз болғандықтан, біз қалаған кеңістік- 
тікті әлеуметтік және тарихи өлшемдері, қоғамдық пен тарихи байланысы ар- 
қылы қалалық кеңістікті таңдаулы түрде зерттей аламыз (Soja, 2000:12). Сод- 
жаның қызмет бабындағы ең сүйікті қалалық кеңістігі Лос-Анджелес болды 
және ол әртүрлі көзқарас түрғысынан талдау үшін, оның ішінде ушінші кеңіс- 
тіктің интегративтік мағынасын талдауға қайта-қайта оралады.

Үміт кеңістігі

Біз бүл бөлімді теориялардың санатталуы біршама еркін болатынымен баста- 
дық. Шын мәнінде, Эдвард Соджаның жүмысы категориялы-постмодернистік 
марксистік теорияға толығымен сәйкес келеді. Біз ендігі кезекте неомарксизм 
кеңістіктік талдауларын талқылайтын боламыз. Келесі қарастыратын ойшыл 
Давид Харвидің еңбегі де осылай деуге болады, шын мәнінде біз оның жүмы- 
сын осы тақырыпта ғана емес, сонымен бірге постмодернистік марксистік тео- 
рияның негізінде талқылаймыз.

Іс жүзінде, Харви кеңістікті талдауды әртүрлі түрғыдан қарастырды, себебі 
оның жүмысы бірнеше жылдар бойы әлденеше рет бүрмалауларға үшырады. 
Өзінің бұрынғы жүмысын корсете отырып, Харви өзін-өзі ғылыми түрғыда әл- 
сіз деп санаған, бірақ ол 60-жылдардың соңында алғаш рет бағытын өзгертіп, 
өзін ғылыми әдіспен басқарған позитивист деп жариялады және оның нәтижесі 
сандық бағалауға бағытталған теориялардың дамуы, заңдардың ашылуы және 
т.б. болды (Harvey, 1969). Алайда бірнеше жыл бойы Харви (1973) басқа пара- 
диғмалық өзғерістерғе үшырап, өзінің позитивизмге деғен бүрынғы үстаным- 
дарын жоққа шығарды. Ол енді Карл Маркс еңбектеріне өзін қарыздар санап, 
материалистік теорияны қолдайды.

Кейінірек көретініміздей, Харви постмодернистік теориямен кең таныл- 
ды, әрине, оның көптеғен себептері болды. Ол марксистік теорияға деғен 
адалдығын сақтап қалды және бүл оның Spaces o f hope («Үміт кеңістіктері») 
(Harvey, 2000) атты кітабында айқын көрінеді. Харви дәлелінің бір аспектісі 
-  неомарксистік теорияны талқылауға аса мән беруі. The Communist Manifesto 
(«Коммунистік манифестке») байланысты ғеографиялық дәлелдерді талдай 
отырып сынады. Харви «кеңістіктік түзету» идеясын Манифесттің орталық 
бөліғі деп біледі. Демек, жоғары деңгейде пайда табудың қажеттіліғі капита- 
листік фирмалар, басқалармен қатар, жаңа ғеоғрафиялық аймақтарды (және 
нарықтар), үнемі жүмыс істейтін аумақтарды пайдаланудың неғүрлым мүқият 
жолдарын табуға итермелейді. «Коммунисты манифестте» осындай ғеоғра- 
фиялық дәлелдер маңызды орынға ие болғанымен, олар соңғы жағдайда уақыт 
пен кеңістіктің тарихы және кеңістік пен ғеографияның артықшылықтары ту- 
ралы «риторикалық режимғе» (Harvey, 2000:24) бағынады.
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Харви (2000:31) сКоммунистік манифестің» күшті жақтарын мойындай 
отырып, оның«географиялық қайта құрулар мен қайта құрылымдауын, кеңіс- 
тіктік стратегиялар мен геосаяси элементтерін, әркелкі географиялық даму- 
ларын және басқа капиталдың жинақталуының маңызды аспектілерін, сон- 
дай-ақ тарихи және бүгінгі классикалық күрестің динамикасын» тереңірек 
тануға ынта қояды.

Алайда «Манифестің кеңістіктегі дәлелдері» (және басқа да мәселелер) 
өте шектеулі және Харви оларды нығайтуға, жаңартуға ұмтылады.

Мысалы, Харви Маркс пен Энгельстің әлемнің өркениетті-варварлық 
және, негізінен, ядролық-шеткі аймақтары арасындағы қарапайым ерекшелік- 
пен жұмыс істейтінін растайды. Осыған байланысты «Коммунисты манифес- 
ке» диффузиялық модельмен жүмыс істейді, капитализмнің өркениеттіліктен 
варварлыққа дейінгі аумақтардан бастап шеткі аймақтарға дейін таралуын 
айғақтайды. Харви мұндай таралудың шындығын мойындай отырып, қазіргі 
әлемде таралудың басқа да түрлері бар екенін, сондай-ақ оларда шеткі аймақ- 
тағы ішкі оқиғалар өздерінің еңбек күші мен тауарларын жаһандық нарыққа 
шығаруға итермелейтінін алға тартады.

Ең маңыздысы, Харви (2000:34) «Манифестің ең үлкен кемшілігі -  оның 
әлемдегі, атап айтқанда, капитализмнің аймақтық үйымдастырылуына назар- 
дың жетіспеуінде» деп тұжырымдайды. Осылайша, буржуазияның атқарушы 
күші «мемлекеттің территориялық түрде анықталуы, үйымдастырылуы және 
басқарылуы тиіс» деп қабылдау керек (Harvey, 2000:34). Мысалы, үлтты қа- 
лыптастыру үшін әлсіз араласқан провинциялар біріктірілуі тиіс. Алайда ау- 
мақтар мемлекеттерге айналдырылғаннан кейін бір орында қалып қоймайды. 
Барлық заттар аумақтық конфигурацияларды, соның ішінде тасымалдау мен 
коммуникациядағы революцияларды, «таптық күрестің біркелкі динамика- 
сын» және «біркелкі емес ресурстық жәрдемақыларды» өзгертеді. Бұдан бе
лек «тауардың, капиталдың, еңбектің және ақпараттың төмендеуі шекаралар- 
ды әрдайым бөліп отырады» (Харви, 2000:35). Осылайша, аумақтар түрақты 
түрде қайта айқындалады және қайта қүрылады, соның нәтижесінде мемле- 
кетті аумақтық негізде түпкілікті қалыптастыруды көздейтін кез келген мо
дель өте қарапайым. Міне, біз капитализм үстемдік ететін әлемдегі аумақтық 
өзгерістерге үздіксіз ат салысуға тиіспіз.

«Коммунисты манифестің»^ тағы бір кеңістіктік дәлелдері -  капитализм- 
нің шоғырлануы (мысалы, қалалардағы фабрикалар) бүрын ауылдық жерлер- 
де шашырап кеткен пролетариаттың топталуына әкеледі. Жалғыз жүмысшы- 
лар мен капиталистер арасындағы конфликтілердің орнына, жүмысшылар- 
дың ұжымы капиталистерге қарсы түра алады. Харвидің (2000:36) пікірінше, 
«кеңістіктегі күрделі өндіріс -  таптық күреске қатысты бейтараптық емес». 
Алайда кеңістік пен таптық күрес арасындағы қарым-қатынас туралы көбі- 
рек айтуға болады және ол капитализмнің жана тарихында айқын көрінеді. 
Мысалы, XIX ғасырдың соңындағы капиталистер жұмысшылардың шоғыр- 
лануын және олардың биліғін шектеу үшін фабрикаларды қалалардан бастап 
маңындағы елді мекендерғе таратты. XX ғасырдың соңында біз пролетариат- 
ты әлсіретіп, капиталистерді күшейту үшін фабрикалардың дүниенің шалғай 
аймақтарына орналастырылуына куә болдық.

Сондай-ақ Харви Манифест қалалық пролетариатқа назар аударуға ты- 
рысып, ауылдық жерлерді және ауылшаруашылығы қызметкерлері мен ша- 
руаларды елеусіз қалдырғанын атап өтті. Әрине, соңғы аталған топтар бұл
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жылдары революциялық қозғалыстарда өте белсенді болып шықты. Бұған 
қоса Маркс пен Энгельс біртекті пролетариаттың дамуында ешқандай ел жоқ 
екенін және ұлттық айырмашылықтар жоғалып бара жатқанын айта отырып, 
әлемдегі жұмысшыларды гомоген деді. Харви ұлттық келіспеушіліктерді сақ- 
тап қана қоймай, капитализмнің қызметкерлері арасында «кейде ежелгі мә- 
дени айырмашылықтарды, гендерлік қатынастарды, этникалық бейімділікті 
және діни көзқарасты азықтандыру арқылы ұлттық (және басқа) айырмашы- 
лықтарды тудырады» деген пікірін білдірді (Harvey, 2000:40). Сонымен ка
тар «ұйымның территориялық нысандары арқылы, жолда орналасқан жердегі 
шекараларды құру» арқылы жұмылдыруда, кеңістіктік айырмашылықты сақ- 
тауда еңбек үлкен рөл атқарады (Harvey, 2000:40). Соңында, Харви әлемдегі 
жұмысшыларға арналған Манифестің танымал үндеуін біріктіруді атап өтеді 
және капитализмнің жаһандық сипатын ескере отырып, осындай насихат аса 
өзекті және маңызды болып табылады.

Бүл Харви жасаган өте әртүрлі уәждің шағын бөлігі ғана, бірақ ол «үміт 
кеңістігі» дегенді қалай түсіндіреді? Біріншіден, ол қазіргі заманғы галым- 
дар арасында кенінен тараған пессимизмге қарсы тұрғысы келеді. Екіншіден, 
«саяси күрестін кеңістігі» және, сәйкесінше, қоғамда үміттің бар екенін мо- 
йындағысы келеді. Ақырында, ол қазіргі заманғы кеңістіктердің қасіретіне 
алаңдаған адамдарға үміт беретін болашақтың утопиялық кеңістігін сипат- 
тайды.

Сөйтіп, осы және басқа да көптеген жолдармен Харви Маркстің (және бүл 
жағдайда Энгельстің) кеңістікке және капитализмге қатысты шектеулі түсі- 
ніктерін, олардын бір-бірімен қарым-қатынасына заманауи тұрғыда дамытуға 
негіздейді. Бұл мағынада, Харви жасап жатқан әрекет неомарксистік теория- 
ның парадигматикалық мысалы бола алады.

Постмарксистік теория

1980 жылдардан бастап неомарксистік теорияда драмалық күрделі өзгерістер 
болды (Aronson, 1995; Grossberg and Nelson, 1988; Jay, 1988). Неомарксистік 
теорияның ең жаңа түрлері Маркс теориясынын негізгі бөлімдерінен, сондай- 
ак осы тарауда талкыланған неомарксистік теориялардың негізгі бөлімдері- 
нен бас тартады. Осылайша, бұл жаңа тәсілдер постмарксистік теория ретінде 
карастырылды (Beilharz, 2005d; Dandaneau, 1992; Е. Wright, 1987). Бұл тео- 
риялар марксистік теориянын негізгі элементтерін кабылдамағанымен, олар- 
да әлі де неомарксистік теорияның бір бөлігі ретінде карастырылуы үшін жет- 
кілікті ұксастыктар бар. Мұнда марксистік теорияны баска теориямен, идея- 
лармен, әдістермен және т.б. синтездеуді жиі байланыстыратындыктан, пост- 
марксистік теориялар талкыланады. Неомарксистік теориянын осы драмалык 
өзгерістерін калай түсіндіре аламыз? Сонымен катар екі теориялык фактор 
іске асырылған, олардың бірі теориялык және әлеуметтік әлемге, ал екіншісі 
теорияға тән өзгерістерге байланысты (Р. Anderson, 1984; Ritzer,1991a).

Марксистік теорияға «кырғикабак соғыс» (the cold war) (Halliday, 1990) 
және әлемдік коммунизмнің кұлдырауы сырттай тән болды. Кеңес Одағы 
жойылып, Ресей ішінара болса да капиталистік экономикаға үксас нарыктык 
экономикаға көшті (Ріссопе, 1990; Zaslavsky, 1988). Шығыс Еуропа капита- 
листік стильдік экономиканың бағытына Ресейге Караганда тезірек ауысты 
(Kaldor,1990). Қытай коммунизмге жармасады, бірак капитализм осы елде
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өркендейді. Осылайша, коммунизмнің дүниежүзілік деңгейде сәтсіздікке 
ұшырауынан марксистер өз теорияларын қайта қарауға және қайта қүруға 
мәжбүр болды (Burawoy, 1990; Aronson,1995).

Әлемдегі бүл бетбүрыстар екінші теорияның ішкі өзгерістері жинақта- 
масына қатысты: өз кезегінде неомарксистік теорияға эсер еткен -  интел- 
лектуалды өзгерістер сериясы (Р. Anderson, 1990a, 1990b). Жаңа постструк
турализм және постмодернизм сияқты теориялық ағымдар неомарксистік 
теорияға терең эсер етті (17-тарауды қараңыз). Сонымен қатар аналитика- 
лъщ марксизм деп аталатын қозғалыс эйгілі болды, марксистік теориялар кез 
келген өзге ғылыми мекеме пайдаланатын эдістерді қолдану үшін қажет деп 
саналатын. Мүндай көзқарас Маркс түсіндірмелерін дэстүрлі интеллектуал- 
ды терминдер арқылы қайта түсіндіруге, Маркстің рационалды таңдау тео
риясы негізінде позитивистік ғылым эдістерін қолдана отырып, марксистік 
тақырыптарды зерттеуге тырысты. Майердің дэлелдеуі бойынша: «Кэдімгі 
ғылым нормаларына барынша бойсұну марксистік теорияға көзсіз табынудан 
алшақтатты» (1994:296).

Осылайша, элеуметтік жэне интеллектуалды өзгерістердің тіркесімі 
90-жылдардағы неомарксистік теорияның ландшафтысына күрт өзгерістер 
алып келді. Бүрын талқыланған теория маңызды болса да, XXI ғасырдың ба- 
сындағы неомарксистік теориядағы энергияның көп бөлігі осы бөлімде тал- 
қыланатын теорияларға бағытталған.

Аналитикалық марксизм

Аналитикалық марксизмнің көшбасшыларының бірі -  Джон Ромер ( 1986a: 1). 
Аналитикалық марксизмді былай анықтайды:

«Соңғы он жылда элеуметтік теориялардың жаңа түрі ретінде аналити- 
калық түрғыдағы күрделі марксизм қалыптасты. Оның тэжірибешілері 
логика, математика жэне модель қүрудың заманауи қүралдарын пайда- 
лана отырып, марксистік мэселелерге жүгінеді. Олардың эдіснамалық 
қалыбы дэстүрлі болып келеді. Бұл жазушылар саналы түрде марксизм 
жэне неомарксизм дэстүрлерінің өзіндік өнімдері болып табылады».

Осылайша, аналитикалық марксистер марксизмге тэн өмірлік мэселелерді 
шешуге арналған аналитикалық философия мен элеуметтік ғылымның «ең 
заманауи» («state-of-the-art») эдістерін дүниеге экеледі (Mayer, 1994:22). 
Аналитикалық марксизм осы тарауда талқыланады, өйткені ол «марксисты 
емес эдістер мен марксистік теорияларды синтездеудің нақты мысалын ұсы- 
нады» (Veneziani, 2008; Weldes, 1989:371).

Аналитикалық марксизм Маркс теориясына догматикалық емес көзқарас- 
ты қабылдайды. Ол Маркс теориясына соқыр сеніммен бас үрмайды. Маркс 
теориясын қолдауда тарихи фактілерді жоққа шығармайды жэне оны мүлде 
дүрыс емес деп есептемейді. Керісінше, ол Маркс теориясын XIX ғасырда- 
ғы элеуметтік ғылымның қуатты күші эрі жарамды ядросы, сондай-ақ елеу- 
лі кемшіліктері бар нысаны ретінде қарастырады. Ол марксизмнін айрықша 
эдіснамасы бар дегенді жоққа шығарады жэне осындай эдіснаманы бар жэне 
жарамды деп санайтындарды сынайды:
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«Мен марксистік логиканың немесе түсіндірудің арнайы нысаны жоқ 
деп ойламаймын. Жиі обскурантизм ерекше терминдер мен артықшы- 
лықты логиканың йогасы артында жасырады. Марксизмнің йогасы -  
«диалектика». Диалектикалық логика белгілі бір индуктивтік мәнге ие 
болуы мүмкін бірнеше үсыныстарға негізделген, бірақ нәтиже ережесі- 
нен алшақ: заттар өздерінің қарама-қайшылықтарына айналып, саны са- 
паға өзгереді. Марксистік әлеуметтануда диалектика көбінесе салғырт 
телеологиялық ойларды негіздеу үшін қолданылады. Тарихтың ойдағы- 
дай дамуы үшін оқиғалар өз кезегінде табиғи өрбіп отыруы қажет».

(Roemer, 1986Ь:191)

Аналитикалық марксистер де факті мен қүндылықтардың бөлек болуы мүм- 
кін емес екенін, олар диалектикалық тұрғыдан байланысты екенін жоққа шыға- 
рады. Олар негізгі философиялық және әлеуметтік-ғылыми ойлаудың ережеле- 
ріне сүйене отырып, теориялық, тұжырымдамалық және эмпирикалық талдау 
арқылы фактілер мен қүндылықтарды бөліп, фактілермен күресуге ұмтылады.

Аналитикалық марксизмді неге марксист деп атауға болатынын сүрауға 
болады. Ромер бүл сүраққа жауап ретінде: «Мен олай болатынына сенімді 
емеспін» (1986а:2), -  дейді. Дегенмен ол мүны неліктен неомарксистік теория 
түрғысынан қарастыра алатынымыздың бірнеше себептерін атайды. Бірінші- 
ден, ол марксизмнің қанау және тап секілді дәстүрлі тақырыптарымен бай
ланысты. Екіншіден, ол социализмді капитализмнен жақсырақ деп санайды. 
Үшіншіден, ол капитализмғе қатысты мәселелерді түсінуге және түсіндіруғе 
тырысады. Дегенмен бұл сезімде марксист болғанымен, ол «басқа бағыттарға 
да ықыласпен қарайды» (Roemer, 1986а:7).

Аналитикалық марксизмнің, кем дегенде, үш түрі осы бөлімде қысқаша 
талқыланады. Біріншіден, Маркс жүмысын негізгі функционалды интел- 
лектуалды қүралдарды, әсіресе функционалдық талдауды қолдану арқылы 
талқылаймыз. Екіншіден, біз рационалды таңдау мен марксизмнің ойын тео- 
риясын қарастырамыз. Үшіншіден, Эрик Олин Райттың (ЕгікОІіпW right’s) 
эмпирикалық марксизм! туралы сөз қозғаймыз.

Аналитикалық марксизмдегі негізгі қүжаттардың бірі -  Г.А. Коэннің 
Karl Marx's Theory o f  History: A Defence «Карл Маркстің тарих теориясы: қор- 
ғаныс» атты еңбегі (1978). Марксті экзотикалық диалектик ретінде түсіндіру- 
дің орнына Коэн өз жүмысында түсіндірудің әлдеқайда прозалык функцио
налды формасын қолданатынын айтады. Демек, ол Марксті диалектикалық 
ойшыл емес, функционал ретінде қарастырады. Түсіндірудің сипаты, Коэннің 
көзқарасы бойынша, функционалды болып табылады, себебі «түсіндірілген 
түсінік сипаты оны түсіндіретін нәрсеге эсер етуіне байланысты анықталады» 
([1978] 1986:221). Ол Маркс шығармашылығындағы функционалдықтүсінік- 
темелердің мынадай мысалдарын үсынады:

-  өндірістік қатынастар өндірістік күштерге сәйкес келеді]

-  қүқықтық және саяси қондырма нақты негізде орныгадъг,

-  әлеуметтік, саяси және зияткерлік процесс материалдық өмірдің өндіріс 
режиміне байланысты;

-  сана -  әлеуметтік болмыстың бейнесі.
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Осы мысалдардың әрқайсысында екінші тұжырымдама бірінші тұжырым- 
даманы түсіндіреді. Осылайша, соңғы мысал кезінде сананың сипаты оның 
әсері, әсіресе оның әлеуметтік болмысқа деген бейімділігі арқылы түсіндірі- 
леді.

Коэн 7-тарауда талқыланған әлеуметтік әртүрліліктің (құрылымдық) 
функционализмінен функционалдық ойлауды дифференциялауды ерекше- 
леуге барынша тырысады. Коэн үш тезистен түратын функционалдылықты 
(қүрылымдық) көреді. Біріншіден, әлеуметтік әлемнің барлық элементтері 
бір-бірімен байланысты. Екіншіден, қоғамның барлық компоненттері бір-бі- 
рін, бәрі бірігіп қоғамды нығайтады. Үшіншіден, қоғамның әрбір аспектісінің 
мәні үлкен қоғамға қосқан үлесіне қарай айқындалады. Бүл тезистер марксис- 
терге әртүрлі себептерге, әсіресе олардың консерватизміне байланысты орын- 
сыз болып көрінеді. Дегенмен марксистер бүрын айтылған функционалдық 
түсініктемелөрді функционализм қағидаттарының ешқайсысын қабылдамай- 
ақ қолдануы мүмкін. Осылайша, функционалдық түсініктеме консервативті 
болуы міндетті емес, шындығында, бүл өте революциялық түсінік болып кө- 
рінуі ықтимал.

Аналитикалық марксизмнің екінші негізгі саласы -  неоклассикалық эко
номика, әсіресе үтымды таңдау теориялары мен ойын теориялары арқылы 
қалыптасады (11-тарауды негізгі әлеуметтану теориясында үтымды таңдау 
теориясын талқылау үшін қараңыз). Тарихи түрғыда марксистік теория- 
ның жалғыз микроәлеуметтік компонентін сыни теорияшылар Фрейд ілімін 
зерттеу барысында мысалға келтірген. Рационалды таңдау теориясы арқылы 
аналитикалық марксистер марксистік теорияға балама ретінде микроөлшем- 
ді қосады. Ромердің тұжырымдауынша: «Марксистік талдаудың микронегіз- 
дерді», әсіресе рационалды таңдау және ойын теориялары, сондай-ақ «нео- 
классикалық экономика дамытқан модельдеу әдістерінің жиынтығы» үсын- 
ған «микронегіздерді» талап етеді (1986 Ь:192). Микронегіздерге ерекше на- 
зар аудару, сонымен қатар қүрылымдық марксистерді сынау болып табыла- 
ды. Джон Элстердің пікірінше, Маркс шын мәнінде акторларға, олардың мақ- 
саттарына, ниеттеріне және үтымды шешімдеріне қызығушылық танытқан: 
«Капиталистік кәсіпкерлер -  белсенді агенттер. Олар капиталистік жүйеде 
карапайым адамдарға төмендетілуі мүмкін емес» (1985:13). Марксизмнің ра
ционалды таңдауы осы үтымды агенттерге (капиталистік және пролетариат- 
ты) және олардын өзара қарым-қатынасына ерекше назар аударады. Элстер 
(1982, 1986) Маркс теориясы ойын теориясын, үтымды таңдау теориясы нүс- 
қасын көп қолдануға тиіс деп санайды. Ойын теориясы, үтымды таңдау тео- 
риясынын басқа түрлері сияқты, акторлардың үтымды екенін және олардын 
пайдасын барынша арттыруға тырысады деп түжырымдайды (Масу and Van 
de Rijt, 2007). Осы теория құрылымдық шектеулерді мойындайтынына қара- 
мастан, акторлардың таңдауларын толықтай айқындамайды. Ойын теория- 
сының рационалды таңдау теориясы түріндегі ерекшелігі -  бүл аналитиктің 
бір актордың рационалды таңдауларынан асып түсуіне және бірқатар актор- 
лардың шешімдері мен әрекеттерінің өзара байланысты болуына мүмкіндік 
береді. Элстер (1982) ойынға тартылған акторлар арасындағы үш өзара тәуел- 
ділікті анықтайды. Біріншіден, әр актор үшін сыйақы барлық акторлардьщ 
таңдауларына байланысты. Екіншіден, әр актор үшін сыйақы бәріне берілетін 
сыйақыға байланысты. Соңында, әр актордың тандауы таңдау жасағандардын 
бәріне байланысты. «Ойындар» (мысалы, «тұтқындар дилеммасы» сияқты
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атақты ойын, онда акторлар өз мүдделерін құрбан етуден гөрі өз мүдделерін 
сақтайтын болса, олар нашарлай түседі) «түрлі ойыншылардың» стратегияла- 
рын және әлеуметтік топтар сияқты үжымдардың пайда болуын түсіндіруге 
көмектеседі.

Сонымен қатар Ромер (1982) рационалды таңдау теорияларына сүйене 
отырып, қанауға қатысты көзқарасты дамытушылардың алдыңғы легінде 
болды (J. Schwartz, 1995). Ромер өндірістегі (және, сәйкесінше, күмәнді құн- 
ның еңбек теориясынан) және тұтынудың жекеменшікке байланысты қанау 
туралы ойлаудан, жекеменшікті жекешелеу дифференциясынан бас тартты. 
Майердің пікірінше, «қанау мәжбүрлі өндірістік процессіз де, өндірістік қор- 
ларды біркелкі емес басқарудан да туындауы мүмкін» (1994:62). Сонымен 
қатар бүл перспектива социалистік және капиталистік қоғамдардағы қанау- 
дың табиғатын түсінуге мүмкіндік береді. Қанау туралы бүл көзқарас рацио
налды таңдау теориясына қатысты, мысалы, жылжымайтын мүлікті қайтадан 
әділетті тең бөлуге бағытталған қоғамдық қозғалыстарға жүртшылық қаты- 
са алады. Осындай бағдарлау аналитикалық марксизмді рационалды таңдау 
теориясы сияқты негізгі бағытқа икемдегенмен, өзінің этикалық және саяси 
мақсаттарын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Демек, аналитикалық марксизм 
неоклассикалық экономикаға негізделсе де, бәрібір одан ерекшеленеді. Мыса
лы, аналитикалық марксизм қоғамды өзгерту үшін үжымдық әрекетке деген 
қызығушылықтан бас тартпайды және капитализмнің әділетсіз жүйе екенін 
мойындайды.

Ақыр соңында Эрик Олин Райт (1985; Burawoy and W right, 2001) марк- 
систік тұжырымдамаларды эмпирикалық зерттеудің қатаң әдістерін им- 
порттау мен қолданудың жетекші тұлғасы болып табылады. Райтты оның 
ілімі аналитикалық марксизммен жалпылай және Джон Ромердің жүмысы- 
мен жарым-жартылай байланыстырады. Райттың жүмысы үш неғізгі ком- 
понентті қамтиды: біріншісі -  тап сияқты неғізғі марксистік түжырымдама- 
ларды түсіндіру; екіншісі -  осы тұжырымдамалардың эмпирикалық зерт- 
теулері: үшіншісі -  осы үғымдарға негізделген теорияның дамуы (әсіресе 
тап).

1985 жылы жарық көрғен Classes («Таптар») атты кітабында Райт Маркс 
қойған сүраққа жауап беруғе тырысады, бірақ ол ешқапіан: «Тап дегеніміз 
не?» дегенге жауап бермейді. Ол Маркстің теориялық мәселелердің жиынты- 
ғына жауап беретініне сенімді.

Алайда бұл сұрақтарға Маркстің жауабындай жауап беруге болмайды, 
өйткені Маркстің заманынан бері 100 жылдан астам уақыт өтіп кетті, көп- 
теген теориялар мен көзқарастар ескірді. Бұл салада Райттың ең танымал 
түжырымдамалық үлесі «таптық қатынастардағы қарама-қайшы орындар» 
(W right, 1985:43) идеясы болады. Оның неғізғі ұстанымы -  әдетте болжан- 
ғандай, бүл бір позицияның, міндетті түрде белгілі бір таптың ішінде орнала- 
суы қажет емес, керісінше, ол бір мезғілде бірнеше таптарда орналасуы мүм- 
кін. Осылайша, бір мезгілде позиция пролетарлық және буржуаздық болуы 
мүмкін. Мысалы, менеджерлер бағынышты адамдарға бақылау жасайтын ма- 
ғынада буржуазиялық, бірақ олар да басқалармен бақыланатын болғандық- 
тан, пролетарлық болады. Қарама-қайшы тап орындары идеясы мүқият тұ- 
жырымдамалық талдау арқылы шығарылады, содан кейін эмпирикалық түр- 
де зерттеледі (Gubbay, 1997, W right-тың әлеуметтік тапқа деғен көзқарасын 
сынау үшін).
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Маркстің постмодерндік теориясы

Марксистік теорияның дамуына структурализм, постструктурализм 
(Р. Anderson, 1984:33), сонымен қатар осы жерде ерекше қызығупіылық та- 
нытылған постмодернизмнің (Landry, 2000, Е. Wood and Foster, 1997, 17-та- 
рауды қараңыз) теориялық зерттеулері айрықша ықпал етті.

Гегемония және радикалды демократия. Постмодернистік марксизмнің не- 
гізгі өкілдік жұмысы -  Эрнесто Лаклау мен Шанталь Муффтың Hegemony 
and Socialist Strategy («Гегемониялық және социалистік стратегиясы») (1985). 
Эллен Вудтын пайымдауынша, бұл жұмыс постмодернизмдегі лингвистика- 
ға, мәтіндер мен дискурсқа назар аудартып, идеологияны оның материалдық 
базасынан ажыратады және сайып келгенде, «жалпыға бірдей идеологияға не- 
месе дискурсқа айналады» (1986:47). Лаклау мен Муфф үшін ең маңызды ге- 
гемониялық ұғым, Грамши айтқандай, мемлекеттік үстемдіктін мәжбүрлі әсе- 
ріне емес, мәдениеттің жетекшілік сипатына назар аудару үшін қолданылған. 
Фокуста бұл ауысым, әрине, бізді дәстүрлі марксистік материалдық әлемге 
алаңдаушылығынан идеялар мен дискурстардың бағытына қарай бүрмалайды. 
Вудтың пікірінше. «Қьісқасы, Лаклау-Муффтын дәлелі — материалдық мүдде- 
лер сияқты нәрселер жоқ, бірақ олар туралы тек қана дискурстық идеялар бар 
дегенге негізделген» (1986:61).

Материалдық мүдделер үшін идеяларды алмастырумен қатар, Лаклау 
мен Муфф пролетариатты марксистік теориядағы артықшылық ұстанымы- 
нан алыстатады. Вудтын айтуынша, Лаклау мен Муфф «социалистік жобаны 
таптауға» қатысатын қозғалыстың бөлігі болып табылады (1986:4). Лаклау 
мен Муфф субъективті, дискурстық терминдерінде тап мәселесін талдайды. 
Әлеуметтік әлем әртүрлі ұстанымдармен және антагонизмдермен сипатта- 
лады. Нәтижесінде, Маркс пролетариат айналасында қарастыратын «бірың- 
ғай дискурсты» ойлап табу мүмкін емес. Пролетариаттың әмбебап дискурсы 
«әрқайсысы өзінің өзгермейтін дискурстық бірегейлігін қалыптастыратын 
дауыстар жиынтығымен ауыстырылған» (Laclau and Mouffe, 1985:191). Осы- 
ған сәйкес, пролетариаттың бірыңғай дискурсына назар аударудын орнына, 
марксизм теорияшылары әйелдер, қара нәсілділер, эколоғтер, иммигранттар 
мен түтынушылар және көптеғен т.б. сияқты дауысынан айырылғандардың 
кен спектрін қамтитын түрлі дискурстарға көңіл аударады. Сонымен марк- 
систік теория орталык,сыздандырылган және дезактивизациялашан, себебі ол 
тек пролетариатқа ғана көніл аудармайды және енді пролетариат мәселелерін 
қоғамдық мәселе ретінде қарастырмайды.

Материалдық факторларға көңіл бөлмей, пролетариаттын аландзушы- 
лығына басты назар аударған Лаклау мен Муфф марксизм теориясының 
мақсаты ретінде пролетариаттың кіріптарлықтан құтылуына байланысты 
коммунизмді жоққа шығарады. Осыған сәйкес ауысым ретінде олар «ра
дикалды демократия» деп аталатын жүйені үсынады. Саяси қүқық ретінде 
жеке демократиялық қүқықтарға назар аударудың орнына, «демократия- 
лык күресті кең ауқымда қамти алатын жаңа ғегемония қүруға» ден қоя- 
ды (Mouffe, 1988:41). Жана геғемонияның қажет ететіні -  «демократиялық 
қүндылықтардың гегемониясы, ал бүл демократиялық тәжірибелердің 
көбеюін, олардың әртүрлі әлеуметтік қарым-қатынастарын институттан- 
дыруды талап етеді» (Mouffe, 1988:41). Радикалды демократия кең шең-
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бер аясында ауқымды демократиялық күресті -  антинәсілдік, антисекстік, 
антикапиталистік, табиғатты жыртқыштықпен пайдалануға және басқа 
да көптеген құбылыстарға қарсы әрекет ету үшін (Eder, 1990) біріктіруге 
үмтылады. Осылайша, бүл -  «радикалды және жалпылама демократия» 
(Laclau, 1990:27). Бір топтың күресі басқалардың есебінен жүргізілмеуі ке- 
рек, барлық демократиялық күресті балама күрес ретінде қарастырған жөн. 
Осы топтар өздерін радикалды демократия үшін күрестің бір бөлігі ретінде 
көруі үшін, өздерінің бірегейлігін өзгерту арқылы осы күресті біріктіру ка
жет. Лаклау мен Муффтың пайымдауынша:

«Солшыл бағыттың баламасы демократиялық революция саласында 
өзін толығымен орнықтырудан және қысымшылыкка қарсы түрлі күрес 
арасындағы баламалардың тізбегін кеңейтуден тұрады. Сол себептпі сол 
жацтпың міндеті либералдык, демократиялыц идеологиядан бас тарту 
емес, керісінше, оны жалпы демократия бағытында тереңдетіп, кеңейте 
түсуі керек. Бұл демократиялық аймактың бас тартуы емес, керісінше, 
демократиялық күресті бүкіл азаматтық қоғам мен мемлекет аумағына 
кеңейту әрі бұл сол жақтың гегемоникалық стратегиясына мүмкіндік 
береді».

(Laclau and Mouffe, 1985:176)

Радикалды демократия капитализмнің жойылуын мүрат түтса да, капи- 
тализмнің жойылуымен қоғамдағы басқа теңсіздіктер жойылып бітпейтінін 
мойындайды. Барлық әлеуметтік теңсіздіктермен күресу, дәстүрлі марксис- 
тердің болжамынан гөрі, әлдеқайда кең өрісті қозғалысты қажет етеді.

Сабақтастық және уақыт-кеңістік тығыздығы. Постмодернистік теорияға 
басқа түрғыдағы марксистік талпыныс (17-тарауды қараңыз, Фредрик Джей- 
мисонның еңбегі туралы), ол -  Дэвид Харвидің The Condition o f Postmodemity 
(«Постмодерннің күйі») (1989). Харви постмодерндік ойлаудың көп қүнды- 
лықтарын пайымдағанмен, марксистік көзқарас түрғысынан маңызды кем- 
шіліктерді де көре білді. Постмодернистік теорияны заманауи әлем мәселе- 
лерін әсірелегені және оның материалдық жетістіктерін бағаламағаны үшін 
айыптады. Ең бастысы, бүл қиындықтарды еңсеру жолдарын қарастырудың 
орнына, ол постмодернизмді және оған байланысты мәселелерді дүрыс көре- 
тінін мойындайды: «Постмодернизм риторикасы саяси экономика шынайы- 
лығына және жаһандық билікке қарсы тұрудан бас тартқаны үшін қауіпті» 
(D. Harvey, 1989:117). Постмодернизм XXI ғасырдың басындағы капитализм- 
нің саяси және экономикалық трансформациясы туралы идеялар жиынтығына 
карсы түруы керек.

Нарықты және еңбек процесін бақылау (бұл екі алан капитализмде жинац- 
тау мәселесіне байланысты) саяси экономикалық жүйенің өзегі екені белгілі. 
Дегенмен 1945-1973 жылдардағы соғыстан кейінгі кезеңде жинақтау үдерісі 
икемді болмай шықты, ал 1973 жылдан бастап біз икемді үдеріске ауыстыр- 
дық. Харви бүрынғы кезеңді фордизммен (кейнстік экономика сиякты) және 
одан кейінгі кезеңді постфордизммен байланыстырады (for a critique of this, 
see Gartman, 1998), бірақ бұл мәселелерді осында талқылаудың қажеті жоқ, 
себебі олар бүл тарауда толығымен сипаттаған. Фордизм икемді болмағаны- 
мен, Харви постфордизмді икемді жинақтаумен байланысты деп есептейді.
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«еңбек процестері -  еңбек нарықтарына, өнімдерге және тұтыну құрылы- 
мына қатысты икемділік. Ол өндірістің мүлдем жаңа секторларының пайда 
болуымен, қаржы қызметтерін ұсынудың жаңа жолдарымен, нарықтармен, 
ең алдымен, коммерциялық, технологиялық және ұйымдастырушылық ин- 
новациялардың қарқынды өсуімен сипатталады» (1989:147).

Харви үлкен өзгерістерді байқаса да және постмодернистік ойлау өзе- 
гінде бүл өзгерістер жатыр деп есептегенімен, ол фордизммен постфордизм 
дәуірінің арасында көптеген сабақтастықтар бар деп санайды. Оның негіз- 
гі қорытындысы мынада: «1973 жылдан бастап капитализмнің беткі көрі- 
нісінде капиталистік құбылыстың болғаны анық... Капиталистік жинақтың 
негізгі логикасы мен оның дағдарыс үрдістері бүрынғысынша өзгермейді» 
(D. Harvey,1989:189).

Харвидің көзқарастары уацыт кеңістігін цысу (timespace compression) 
идеясына негізделген. Ол модернизм уақыт пен кеңістікті қысуға қызмет 
етті және бұл үдеріс постмодерн дәуірін де жеделдете бастады, ол «саяси- 
экономикалық тәжірибеге, тап күшінің өзара тепе-теңдігіне, сонымен қатар 
мәдени және қоғамдық өмірге тікелей ықпал ететін уақыт кеңістігін қысу- 
дың қарқынды кезеңіне алып келеді» деп санайды (D. Harvey, 1989:284). Bi- 
рак бүл уақыт кеңістігін қысуы капитализмнің ертерек дәуірінен айтарлық- 
тай ерекшеленбейді: «Біз, қысқаша айтқанда, капитализмнің динамикалық 
орталығында әрдайым болған уақыт кеңістігін жою үдерісіндегі бір қиян- 
кескі раундқа куәгер болдық» (D. Harvey, 1989:293). Уақыт арқылы кеңіс- 
тіктің жойылу мысалын мынадан көреміз: тек Францияда колжетімді болған 
ірімшіктер казір Қүрама Штаттардың барлык аймактарында жылдам, арзан 
тасымалдау себебінен сатылады. Немесе 1991 жылы Ирактағы соғыс кезінде 
теледидар бізді бірден Бағдадтағы әуе шабуылынан Тель-Авивтегі «Скуд» 
шабуылдарына, одан Эр-Риядта әскери брифингтерге көшірді.

Осылайша, Харви үшін постмодернизм модернизмнен кол үзбейді, олар 
дәл сол негізгі капиталистік динамиканы бейнелейді. Заманауи әлемде мо
дернизм мен постмодернизм, фордизм мен постфордизм катар өмір сүреді. 
Фордизм мен постфордизмге «кайсы конфигурация пайдалы жэне кайсысы 
жарамайтынына байланысты мезгіл-мезгілімен жэне орын өзгерісіне карай» 
(D. Harvey, 1989:344) баса назар аударылатын болады. Мүндай көзкарас 
постмодернизм мәселесін неомарксизм теориясы аясында карастыра алады, 
дегенмен бұл, өз кезегінде, постмодернизмдік ойлау ерекшеліктермен өзге- 
ріске түседі.

Соңында, Харви постмодернизмдегі өзгерістер мен сызаттарды айыра 
бастайды, біз казірдің өзінде жаңа дәуірге аяк басуымыз мүмкін екенін кор
сете отырып, неомарксистік теориясын, мүмкін, баска идея жүйелерін бірік- 
тіру аркылы теориялык түрғыда әзірлеуге дайын болуымыз керек.

Марксизмнен соң
Бүл бөлімде талкылауға болатын көптеген постмарксистік бағыттар бар 
(Beilharz, 2005(d), бірак біз аса экстремалды бағыттардың біріне назар ауда- 
румен әңгімемізді аяктаймыз.

Рональд Аронсонның A fter Marxism («Марксизмнен соң») атты кітабы 
(1995) тарихтың біршама деңгейін камтиды. Жанкешті марксист Аронсон 
марксизмнің аякталғанын, марксистік теорияшылар казіргі уакытта әлеу-
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меттік әлеммен және оның мәселелерімен өз беттерінше күресіп жатқанын 
дәлелдейді. Бұл «марксистік жоба» ұстанымы теория мен тәжірибенің ин- 
теграциясын қосу идеясына негізделген. Кейбір марксистер марксистік тео- 
рияны бөлшектеп сатып алуды жалғастыра берсе де, капитализмнен социа- 
лизмге өзгертілген марксистік жобаның ғұмыры қысқа болды, себебі ол өзі- 
нің мақсаттарын айқын түрде орындай алмады. Маркс жобасының сәтсіздік- 
ке ұшырағанын дәлелдеген -  Аронсон емес, тарих. Мәселен, сол теорияны 
сатып алуды жалғастырушы марксистер марксистік жобаны құраушы тео
рия мен тәжірибенің диалектикалық тұтастығын бұзады. Бұл бөліну апатқа 
апарып тірейді, өйткені марксизмнің сарқылмас қуат-күші осы «біртұтас ке- 
лісілген теориялық және тәжірибелік жобадан» тұрады (Aronson, 1995:52).

Бірақ капитализм бүрыннан бар және бұдан әрі де өмір сүруін жалғасты- 
ра беретін болса, коммунизмнің жойылуымен, марксистік жобаның аяқта- 
луы мүмкін бе? Шындығында, Аронсон марксизм идеясының әлі де өзекті 
екені жайлы көптеген уәждер бар екенін мойындайды. Мысалы, ол бүкіл 
әлемдегі жүртшылықтың көпшілігі бүгінгі күнгі капитализмнің бүрынғысы- 
нан гөрі нашар екенін және бірқатар өзгерістерге қарамастан, капитализм- 
нің іргелі қанаушылық құрылымының өзгермейтінін мойындайды дейді. 
Мұндай шындыққа қарамастан, Аронсон түрлі өзгерістер бізді марксистік 
теорияның шешуші аспектілері ескірген деген тұжырымға алып келеді деп 
пайымдайды:

-  жүмысшы тап одан әрі кедейлене түспеді;

-  таптық қүрылым екі полярлық тапқа (буржуазия мен пролетариат) 
ғана бөлінген жоқ;

-  өнеркәсіптік үдерістердің өзгеруіне байланысты өнеркәсіптік жүмыс- 
шылар саны азайып, жұмысшылар табы фрагменттік бола бастады және 
олардың өз жағдайлары жайлы таптық санасы әлсіреген;

-  жүмысшы табының жалпы жағдайының төмендеуі, оның күшінің әлсі- 
реуіне, таптық сана-сезіміне және таптық күреске араласуына әкелді;

-  жұмысшылардың өздерін жұмысшы ретінде тану мүмкіндігі біртіндеп 
азая бастады, оларда бірнеше және бәсекелестік сәйкестік бар, сондық- 
тан жұмысшы болу -  енді көптеген жеке тұлғалардың бірі болу деген 
сөз.

Аронсон бізді марксизмнің бар екеніне сендірді және оның атымен жасал- 
ған (тіпті сталинизм) қателіктеріне қарамастан, өкінбеуіміз керек деп түжы- 
рымдады:

«Марксизм үміт берді, ол әлемді түсінді, көптеген және сансыз өмірлер-
ге бағыт пен мән берді. XX ғасырдың сұрапыл қару-жарақтарына қарсы
миллиондаған адамды табанды күресуге рухтандырды, адамдардың өз
тағдырлары өз қолдарында екеніне сенуге қанаттандырады».

(Aronson, 1995:85)
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Марксизмнің нақты әлемдегі сәтсіздіктеріне қоса, Аронсон марксистік 
теорияның өз ішінде туындаған мәселелерге де көніл аударған. Ол бұл мәсе- 
лелердін түйінін Маркстің түпнұсқа теориясының қазіргі заманнын алғаш- 
қы кезенінде пайда болуымен байланыстырады, оның қүрамында модерндік 
және одан бүрынғы идеялардың ыңғайсыз қоспасы бар екенін атап айтады. 
Бұл -  марксистік теорияның ізінен өмір бойы қалмай келе жатқан мәселе. 
Мысалы, эмансипацияға қатысты көрегендік көзқарас ғылымға деген зама- 
науи сеніммен және фактілерді іздеумен қатар түйісіп отырады: «Ғылыми 
бүркемеленген мүндай догматикалық көрегендік біздің бақылауымызға ба- 
ғынбайтын қүдіретті күшпен қол жеткізілген әлемнің діни көзқарастарымен 
терең әрі тікелей байланысын ашады» (Aronson, 1995:97). Өзге бір мысалды 
қабылдау үшін марксизм объективті процестерге баса назар аударып, субъек- 
тивті процестерді назардан тыс қалдыруға тырысты.

Аронсон келесі тарауды мынадай арандатушы үзіндімен бастайды: «Феми
низм марксизмді жойды» (1995:124). Ол феминизмнің бұл ерлікті өз бетімен 
орындамағанын түсіндіреді. Дегенмен феминизм марксизмді жоюға өз үлесін 
қосты, ол «әйелдердің әйел ретінде қаналуына» негізделген теорияны талап 
еткен (Aronson, 1995:126). Бүл фокус марксистік теорияны айқын бүрмалады, 
себебі ол барлық адамдарға ортақ қолданылатын теорияны үсынған. Сонымен 
катар феминизм теориялары адамзаттың әмбебап мәселелеріне емес, олардың 
нақты жағдайына назар аударуға бағытталып, басқа топтардың дамуына негіз 
болған.

Аронсон, аналитикалық марксизм секілді, марксизмсіз марксизм ретінде 
бұрын талқылаған марксистік теорияларды сипаттайды. Демек, олар таза тео- 
риялар болып табылады, тәжірибеден айырылған, сондықтан оның ойынша 
марксизм деп аталмауы керек:

«Олар аналитикалық марксизм секілді атын талап етуі мүмкін, бірақ 
көптеген марксизм секілді марксизмсіз әрекет етеді. Олар соншалықты 
бүрмаланған, соншалықты шектелген, теориялық ауқымы соншалықты 
тар болғандықтан, олардың сөздері мен міндеттемелері шындыққа сай 
десек те, тек марксизмнің аурасын қамтуға шамасы келеді. Алайда бүл 
идеялардың шынайы өмірді бейнелеуі күмәнді».

(Aronson, 1995:149)

Мүндай марксистік теориялар аман қалады, бірақ олар әлемдегі ең бол- 
машы елеусіз орындардың бірін алады. Олар осындай дауыстардын шалқар 
теңізінде бір ғана теориялық дауысты бейнелей алады.

Осының бәрін ескере отырып, Аронсон қазіргі әлемнің сыни сарапшылары 
өздігінен марксистік жобаны қолдана алмайды деген қорытындыға келген. Бі- 
рақ мүның игілікті жағы да бар. Марксистік жобаның өте мықты жақтары бол- 
ғанымен, сыни талдаушылар үшін үлкен қиындығы да бар. Бүрынғы марксистер 
жана Марксті іздеу керек пе? Немесе жаңа марксистік жобаны іздей ме? Қо- 
ғамдағы оқиғалар мен теориялық түрғыдан алғанда, Аронсон бүл сүрақтардың 
жауабы жоқ деп есептейді, өйткені біз «марксизмнін түтастығы, интеграциясы, 
келісімділігі мен сенімінің мүмкіндіғінен» әлдеқайда асып кеткенбіз (1995:168). 
Мысалы, бір радикалды қозғалыстын орнына бүгін біз топтар мен идеялардың 
түбегейлі коалициясын іздеуғе тиіспіз. Мұндай коалицияның мақсаты -  бүғінғі
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уақыттағы ішкі шиеленіс жарылысынан және әртүрлі қанау түрлерінен қазіргі 
заманды құтқару.

Мүндай жаңа радикалды қозғалыстың алдынан шығатын қиындық -  бо- 
лашақты құр қиялмен болжап болмайтыны. Деғенмен оны бірғе қолдап, алға 
жылжыту үшін эмоциялық неғіз болу керек. Қозғалыстың моральдық неғізі 
болуы тиіс, дүрыс және бүрыс нәрселер туралы білімі болу қажет. Сондай- 
ақ ол марксизм жобасын сипаттайтын үміттен әлдеқайда қарапайым үмітке 
ие болуы тиіс. Қарапайымдығына қарамастан, мұндай үміт, өзінің әлеуметтік 
мақсаттарына қол жеткізе алмаған жағдайда, марксистік жобаға тән терең тү- 
ңілуғе алып келуі ықтимал.

Постмарксизмге қатысты сын-пікірлер
Көптеғен марксистік теорияшылар постмарксистік оқиғаларға риза емес 
(Burawoy, 1990; Е. Wood, 1986; Е. Wood and Foster, 1997). Буравой аналитика- 
лык марксистерге тарих мәселесін, айқындылық пен қатаңдықтың фетишиз- 
мін жойғаны үшін шабуылдайды. Вэлдес аналитикалық марксизм мәселені 
шешуде техникалық ыңғайды қолдану арқылы үстемшіл экономиканы отар- 
лауға еркіндік береді, соған қоса ол барынша академиялық және мейлінше 
саяси және консервативті болып келеді дейді (1989:354). Ал Эллен Вуд саяси 
мәселені қозғап, аналитикалық марксизмді (сонымен бірғе постмодернистік 
марксизмді) саяси бейқамдығы және онын «масқара жеңілісі» үшін сынай- 
ды, әрбір өзғерістің радикалды бағдарламасы сәтсіздікке үшырағанын айтады 
(1989:88). Аналитикалық марксизмнің бір тармағының жақтастары, марксис- 
тік идеялардың қатаң эмпирикалық зерттеушілері, жалпы ойға сәйкес, жеке- 
шілдік әдіснама позициясын қолданатын рационалды талдау теориясында өз 
ағайындарын сынайды (А. Levine, Sober, and W right,1987).

Лаклау мен Муффтың еңбеғі ерекше қарсылықтарға тап болды. Мысалы, 
Аллен Хантер оларды идеализмғе деғен бейімділіғі үшін және, ең алдымен, 
«өздері дискурстық талдаудың жақтаушысы болғандықтан, барлық нәрсені 
дискурс ретінде қарастырады» деп сынайды (1988:892). Сол сияқты, Герас 
(1987) Лаклау мен Муффқа идеализмі үшін шабуыл жасайды және де оларды 
ысырапшыл, дөрекі, лоғикасы жоқ және обскурант (obscurantist) деп санай- 
ды. Лаклау мен Муффтың Герасқа қалай жауап берғені Post-Marxism Without 
Apologies («Кешірімсіз постмарксизм») (1987) деген атынан-ақ байқалады. 
Буравой Лаклау мен Муффқа «маңызды нәрсенің бәрі тарихтың шырмауын- 
да жоғалған, сол себепті де оны түсіндіру мүмкін емес» болғаны үшін шабуыл
дайды (1990:790).

Соңында, Аронсонға қарағанда Буравой марксизм капитализм динамика- 
сы мен қарама-қайшылықтарын түсіну үшін пайдалы деп санайды (see also 
Е. Wood, 1995). Осылайша, коммунизмнің жойылуы және дүниежүзілік ка- 
питализмнің үстемдіғіне байланысты «марксизм болады...». 1990 жылдарда- 
ғы оқиғалар аясында Вуд пен Фостер марксизмнің ертедеғіғе қарағанда қазір 
кажет екенін дәлелдейді, өйткені «адамзат канау мен кысымның ғаламдык 
өлшемдеріне бара-бара тәуелді бола түсуде» (1997:67).
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Қорытынды

Бұл тарауда біз неомарксистік әлеуметтік теория тұрғысындагы көптеген тәсілдерді қа- 
растырамыз. Олардың барлығы өз зерттеулерінің бастау көзін Маркс еңбектерінен алады, 
бірақ олар көбінесе ізденістерін әртүрлі бағыттарда өрістетеді. Бұл түрлі зерттеулер нео- 
марксистік теорияға елеулі өміршеңдік куат береді, дегенмен кейбір қажетсіз және көбінесе 
дисфункционалды дифференциация мен қарама-қайшылықтар тудыратыны даусыз. Осы- 
лайша, қазіргі заманғы марксизм әлеуметтанушы теорияшыларынын мақсаты -  түрлі шы- 
найы еңбектер қүндылықтарын мойындай отырып, осы теория айналасының кең шеңберін 
интеграциялау.

Алғашқы тарихи неомарксистік теориясы қазіргі кезде аса маңызды емес, әсіресе әлеу- 
меттануға бағыт үстаған ойшылға ең маңыздысы -  экономикалық детерминизм. Марк- 
систік теорияныц бүл шектеулі көзқарасына қарамастан, оның басқа да түрлері дамыған. 
Осындай дамудың мысалдарының бірі -  Гегельдік марксизм, әсіресе Джордж Лукачтың 
еңбегі болды. Бүл тәсіл марксистік теорияның субъективті, гегельдік тамырларына оралу 
арқылы экономикалық детерминизмдегі шектеулерді еңсеруге ұмтылды. Гегельдік марк- 
сизмнің қазіргі заманмен үндестігі шамалы, оның маңызы, негізінен, кейінгі неомарксистік 
теорияларға каншалықты эсер еткенімен бағаланады.

Гегель марксизм! дәстүрінін мүрагері болған сыни мектеп әлеуметтану үшін заманауи 
маңызға ие. Сыни теорияшылардын (Маркус, Хабермас, Хоннет және т.б.) үлкен үлесі -  мә- 
дениет, сана және олардың өзара байланыстары туралы түсініктер. Бұл теорияшылар біздің 
мәдени құбылыс, сонымен қатар аспаптық рационалдық, «мәдениет индустриясы», «білім 
индустриясы», коммуникативті әрекет, үстемшілдік және легитимділік секілді ұғымдардың 
мәнін түсінуімізге зор ықпал етті. Бүған олар, ең алдымен, Фрейдтің теориясынан өздері- 
нін еңбектеріне интеграция формасындагы сана мен алаңдаушылықты қосады. Дегенмен 
сыни теория экономикалық детерминизмнін шектеулерін бұзу талпыныстарынан тым алыс 
кеткен, тұтастай алғанда ауқымды әлеуметтік күштер үшін экономикага алаңдаушылыгын 
қайта карастыру керек.

Сонымен қатар осы түргыда мәдениетке, әсіресе төменгі таптардан шыққандарга әлде- 
қайда оң көзқарастарымен ерекшеленген Бирмингем мектебінің (Birmingham school) жүмы- 
сы талқыланады.

Бүдан әрі осы тарауда неомарксизмнің экономикалық әлеуметтануында жүмыс істеу- 
дің екі багыты талқыланады. Біріншісі, капиталмен еңбек арасындағы қарым-қатынасқа, 
әсіресе Баран, Свези мен Браверманның шыгармаларына қатысты. Екіншісі, фордизм- 
нен постфордизмге өту мәселесіне байланысты. Екі еңбектің нәтижесі де марксистік 
әлеуметтанудың дәстүрлі экономикалық мәселелеріне қайтып оралу әрекетін білдіреді. 
Бүл жұмыс казіргі замангы капиталистік қогамның қалыптасқан шындықтарын ескере 
отырып, марксистік экономикалық әлеуметтануды жаңартуга бағытталган талпыныс 
үшін маңызды.

Тагы бір мәселе -  тарихи багытталган марксизм, әсіресе қазіргі замангы әлемдік жүйе- 
де Иммануил Валлерстайнның және оиың жақтастарының еңбектері. Одан кейін кеңістік 
мәселелеріне назар аударатын неомарксистердің кезқарастары талқыланады. Бұл тарау 
коммунизмнің жойылуына байланысты постмарксистік теория деп аталған бөліммен аяқ- 
талады. Аталган такырыпқа аналитикалық марксизмнің және постмодернистік марксистік 
теориялардың бірнеше түрі жатады. Сондай-ақ осы бөлімге әлемдегі оқиғалар аясында 
марксистік жобадан бас тартуға мәжбүр болған марксистер позициясынын үлгісін талқы- 
лау енгізілген.
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Ескертпелер
1. Бұл Трент Шройерде анық түсіндірілген (1973), ол өзінің сыни мектеп туралы кітабын 

The Critique o f  D omination («Үстемшілдік сыны») деп атаған.

2. Гарнхем өзінің соңғы еңбегінде (2007) түрлі «салаларды» қамтитын (ойын-сауық, білім, 
т.б.) «мәдениет индустриясы», сондай-ақ олардың арасындағы айырмашылықтардын 
бар екені туралы идеясының ауқымын кеңейтті.

3. Джей (1984) тек сын теориясын ғана емес, «түтастай» алғанда, марксистік теорияның 
жүрегі ретінде қарастырады. Алайда бүл идея постмодернистік марксистер тарапынан 
қабылданбайды (осы тараудың соңындағы талқылауды қараңыз).

4. Хабермас 1955 жылдан бастап Теодор Адорнонын ғылыми қызметкері ретінде өзінін 
зерттеу жүмысына кіріскен Уиггерихаус (1994:537).

5. Браверманның кітабы кенседегі компьютерлік технологиядағы бумға (шарықтауға) де- 
йін жазылғанын, әсіресе сөз процессорының кеңінен қолданылуын атап өту маңызды. 
Бүрынғы ескі кеңсе технологияларына қарағанда шеберлікті және оқытуды қажет ететін 
мұндай технология жұмысшы автономдығын арттыруы мүмкін (Zuboff, 1988).

6. 2008 жылғы экономикалық дағдарыстың себептері мен салдарын мүқият талдау үшін 
Калхон мен Дерлуганның (2011а, 2011Ь, 2011с) баға жетпес үш томдық жинағын қара- 
ныз, оның қүрамына әлемдік жүйелік теорияшылар талдауы және басқа да перспектива- 
лар кіреді.

7. Санаттандыру мәселесінің бейнеленуі кеңістік теориясына маңызды үлес болып косыл- 
ды, оны Джеймисонның ([1984], 1991) «гипер кеністігі» бойынша неомарксистік-фред- 
риктік еңбегі ретінде қарастыруға болады, ол кітаптың Postmodern Social Theory («Пост- 
модернистік әлеуметтік теория») деген атауымен талқыланады (17-тарауды қараңыз). 
Сонымен қатар кеністікке қосымша манызды үлес басқа теориялық түп тамырдан пайда 
болды және осы еңбектің тағы бір тармағында талқыланды. Мысалы, Энтони Гидденстің 
кеңістік (және уақыт), дистанция және т.б. туралы өте маңызды идеялары 14-тарауда 
талқыланган.

8. Бауман (1990) капитализм мен социализмді казіргі заманның айнасы деіі тұжырымдады.
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Эрвинг Гоффман жэне еңбектері
Эмоциялар элеуметтануы
Сын-пікірлер
Символикалық интеракционизмнің болашағы

Символикалық интеракционизм (Sandstrom and Kleinman, 2005) аса қы- 
зықты әрі маңызды бірқатар идеяларды ұсынады. Аталған ғылыми ілім 
Джордж Герберт Мид, Чарлз Хортон Кули, У.И. Томас, Герберт Блумер 

жэне Эрвинг Гоффман сияқты көрнекті ойшылдардың есімімен тығыз бай-
ланысты.

Тарихи негізі

Біз символикалық интеракционизм жайындағы пікірталасымызды алдымен 
Мидтен бастаймыз (Shalin, 2011). Мидтің жеке ғылыми-зерттеуінің және жал- 
пы символикалық интеракционизмнің ең маңызды екі интеллектуалдық негізі 
ретінде прагматизм философиясы (D. Elliot, 2007) мен психологиялық бихе- 
виоризмді қарастыруға болады (Joas, 1985; Rock, 1979).

Прагматизм

Прагматизм -  кең ауқымды философиялық қағида,* біз соған негізделе оты- 
рып, Мидтің өскелең әлеуметтану бағдарына ықпал еткен бірнеше багыт- 
тарды анықтай аламыз (Charon, 2000; Joas, 1993). Біріншіден, прагматиктер 
үшін шынайылық бұл дүниеден «тыс» бола алмайды, ол «біздің осы дүниеге 
қатысты іс-әрекетіміз арқылы қалыптасады» деген қағида маңызды (Hewitt 
and Shulman, 2011:6; Shalin, 1986). Екіншіден, акторлар қоршаған орта туралы 
үгым-түсініктерін түрмыс-тіршілікке пайдасы бар деп таныған заттар арқы- 
лы қалыптастырады. Олар бүдан әрі тиімсіз заттарды өзгертуге бейім келеді. 
Үшіншіден, адамдар әлеуметтік және физикалық объектілерді тұрмыс-тірші- 
лікте қолдануына байланысты анықтап отырады. Сайып келгенде, біз адам- 
дарды түсінгіміз келсе, олардың, шынында да, бұл өмірде не істеп жүргендерін 
ұғынуымыз керек. Символикалық интеракционизм үшін мынадай үш қағида 
аса маңызды болып табылады: 1) адам мен әлем арасындағы өзара әрекеттесу- 
ге назар аудару; 2) адамды да, әлемді де статикалық құрылымдар емес, дина-
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микалық процестер ретінде қарастыру; 3) адамның әлеуметтік әлемді түсіндіре 
білу қабілетінің маңыздылығы.

Соңғы қағида философиялық прагматист Джон Дьюидің (Jacobs, 2007; 
Sjoberg, 1997) еңбегінде көп рет қайталанады. Дьюи ақылды зат немесе құры- 
лым ретінде емес, бірнеше кезеңнен тұратын ойлау процесі деп түсінді. Бүл ке- 
зеңдер әлеуметтік әлемнің объектілерін анықтаудан, мінез-құлықтың мүмкін 
болатын түрлерін айқындаудан, әрекеттің балама беталыстарының салдарын 
елестетуден, ықтималдығы томен мүмкіндіктерді жоққа шығарудан және со- 
нында әрекет етудің қолайлы әдісін таңдаудан тұрады (Sheldon Stryker, 1980). 
Бұл ілімнің ойлау процесіне басымдық беруі символикалық интеракционизм- 
нің дамуында шешуші рөл атқарды.

Дэвид Льюис пен Ричард Смит символикалық интеракционизмнін дамуын
да Мидке Караганда Дьюидің анағұрлым ықпалды болғанын түжырымдайды 
(along with William James; see Musolf, 1994). Олардың өз ойларында шарықтап 
кеткені соншалықты -  «Мидтің жүмысы Чикагода қалыптасқан жас әлеумет- 
танудын аясында перифериялық сипатты иеленді» деп пікір білдіре бастады 
(Lewis and Smith, 1980:хіх). Аталмыш дәйекті үсына отырып, олар прагматизм- 
нің екі бағытын, яғни «философиялық реализм» (Мидпен байланысты) мен 
«номиналистік прагматизмді» (Дьюи және Джэймспен байланысты) анықта- 
ды. Олар символикалық интеракционизмге номиналистік бағыт айрықша ық- 
пал етті, ал философиялық реализммен ол тіпті үйлесімсіз болды деп санады. 
Номиналистік үстанымда макродеңгейдегі қүбылыстар көрініс тапқанымен, 
олар «адамдардың санасы мен әрекетіне дербес және шешуші түрде ықпал 
ете алмайды» деген пайымға негізделеді (Lewis and Smith, 1980:24). Басқаша 
айтқанда, аталмыш көзқарас «адамдарды өздерінің жеке мүдделері мен белгі- 
лі уақытқа арналған жоспарларына сай қауымдастықтың нормаларын, рөлдері 
мен сенімдерін, т.б. қабылдайтын, бас тартатын, өзгертетін және өзгеше «анық- 
тайтын» экзистенциалды ерікті агенттер деп» анықтайды (Lewis and Smith, 
1980:24). Әлеуметтік реалистер, керісінше, макродеңгейдегі қүбылыстар қоғам 
мен оның жеке-дара психикалық үрдістерін қалыптастырып, бақылайтынына 
зейін қойып отыр. Ерікті агент болудың орнына, адамдарды және олардың та- 
нымы мен мінез-қүлықтарын ірі қауымдастық^ бақылап отырады.

Осы айырмашылықты ескере отырып, Мид реалистік топтың ынғайына 
жақынырақ үйлесіп, сәйкесінше, символикалық интеракционизм қабылдаған 
номиналистік бағытты жақсы игере алмады. Кейінгі даму үрдісінін негізгі тұл- 
ғасы Герберт Блумер өзінін жүмысында Мидтік тәсілін қолданатыны туралы 
жариялағанымен, оны номиналист ретінде қабылдаған жөн. Теориялық түрғы- 
дан Льюис пен Смит олардың айырмашылықтарынын мәнін түсінді:

«Блумер... психикалық интеракционизмге толық бет бүрып отыр... Мид- 
тік бағыттағы әлеуметтік бихевиориске қарағанда психикалық интерак- 
ционист символдардың мәні әмбебап және объективті емес деп есептей- 
ді, ең дұрысы олардың мәні дара және субъективті, өйткені қабылдау- 
шының «түсіндіруге» қатысты таңдауына байланысты олар символдарға 
«коса тіркеледі».

(Lewis and Smith, 1980:172)
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Бихевиоризм

Льюис пен Смит — Мидтің шығармашылығына берген түсініктемесінде Мидке 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ бихевиоризм эсер етті деген қорытындыға келді (J.C. Baldwin, 
1986, 1988a, 1988b; Mandes, 2007). Сонымен қатар бұл тәсілдеме оны реалистік 
және эмпирикалық бағытқа жетеледі. Мид әлеуметтік бихевиоризмді өзімнін 
негізгі әдісім деп атады, осылайша Джон оны Б. Уотсонньщрадикалды бихевио- 
ризмінен ерекшелегісі келді (ол Мидтін студенттерінің бірі болды).

Уотсонның ілімдік ұстанымдарын негізге алатын радикалды бихевиорис- 
тер (К. Buckley, 1989) индивидтердің бацылаулы әрекеттеріне қызығушылық 
танытты. Олар зерттеліп отырған реакциялар немесе әрекеттердің қозғаушы 
күші болып табылатын стимулдарға негізделді. Олар стимулды қолдану мен 
реакциялардың көрініс табу сәті арасында болатын жасырын ойлау процестері- 
не мән бергісі келмеді немесе оларды біржолата жоққа шығарды. Мид бақыла- 
натын әрекеттің маңыздылығын мойындай отырып, оның радикалды бихевио- 
ристер ескере бермейтін жасырын қырлары болады деп есептеді. Дегенмен би
хевиоризм үшін негізгі болып табылатын эмпиризмді қабылдай отырып, Мид 
бұл жасырын құбылыстар туралы жай ғана ой толғағысы келмеді. Ол аталған 
құбылыстарға, яғни стимул мен реакция арасындағы жайттарға қатысты би- 
хевиоризмнін эмпирикалық ғылымын кеңейтуге тырысты. Бернард Мельцер 
Мидтің осы ұстапымын былайша қорытындылады:

«Мид үшін зерттеу бірлігі -  адам әрекетінің айқын және жасырын қыр- 
ларынан қүралатын «іс-әрекет». Әрекеттен дәстүрлі, ортодоксты психо- 
логияның жеке категориялары байқалады. Зейін, қабылдау, елестету, ой 
толғау, эмоция және т.б. әрекеттің элементтері ретінде қарастырылады... 
Әрекет осылайша адам қызметініц біртүтас процесін құрайды».

(Meltzer, [1964] 1978:23)

Мид пен радикалды бихевиористер адамдар мен жануарлар әрекеттерінін 
арақатынасына байланысты көзқарас түрғысынан айрықшаланды. Радикалды 
бихевиористер адамдар мен жануарлар арасындагы айырмашылықтарды ес- 
кермеуге тырысса, Мид едәуір сапалы ерекшелік бар екенін атап өтті. Мүндағы 
непзгі дәйек -  стимул мен реакция арасында жауап беру жолын тацдау үшін 
ТІЛДІ қолдануға мүмкіндік беретін адамда ойлау қабілеттерінің болуы.

Мид, бір жағынан, уотсондық бихевиоризмге деген өзінің қарыздарлығын 
танытса, екінші жағынан, онымен келіспейтінін де білдіріп отырды. Бір жағы- 
нан, ол: «Біз бұл салаға (әлеуметтік психологияға) бихевиоризм түрғысынан 
қарауымыз қажет», — деді. Екінші жағынан, «біз қолданатын бихевиоризм уот- 
сондықпен салыстырғанда әлдеқайда орынды» ([1934] 1962:2) дей тұра, Уот- 
сонның үстанымын сынады.

Чарльз Моррис Mind, Self and Society («Сана, өзіндік мән және қогам») атты 
еңбекке жазған кіріспе сөзінде Мид пен Уотсонның негізгі үш айырмашылы- 
ғын атап өтті. Біріншіден, Мид -  Уотсоннын іс-әрекетке деген айрықша наза- 
рын тым қарапайым деп есептеді. Шынымен де, ол Уотсонды іс-әрекетті оның 
кең әлеуметтік аясынан тыс, бөлек алып қарастырғаны үшін кінәлады. Мид 
іс-әрекетті кең ауқымды әлеуметтік әлемнің шағын элементі ретінде қарасты- 
руға тырысты. Екіншіден, Мид Уотсонның бихевиоризмді ойлау процестеріне
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колданғысы келмейтінін де айыптады. Мидтің аңғарғаны -  Уотсон адамның са- 
насы мен менталды процестері туралы еш нәрсе білмеді: «Джон Б. Уотсонның 
позициясы Alice in Wonderland («Сиқыр әлеміндегі Алиса») ертегісіндегі патша- 
йымның позициясы секілді болды». «Бастарын шабыңдар!» деген нәрселер бол- 
мады. Сана... болмады ([1934] 1962:2-3). Мид өзінің ұстанымын Уотсонның ұс- 
танымына қарсы қойды: «Ол бихевиористік, бірақ уотсондық бихевиоризммен 
салыстырғанда сырт көзге білінбейтін әрекеттің элементтерін ескереді» ([1934] 
1962:8). Нақтырақ айтатын болсақ, Мид ойлау процестерін енгізу арқылы уот- 
сондық бихевиоризмнің қағидаларын кеңейтуді өзіне мақсат етіп қойды.

Ақырында, Уотсон ойлауды есепке алмағандықтан, Мид оның түсінігін- 
дегі акторды енжар қуыршақ деп санады. Мид актордың анағұрлым белсенді 
әрі жасампаз бейнесін қалыптады, соның нәтижесінде кейінгі символикалық 
интеракционистер оның теориясына зор ынта танытты.

Прагматизм мен бихевиоризм, әсіресе Дьюи мен Мидтің теориялары 1920 
жылдары Чикаго университетінің көптеген студенттеріне оқытылды. Солар- 
дың легінде болған Герберт Блумер мен басқа да студенттер символикалық 
интеракционизмнің негізін қалады. Әрине, басқа да теорияшылар оған ықпал 
етпей қоймады. Солардың ішіндегі ең танымалы Георг Зиммель болды (5-та- 
рауды қараңыз). Зиммельдің әрекет пен өзара ықпалдасудың түрлеріне деген 
қызығушылығы Мидтің теориясымен үндес болды, сөйтіп, оның дамуына сеп- 
тігін тигізді.

Редукционизм мен әлеуметтанудың арасында

1937 жылы Блумер символикалыц интеракционизм үғымын енгізіп, оның ғылыми 
ортаға орныгып, дамуы үшін бірнеше мақала жазды (Моггіопе, 2007). Мид жа- 
рыққа енді шыққан символикалық интеракционизм мен бихевиоризмнің айырма- 
шылыгын көрсеткісі келсе, Блумер символикалық интеракционизм екі жаққа да 
бірдей қызмет ететінін алга тартты. Мид алғашқы редукционистік бихевиоризм 
бағытын жақтырмады. Оған тағы алпауыт әлеуметтану теориялары, әсіресе қүры- 
лымдық функционализм тарапынан үлкен қауіп төніп түрды. Блумердің ойынша, 
бихевиоризм де, қүрылымдық функционализм де адамның іс-әрекетіне эсер ете- 
тін факторларға (мысалы, сыртқы стимулдар мен нормалар) назар аударуға бейім 
болып келді. Блумердің пікірінше, екі теория да маңызды процеске тиісті көңіл 
бөлмеді, өйткені соның арқасында әрекет етуші субъектілер өздеріне ыкпал етуші 
күштер мен өздерінің іс-әрекетіне ғана мән береді (Моггіопе, 1988).

Блумердің ойынша, бихевиористер адамның іс-әрекетіне деген сыртқы 
стимулдар ықпалының басымдығын білдіре отырып, психологиялық редук- 
ционистер қатарын толықтырды. Блумерді бихевиоризмнен бөлек, психо- 
логиялық редукционимзнің басқа да түрлері алаңдатты. Мысалы, ол «үста- 
нымдар» түғырнамасының жалпыға ортақ түсініктеріне сүйеніп, адамның 
іс-әрекетін түсіндіруге тырысатындарды сынады (Blumer, [1955] 1969:94). 
Оның ойынша, аталмыш тұғырнаманы пайдаланушылардын басым көпшілі- 
гі үстанымды актордың «әлдеқашан үйымдастырылып қойған беталысы» ре- 
тінде түсінеді, олар ұстанымдарды әрекеттердің қозғаушы күші деп есептейді. 
Осы орайда Блумер мүны тым қарабайыр механикалық түсінік деп үйгара- 
ды; мүнда интенсивті үрдіс сипатындағы қатынас емес, «актордың қандай да 
бір қарым-қатынасты орнатудағы әрекетін анықтаушы процесс» деп түсінеді
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(Blumer, f 1955] 1969:97). Сонымен қатар Блумер саналы және бейсаналы мотив- 
терді қарастыратындарды сынға алды. Ол әсіресе «акторларға бақыланбайтын, 
бағынуға көнбейтін тәуелсіз ойлау импульстері эсер етеді» деген тұжырымды 
қолдамады. Акторлардың «ол» немесе «либидо» сияқты күштерге бағынуын 
қарастыратын Фрейд теориясы Блумердің жоққа шығарған психологиялық 
теорияларының мысалы болды. Ол акторлардың мән қалыптастырушы проце- 
сіне, яғни олардың тұлға ретінде өзіндік болмысы болатынын және өздерімен 
өзара қатынаста болатынын назарға алмайтын психологиялық теорияның кез 
келгеніне қарсы шықты.

Сондай-ақ Блумер «адамның іс-әрекеті ірі ауқымды сыртқы күштермен 
анықталады» деген әлеуметтану теорияларын (әсіресе қүрылымдық функцио- 
нализмді) сынға алды. Бүл категорияның қатарына ол «әлеуметтік жүйе, әлеу- 
меттік күрылым, мәдениет, мәртебелік үстаным, әлеуметтік рөл, салт, инсти
тут, үжымдық түсінік, әлеуметтік жағдай, әлеуметтік норма мен қүндылықтар» 
сияқты әлеуметтік-қүрылымдық және әлеуметтік-мәдени факторларға негіз- 
делетін теорияларды қосты (Blumer, [1962] 1969:83). Әлеуметтану мен психо
логия теориялары да шынайылықтың мәні мен әлеуметтік қүрылымының ма- 
ңыздылығын есепке алмай отыр:

«Заттарға берілетін психологиялық және әлеуметтану түсініктеріне не 
көңіл бөлінбейді, немесе олар адамның іс-әрекетін түсіндіру үшін қолда- 
нылатын факторлардың үстемдігінен басылып қалады. Егер кімде-кім іс- 
әрекеттің осы түрлері оларды қалыптастырушы факторлардың нәтижесі 
деп айтатын болса, онда адамның, бағдарланып әрекет ететін объектілер- 
дің мәнін зерттеудің қажеті жоқ».

(Blumer, 19696:3)

Джордж Герберт Мидтің идеялары

Мид символикалық интеракционизмнің тарихындағы ең беделді ойшылдар- 
дың бірі болып табылады (Chriss, 2005b; Joas, 2001), ал оның Mind, Self and 
Society «Сана, өзіндікмән және цогам» кітабы -  аталған дәстүрдің арнасындағы 
ең маңызды шығарма.

Әлеуметтіктің басымдығы

Эллсуорт Фарис «Сана, өзіндікмән және крвали> кітабына шолу жасай отырып, 
«мүмкін, ол алдымен сана, кейін қоғамның қалыптасуына емес, қоғам және 
содан кейін сананың қалыптасуына басымдық берген болар» (David Miller 
1982а:2). Фаристің кітап атауында жасаған өзгерісі кезінде Мидтің өзі мойын- 
дап кеткен дәлелді, яғни Мидтің талдауында «қоғамға, барлық әлеуметтік атау- 
лыға басымдық беріледі» деген түжырымды көрсетеді.

Мидтің ойынша, дәстүрлі әлеуметтік психология әлеуметтік тәжірибені тү- 
сіндіру жағдайында индивидтің психологиясынан бастау алды, ал Мидтің өзі, 
керісінше, әлеуметтік тәжірибені үғынуда әлеуметтік бастамаға басымдық бе- 
реді. Ол өзінің пікірін былайша түсіндіреді:
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«Біз әлеуметтік психологияда әлеуметтік топтың іс-әрекетін оны құрай- 
тын жеке индивидтердің іс-әрекеті арқылы анықтамаймыз; керісінше, 
біздің бастау алатын нүктеміз -  әрбір индивидтің іс-әрекеті талданатын 
күрделі топтық қызметтің әлеуметтік біртүтастығы. Демек, біз оның 
қүрамындағы индивидтердің үйымдастырылған іс-әрекетін қарастыр- 
маймыз, оның орнына әлеуметтік топтың өзінің іс-әрекетін түсіндіруге 
тырысамыз. Әлеуметтік психологияда біртұтастық (қоғам) құрамдас бө- 
ліктен (индивид) жоғары түрады және қүрамдас бөлік біртұтастық тара- 
пынан түсіндіріліп отырады, керісінше болуы мүмкін емес».

(Mead, [1934] 1962:7)

Мидтің пікірінше, әлеуметтік біртұтастық логикалық түрғыдан және уақыт 
бойынша да жеке санадан бүрынырақ қалыптасқан. Сана-сезімі бар индивид, 
әрі қарай көретініміздей, Мидтің теориясында әлеуметтік топтың бастапқылық 
рөлінсіз өздігінен пайда бола алмайды. Алдымен әлеуметтік топ жүріп отыра
ды, ал ол сана-сезімнің ойлау процестеріне алып келді.

Әрекет

Мид әрекетті өз теориясының «ең қарапайым бірлігі» деп есептейді (1982:27). 
Мид әрекетке талдау жасау барысында бихевиористік тәсілдемеге жақын келіп, 
назарын стимул мен реакцияға шоғырландырады. Дегенмен бүл жағдайда да сти
мул адамның ойсыз автоматтық реакциясын тудыра алмайды. Мид айтқандай: 
«Біз стимулды мәжбүрлеу немесе бұйрық емес, әрекетке себеп немесе мүмкін- 
дік ретінде түсінеміз» (1982:28). Мид ([1938] 1972) әрекеттің төрт негізгі өзара 
байланысқан сатысын көрсетті (Schmitt and Schmitt, 1996). Төменгі сатыдағы 
жануарлар да, адамдар да әрекет жасайды, Мид екеуінің арасындағы ұқсастық- 
тарға, әсіресе айырмашылықтарға қызығушылық танытты.^

Бірінші кезең -  импульс кезеңі, ол «тікелей сезімдік стимул» мен актордың 
осы түрткіге деген реакциясынан, соған қатысты әрекет ету қажеттілігінен 
түрады. Аштық -  импульстің жақсы мысалы. Актор (адам немесе адам емес) 
импульске ойланбастан, бірден жауап беруі мүмкін, бірақ адам тиісті реакция 
туралы ойлануы ықтимал (мысалы, қазір немесе кейінірек тамақтану). Әрекет- 
тің екінші кезені -  к^былдау, соның көмегімен актор импульспен, біздің мы- 
салымызда аштықпен байланысты стимулдарды іздеп, соларға жауап қайтара- 
ды, сонымен қатар оны қанағаттандырудың қолжетімді әдістерін анықтайды. 
Адамдар есту, сезу, дәм сезу және т.б. арқылы стимулдарды сезіп, қабылдай 
алады. Қабылдау келіп жатқан стимулдардан, сонымен қатар олар ойда қалып- 
тастыратын бейнелерден түрады. Адамдар сыртқы стимулдарға жай ғана жауап 
беріп қоймай, ойлау бейнелері арқылы оларды терең зерделеп, бағалайды. Мид 
адамдарды олар кабылдайтын объектілерден ажыратуды жөн көрмейді. Объек- 
тіні қабылдау актісі оны адамға тиісті объектіге айналдырып отыр, қабылдау 
мен объект бір-бірінен ажырамайды (олар диалектикалық түрғыдан өзара бай
ланысты).

Үшінші кезең -  манипуляция. Импульс байқалып, объект қабылданғаннан 
кейінгі келесі қадам -  актордың объектіге қатысты күрделі қимылдар жасауы, 
ал анағүрлым кең мағынасында оған қатысты белгілі бір әрекеттер жасауына
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Осы кітапта талқыланған беделді теорияшылар- 
дың көбі жарық көрген жұмыстары үшін үлкен 
абыройға ие болды. Алайда Джордж Герберт Мид 
өзінің ілімімен де, жариялаған еңбектерімен де 
даңққа бөленді (Huebner, 2014). Оның сөздері XX 
ғасырдың беделді әлеуметтанушылары атанған 
көптеген адамдарға ықпалын тигізді. Шәкірттерінің 
бірі былай айтқан болатын: «Әңгіме оның мықты 
құралы болса, жазу тек солғын сәті ғана болды 
(TV. Smith, 1931:369). Оның шәкірттерінің бірі та- 
нымал әлеуметтанушы Леонард Коттрелдің Мидке 
ұстазы ретінде берген сипаттамасы:

«Мен үшін профессор Мидтің оқыған дәрі- 
сі бірегей және үмытылмас тәжірибе болды... 
Профессор Мид әдемі мұрты мен «ван дайк» 
үлгісінде қойылған сақалы бар құрметті және 
сыпайы адам еді. Ол ақырын ғана ұяңдықпен 
жымиып отыратын, ал оның жанарындағы нұр 
көптің алдында ойнап жүрген жасырын қал- 
жыңын білдіргендей эсер ететін...».

Ол ешбір кідіріссіз дәріс оқып түрып, қолындағы бор түйірінің қозғалысына көз алмай 
қарайтын. Өзінің дәрісінде аса ерекше сәтке жеткен кезде, ол ұяла отырып жымиятын. 
Ешқашан ешкімге де қарамайтын. Оның дәрісі тоқтаусыз жүретін, кейінірек біз студент- 
тер тарапынан сұрақтар қойылып, ескертулер жасалмайтынын білдік. Шынымен де, 
арамыздан біреу суырылып шығып, сұрақ қойғысы келген жағдайда студенттер шулай 
бастайды. Олар алтын арна болып табылатын дәрістің тоқтатылуына осылайша наразы- 
лық білдіретін...

«Оның студенттерге қоятын талабы қарапайым еді. Ол мүлдем емтихан алмайтын. Әр- 
бір студентке қойылатын талап -  білгеніңді мүмкіндігінше жаза білу. Профессор Мид 
айрықша зейін қойып, ұқыптылықпен оқып шығатын. Сондай-ақ оның мақала жөнінде 
білдіретін ойы сіздің осы сабақтан алған дәрежеңізді білдіретін. Студенттер оның саба- 
тына барудың орнына, мақала жазуды үйрететін материалдарды оқиды деген болжам 
жасауға да болар еді. Бірақ ол шындыққа жанаспайды. Студенттер әрдайым келіп оты
ратын. Олар Мидтің дәрістеріне сусағандай құныға түсетін».

(Cottrell, 1980:49-50)

Мид жазуға қиналатын және де бұл жағдай оны қатты толғандырды. «Мен өзімнің қалаға- 
нымды жаза алмайтыныма қатты қынжыламын» (cited in G. Cook, 1993:xiii). Дегенмен ұзақ 
жылдар бойы Мидтің көптеген идеялары, әсіресе Mind, Self and Society («Сана, өзіндік ман 
жәнв қоғам») кітабында жарық көрген болатын (Мидтің дәрісін тыңдаған студенттерінің 
бірі жазған жазбаларға негізделген кітап). Осы кітап пен Мидтің басқа да жұмыстары қазір- 
гі әлеуметтанудың, әсіресе символикалық интеракционизмнің дамуына ықпал етті.

1863 жылдың 27 ақпанында Массачусетс штатындағы Оңтүстік Хэдлиде дүниеге келген Мид, 
негізінен, философияны және оны әлеуметтік психологията қолдануды оқыды. Ол 1883 жылы 
Оберлин колледжін тәмамдап (әкесі сол жерде профессор болды) бакалавр дәрежесін алды, 
ал бірнеше жылдан соң орта мектеп мұғалімі, теміржол компанияларының инспекторы және 
жеке үйретуші болып жұмыс істеді. Мид 1887 жылы Гарвардқа аспирантураға түсті. Гарвардта, 
Лейпциг және Берлин қалаларында біраз оқығаннан кейін 1891 жылы Мидке Мичиган уни-
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верситетінде оқытушылык, қызмет ұсынылады. Ең қызықтысы, Мид жоғары оқу орнын бітіргені 
туралы дипломдарын алмаған. 1894 жылы Джон Дьюидің шақыруымен Чикаго университетіне 
көшіп, өмірінің соңына дейін сонда қалады.

Мид өзінің хатындағы келесі үзіндісінде Дьюидің орасан зор ықпалын атап өтті: «Дьюи мырза -  
бірегейлік пен терең ойдың үлгісін білдіретін тұлға ғана емес, сонымен қатар өмірімде кездес- 
тірген ғибраты мол ойшыл. Одан алғанымды өмірімде кездестірген адамдардың бірінен де алған 
емеспін» (cited in G. Cook, 1993:32). Бұл әсіресе Мидтің Чикагода атқарған бастапқы жұмысына 
байланысты айтқан сөздері, ол Дьюидің соңынан білім беру теориясына бола ерген болатын 
(Дьюи Чикагодан 1904 жылы кетті). Алайда Мидтің ой-тұжырымы Дьюиден тез ажырап, өзінің 
«сана, өзіндік мән және қоғам» атты әлеуметтік-психологиялық теорияларына әкеп тіреді. Ол 
1900 жылдан бастап әлеуметтік психология бойынша дәріс оқи бастады. 1916-1917 жылдары 
іргелі дәріске айналды (1928 жылғы дәрістердің стенографиялық студенттік жазбалары «Сана, өз- 
дік мдн және қоғамның» негізіне айналды). Кейін осы дәрістердің жалғасы ретінде 1919 жылдан 
кейін әлеуметтану бөлімінің қызметкері Эллсуорт Фарис әлеуметтік психология негізі бойынша 
дәріс жүргізді. Мид осы дәріс арқылы әлеуметтану (сонымен қатар психология және педагогика) 
бөлімдерінің студенттеріне зор ықпал етті.

Өзінің ғылыми қызығушылықтарымен қатар, Мид әлеуметтік реформаға да ат салысты. Оның 
ғылымды әлеуметтік мәселелерді шешуде қолдануға болатынына сенімі мол болды. Мысалы, ол 
Джейн Аддамс пен Халл Хаус екеуінің бастамасымен құрылған Чикаго университеті жанындағы елді 
мекендер қоғамдық қорының жетекшісі және қаржы жинаушы болып қызмет істеді. Бұл жұмыстың 
университет жүргізген әлеуметтік зерттеулерде ең маңызды рөл атқаруы да әбден мүмкін.

1928 жылы, зейнетке шығатын уақыты жақындаса да, университеттің өтінішімен оқытушы- 
лық қызметін жалғастыра берді, ал 1930 жылдың жазында Философия бөлімінің профессоры 
болды. Өкінішке орай, ол университет президенті мен департамент арасындағы жанжалдың 
ортасында қалды. Ақыры, осы лаңның кесірінен, 1931 жылдың басында Мид ауруханада жа- 
тып жұмыстан өз еркіммен кетемін деп арыз жазуға мәжбүр болды. Ол сәуір айының соңына 
қарай ауруханадан шықты, ал келесі күні жүрек талмасынан көз жұмды. Джон Дьюи ол туралы 
былай деген болатын: «Ол Америка философиясындағы соңғы буынының ішіндегі біртума 
ойшыл еді» (G. Cook, 1993:194).

негізделеді. Ойлау басымдығынан бөлек, адамдар жануарлардан басқа да ар- 
тықшылыгымен ерекшеленеді. Адамдардың жануарларға қарағанда заттарды 
оңтайлы және ыңғайлы қолдануға мүмкіндік беретін қолдары бар (бас бар- 
мақтары бар). Мидтің пікірінше, манипуляция кезеңі өзіне маңызды уақытша 
кідірісті қамтиды, ол жауап беру бірден байқалмас үшін жасалынады. Аш адам 
саңырауқұлақты көреді, бірақ оны жемес бүрын, алдымен жүлып алып, зерттеп, 
оның жеуге жарамдылығын анықтамадан қарауы мүмкін. Затты зерттеп алу- 
ға жүмсалатын кідіріс адамдарға түрлі нүсқаларды ойластырып қарауға мүм- 
кіндік береді. Осы ой-толғаулардың негізінде актор саңырауқүлақты жейтінін 
(немесе жемейтінін) шешеді және де бұл іс-әрекеттің ақырғы фазасы тутыну- 
ды, яғни алғашқы импульсті қанағаттандыратын әрекетті орындауды қүрайды. 
Адамдармен қатар, төменгі сана сатысындағы жануарлар да саңырауқүлақты 
жеуі мүмкін, алайда адамның саңырауқұлаққа қатысты күрделі қимылдарды 
жасау және онымен қоректенудің салдары туралы ойлау (оқу) қабілетіне ие бо- 
луының арқасында оның зиянды саңырауқүлақты жеуі екіталай.

Қарапайым түрде түсіндіру мақсатында әрекеттің төрт кезеңі жүйелі түрде
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өзара ажыратылғанымен, Мид олардың арасында диалектикалық байланыстың 
бар екенін байқады. Джон С. Болдуин бұл идеяны былайша көрсетеді: «Әрекет- 
тің төрт элемент! кейбір кезде өзара бір желіде байланысты болып көрінгенімен, 
шын мәнісінде олар бірімен-бірі үйлесіп, біртұтас табиғи процесс қалыптасты- 
рады: әрекеттің басынан бастап аяғына дейін әрбір элементтің қырлары көрініс 
тауып, бір-біріне эсер етіп отырады» (1986:55-56). Осылайша әрекеттің кейінгі 
кезеңдері оның алдыңғы кезеңдерінің пайда болуына әкелуі мүмкін. Мысалы, 
адамның тамаққа деген көзқарасы онда аштықтың немесе аштық сезімінің, со- 
нымен қатар бұл сезімді қанағаттандыра алатын қоректің қолжетімді екенін 
білдіретін импульстерді қалыптастыруы мүмкін.

Ым-ишара
Жеке әрекет бір адамнан түрса, әлеуметтік әрекет екі немесе бірнеше адамнан 
тұрады. Мидтің ойынша, ым-ишара -  әлеуметтік әрекет пен жалпы әлеуметтік 
процестің негізгі тетігі. Оның анықтамасы бойынша: «Ым-ишара -  екінші ағза- 
ның (әлеуметтік) қабылданған реакциясын қалыптастыратын ерекше стимул- 
дар ретінде қызмет ететін бірінші ағзаның қозғалыстары (Mead, [1934] 1962:14; 
see also Mead, 1959:187). Жануарлар да, адамдар да ым-ишараны қолдана алады 
жэне біреуінің әрекеті басқаның реакциясын санасыз түрде тудырып отырады. 
Томенде ымдасуға қатысты Мидтің иттер шайқасы туралы танымал мысалы 
көрсетілген:

«Әрбір иттің әрекеті басқа иттің реакциясыныц стимулы болып табыла- 
ды... Иттің өзге итке шабуыл жасауға дайындығы басқа иттіц өз үстаны- 
мы мен қатынасын өзгертуге деген стимулы еді. Ол екінші ит қатынасын 
өзгертпес бұрын іске асырылады, ол өз кезегінде бірінші иттің тарапынан 
қатынастың өзгеруіне алып келеді».

(Mead, [1934] 1962:42-43)

Мид осы орайда болып жатқан жағдайды «ыммен сөйлесу» деп атайды. Бір 
иттің ымдасуы автоматты түрде екінші иттің сондай әрекетін тудырады, иттер- 
діц миында ешқандай ойлау процестері жүрмейді.

Адамдар кейбір кезде ым-ишара мен сөйлесуді санасыз күйде істейді. Мид 
мысал ретінде бокс пен семсерлесу жарыстарындағы әрекеттер мен реакция- 
ларды келтіреді. Бір қарсылас екіншісінің ым-әрекетіне «инстинктілі» түрде 
дайындалып түрады. Мид осы іспетті бейсаналы әрекеттерді «маңызсыз» ым- 
ишара деп анықтайды; адамдарды «маңызды» ым-ишараны, яғни жауап бермес 
бүрын актордың тарапынан ойлануды талап ететін ым-ишараны пайдалану қа- 
білеттерін бөліп қарастырады.

Вокалдық ым-ишара маңызды ым-ишараны дамыту үшін аса маңызды. Де- 
генмен вокалдық ым-ишараныц барлығы бірдей манызды бола бермейді. Бір 
иттің екіншісіне үруі маңызды емес, тіпті адамның кейбір вокалдық ымдасуы 
(мысалы, кенеттен ашулануы) манызды болып саналмайды. Дегенмен де во- 
калдық ым-ишараныц дамуы, әсіресе тіл формасындағы дамуы адам өмірінің 
өркендеуін ерекшелеу үшін аса манызды фактор: «адамның осы ым-ишара са- 
ласындағы мамандандырылуы, акд>ір аяғында, ғылымныц көмегімен табиғат
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пен қоршаған ортаны бақылауға ала отырып, қазіргі қоғам мен білімнің пайда 
болуы мен дамуына зор ықпал етті» (Mead, [1934] 1962:14).

Бұл даму вокалдық ым-ишараның ерекше сипаттамасымен байланысты. Біз 
физикалық ым жасағанда, мысалы бет-аузымызды тыржитқанда, не істеп тұр- 
ғанымызды көре алмаймыз (айнаға қарамаған жағдайда). Керісінше, біз вокал- 
дық ым жасағанда өзімізді басқалардай ести аламыз. Мұндағы нәтижелердің 
бірі -  вокалдық ымның сөйлеушіге де, тыңдармандарға да бірдей эсер ететіні. 
Демек, біздің физикалық ымға қарағанда вокалдық ымды тоқтатуға мүмкіндігі- 
міз бар. Басқаша айтқанда, біз физикалыққа қарағанда вокалдық ымды жақсы 
бақылай аламыз. Өзін-өзі және өз реакцияларын бақылау қабілеті адамдардың 
басқа да ерекше мүмкіндіктеріне қатысты үлкен маңызға ие болып келеді. Жад
ны айтқанда, «адамзат қоғамындағы әлеуметтік үйымдастырудың бірден-бір 
құралы -  вокалдық ым-ишара» (Mead, 1959:188).

Маңызды символдар

Маңызды символ -  адам ғана жасай алатын ым-ишара түрі. Ым-ишараның 
маңызды символдарга айналуының басты шарты -  индивидтердің жасаған ым- 
ишарасы қарсыласының соған сәйкес жауап болардай әрекетін (олардың бір- 
дей болуы міндетті емес) тудыруы керек.

Тек маңызды символдар болған жағдайда ғана байланыс болуы мүмкін, жад
ны мағынада коммуникация құмырсқалар немесе аралар арасында бола алмай- 
ды. Физикалық ым белғілі бір маңызды символдарды иеленуі мүмкін, бірақ, 
көріп отырғанымыздай, олар толық түрде мағыналы символдар бола алмайды, 
өйткені адамдар өздерінің физикалық ымын оңай көріп, оңай ести алмайды. 
Сонымен, вокалдық ым ғана анағүрлым маңызды символдар болуы мүмкін, 
алайда дауыстың кез келген көріністері осы іспетті символдар бола бермейді. 
Осы орайда маңызды символдар ретінде вокалдық ым жиынтығы болып табы- 
латын тілді қарастыруға болады. Ол «нақты бір жағдайда бірінші адамда пайда 
болған мәнғе жауап беріп, екінші адамның бойында да дәл осындай мән тудыра 
алады. Ым осы шартты қанағаттандырған жағдайда «тіл» атаулымен теңдесе- 
ді. Енді ол маңызды символ белғілі бір мәнді білдіретін болады» (Mead, [1934] 
1962:46). Ыммен сөйлесуде ым-ишаранын өзі ғана беріліп отырады. Алайда 
тілмен байланысты жағдайда ым мен олардың мәндері көрсетіледі.

Тіл мен мағыналы символдар сөйлеп түрған адамның бойында басқаларда- 
ғыдай реакцияны тудырады. Мысык, немесе ит сөздерін айтқан адам солардың 
бейнелерін соны естіп тұрған адаммен бірдей елестетеді. Тілдің ықпалы сөйлеп 
түрған адамды басқалармен қатар әрекет етуғе итермелеуге неғізделеді. Көрер- 
мендері лық толы театрда «өрт» деп айғайлаған адам сол сөзді естіғен адам- 
дармен бірге театрдан тезірек шығуға ұмтылады. Сөйтіп, маңызды символдар 
адамдарға өз әрекеттерін орындауға мүмкіндік беріп отырады.

Прағматикалық бағытты көшіре отырып, Мид сонымен қатар жалпы ым- 
ның және жекеленғен жағдайда мағыналы символардың «қызметтерін» қарас- 
тырады. Ымның қызметі «белғілі бір әлеуметтік әрекетте өзара түйісіп отыр- 
ған адамдарды әрекетке қатысты объект немесе объектілерғе бейімдей алуға 
негізделеді» (Mead, [1934] 1962:46). Сонымен, бетті санасыз түрде тыржиту 
баланың шүңқырдын шетіне жақындамауы үшін, яғни оны ықтимал қауіпті 
жағдайдан корғау үшін жасалуы мүмкін. Алайда мағынасы жоқ ым да болады.
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«мағыналы символ мағынасыз ымға қарағанда осындай бейімделу мен қайта 
ұйымдастыру үшін көбірек мүмкіндік береді, өйткені ол индивидтің оған деген 
дәл сондай қатынасын қалыптастырып, оған өзінің кейінгі іс-әрекеттерін бас- 
қалардың іс-әрекеттеріне осы қатынасқа сәйкес ыңғайлауға мүмкіндік береді» 
(Mead, [1934] 1962:46).

Басқаша айтқанда, өзіміздің наразылығымызды басқаларға жеткізген кезде 
ашумен көрсетілген вербалды сөгіс дененің бүрмаланған тілінен әлдеқайда ар- 
тық. Наразылық білдірген адам әдетте дене тілін үғына қоймайды, сол себеп- 
тен алдағы әрекеттерін саналы түрде басқара алмауы да мүмкін. Бүл мағыналы 
символдарды қолданатын адамның -  баланың осы сөгіске қайтаратын жауа- 
бының түрлі әдістерін ойша елестете алатынымен байланысты болып келеді. 
Кейін сөйлеуші адам сөғістің негіздерін қорғауға немесе түсіндіруғе тырысып, 
бала айтылған сөздердің мағынасын өзі-ақ түсінеді деп үміттенеді. Өзара әре- 
кеттесудің осындай еркін түрі адам балаға дененің бейсаналы тілі арқылы жай 
ғана қараған жағдайда әрі қарай жалғаса алмайды.

Маңызды символдардың тағы да бір басты функциясы олардың ақыл-ес 
пен психикалық процестердің пайда болуына тікелей септігін тиғізетініне 
байланысты. Маңызды символдардың, әсіресе тілдің арқасында адамның ой- 
лау қабілеті (Мидтің ойынша, төменғі санаттағы жануарлар ойлай алмайды) 
қалыптасады. Мид ойлауды «адамның осы ым арқылы өзімен-өзі жай интер- 
нализацияланған немесе айқын емес күйде сөйлесуі» деп түсіндіреді ([1934] 
1962:47). Сонымен қатар Мид былай дейді: «Ойлау -  адамның басқалармен 
сөйлесуімен пара-пар» (1982:155). Басқаша айтқанда, ойлау адамның өз-өзі- 
мен тілдесуін білдіреді. Сонымен, біз осы орайда Мидтің ойлауды бихевиорис- 
тік тұрғыдан анықтағанын көріп отырмыз. Сөйлесу әрекеттен түрады (әңғіме) 
және де бұл әрекет адамның бойында да жүріп жатады. Ол бар болғаны ойлау- 
дың жүріп жатқанын білдіреді. Бүл -  ойлаудың менталистік анықтамасы емес, 
бихевиористік сипаттамасы.

Маңызды символдар символикалық өзара әрекеттесуге де септігін тиғізе- 
ді. Демек, адамдар бір-бірімен тек ымдасу арқылы ғана емес, сонымен қатар 
мағыналы символдар арқылы да өзара қарым-қатынас жасай алады. Әрине, 
бұл қабілет айырмашылықтар әлемін қалыптастырып, ымға қарағанда, өзара 
қарым-қатынастың анағұрлым күрделі үлғілері мен әлеуметтік үйымдастыру 
формаларын дамытады.

Маңызды символ, әрине, Мидтің пікірінше, басты рөл атқарады. Дэвид 
Миллер де (1982а: 10-11) Мидтің теориясындағы манызды символдың осы қа- 
сиетін атап өтті.

Ақыл-ой

Мид ақыл-ойды зат ретінде емес, процесс және өз-өзімен ішкі сөйлесу деп 
анықтай отырып, адамның бойынан табылмайтынын ескереді. Ол -  адамның 
бас сүйеғінде орналаспаған әлеуметтік қүбылыс (Franks, 2007). Ол әлеуметтік 
процестің шеңберінде қалыптасып, дами отырып, осы процестін ажырамас бө- 
ліғіне айналады. Әлеуметтік процесс ақыл-ойдан жоғары түрады. Ол көп адам 
ойлап үйренғен ақыл-ойдың азығы бола алмайды. Сонымен, ақыл-ой да өзініц 
мәні тұрғысынан емес, атқарар қызметіне қарай анықталады. Сана сияқты идея- 
лармен ұқсастықтарын ескере отырып, біз ақыл-ойдың қандай да бір ерекше
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қасиетін көре аламыз ба? Біз адамдарда басқалардан алуға тырысатын жауап- 
тарды өздерінен таба алу қабілетінің барын байқағанбыз. Ақыл-ойдың ерекше- 
лігі -  индивидтің «өз бойында басқаның жауабын ғана емес, жалпы қауымдас- 
тықтың жауабын тудыра алу» қабілеті. Осының бәрі ақыл-ойдың арқасында 
ғана іске асады. Қандай да бір әрекеттің енді өз жауабы бар: жауаптың табылуы 
«ақыл-ойдың» бар екенін білдіреді (Mead, [1934] 1962:267). Сонымен, ақыл-ой- 
дың Мид теориясындағы басқа ұқсас ұғымдардан оның жалпы қауымдастыққа 
жауап беріп, ұйымдастырылған жауап қайтару қабілеті ерекшелендіреді.

Мид ақыл-ойға басқаша, яғни прагматикалық тұрғыдан қарайды. Демек, 
ақыл-ой мәселелердің шешілуіне бағдарланған ойлау процестерінен тұрады. 
Шынайы әлем түрлі мәселелерге толы, тек ақыл-ой ғана осы мәселелерді ше- 
шіп, адамдарға анағұрлым тиімді әрекет жасауға мүмкіндік береді.

Өзіндік мән

Мидтің жалпы және ақыл-ойға қатысты көптеген түжырымдары «өзіндік мән» 
үғымы туралы маңызды идеяларды қамтиды (Schwalbe, 2005). Мид өзіндік мән- 
ді процесс ретінде анықтайды, яғни бала өздігінен туылмайды, ол уаісыт өте келе 
қалыптасады. Адамдар өздерін объект ретінде тани білгенде ғана өзіндік мәннің 
сырын түсінеді. Демек, олар өздерінің айналасындағы объектіні қаншалықты 
таныса, өздерін де соншалықты тани түседі. Сонымен, өзіндік мән субъект (әре- 
кеттің қайнар көзі) ретінде әрекет етеді әрі өзін объект ретінде тани алады.

Мидтің негізгі түжырымдамаларында айтылғандай, адам өзі қоғамнан тыс 
өмір сүре алмайтынын анық түсінуі тиіс. Дәлірек айтқанда, олар әлеуметтік 
процестердің, жекеленғен жағдайда адамдар арасындағы қарым-қатынас үрді- 
сінің неғізғі өзеғі болып табылады. Өзіндік мәнді адамның бойында өмір сү- 
ретін болмыс деп түсіндіретін көптеғен психолоғиялық теориялардан өзгеше- 
лігі -  Мид бүл құбылысты әлеуметтік тәжірибе мен әлеуметтік процестерғе 
енғізеді. Сонымен, Мид өзіндік мәннін бихевиористік сезімін көрсетуғе тыры- 
сады: «Бүл -  адамның басқа біреудің сұрағына жауап беруі және де сол жауа
бы әрекетінің бір бөлігіне айналуы, өз-өзін естіп қана қоймай, өзіне де жауап 
қайтарып, басқа адам қаншалықты дүрыс жауап берсе, өзіне де соншалықты 
дүрыс жауап беретін мінез-щлык, көрінісі, сөйтіп, индивидтер өздері үшін өзде- 
рі объектіғе айналады» ([1934] 1962:139; italics added). Сонымен, өзіндік мән 
деғеніміз -  қүрамдас бөлігі адам баласы болып табылатын әлеуметтік процес- 
тің бір қыры. Ол, өз кезегінде, адамның өзіндік мәні дамып жетілген кезде, 
адам әлеуметтік байланыссыз-ақ әрі қарай өмір сүре алады. Мысалы, Робин
зон Крузо өркениетті жағдайда өзіндік мәнін дамытып, жалғыз өзі аралда қал- 
ғанда ол қасиетін жоғалтпады. Баскаша айтқанда, ол өзін-өзі объект ретінде 
қабылдауын жалғастыра түсті.

Өзіндік мәннің дамуының жалпы тетіғі -  бүл рефлекстену қабілеті немесе 
өз-өзін басқаның орнына қойып, олар әрекет еткендей әрекет ету. Нәтижесінде 
адамдар өздерін зерттей алады, өйткені басқалар да оларды зерттер еді. Мид 
былай дейді:

«Рефлексия -  индивидтің өз тәжірибесін өзіне қайта аудару арқылы 
іске асатын біртүтас әлеуметтік процесс, осылайша, соған қатысып 
отырған индивидтердің тәжірибесіне жүмылдырылады. Ол индивидке
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басқаның өзіне деген қатынасын «киіп» көруі арқылы жүзеге асырыла- 
ды. Индивидтің осы процеске саналы түрде дайындала отырып, өзінің 
бейімделу деңгейіне қарай, кез келген әлеуметтік әрекетті модифика- 
циялауға мүмкіндігі бар».

(Mead, [1934] 1962:134)

Сонымен қатар өзіндік мән адамдарға басқалармен әңгіме-дүкен қүруға 
мүмкіндік береді. Демек, адам не айтып отырғанын, нәтижесінде не айтылып 
жатқанын бақылап және келесіде не айтылатынын анықтай алады.

Өзіндік мәнге ие болу үшін индивидтер өзінің «мен» атты шекарасынан 
шығу керек, соның арқасында олар өздерін-өзі бағалап, өздеріне-өзі объект 
бола алады. Ол үшін адамдар әдетте өздерін басқалар орналасқан эксперимен- 
талды өріске орналастыруы тиіс.

Шын мәнінде, Мидтің ең қарама-қайшылықты әрі әлеуметтану тұрғысынан 
аса маңызды өзіндік мән теориясы түжырымдарының бірі адамнын өзін-өзі ті- 
келей түрде сезіп-біле алмайтынына негізделген. Олар басқалардың орнына өз- 
дерін қойып және осы түрғыдан өздерін жанама күйде қарастыра алады. Адам
нын өзін-өзі қарастыратын көзқарас жеке индивидке немесе біртүтас топқа 
байланысты болуы мүмкін. Мидтің айтуынша, «басқалардың рөлін қабылдай 
отырып қана біз өзімізге орала аламыз» (1959:184-185). Адамдардың өздері- 
нің жеке сәттерінде де басқалармен қарым-қатынастары үшін жауапты екенін 
аңғартып отыр. Өзіндік мәннің әлеуметтік сипаты тереңнен бастау алады, ол 
адамдардың кісілік келбеті мен мінезінен көрініс табады.

Баланың дамуы. Мидті өзіндік мәннің генезисі ерекше қызықтырды. Өзін- 
дік мәннің негізі деп ол ыммен сөйлесуді қарастырады, алайда адамдар мұндай 
әңгімелесуде өздерін объект ретінде қарастырмаса, онда өзіндік мәнге ие бол- 
майды. Мид өзіндік мәннің генезисін бала дамуының екі кезеңінен байқайды.

Рөлдік ойындар кезеңі. Бірінші кезең -  рөлдік ойындар кезеңі. Дәл осы ке- 
зеңде балалар өздеріне қатысты басқалардың қатынасын «киіп» көріп үйренеді. 
Төменгі сатыдағы жануарлар да ойнағанымен, адамдар «басқаны сипаттай оты
рып ойнайды» (Aboulafia, 1986:9). Мид «анасын, үстазды, полиция қызметке- 
рін» ойнап жатқан баланы мысалға келтіреді (Mead, [1934] 1962:150). Осындай 
ойынның нәтижесінде бала бірден субъект және объект болуды үйреніп, өзін- 
өзі қалыптастыруға бейімделеді. Дегенмен бұл өзіндік мән шектеулі, өйткені 
бала белгілі бір дәрежеде басқалардың рөлін ғана қабылдай алады. Балалар 
«анасының» немесе «әкесінің» рөлінде ойнай алады және процесс барысында 
өздерінің ата-аналар және басқа нақты бір индивидтер түрғысынан бағалау қа- 
білетін дамытады. Дегенмен де олар өздерін анағүрлым біртүтас және үйымдас- 
тырылған күйде түсіне алмайды.

Үжымдыц ойындар кезеңі. Адам өзін-өзі толықтай дамытқан жағдайда келесі 
кезеңге, яғни ұжымдық ойындар кезеңіне өту керек болады (Vail, 2007c). Рөл- 
дік ойындар кезеңінде бала басқалардың рөлін қабылдаса, ал үжымдық ойын
дар кезеңінде бала ойынга қатысып отырган әрбір адамныц рөлін қабылдауы 
тиіс. Оған коса, бұл түрлі рөлдер белгілі бір шамада бір-бірімен қарым-қаты-
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насқа түсу керек. Ұжымдық ойындардың кезеңін көрсете отырып, Мид өзінің 
бейсбол ойынынан келтірген мысалымен бөліседі (немесе, оның атауы бойын- 
ша, «доппен тоғыздық жасау»):

«Бірнеше адам қатысатын ойында қандай да бір рөлді қабылдайтын бала 
әрбір баланың рөлін қабылдауға дайын болуы тиіс. Егер ол доппен то- 
ғыздық ойнаса, онда ол әрбір тараптың жауапты әрекеттерін өзінің әре- 
кетімен байланыстыра білуі керек. Ұтылмай дұрыс ойнау үшін ол әрбір 
ойыншының не істейін деп жатқанын білуі тиіс. Ол осы аталған барлық 
рөлдерді қабылдап шығуы керек. Олардың барлығы бірден санада түруы 
міндетті емес, бірақ белгілі бір сәттерде оның жеке ұстанымдық әрекетін- 
де үш немесе төрт индивид болуы тиіс. Мысалы, доп лақтырайын деп жат- 
қан, оны қағып алайын деп жатқан және т.б. Бүл жауапты әрекеттер белгі- 
лі бір шамада оның жеке қалпында көрініс табуы тиіс. Сонымен, аталмыш 
ойында басқалардың да жауапты әрекеттерінің кешені орын алады. Олар 
біреуінің үстанымы екіншісінің тиісті үстанымдарын қалыптастырады де
ген тізбекте ұйымдастырылады».

(Mead, [1934] 1962:151)

Рөлдік ойындар кезеңінде бала үйымдасқан түрде біртүтас бола алмайды, 
өйткені ол жеке рөлдердің кешенімен ғана ойнайды. Нәтижесінде, Мидтің 
ойынша, оның түлғалық қасиеті қалыптаспайды. Тек үжымдық ойындар кезе- 
ңінде^ осындай үйымдасу қалыптасып, тұлға пайда болады. Балалар үйымдас- 
қан топта әрекет етуді үйреніп, белгілі бір топ шеңберінде өздерінің болашақ 
әрекеттерін анықтай бастайды.

Жалпыланған басқа. Ойын кезеңі Мидтің ең танымал түжырымдамаларының 
бірі (1959:87) -  жалпылатан баскр. түжырымдамасын үсынады (Vail, 2007d). 
Жалпыланған басқа ретінде барлық қауымдастықтың немесе бейсбол ойыны- 
ның мысалында барлық команданың қатынасын білдіреді. Адамның өз басына 
жалпыланған басқаның рөлін қабылдай білуі маңызды: «Ол өзінің қатысы бар 
үжымдық-әлеуметтік қызметке немесе сол топ айналысатын қызмет түрлері- 
не қатынасын қабылдаған кезде ғана өзінің толық мәнін қалыптастыра алады» 
(Mead, [1934] 1962:155). Сонымен катар адамдардың өздерін басқалардың ғана 
емес, сондай-ақ жалпыланған басқалар тарапынан бағалауы өте маңызды. Жеке 
емес, жалпыланған басқаның рөлін қабылдау абстрактілі ойлау мен объективті- 
ліктің мүмкіндігіне жол ашады (Mead, 1959:190). Мид өзіндік мәннің толықтай 
дамуын былайша сипаттайды:

«Осылайша өзіндік мән адамның осы жеке көзқарастарын үйымдасқан 
әлеуметтік немесе топтық көзқарастарға айналдыру арқылы толық да- 
миды, сөйтіп ол өзі және басқалар қатысатын жалпы немесе жүйелі мі- 
нез-қүлықтың түтастай жүйелік сипатын айқындай алады. Ол үйымдас- 
қан топтық үстанымдар бойынша жеке тәжірибеге енеді, орталық жүйке 
жүйесі механизм! арқылы өзгелердің жеке қарым-қатынасын қабылдай 
отырып, өзін-өзі де қабылдайды».

(Mead, [1934] 1962:158)
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Басқаша айтқанда, адам өзіндік мәнге жету үшін қауымдастықтың мүшесі 
болып, жалпы қатынастарға бағдарлануы тиіс. Ойынға өзіндік мәннің тек жеке 
бөліктері керек болғанымен, ол біртұтас өзіндік мәнсіз іске асырылмайды.

Ол өзіндік мән үшін маңызды жалпыланған басқаның рөлін атқарғанымен, 
сонымен қатар үйымдасқан топтық қызметтің дамуы үшін де оның маңызы зор. 
Топқа керегі адамдардың өз қызметін жалпыланған басқаның қатынасына сай 
бағыттауы болып табылады. Жалпыланған басқа Мидтің әлеуметтік қүрамдас 
бірліктерге басымдық беруге бейімдігін аңғартады, өйткені жалпыланған басқа 
арқылы топ адамдардың әрекетіне эсер ете алады.

Мид өзіндік мәнге прагматикалық тұрғыдан да қарайды. Жеке деңгейде 
өзіндік мән адамға үлкен қоғамның анағүрлым тиімді мүшесі болуға мүмкін- 
дік береді. Адамдар нақты жағдайда өздерінен талап етілетін нәрсені жасайды. 
Адамдар көбінесе топтық талаптарға сай өмір сүруге тырысатындықтан, топ 
мүддесіне қайшы келетін әрекеттерден аулақ болады. Сонымен қатар өзіндік 
мән қоғамды түтастай үйлестіруге мүмкіндік береді. Адамдар талапқа сай эре- 
кет ететіндіктен, топ тиімдірек жұмыс істей алады.

Алдыңғы ережелер, өзіндік мэнге қатысты жалпылама талқылау Мидтің ак- 
торлары конформистер болып келетінін, жеке бастарының қасиеттері аз екенін 
көрсетеді, өйткені олардың барлығы да өздерін жалпыланған басқаға сэйкес- 
тендіреді. Алайда Мид эрбір өзіндік мэннің басқалардан ерекшеленетінін ай- 
кын көрсеткен болатын. Өзіндік мэн жалпы қүрылымды иеленгенімен, эрбір 
өзіндік мэн бірегей биографиялық артикуляцияға ие болады. Қоғамда жалпы- 
ланған басқа -  біреу ғана емес, олардың саны көп, өйткені қоғамда топтар саны 
шексіз. Сол себепті адамдардың бойында бірнеше жалпыланғандар, яғни тұл- 
ғалар бар.

Әрбір түлғанын бірегей жиынтығы оны басқалардан даралай түседі. Сон- 
дықтан адамдар қауымдастықты бар күйінде қабылдамауы қажет. Олар заттар- 
ды өзғертіп, оларды одан эрі жетілдіре түсуғе тырысу керек. Біз өзіміздің ойлау 
қабілетіміздің арқасында қауымдастықты өзғерте аламыз.

Мид өзіндік мэннің «мен» жэне «өзім» деп аталатын екі қырын немесе фаза- 
сын анықтайы (for a critique of this distinction, see Athens, 1995). Мид былай жа- 
зады: «Өзіндік мэн -  осы екі түрлі фазадан өтетін элеуметтік процесс» ([1934] 
1962:178). «Мен» жэне «өзім» өзіндік мэннің анағүрлым ауқымды эрекет шең- 
беріндеғі процестер екенін ескеру қажет, олар «заттар» емес.

«Мен» және «өзім». «Мен» -  индивидтің басқаларға деғен тікелей реакция- 
сы. Бүл -  өзіндік мэннің есепке алынбайтын, болжанбайтын жэне креативті 
аспектісі. Адамдар «мен» эрекетінің қандай болатынын алдын ала білмейді: 
«Реакциясының қандай болатынын ол да, ешкім де білмейді. Ол керемет қадам 
жасауы мүмкін, қателік те жіберуі мүмкін. Өмірінде болған бір жағдайға қатыс- 
ты реакциясының белғілі бір сипаты да жоқ» (Mead, [1934] 1962:175). Біз ешқа- 
шан да «менді» түтас үғына алмаймыз жэне өз эрекетіміз арқылы өзімізді таң- 
ғалдырамыз. Әрекет жүзеғе асқаннан кейін барып, ол туралы ақпарат аламыз. 
Осылайша біз «мен» туралы тек естеліктер арқылы біле аламыз. Мид «меннің» 
мэнісін төрт себеп арқылы ерекшелеп көрсетеді. Біріншіден, ол -  элеуметтік 
процестегі жаңалықтың бастауы. Екіншіден, Мид біздің маңызды құндылық- 
тарымыздың барлығы «меннің» бойында екенін айтады. Үшіншіден, «мен» 
барлығымыз үмтылатын нэрсе -  өзін-өзі танытудың неғізін қүрайды. Дэл осы
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«мен» «белгілі тұлғаны» дамытуға мүмкіндік береді. Ақырында, Мид эволю- 
циялық тарихи процесті қарастырады, мұнда қарапайым қоғамдарда -  «өзім», 
ал қазіргі қоғамдарда «мен» элемент! басымырақ.

«Мен» Мидтің теориялық жүйесіне қажетті динамика мен креативтілік- 
ті қосады. Онсыз Мидтің акторларына сыртқы және ішкі бақылау үстемдік 
ететін еді. Ал Мид осы ұғымды қолдана отырып, тарихтағы ұлы тұлғалардың 
(мысалы, Эйнштейн) ғана емес, күнделікті өмірдегі индивидтің де бойында- 
ғы өзгерістерді қарастыра алады. Дәл осы «мен» аталмыш өзгерістерге түрткі 
болады. Өйткені әр түлға «мен» және «өзімнің» қосындысы болғандықтан, 
баска адамдарға қарағанда, үлы тарихи түлғалардың бойында «мен» басы- 
мырақ байқалады. Алайда күнделікті жағдайда кез келген адамның бойында 
«мен» байқалып, әлеуметтік жағдайдың өзгеруіне алып келуі мүмкін. Мид 
жүйесіндегі ерекшелік -  әрбір адамнын «мен» және «өзіміне» биографиялық 
түрғыдан артикуляция жасау аркылы жүзеге асырылады. Демек, әр адамнын 
өміріндегі ерекше талаптар оны «мен» және «өзімнің» бірегей косындысы- 
мен камтамасыз етеді.

«Мен» «өзімге» карама-кайшы, ол -  «адамның өзі болжайтын баскалардын 
оған катысты үстанымдар кешені» (Mead, [1934] 1962:175), Баскаша айтсак, 
«өзім» -  жалпыланған басканы кабылдау. «Менге» карағанда адамдар «өзімді» 
сезінеді, «өзім» саналы жауапкершілікті камтиды. Мидтің айтуынша, «өзім» -  
бүл кәдімгі, әдеттегі индивид» ([1934] 1962:197). «Өзім» элемент! конформис- 
терде басым, алайда әр адамда конформдылыктың деңгей!не карамастан, ай- 
тарлыктай «өз!м» болуы керек. Дәл осы «өз!м» аркылы коғам индивидт! баска- 
рады. Расында да, Мид әлеуметтік бак,ъілау үғымын «өз!м» көр!н!с!н!ң «мен» 
көр!н!с!нен жоғары түратынымен аныктайды. Кей!ннен Мид өз!н!ң «Сана, 
өзіндік мән және қогам» атты еңбег!нде әлеуметт!к бакылау жайлы идеяларын 
дамытады:

«Әлеуметт!к бакылау өз-өз!н сынау аркылы әрекет ете отырыіі, жеке ин- 
дивидт!ң м!нез-кұлкына кең!нен және !штей ыкпал етед!, ол өз! катыса- 
тын болмыс пен м!нез-кұлыктын әлеуметт!к процес!не сәйкес индивид 
пен онын әрекет!н б!р!кт!руге кызмет етед!... Индивидт!н жеке м!нез-кұл- 
кын әлеуметт!к бакылау әлеуметт!к бастауы мен [өз!н-өз!] сынау нег!з!н- 
де жүзеге асады. Демек, өз!н-өз! сынау әлеуметт!к сын болып табылады 
және м!нез-күлык әлеуметт!к түрғыдан бакылауға алынады. Сәйкес!нше, 
әлеумет!к бакылау адамның даралығын бұзудан немесе жоюдан аулак, 
кер!с!нше, сол даралыкпен етене байланыскан».

(Mead, [1934] 1962:255)

Мид «мен» және «өз!мд!» прагматизм түрғысынан да карастырады. «Өзім» 
индивидт!ң әлеуметт!к әлемде ыңғайлы өм!р сүруіне мүмк!нд!к беред!, ал 
«мен» коғамдык өзгер!стерд! жүзеге асырады. Қоғам өз!н!н кызмет ету! мен 
кер! дамудың алдын алатын жаңа дамудың аясына ену!не мүмк!нд!к берет!ндей 
конформдылыкка ие. Осылайша «мен» және «өз!м» әлеуметт!к процест!н б!р 
бөл!г!н күрайды және индивидпен катар, коғамның ти!мд! кызмет ету!не мүм- 
к!нд!к беред!.
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Қоғам

Мид әлеуметтік психологияны зерттегенмен, ғылыми қызметінің басынан бас- 
тап қоғам мәселесімен де айналысты. Ол «өзіндік мәнді оның әлеуметтік бол- 
мысынан тыс ұғыну мүмкін емес» деп тұжырымдады. Атап айтқанда, оны қоғам 
мен өзіндік мән және әлеуметтік өзгерістер арасындағы байланыстар қызық- 
тырды. Өзінің теориялық жүйесіндегі басты тақырып екеніне қарамастан, Мид 
қоғамды тікелей талдамайды (Athens, 2005). Тіпті Мидтің көзқарастарынан 
көбіне қоғамдық (макро) компонентті байқайтын Джон Болдуиннің өзі «Мид- 
тің теориялық жүйесінің макроэлементтері микро- сынды аса жетілдірілмеген» 
дейді (1986:123). Мидтің қоғам теориясын ұғыну үшін оны Жан-Франсуа Кот- 
тын (2015) «сыни реконструкциясынан» өткізу қажет. Басқаша айтқанда, Конт, 
Спенсер, Маркс, Вебер және Дюркгейм сияқты, Мид өзінің макроталдауында 
айқын емес, қоғам теориясының қүндылығы мен ерекшелігін түсіну үшін оны 
мүқият оқып, зерделеу керек.

Мид жалпы деңгейде ақылдың алдындағы әлеуметтік процесті сипаттау үшін 
«қоаам» терминін қолданады. Ол бізге «қалыптасу мен трансформация процесі 
ретінде қоғам бейнесін» ашып көрсету үшін эволюциялық және гегельдік ба- 
ғытқа жүгінеді (Cote, 2015:14). Бүл анықтамалар Спенсер (1-тарауды қараңыз) 
мен Дюркгеймнің қоғам туралы тұжырымдамаларына үндес келғенімен, Мидтің 
өзіндік мән мен қоғам жайлы (3-тарауды қараңыз) диалектикалық дара теория 
үсынып отырғанын аңғаруға болады. Өзіндік сана мен қоғамдық сана айқын қү- 
былыс болғанымен бір-бірімен байланыса отырып, дамиды.

Осы диалектикаға жүгінсек, қоғам жеке түлғалардың әрекетін басшылыққа 
алатынына көз жеткіземіз. Мұнда қоғам -  индивид «өзім» формасында қабыл- 
дайтын үйымдастырылған жауаптар кешені ретінде көрінеді. Бүл түрғыдан, адам- 
дар сыни сана арқылы өздерін бақылауға мүмкіндік бере отырып, қоғамды ілғері 
жылжытады. Екінші жағынан, қоғам өз азаматтарының рефлексивті өзіндік мәні- 
не тәуелді. Қоғамның санасы мен оның институттарының болмысы осы қоғамды 
қүратын тұлғалардың санасына қатысты дамиды: «өзіндік сана Мид үшін -  тек 
қана және ең бірінші, жеке мәселе емес, әлеуметтік мәселе. Қоғам өзіндік дамуы- 
ның белғілі бір тарихи шеғінде әрі қарай даму үшін саналы түлғалардың әмбебап 
болуын, яғни әрбір жеке адамды қамтуды талап етеді» (Cote, 2015:іх). Дәл осы 
түста Мидтің әлеуметтік реформаға деген қызығушылығы оның өзіндік мән мен 
қоғам теориясына сәйкес туындады. Мидтің айтуынша, «қалың бүқара демокра- 
тиясы» деғен саяси институттың пайда болуы әлеуметтік эволюцияның жаңа дең- 
ғейғе көтерілғенін көрсетеді, мүнда әлеуметтік өзғерістер индивидуалды сананың 
үжымдық деңғейде көрінуімен тікелей байланысты болады (Cote, 2015).

Мид өзінің жүмысында эмерджент үғымын да пайдаланады. Эмерджент бі- 
реғей түтастық пен оның бөліктерінен қүралатын процестерді сипаттайды. Мә- 
селен, қоғам құбылысы индивидтердің қарым-қатынасынан пайда болатынына 
қарамастан, қоғам -  бүл сол жеке әрекеттесулердің жай қосындысы емес. Тү- 
тастық -  оның бөліктерінің қосындысынан артық. Мид былай дейді: «Эмерд
жент қайта қүрумен байланысты, ал қайта құрылу бұрын-соңды болмаған бе
лек сападағы дүниені тудырады». Оттеғі мен сутеғі қосылған соң су пайда бола
ды. Ендіғі тұста су оттеғі мен сутеғінің комбинациясы болып табылады, алайда 
бүл жеке элементтерде бүрындары су болмаған» (Mead, [1934] 1962:198). Әдет- 
теғідей, Мид эмерджент үғымын ақылдың әлеуметтік процестен туындауын
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сипаттау үшін қолданады. Алайда, жоғарыдағы пікірталастан көретініміздей, 
Мид әлеуметтікке жеке ақыл-ойлар арасындағы өзара әрекеттесу деңгейінен 
тыс шығуға мүмкіндік береді.

Мид қоғамдық деңгейде әлеуметтік институттар жайлы бірқатар ереже- 
лерді алға тартады. Мид үшін институт (және жалпыланған басқа) -  «өзін- 
дік мән мен қоғамның арасындағы делдалдық түс» (Cote, 2015:22). Мид кең 
түрғыда институтты «қауымдастықтағы ортақ күш» немесе «қауымдастықтың 
өмірлік әдеті» деп анықтайды ([1934] 1962:261, 264; see also Mead, 1936:376). 
Нақтырақ ол былай дейді: «Түтас қауымдастық белгілі бір жағдайда индивидке 
қатысты бірдей әрекет етеді... Осындай жағдайда қауымдастық тарапынан да 
бірдей реакция болады. Біз мүны -  институттың қалыптасуы дейміз» (Mead, 
[1934] 1962:167). Біз осы ұстанымдарды тасымалдаймыз және олар «өзім» ар- 
қылы әрекетімізді бақылау үшін қызмет етеді.

Тәрбие -  бүл актордың қауымдастықтағы (институт) үжымдық салттарды 
«интернализациялау» процесі. Бүл процестің маңызы зор, себебі Мидтің көз- 
қарасы бойынша, ірі қоғам сынды адамдардың өздеріне деген реакциясы бол- 
майынша, олар не өзіндік мәнге ие бола алмайды, не қауымдастықтың нағыз 
мүшесіне айнала алмайды. Ол үшін адамдар қауымдастықтың жалпы үстаным- 
дарын игеруі қажет.

Оның үстіне, Мид институттар индивидуалдықты бұзбауы және шығарма- 
шылыққа кедергі болмауы керек деп түсіндіреді. Мид «өздерінін катан және 
икемсіз ережелері арқылы адамның даралығын жоятын шіркеу сынды үстем- 
дік етуші, стереотипті және аса консервативті әлеуметтік институттардың» бар 
екенін мойындайды (Mead, [1934] 1962:262). Жоғарыда айтқан түжырымын 
төмендегідей пікірімен сабақтайды: «Әлеуметтік институттардын жазалаушы 
немесе аса консервативті болуына немесе олардың басқалар сияқты даралық- 
ты тежемей, керісінше, оның дамуына септігін тигізетін икемді және прогрес- 
сивті болмауына ешқандай қажеттілік те, шарасыз себеп те жоқ» (Mead, [1934] 
1962:262). Мидтің пікірінше, институттар бірінші кезекте адамдардың қалай 
әрекет ету қажеттігін анықтап, даралық пен креативтілікке кеңістік берулері 
тиіс. Мүнда Мид бір уақытта адамдарды мәжбүрлейтін және оларға креативті 
болуға мүмкіндік беретін әлеуметтік институттардың қазіргі түжырымдамала- 
рын көрсетеді (Giddens, 1984). Мид қоғамның тежегіш күшін жоққа шығарып, 
оның он сипатын ерекшелеуі арқылы өзге классик теорияшылардан дараланды 
(Athens, 2002).

Символикалық интеракционизм: негізгі принциптер

Бүл тараудың негізгі мәселесі -  символикалық интеракционизм теориясының 
негізгі қағидаларын қарастыру. Аталмыш теорияны жалпы түрде сипаттауға 
тырысуымызға қарамастан, оны негіздеу қиынға соғады, себебі Пол Рок айт- 
қандай, оған «әдейі жасалған бүлыцғырлық» пен «жүйелендіруге қарсылық» 
сипаты тән (1979:18-19).

Символикалық интеракционизмде айтарлықтай айырмашылық бар, олар- 
дың бір бөлігін төменде қарастырамыз.

Кейбір символ икал ық интеракционистер (Blumer, 1969a; Manis and Meltzer, 
1978; A. Rose, 1962; Snow, 2001) бұл теорияның негізгі қағидаларын жүйелеп 
беруге тырысты.
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1. Адамның төменгі сатыдағы жануарларға қарағанда ойлау қабілеті бар.

2. Ойлау қабілеті әлеуметтік өзара әрекеттесу аркд>ілы қалыптасады.

3. Әлеуметтік өзара қарым-қатынас барысында адамдар ерекше ойлауға 
мүмкіндік беретін мәндер мен символдарды игереді.

4. Мағына мен символдар адамдарға өзара қарым-қатынас жасауға мүмкін- 
дік береді.

5. Адамдар жағдайды түсіндіру үшін өзара әрекеттесу барысында қолданы- 
латын мағыналар мен символдарды түрлендіріп немесе өзгерте алады.

6. Адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасау қабілетінің арқасында моди
фикация М6Н өзгөртуді жүзегб асырады, бұл оларға әрөкет өту бағыттарын 
зерттеуге, өздерінің салыстырмалы түрдегі артықшылықтары мен кемші- 
ліктеріне баға беріп, кейін бір жолды таңдауларына мүмкіндік ашады.

7. Әрекет пен өзара әрекеттесудің бір-бірімен байланысқан қүрылымдары 
топтар пен қоғамды қүрады.

Ойлау қабілеті

Адамның ойлау қабілетіне қатысты түсінік символикалық интеракционизмді 
оның бихевиористік тамырынан мүлде ерекшелейді. Бүл болжам символика- 
лык интеракционизмнің барлық теориялық бағдарының іргесін қалады. Бер
нард Мельцер, Джеймс Петрас және Ларри Рейнольдс сынды ғалымдар Джемс,
Дьюи, Томас, Кули, сонымен катар Мид сиякты алғашкы символикалык инте- 
ракционистердің адамның ойлау кэбілетінің бар екенін болжап дәлелдеулері, 
олардың ірі жетістіктерінің бірі дейді: «Индивидтер адамзат коғамындағы ішкі 
және сырткы күштерімен немесе белгіленген кұрылым шеңберінде бакылан- 
байтын бейтарап тұлға ретінде карастырылған жок. Керісінше, олар әлеуметтік 
түтастыкты күрайтын ойлау кабілеті бар және өзара әрекеттесетін түлға ретін- 
де карастырылған еді» (1975:42). Ойлау кабілеті адамға шалыс баспай, саналы 
әрекет етуге мүмкіндік береді. Көп жағдайда адамдар өздерін ұстап, еркінсімей 
03 әрекеттерін баскарулары кажет,

Ойлау кабілеті сананың астарында жатады, алайда символикалык инте- 
ракционистердің акылға катысты ерекше түжырымдамалары бар, ол бойын- 
ша, акыл сананың әлеуметтенуі барысында пайда болады. Олар оны мидың 
физиологиялык кұрылымынан өзгешелейді, акылды болуы үшін адамдардың 
миы болуы кажет, алайда акыл мидан пайда болмайды (Тгоуег, 1946). Сим
воликалык интеракционистер де акылды -  зат, физикалык кұрылым ретінде 
емес, жүзеге асып жаткан процесс ретінде карастырады. Бұл процесс кейіннен 
өзі ынталанған реакцияның жалпы процесінің бөлігіне айналады. Акыл симво
ликалык интеракционизмнің барлык ұғымдарымен, соның ішінде әлеуметте- 
ну, мағына, символдар, өзіндік мән, өзара әрекеттесу, тіпті коғам үғымдарымен 
байланысты.

26-253
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Ойлану және өзара әрекеттесу

Адам ойлау қабілетіне ие. Ол әлеуметтік өзара әрекеттесу барысында қалыпта- 
сып, жетілуі тиіс. Мұндай көзқарас символикалық интеракционисті әлеуметтік 
өзара әрекеттесудің ерекше түрі -  әлеуметтенуді талдауға алып келеді. Адамның 
ойлау қабілеті баланың әлеуметтенуі кезеңінде дамып, ересек адамның әлеумет- 
тенуі барысында жетілдіріледі. Символикалық интеракционистердің әлеумет- 
тену процесіне қатынасы өзге әлеуметтанушылардың көзқарасынан біршама 
ерекшеленеді. Символикалық интеракционистердің пайымдауынша, дәстүрлі 
әлеуметтанушылар әлеуметтенуді адамдардың қоғамда өмір сүру үшін қажетті 
әрекеттерді игеретін (мысалы, мәдениет, рөлдік күту) жай процесс ретінде қа- 
растыруы әдбен мүмкін. Символикалық интеракционистер үшін әлеуметтену -  
адамдарға ойлау қабілетін, адамгершілік қасиеттерін дамытуға мүмкіндік беретін 
динамикалық процесс. Одан басқа әлеуметтену — актордың ақпарат алуының бір- 
жақты ғана процесі емес, оның ақпаратты өзінің қажеттіліктеріне сәйкес жасауы 
мен бейімдеудің динамикалық процесі (Manis and Meltzer, 1978:6).

Символикалық интеракционистерді, әрине, тек қана әлеуметтену емес, 
сонымен қатар «өзінше маңызды» жалпы өзара әрекеттесу қызықтырады 
(Blumer, 1969Ь:8). Өзара әрекеттесу -  ойлау қабілеті бір уақытта дамып, бір 
уақытта көрінетін процесс. Әлеуметтік әрекеттесудің барлық түрлері біздің 
ойлау қабілетімізді жетілдіреді. Оған қоса, ойлау өзара әрекеттесу процесін 
калыптастырады. Көп жағдайдағы өзара әрекеттесуде акторлар басқаларды ес- 
керуі ТИ1С және өздерінің әрекеттерін басқаларға бейімдеуі қажет, олай болса, 
оны қалай іске асыруға болатынын алдын ала шешіп алулары керек. Дегенмен 
өзара әрекеттесудің кез келгені ойлауды қамтиды деп айтуға болмайды. Бүл 
жерде Блумер (Мидтің соңынан) анықтаған әлеуметтік өзара әрекеттесудің екі 
негізгі түрі арасындағы айырмашылықты атап өткен жөн. Біріншісі, символи- 
калық емес өзара әрекеттесу — Мидтің ыммен сөйлесуі ойлауды қамтымайды. 
Екіншісі, символикалық өзара әрекеттесу ой процесін қажет етеді.

Символикалық интеракционистердің ойлауға ерекше мән бергені олардың 
объектілерге қатысты көзқарасынан көрініс табады. Блумер объектінің үш тү- 
рін көрсетеді: физикалыц объектілер -  орындық немесе ағаш; әлеуметтік объек- 
тілер -  студент немесе ана; абстрактілі объектілер -  идея немесе моралдық қа- 
ғида. Объектілер шынайы өмірдегі «сол жердегі» заттар болып қарастырылады, 
ең бастысы -  акторлардың олардың мәнін анықтау жолдары. Соңғысы «әртүр- 
лі индивидтер әртүрлі объектілерге әртүрлі мағына береді» деген релятивистік 
көзқарасқа алып келеді: «ағаш, ботаник, ағаш кесуші, ақын және үй бағбаны 
үшін әртүрлі объект болады» (Blumer, 1969b: 11).

Әлеуметтену процесінде адамдар объектілердің мағыналарын меңгереді. 
Көпшілігіміз объектілердің дәстүрлі мағыналарын меңгереміз, алайда көп 
жағдайда, жоғарыда аталған ағашпен байланысты қүбылыстарға әртүрлі ма- 
ғына береміз. Мұндай ыңғайды шегіне дейін жеткізуге болса да, символика- 
лык интеракционистерге шынайы өмірдегі объектілердің барын жоққа шы- 
ғарудың еш қажеті жоқ. Олардың осы объектілерді анықтаудың айтарлық- 
тай маңыздылығына, акторлардың бір объектілерге әртүрлі анықтама беру 
мүмкіндіктеріне ие болуына нүсқаса болтаны. Герберт Блумер айтқандай: 
«Объектінің сипаты... сол заттың адам үшін мән-маңыздылығымен айқында- 
лады» (Blumer, 1969Ь:11).
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Мағыналар мен символдарды үйрену

Мидтің ізін қуушы символикалық интеракционистер де әлеуметтік интерак- 
цияның маңызын жоғары бағалады. Осылайша мағына оқшауланған ойлау 
процестерінен емес, интеракциядан туындайды. Бұл тәсіл Мидтің прагма- 
тизмінен туындап отыр: ол оқшауланған ойлау процестеріне емес, әрекеттесу 
мен өзара әрекеттесуге назар аударды. Символикалық интеракционистер осы 
бағытта ізденді. Мұндағы басты мәселе -  адамдардың мағына мен символды 
ойша қалай жасайтынында емес, жалпы алғанда, интеракция процесінде, сон- 
дай-ақ әлеуметтену барысында оны қалай танитынында еді.

Адамдар әлеуметтік өзара әрекеттесу барысында мағына мен символдарды 
игереді. Олар белгілерге санасыз түрде назар аударса, символдарға саналы түрде 
мән береді... белгілер өз-өздерін белгілейді (мысалы, қабаған иттің ишаралары 
мен шөлден өліп баражатқан адамғаарналған су). «Символдар -  бцл адсшдардың 
келісулеріне к,арай не көрсететініне (немесе «белгілеу», «алмастыру») сәйкес 
крлданатын әлеуметтік объектілер» (Charon, 1998, р. 47). Барлық әлеуметтік 
объектілер өзге заттарды белгілей бермейді, бірақ белгілегендері символ болып 
қалады. Символдар, артефактілер және физикалық әрекеттер (мысалы, «қа- 
йық» сөзі, крест немесе Дәуіт жүлдызы және жұмылған жүдырық) символ бола 
алады. Адамдар өздері жайлы мәлімет беру үшін үнемі символдарды пайдала- 
нады: мысалы, олар өздерінің ерекше өмір стилін көрсету үшін «Роллс-ройс» 
жүргізеді.

Символикалық интеракционистер тілді символдардың ауқымды жүйесі 
ретінде түсінеді. Сөздер символдар болып табылады, өйткені олар заттарды 
белгілеу үшін пайдаланылады. Сөздер барлық символдардың мүмкіндіктерін 
ашады. Әрекеттер, объектілер немесе сөздер бүрындары өзге сөздермен сипат- 
талған немесе сипатталатын болғандықтан ғана мәнге ие болып отыр.

Символдар адамдардың дүрыс әрекет ету қабілеті үшін маңызды болады. 
Адам символ арқылы «шынайылыққа белсенді ат салысып, әлемді қалыптас- 
тырады және қайта өзгертеді» (Charon, 1998:69). Осындай жалпы маңызды- 
лықтан өзге, акторлар үшін символдардың бірқатар ерекше функциялары бар.

Бірінпііден, символдар адамдарға өздері тап болған объектілерді атауға, 
топтауға және есте сақтауға жол аша отырып, материалды және әлеуметтік 
әлеммен өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Осылайша адамдар әлемді рет- 
ке келтіре алады, әйтпесе астан-кестеңі шығар еді. Өзге символдарға, мысалы, 
бейнелеу образдарына қарағанда тіл адамдарға белгілі бір жағдайға тиімді атау 
беріп, топтап және есте сақтауларына мүмкіндік береді.

Екіншіден, символдар адамдардың қоршаған ортаны тану қабілетін жақ- 
сартады. Көптеген бір-бірінен ажырағысыз стимулдарға бағынғаннан гөрі, ак
торлар өзгелермен салыстырғанда қоршаған ортаның белгілі бір элементтеріне 
қатты ықпал етуі мүмкін.

Үшіншіден, символдар ойлау қабілетін жақсартады. Әдетте көзге көрінетін 
символдар шектеулі ойлау қабілетін берсе, тіл оны кеңейтеді. Бүл жерде ойлау 
өз-өзімен символдық интеракцияға түсу ұғымы ретінде болуы мүмкін.

Төртіншіден, символдар түрлі мәселелерді шешу қабілетін жоғарылатады. 
Жануарлар байқап көру және қателесу әдісін қолданса, адамдар шынайы бір 
әрекетті жүзеге асыру үшін түрлі балама әрекеттерді ойластыруы мүмкін. Мүн- 
дай қабілет көптеғен қателіктердің алдын алады.
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Бесіншіден, символдарды қолдану акторларға уақыт, кеңістік, тіпті өз шең- 
берінен шығуға мүмкіндік береді. Олар символдарды пайдалана отырып, өздері- 
нің өткен өмірінің қандай болғанын, келешектегі өмірлерінің қалай болатынын 
елестете алады. Сонымен қатар акторлар өз жеке тұлғасының шеңберінен шығып, 
әлемге өзге адамның көзқарасы арқылы қарай алады. Мұны символикалық ин- 
теракционизмде өзгеніңрөлін щбылдау тцжырымдамасы дейді (D. Miller, 1981).

Алтыншыдан, символдар бізге метафизикалық шынайылықты, мысалы, жұ- 
мақ немесе тозақты көз алдымызға елестетуге мүмкіндік береді.

Жетіншіден, жалпы деңгейде символдар адамдарға қоршаған ортаның қүл 
етуінен сақтануға мүмкіндік береді. Олар өз әрекеттерін басқарып, белсенді 
бола түседі.

Әрекет және өзара әрекеттесу

Символикалық интеракционистер үшін маңызды мәселе, мағына мен сим- 
волдың адам әрекеті мен өзара әрекетіне тиғізетін ықпалы болып табылады. 
Бұл жерде Мидтің жасырын және айқын деп бөлу әдісін қарастырған орын- 
ды. Өзін-өзі ұстау тәртібінің жасырын тцрі -  бұл символдар мен мағынаны 
қамтитын ойлау процесі. Өзін-өзі үстау тәртібінің ащын тпурі -  бұл актордың 
жүзеғе асыратын нақты тәртібі. Кейбір өзін-өзі үстау тәртібінің ащын турінің 
бойында жасырын (үйреншікті тәртіп немесе сыртқы стимулдарға деғен бей- 
саналы реакциялар) ештеңе жоқ. Дегенмен адам әрекетінің басым бөліғінде 
өзін-өзі үстау тәртібінің екі түрі де бар. Символикалық интеракционистер үшін 
өзін-өзі ұстау тәртібінің жасырын түрі басым қызығушылықты туындатады. Ал 
айқын түрі көбіне алмасу теорияшылары мен дәстүрлі бихевиористер үшін ма- 
нызды болып келеді.

Мағына мен символдар әлеуметтік әрекеттесу (жалғыз ғана субъект қаты- 
сатын) мен әлеуметтік өзара әрекеттесуге (бірлескен әлеуметтік әрекеттесуге 
қатысатын бір-екі немесе бірнеше акторлар) анық сипаттама береді. Әлеумет- 
тік әрекеттесу жағдайында индивидтер өзғелермен ойша өзара әрекеттеседі. 
Басқаша айтқанда, адамдар әрекет ете отырып, сонымен қатар оның өзғе ак- 
торларға қалай эсер ететінін бағалауға тырысады. Алайда адамдар көбінесе са- 
насыз, үйреншікті тәртібін наш етеді, олардың әлеуметтік әрекеттесуге түсетін 
қасиеті бар.

Өзара әрекеттесу процесі барысында адамдар символдардың көмегімен ин- 
теракцияның өзғе қатысушыларына оның мағынасын жеткізеді. Ал басқалар 
осы символдарды түсіндіреді және өз түсініктерінін неғізінде жауап ретіндегі 
әрекеттерін дайындайды. Басқаша айтқанда, әлеуметтік өзара әрекеттесу жағ- 
дайында акторлар өзара әрекеттесу процесіне қатысады.

Таңдау жасау

Адамдар мағына мен символдарды пайдалану қабілетінің арқасында, жануар- 
ларға қарағанда өз әрекеттеріне таңдау жасай алады. Олар міндетті түрде сырт- 
тан келген мағына мен символдарды қабылдауға міндетті емес. Жағдайды өз де- 
гендеріне қарай түсіне отырып, «адамдар жаңа мағына мен оның ауқымы жайлы 
түспал жасай алады» (Manis and Meltzer, 1978:7). Демек, символикалық инте-
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ракционистердің көзқарасы бойынша, акторлардың белгілі бір деңгейде авто- 
номиясы бар деген сөз. Олар тек қана зорлықты немесе детерминацияны сезініп 
қоймайды, олар әдеттен тыс және тәуелсіз таңдау жасай алады. Сонымен қатар 
олар өмір сүрудің бірегей стилін жасай алады (Perinbanayagam, 1985:53).

У.И. Томас пен Дороти Томас өздерінің жагдайды аньщтау тцжырымдама- 
ларында субъектінің осы бір шығармашылық қабілетін ерекше атап өткен еді: 
«Егер адамдар жагдайды шынайы деп анықтаса, онда олар нәтижесіне карай 
шынайы болып келеді» (Thomas and Thomas, 1928:572), Ерлі-зайыпты Томастар 
біз үшін қоғам көптеген жағдайларымыздың анықтамасын жасап бергенін ескер- 
ді. Олар отбасы мен қауымдастықты ерекшелей отырып, бүл сәтті біздің әлеу- 
меттік анықтамалардың бастауы ретінде айрықша атап өтті. Алайда Томастар өз 
үстанымдарында адамдарга мағына мен символды өзгертіп немесе түрлендіруге 
«тосыннан» ықпал ететін құбылыстардың мүмкін екеніне аса мән береді.

Топтар және қауымдастықтар
Символикалық интеракционистер, негізінен, өзге әлеуметтанушылардың мак- 
роқүрылымды зерттеуге деген ынталарын қатаң сынға алады. Пол Роктың пікі- 
рінше, «интеракционизм микроәлеуметтану көзқарастарының басым бөлігін... 
интеллектуалды талдауға келмейтін сенімсіз әрі үшқары метафизика ретінде 
жоққа шығарады» (Rock, 1979:238). Дмитрий Шалин: «Интеракционизм тарапы- 
нан айтылған сын сыртқы, уақыттан тыс, әрқашанда айқын әрі өзгермейтін әлеу- 
меттік тәртіптің классикалық әдісіне багытталған», -  дейді (Shalin, 1986:14). Рок 
сондай-ақ былай дейді: «Ол символикалық интеракционизм әлеуметтік қүры- 
лым үғымынан алшақтамаса да, әлеуметтік метафоралардың қызметі мен про- 
цесіне аса назар аудармайды» (Rock, 1979:50).

Блумер «адамдардың әлеуметтік әрекеті өздері тап болған жагдайды үғы- 
нуларына қарай жасалған іс-қимыл емес, сыртқы процесс немесе оларга ықпал 
ететін күштің көрінісі ретінде қарастырылатын әлеуметтану детерменизмін» 
сынға алатындардың алдыңғы қатарында екенін жасырмайды ([1962] 1969:84). 
Ірі әлеуметтік қүрылымдардың ықпалына баса мән берудін нәтижесінде дәс- 
түрлі әлеуметтанушылар қазіргі субъектілер мен ықпалдастық жайлы симво- 
ликалық интеракционистерден басқаша болжамга келді. Дәстүрлі әлеуметта- 
нушылар акторларды жагдайға белсенді ықпал етушілер ретінде қарастырудың 
орнына, нақты қазіргі субъектілерді «қоғамдық немесе жалпы деңгейдегі бей
кам роботтар» сипатында талдауға бейім. Символикалық интеракционистер 
детерменизм мен акторларға деген механикалық көзқарастардан аулақ бола- 
мыз деп, Блумер көрсетіп берген ірі әлеуметтік қүрылымға қатысты дәстүрлі 
көзқарастан басқаша көзқарасты үстанды. Блумердің айтуынша, қоғам мак- 
роқүрылымнан түрмайды. Қогамньщ мәнісі субъект пен оның әрекетінде жа- 
тыр: «Адамзат қоғамы -  белсенді адамдардың ортасы, ал қоғам өмірі солардын 
әрекетінен түру қажет» (Blumer, 1962:85). Адамзат қоғамы -  ол әрекет: топтың 
өмірі «үздіксіз әрекеттер кешені». Дегенмен қоғам көптеген оқпіау әрекеттер- 
ден түрмайды. Сонымен қатар «әркім өзі үшін ғана емес, бір-бірі үшін маңыз- 
ды болып, өз әрекеттерін бір-біріне үштастыратын индивидтерден» түрады 
(Blumer, 1969Ь:16). Бүл Мидтің әлеуметтік әрекет деп, ал Блумердің біріккен 
әрекетп деп атаған үғымына сай келеді.

Блумер ірі қүрылымдардың микропроцестерден пайда болатынына жүгіне-
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тін идеяны қабылдады (Моггіопе, 1988). Мейнстің пайымдауынша, «ірі ауқым- 
ды ұйымдарға қатысты блумерлік тәсілді ұғынудың кілті оның біріккен әрекет 
тұжырымдамасында жатыр» (Maines, 1988:46). Біріккен әрекет тек жеке әре- 
кеттердің жиынтығы ғана емес, оның өз сипаты бар. Біріккен әрекеттің актор- 
лар мен оның әрекетіне сырттай немесе мәжбүрлі сипат бермейді, ол актор мен 
оның әрекеті арқылы құрылады. Блумердің көзқарасынша, біріккен әрекетті 
зерттеу -  бұл әлеуметтанушының саласы.

Осы пайымдар арқылы біріккен әрекеттің икемді екенін, яғни қоғам актор- 
лардың қалауына қарай әртүрлі бола алатынын үғынуға болады. Дегенмен Блу- 
мер алыс кетуге даяр емес еді. Ол біріккен әрекет аясында болатын әрбір жағ- 
дайдың қайталану қажеттілігін пайымдады, алайда біріккен әрекеттің «қабыл- 
данған және қайталанып отыратын формасы» барын да мойындады (Blumer, 
1969b: 17). Сонымен қатар көптеген біріккен әрекеттер үздіксіз қайталанып 
отырады. Блумер мұндай әрекеттерді мәдениет пен әлеуметтік тәртіп сияқты 
жүйелердің бағыттайтынын да атап өтеді.

Блумер ірі қүрылымдардың бар екенін және олардың маңыздылығы барын 
алға тартуы мүмкін. Мүнда Блумер, Мид секілді ([1934] 1962), бұл қүрылым- 
дардың маңызды екенін айтады. Алайда символикалық интеракционизмде 
мүндай қүрылымдардың рөлі шектеулі. Бір жағынан, Блумер көп жағдай- 
да, ішінде әлеуметтік өмірдің, әрекет пен өзара әрекеттесудің басты аспек- 
тілері бар «өзекке» қарағанда ірі қүрылымның маңызын жоғары бағалады 
(Blumer, [1962] 1969:87). Ірі қүрылымдар, шынымен де, әрекеттердің шарттары 
мен тыйымдарын анықтайды. Оның көзқарасы бойынша, адамдар қоғамның 
аясында әрекет етпейді, дәлірегі, олар белгілі бір жағдайдың аясында әрекет 
етеді. Ірі қүрылымдар индивидтер әрекет ететін жағдайды қалыптастыраты- 
нымен маңызды, сонымен қатар акторлардың әрекет етуіне мүмкіндік беретін 
символдардың жиынтығымен қамтамасыз етеді.

Тіпті Блумер адами әрекеттердің қалыптасқан үлғісін қарастыру барысын- 
да «алдын ала ұйғарылмаған тәртіптер саласы біріккен әрекеттің қабылданған 
және нақты орындалатын үйғарымдар саласы сияқты табиғи, туа біткен және 
адамның қоғамдық өмірінде қайталанып отыратынын» түсіндіруге асықты 
(Blumer, 1969b: 18). Көптеғен үйғарылмаған салалардан басқа, үйғарылған са- 
лаларда да біріккен әрекет дәйекті түрде жүйеленіп, қайта қүрылуы кажет.

Акторлар жүйелеу және қайта қүру барысында ортақ қабылданған мәндерді 
басшылыққа алады, бірақ оларға негізделмейді. Актор оларды қабылдап қана 
қоймай, тіпті тиісті дәрежеде өзгерте де алады. Блумердің ойынша, «ереже 
емес, үжымдық өмірдің әлеуметтік процесі ережелерді қалыптастырып, қол- 
дайды» (Blumer, 1969:19).

Шелдон Страйкер Блумердің микропроцесс пен микроқүрылымға қатыс- 
ты пікірімен келіспей, символикалық интеракционизмғе байланысты өзінің 
жалпы ойын былай түжырымдады: «Қанағаттанарлық теориялық база әлеу- 
меттік қүрылым мен жеке түлғаны біріктіріп, жеке деңгейден ірі әлеуметтік 
құрылымға өте алатындай болуы керек... үйымдар мен жеке түлға арасындағы 
қимылды жеңілдететін концептуалды негіз болуы қажет» (Strykey, 1980:53). 
(Перинбанайагам өзара ұқсас әдістерді үйлестіру арқылы символикалық ин- 
теракционизмнің мақсатын айқындады: «қүрылым мен мағынаның, өзіндік 
мән мен диалектикалық интеракционизмге алып келетін өзғе де болмыс диа- 
лектикасының бар болуы» [Perinbanayagam, 1985:xv]). Мидтің символикалық



9-тарау • Символикалық интеракционизм 381

интеракционизміне қоса, Страйкер өзінің жеке тәсілін құрды, алайда ең бас- 
тысы рөлдік теорияны қолдана отырып, қоғамдық деңгейге қатысты кеңейтуге 
тырысты:

«Бұл нұсқа Мидтен басталады, әрі қарай әлеуметтік индивид пен әлеу- 
меттік құрылымнын өзара әрекеттесуін дұрыс қарастыру мақсатында 
рөлдік теорияның ұғымдары мен қағидаларын енгізу үшін Мидтің шең- 
берінен шығады. Осы өзара әрекеттесудің байланысы интеракция болып 
отыр. Дәл осы әлеуметтік процесс мәнмәтінінде, яғни нақты акторлар- 
дың басын біріктіретін интеракцияның үздіксіз үрдістері аясында әлеу- 
меттік қүрылым өзара әрекеттесуді байланыстыратын және бағыттайтын 
өзіндік мән тұжырымдамасын, жағдайларды анықтау мен мінез-қүлық 
мүмкіндіктерін және сценарийлерді шектеу үшін әрекет етеді».

(Sheldon Stryker, 1980:52)

Страйкер өз тәсілдерін сегіз ортақ қағида шеңберінде дамытты:

1. Адамның әрекеті атау мен классификациялық әлемге тәуелді. Мүндай 
әлемде акторлар үшін атау мен классификациялар белгілі бір маңызға ие. 
Өзара әрекеттесу арқылы адамдар әлемді классификациялап, сонымен 
қатар өздерін қалай үстау керектігін үйренеді.

2. Адамдар үйренетін маңызды нәрселердің ішінде әлеуметтік цстаньшды 
көрсететін символдар бар. Мүндағы ең маңыздысы, Страйкер үстаным- 
дарды күрылым түрғысынан түсінді: «Ол -  әлеуметтік қүрылымның бір- 
шама түрақты морфологиялық компоненттері» (Stryker, 1980:54). Соны
мен катар Страйкер рөлдердің маңыздылығын атап, оларды әлеуметтік 
үстанымдармен байланысты мінез-құлықтық болжам деп қабылдады.

3. Страйкер өзге де символикалық интеракционистер секілді, ірі әлеумет- 
тік қүрылымды мінез-қүлықтың үйымдастырылған модельдері түрғысы- 
нан қарастыруға бейім болғанымен, ол оның маңыздылығын мойындады. 
Оның үстіне, ол өзінің талдау жүмысында әлеуметтік қүрылымды адам- 
дардың әрекет ететін «шеңбері» аясында ғана қарастырды. Бүл қүрылым- 
ның аясында адамдар бір-біріне атау береді, яғни бір-бірін ұстаным иесі 
ретінде таниды. Осылайша адамдар әрқайсысына қатысты тиісті әрекет 
ету туралы өзара болжам жасайды.

4. Адамдар осы контексте әрекет ете отырып, бір-бірін ғана емес, со
нымен катар өздеріне де атау береді, яғни өз үстанымдық атауларын 
қабылдайды. Өздерінше атау өзіндік мәннің, өздерінің мінез-құл- 
кына қатысты интернализацияланған болжамның қүрамдас бөлігіне 
айналады.

5. Өзара әрекеттесу барысында адамдар жағдайды басқа қатысушыларға, 
өздері мен жағдайдың жеке элементтеріне атау қолдану арқылы анық- 
тайды. Кейін акторлар осы анықтамаларды өз әрекеттерін үйымдастыру 
барысында қолданады.
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ЭРВИНГ ГОФФМАН
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Эрвинг Гоффман атақ-даңқы шарықтап келе жатқан 
кезде 1982 жылы, дүниеден озды. Ол көптеген жылдар 
бойы әлеуметтану теориясының басты тұлғаларының 
бірі болды. Гоффман Калифорния штатындағы Беркли 
университетінің беделді саналатын әлеуметтану бөлі- 
мінің профессоры бола жүріп, зор атаққа ие болды, 
кейіннен әйгілі Пенсильвания университетінде жоғары 
қызметте істеді.

1980 жылы ол өзін озық ойлы теорияшыл ретінде 
танытты. Қайтыс болар жылы Америка әлеуметтану 
қауымдастығының президент! болып сайланып, алай- 
да ауруы асқынып кетуі салдарынан бұл қызметті ат- 
қара алмады. Рэндалл Коллинз Гоффманның жоғары 
беделін ескере отырып, оның жолдауы жайлы былай 
дейді: «Барлығымызды Гоффманның президенттік жол- 
дауға қалай дайындалып келетіні қызықтырды, қарапа- 
йым тұсаукесер рәсімі оның мәртебесіне сай емес еді... 
Алайда біз одан мүлдем күтпеген өзгеше хабар алдық: 
президенттік жолдау болмайды, Гоффман хал үстінде. 
Бұл жағдайдан құтылып шығудың гоффмандық тәсілі 
еді» (1986Ь:112).

Гоффман 1922 жылы 11 маусымда Альберт провинциясында (Канада) дүниеге келген 
(S. Williams, 1986). Чикаго университетінде жоғары дәрежеге ие болғандықтан, оны жиі Чи
каго мектебінің өкілі және символикалық интеракционист деп атайды. Алайда қайтыс болар 
алдында одан: «Өзіңізді символикалық интеракциониспін деп санайсыз ба?» -  деп сұрағанда, 
өзін осы категорияға жатқызу үшін бұл ұғымның тым бұлыңғыр екенін айтып жауап берген еді 
(Manning, 1992). Негізінен, оның шығармашылығын белгілі бір теориялар тобына жатқызу қиын. 
Гоффман өзінің теориялық көзқарастарын қалыптастыру барысында көптеген мәліметтерге сү- 
йеніп, өзіндік ерекше тәсіл қолданған еді.

Рэндалл Коллинз (Collins, 1986b; Williams, 1986) Гоффманды символикалық интеракционизмге 
қарағанда көбіне әлеуметтік антропологиямен байланыстырады. Гоффман Торонто универси- 
тетінің студент! болған кезінде антропологияны зерттеп, Чикагода символикалық интеракцио- 
нистермен емес, антрополог У. Ллойд Уорнермен (Collins, 1986b:109) үнемі байланыста болды. 
Коллинз ол туралы; «Гоффманның бұрынғы жұмыстарындағы дәйексөздерді зерттей отырып, 
оның әлеуметтік антропологтердің әсерінде болғанына көз жеткіземіз және символикалық 
интеракционистерге сирек сілтеме жасайтын, сілтеме жасаған күннің өзінде тек сынға алу мақ- 
сатында ғана жасаған, -  дейді. -  Бірақ Чикагода жүргізілген сипаттама зерттеулер Гоффманға 
ықпал етіп, оларды әлеуметтік-антропологиялық дүниетаныммен біріктіріп, өзгелерден ерек
ше тәсілді ойластырды. Осылайша символикалық интеракционист адамдардың өз имиджін 
қалыптастырып немесе талқылағанына тек сырттай ғана қарап тұрса, Гоффманды «қоғамның... 
адамдарды белгілі бір бейнені қалыптастыруға мәжбүрлеуі... сондай-ақ ол бізді көптеген кур- 
дел! рөлден өзгесіне өтуге мәжбүрлеумен қатар, өтірікші, арсыз етіп шығаратыны» қызықтыр- 
ды» (Collins, 1986а;107).

Гоффманның талдау тәсілінің ерекшелігі символикалық интеракционизмнің дамуына да, этно- 
әдіснаманың қалыптасуына да айрықша эсер етті. Коллинз Гоффманды этноәдіснаманың ғана 
емес, конверсациялық талдаудың қалыптасуына да зор үлес қосқан айтулы тұлғалардың бірі 
деп бағалады: «Дәл осы Гоффман бірінші рет мұқият эмпирикалық зерттеулермен айналысты, 
алайда бақылау арқылы ғана зерттеу жұмысын жүргізді, себебі әлі магнитофон мен видеомаг-
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нитофон дәуірі келмеген еді» ([1986b:111]; этноәдіснама мен конверсациялық талдау арасын- 
дағы қатынас жайлы 10-тарауды қараңыз). Жалпы, этноәдіснаманың бірқатар танымал өкілде- 
рі (Сакс, Щеглофф) Берклиде этноәдіснаманың негізін қалаушы Гарольд Гарфинкельден емес, 
Гоффманнан оқыған еді.

Гоффмандық теориялардың символикалык; интеракционизмге ықпалын ескере отырып, струк
турализм мен этноәдіснаманың әлі де ұзақ жылдар бойы өз күшін жоймайтынын айтуға болады.

6. Әлеуметтік мінез-құлық әлеуметтік мағыналармен шектелгенімен, олар 
арқылы анықталмайды. Страйкердің рөл щ ру идеясына сенімі мол. Адам- 
дар тек рөл ойнап қана қоймайды, дәлірегі, олар өз рөлдерін белсенді, 
шығармашылық шеберлікпен орындайды.

7. Әлеуметтік құрылымдар рөлдердің тек «орындалуы» ғана емес, «құры- 
лу» деңгейін шектеу үшін де қызмет етеді (D. Martin and Wilson, 2005). 
Кейбір құрылымдардың креативтілігі өзгелерге қарағанда жоғары.

8. Рөлдерді құру мүмкіндіктері әртүрлі әлеуметтік өзгерістерді туындатуы 
мүмкін. Ол өзгерістер әлеуметтік анықтамаларда -  атауларда, символ- 
дарда және классификацияларда және өзара әрекеттесу барысында көрі- 
нуі ықтимал. Осы өзгерістердің жиынтық нәтижесі ірі әлеуметтік қүры- 
лымдарда өзгеріске үшырауы мүмкін.

Страйкердің өзара үқсас мәні бар символикалық интеракционизмге қарай 
бағытталу жөнінде бастамалары болғанымен, оның шығармашылығында бір- 
қатар шектелулер бар. Байқап отырғанымыздай, ол ірі әлеуметтік қүрылымдар 
жайлы аз айтады. Страйкер өз жүмысында ірі қүрылымдарды біріктіру қажет- 
тілігін ұғынғанымен, «оны біріктірудің кең ауқымды дамуы қалай болатыны 
аталмыш жұмыстың міндеттеріне кірмейді» деп мойындады (Stryker, 1980:69). 
Страйкер символикалык интеракционизмдегі ірі қүрылымдардың болашақта- 
ғы рөлі шектеулі деп санады. Ақыр аяғында, тап, мәртебе мен партия сияқты 
қүрылымдық жүйелерді «өзара әрекеттесуді шектейтін құбылмалы фактор» 
деп санап, оларды біріктіруге тырысты, бірақ символикалык интеракционизм- 
нің рөлі осы бір құрылымдық кұбылмалылардың арасындағы өзара байланыс- 
ты қарастырудан түрады. Мұндай мәселелерді ауқымды әлеуметтік қүбылыс- 
тармен айналысатын өзге теориялардың еншісіне қалдыру керек.

Эрвинг Гоффман және еңбектері

Өзіндік мән символикалык интеракционистер үшін маңызды үғым болып са- 
налады (Bruder, 1998). Шын мәнінде, Роктың пайымдауынша, өзіндік мән үғы- 
мы -  интеракционистердің интеллектуалды схемасының түпқазығы. Ал қалған 
барлық әлеуметтік процестер мен оқиғалар осы орталықтың айналасына үйы- 
сып, содан бастау алып жатады (1979:102).

Алайда Эрвинг Гоффманның барлық еңбегі өзіндік мән теориясымен 
шектелмесе де (G. Smith, 2011), оның әлеуметтануға қосқан үлестерінің ең
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маңыздысы -  өзіндік мән туралы теориясы болтаны анық. Әрі қарай Гоффман- 
ның өзіндік мән туралы теориясын басқа символикалық интеракционистердің 
осы ұғым туралы теорияларының және Гоффманның жалпы теорияларының 
аясында қарастыратын боламыз.

Өзіндік мән

Өзіндік мән ұғымын Мидтің тұжырымынан тыс пайымдауға тырысып, Чарлз 
Хортон Кулидің (Franks and Gecas, 1992) айнадагы «мен» тұжырымдамасын 
қарастырамыз. Кули бұл ұғымды былай анықтайды:

«Белгілі бір деңгейге дейін біреудің «мені» және онын кез келген идеясы 
жеке санадан көрініс табады және адамның бойындағы өзін сезіну қасие- 
ті өзгенің санасына деген қатынасымен анықталады... Осылайша біз өз 
қиялымыз арқылы өзгенің санасына өзіміздің келбетіміз, әдетіміз, мақса- 
тымыз, істеріміз, мінезіміз, достарымыз және т.б. жайлы ой қалдырамыз 
және ықпалын сезінеміз».

(Cooley, [1902] 1964:169)

Айнадаш «мен» идеясын үш элементке бөлуге болады. Біріншіден, біз бас- 
ката қалай көрінсек, сол келбетімізді бойымызта сіңіреміз. Екіншіден, біздің 
көрінісіміз жайлы өзгелердің пайымдары қандай болу керектігін елестетеміз. 
Үшіншіден, өзгелердің пайымдары жайлы өз ойымыздың нәтижесінде абырой 
немесе ұят сияқты сезімдерді бойымызта қалыптастырамыз.

Кулидің айнадагы «мен» ұтымы мен Мидтің өзіндік мән тұжырымдамасы- 
ның символикалық интеракционизмдегі қазіргі өзіндік мән туралы тұжырым- 
даманың дамуы үшін маңызы зор болды. Блумер «мен» үтымына қарапайым 
анықтама берді: «Мен» үтымының ешқандай да эзотериялық мәні жоқ. Ол өзі- 
не батыттала әрекет етеді және өзінің басқаларта қатысты әрекеттерін өзі үшін 
объект! түрінде батыттайды» (1969Ь:12). Өзіндік мән -  бүл процесс, зат емес 
(Perinbanayagam, 1985). Блумер нақты атап өткендей, өзіндік мән адамдарта 
сыртқы түрткілерте жай тана жауап беріп қоймай, әрекет етуге көмектеседі.

«Бұл процестің интерпретациясының екі кезеңі бар. Біріншіден, актор 
өзі үшін әрекет ететін екі маңызды пәнді айқындап алуы шарт... Бүл 
өзара әрекеттесудің психологиялық элементтердің өзара қарым-қатына- 
сынан ерекшелігі бар; бұл -  адамның өзімен коммуникацията түсу про- 
цесіне қатысу үлтісі... Екіншіден, өзімен қатынасқа түсу процесінде ин
терпретация символдармен қатынасқа түсу мәселесіне айналады. Актор 
03 әрекетінің батытын өзі тап болтан жатдайта қарай тандайды, тексереді, 
уақытша бас тартады, топтасады және өзгереді».

(Blumer, 1969Ь:5)

Интерпретацияның аталмыш сипаты өз әрекетін таңдау процесі барысын- 
да өзіндік мәннің рөлін ерекше көрсеткенімен, Кули мен Мидтің түжырымда- 
рымен салыстыртанда, Блумер алта баса қойматан. Алайда өзге ойшылдар мен 
зерттеушілердің өзіндік мән үтымын жетілдірген.
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Символдық интеракционизм аясындағы өзіндік мән ұғымына арналған 
Эрвинг Гоффманның маңызды зерттеулерінің бірі -  Presentation o f Self in 
Everyday Life («Күнделікті өмірде өзін-өзі өзгеше корсету») (1959; J. Dowd, 1996; 
Schwalbe, 1993; Travers, 1992; Tseelon, 1992) еңбегі. Гоффмандық «мен» тұ- 
жырымдамасы көп жағдайда Мидке, әсіресе өзіндік мән және «өзім» ара- 
сындағы шиеленістер, өз-өзінің әлеуметтік шектеулері сияқты идеяларына 
қарыздар. Аталмыш қарама-қайшылық Гоффманның енбегінде көрініс тап- 
қан, ол оны «біздің жалпыадамзаттық «мен» мен әлеуметтенген «меннің» 
негізгі қайшылығы» деп атады (Goffman, 1959:56). Бұл шиеленіс адамдар- 
дын біздің әрекетімізден не күтетінінен және біздің қалаған әрекетіміздің 
арасындағы айырмашылықтан туындайды. Біз -  бізден күтетін әрекеттерді 
жасау талабымен бетпе-бет келеміз. Оның үстіне, біз абыржымауымыз ка
жет. Гоффман айтқандай, «біз белгілі бір жаққа қарай ауытқуға бейім бол- 
мауымыз керек» (Goffman, 1959:56). Адамдар өздерінің имиджін түрақты 
ұстап тұру үшін әлеуметтік аудиторияның алдында жүреді. Гоффман өзі- 
нің театрға деген қызығушылығының арқасында драматургия немесе әлеу- 
меттік өмірге деген көзқарасы сахнадағы драматургиялық қойылымдармен 
пара-пар болды.

Драматургия. Гоффмандықөзіндік мән ұғымы оның дpaмaтypгиялықтәciлi- 
мeн қалыптасқан (Alieva, 2008). Гоффман үшін (Мид және өзге де символикалық 
интеракционистер үшін де):

«Өзіндік мән үғымы -  нақты орны бар органикалық қүбылыс емес... Сон- 
дықтан өзіндік мән үғымын талдай отырып, біз оның иесінен, одан үта- 
тын немесе үтылатын адамнан алшақтаймыз, себебі ол адам және оның 
тәні үжымдық әрекеттің тек белгілі бір өнімін біраз уақыт үстап тұратын 
тірек қана болады... Әлеуметтік өзіндік мәнді өндіріп және бекітетін қү- 
ралдар бұл тіректің ішінде болмайды».

(Goffman, 1959:252-253)

Гоффман әлеуметтік өзіндік мәнді актордың меншігі ретінде емес, орындау- 
шы мен қалың көпшіліктің арасындағы театрландырылған өзара әрекеттесудің 
өнімі ретінде қарастырды. Өзіндік мән -  «бұл сахнаның алдындағы... театр- 
ландырылған эсер» (Goffman, 1959:253). Өзіндік мән театрландырылған өзара 
әрекеттесудің өнімі болғандықтан, қойылым барысында қүлдырауы мүмкін. 
Гоффман өзінің драматурғиясында осындай бұзу әрекеттерінің алдын алатын 
немесе бейтараптанатын процестерді қарастырады. Оның ойларының басым 
көбі драматурғияның осы мүмкіндіктеріне арналған, Гоффман көптеген қойы- 
лымдардың сәтті өтетінін айтады. Нәтижесінде қарапайым жағдайлар аясында 
орындаушылар түрақты өзіндік мәнғе ие болып, ол орындаушыдан туындап 
отырған «сияқты» болып көрінеді.

Гоффманның пайымдауынша, индивидтер өзара әрекеттескен жағдайда 
олар басқалар қабылдайтын өз «менінің» белғілі бір ұғымын көрсеткілері ке- 
леді. Алайда осы бір «менін» үсына отырып, орындаушылар аудиторияның 
бір бөлігі олардың қойылымдарын бұзулары мүмкін екенін мойындайды. Осы 
себептен де орындаушылар әсіресе олардын қойылымдарына кері ықпал ете-
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тін аудитория мүшелерінің бақылауға алыну қажеттілігіне икемделеді. Орын- 
даушылар қалың көпшілікке ұсынып отырған «мен» ұғымы олардың қалауы- 
на қарай жеткілікті болады деп үміттенеді. Сонымен қатар бүл аудиторияны 
орындаушылардың өз қалауларына қарай әрекет етуіне итермелейді деп сене- 
ді. Гоффман осы бір маңызды міндеттерді «әсерлерді басқару» деп сипаттады. 
Ол, орындаушылардың өздері тап болуы мүмкін қиындықтарға қарамастан, 
белгілі бір әсерді және осы мәселелерді шешу үшін қолданатын әдістер мен 
тәсілдерді қамтиды.

Театрдың аналогиясымен жүре отырып, Гоффман «алдыңғы қатар» тер- 
минін қолданды. Алдыңгы цатар -  бүл қойылымды бақылап отырғандар 
үшін жағдайды айқындап бере отырып, әдетте түрақты және жинақы әрекет 
ететін қойылымның бір бөлігі жүзеге асатын орын. Әрі қарай Гоффман осы 
алдыңғы сахна шеңберінде жағдай мен жеке алдыңғы қатарды ерекшелеп 
көрсетеді. Жагдай бүл қойылым барысында болуы тиіс физикалық сахнаға 
қатысты. Онсыз орындаушылар қойылым қоя алмайды. Мысалы, хирургке 
әдетте операция бөлмесі қажет, ал такси жүргізушісіне такси, конькишіге 
мүз қажет. Жеке алдыңгы қатпар аудиторияның орындаушылармен теңдей 
қарастыратын сахнаның экспрессивті әрлеуінен түрады. Мысалы, хирургтің 
медициналық халатты киетіні және оған белгілі бір қүралдардың қажет бо- 
латыны сияқты және т.б.

Кейін Гоффман алдыңғы жеке қатарды сыртқы түрі мен мәнеріне қарай 
бөлді. Ал сыртцы турі орындаушының әлеуметтік статусы (мысалы, хирург- 
тің медициналық халаты) жайлы хабар беретін сәттерді қамтиды. Мәнерлер 
болса нақты жағдайда орындаушы қандай рөлді ойнайтынын болжайды (мы
салы, белгілі бір әдеттерді қолдану, сыртқы қимылдар). Сондай-ақ шалт және 
бәсең мәнердегі қимылдар қойылымдардың түрлі типтерін паш етеді. Түтас- 
тай алғанда, біз сыртқы көрініс пен мәнердің үйлесімділігін күтеміз.

Гоффман алдыңш цатар мен өз жүйесінің өзге аспектілерін символика- 
лык интеракционист ретінде қарастырғанымен, ол оның қүрылымдық сипа- 
тын зерттеді. Мысалы, ол алдыңғы қатардың институт ретінде болу үдерісі бар 
екенін алға тартты, себебі алдыңғы қатарда «үжымдық түсінік» пайда болады. 
Көп жағдайда орындаушылар белгіленген рөлді ойнау барысында қойылымда- 
рына арнайы белгіленген қатардың бар екенін аңғарады. Гоффманның пайым- 
дауынша, нәтижесінде алдыңғы қатарды қүруды емес, таңдау үдерісі бар. Бұл 
идея көптеген символикалық интеракционистерден күткенімізден әлдеқайда 
әсерлі қүрылымдық образды бейнелейді.

Осындай қүрылымдық тәсілге қарамастан, Гоффманның айтарлықтай 
қызықты жетістіктері интеракция саласында болып отыр. Оның ойынша, 
авансахнадағы қойылым барысында адамдар өздерінің мінсіз келбетін елес- 
тетуге тырысады, олар өз қиялында бірдеңе жасыру керектігін түсінеді^ Бі- 
ріншіден, орындаушылар өздерінің бүрынғы кездегі болған, алайда қазіргі 
таңда мүлдем жоқ (нашақорлар) жасырын ләззаттарын бүркемелегісі келеді 
(мысалы, ішімдік ішу). Екіншіден, орындаушылар қойылымға дайындалу 
барысында жіберген қателіктерін және оларды түзетуге деген қадамдарын 
жасырғылары келуі мүмкін. Мысалы, такси жүргізушісі, мүмкін, басында 
бұрыс бағытқа кеткенін жасырғысы келуі ықтимал. Үшіншіден, орындау
шылар дайындалу барысын емес, тек нәтижені корсету қажеттілігіне тап бо
луы мүмкін. Мысалы, профессорлар дәріске дайындалу үшін бірнеше сағат
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уақытын кетіруі мүмкін, бірак олар материалды дайындыққа дейін де үнемі 
білгеи сияқты болып көрінгісі келуі мүмкін. Төртіншіден, орындаушылар 
аудитория алдында бедел сақтау үшін «лас жүмыстың» жасалғанын жасыру 
қажеттілігі туындауы мүмкін. Мүндағы лас жүмыстың «физикалық түрғы- 
дан таза емес, жартылай ғана заңды, қатаң және жарамсыз да» міндеттері 
болуы мүмкін (Goffman, 1959:44). Бесіншіден, орындаушылар белгілі бір 
рөлді ойнай отырып, өзге қағидаларды қүрбан етуі де мүмкін. Ақырында, 
орындаушылар қойылымының әрі қарай жалғаса беруі үшін кез келген ке- 
лемежді, зәбірді жасыру қажет деп санауы мүмкін. Жалпы алғанда, орын- 
даушылардың пайдакүнем мүдделері қалың көпшіліктен осындай жағымсыз 
фактілерді жасыруға мәжбүр етеді.

Авансахнадағы драматургияның өзге аспектісі, шындығында, орындау- 
шылардың аудиторияға жақын екенін көрсетуге тырысатындарын айқын- 
дайды. Мысалы, орындаушылар өздерінің қойылымдарының бірегей әрі 
маңызды екенін сездіретіндей эсер қалдыруға ықпал ете алады. Ол үшін 
орындаушылар өз аудиторияларының бір-бірінен алшақ отырғандарына се- 
німді болулары керек, сол кезде қойылымның келеңсіз түстары байқалмай- 
ды. Гоффманның айтуынша, олар тіпті байқаған күннің өзінде аудитория 
орыидаушының мінсіз образын бұзбау үшін келеңсіз әсерлерден арылула- 
ры мүмкіи. Күнделікті түрмыстағы спектакльдің интеракциялық сипаты 
осылай көрініс береді. Әсерлерді басқарудың осындай тағы бір мысалы -  
орындаушының аталмыш қойылым мен аудиторияның бірегей екенін аң- 
ғарту. Қалың көпшіліктің өздері де бірегей қойылымды тамашалап отыр- 
ғандарына сенгілері келеді.

Орындаушылар белғілі бір қойылымның барлық элементтері бір-бірімен 
сабақтас екеніие сеиуге тырысады. Кейбір жағдайларда бір ғаиа қарама-қайшы 
сәттердің өзі спектакльді бұзуы мүмкін. Алайда қойылымдарға кажет үйлесім- 
діліктің санына қарай айырмашылықтары болады. Егер дін қызметкері рәсім 
барысыида тайып қүласа, бұл ең сорақысы болар еді, ал егер такси жүргізушісі 
жол жүру барысында баска бағытка бүрылып кетсе, бүл койылымға аса зия- 
нын тигізбес еді.

Мистификация -  бұл орындаушылардың колданатын өзғе әдістерінің бірі. 
Көбіне орындаушылар аудиториямен байлаиысты шектеу аркылы өз койы- 
лымдарын мистификациялауға тырысады. Қалың көпшілікпен «әлеуметтік 
аракашыктыкты» үстау аркылы халыктың күрметін тудыруға тырысып баға- 
ды. Бұл, 03 кезегінде, аудиторияның койылым шынайылығына катысты кү- 
мәндарын сейілтеді. Мүнда Гоффман тағы да процесті орындаушымен «ара
кашыктыкты» сактай отырып, койылымның шынайылығына сеніп отырған 
калың копшіліктің катысатынын көрсетіп отыр.

Бүл бізді командаға деген ғоффмандык көзкараска алып келеді. Гоффман, 
символикалык интеракционист ретінде: «Накты акторларға баса назар ауда- 
ру -  өзара әрекеттесу жайлы маңызды мәліметтерді бүркеп калады», -  дейді. 
Осылайша Гоффман үшін талдаудың негізі команда емес, тұлға болды. Ко
манда -  бұл белгілі бір түрмыстык мәселелермеи өзара әрекеттескен койы- 
лымдармен жүмыс жасайтын индивидтер тобы. Сөйтіп жоғарыда сипатталған 
аудитория мен орындаушының карым-катынасы жайлы пайымдар, негізінен, 
командаларға катысты.® Команданыц әрбір мүшесі озгелерге тәуелді, себебі 
әркайсысы койылымды бұзуы мүмкін және әркайсысы бір койылыммен жұ-
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мыс жасап жатқандарын ұғынады. Гоффман «команда -  бұл өзінше бір «құпия 
қоғам» деген қорытынды шығарды.

Сонымен қатар Гоффман сахнадан тыс аймакргы да қарастырды, ол жерде ал- 
дыңғы қатардағы жасырын фактілер немесе түрлі ресми емес іс-әрекеттер байқа- 
луы мүмкін. Кулисалар әдетте авансахнаға жалғасқанымен, одан мүлдем алшақ. 
Орындаушылар, басты аудиторияның мүшелері кулисаға бармайтындарына то- 
лык сене алады. Олар осыған көз жеткізу үшін әсерлерді басқарудың түрлі жолда- 
рын қолданады. Егер орындаушылардың аудиторияның кулисада пайда болуын 
алдын алуға мүмкіндіктері жетпесе, қойылым күрделеніп кетеді. Сонымен қатар 
үшінші сала бар, ол -  сыртқы аймақ, ол авансахнадан да, кулисадан да тыс.

Өмірдің бірде-бір саласы үнемі осы үш саланың бірі болып түра бермейді. 
Оның үстіне, белгілі бір аймақ әр уақытта осы үш саланы да қамтиды. Про- 
фессордың кеңсесі оған студент келгенде авансахна болады, студент кеткенде 
кулиса болса, ал профессор университеттегі баскетбол жарысына барғанда, 
сыртқы аймақ болады.

Әсерлерді басцару. Тұтастай алғанда, әсерлерді басқару (Р, Manning, 2005c) -  
еріксіз ым, бейуақытта басып кіру және faux  pas (жаңсақтық), сонымен катар 
әдейі жасалған әрекеттер, мысалы, шу көтеру сиякты күтпеген жағдайлардан 
корғануға бағытталған әрекеттер. Гоффманды осындай мәселелерді шешудің 
әдістері кызыктырды. Біріншіден, «драматургиялык адалдыкты» бейнелеуге 
бағытталған бірнеше әдістер бар. Оған команда мүшелерін аудиториямен ко- 
сылып кетпеуіне жол бермей, орындаушылар жайлы аса хабардар болмау үшін 
аудиторияны жиі алмастырып, топтык жасампаздыкты барынша дамыту ар- 
кылы кол жеткізуге болады. Екіншіден, Гоффман драматургиялык тәртіптің 
түрлі формасын болжады. Мүнда адамның белгілі бір койылым барысында 
мүлт кетпей, өзін жаксы ұстап, бет-әлпеті мен дауыс ырғағын баскаруы үшін 
«рухын» сактап түратын жағдайларды жаткызуға болады. Үшіншіден, ол дра
матургиялык кырағылыктың түрлі типтерін бөліп карастырды. Мысалы, олар: 
койылымның сценарийін алдын ала аныктау, тосын жағдайларды жоспарлау, 
команданың сенімді мүшелерін іріктеу, тілектес аудиторияны таңдау, ауызбір- 
лікті, тату командалардың күрамына кіру, аудиторияның жеке акпаратка кол- 
жетімді болмауы және келеңсіз жағдайларға тап болмау үшін іс-әрекеттердің 
бағдарламасы жайлы толык келісу.

Орындаушылар немесе орындаушылар командасы тарапынан әсерлер сәтті 
баскарылған жағдайда аудитория үтады. Спектакльді сәтті алып шығу үшін 
аудитория оган аса кызығушылык танытып, назар аударып, эмоцияға беріл- 
мей, мүлт кеткен жерлерді байкамай, жаңа орындаушыға деген ерекше күрме- 
тін білдіреді.

Мэннинг «мен» ұғымының негізгі орынды алатынын ғана айтып коймай, 
Гоффманның адамдарға катысты дөрекілеу пікірін де нұскады:

«Кунделікті өмірде өзін-өзі көрсету» дегеніміз, адамдардың өзгелерді ат- 
тап өтіп, жеке немесе топпен бірге өздерінің жеке максаттарын көздеуін 
білдіреді... Мүнда жеке түлға өзінің арсыз «менін» жасыратын койылым- 
дарға арналған маскалар жинағы ретінде карастырылады».

(Manning, 1992:44)
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Мэннинг гоффмандық ТӘСІЛДІҢ аспектілерін сипаттау үшін «екі «мен» тези- 
сін» алға тартады: мұида адамдардың бойында «қойылымға арналған сыртқы 
«мені» мен құпия «меннің» болуы.

Рөлдік дистанция. Гоффманды (1961) жеке тұлғаның аталмыш рөлді меңге- 
ру деңгейі қызықтырды. Оның көзқарасы бойынша, рөлдердің тым көп болуына 
байланысты, белгілі бір рөлді тұтас игергендер аз. Рөлдік дистанция адамның өз 
ойнаған рөлінен бөліну деңгейін білдіреді. Мысалы, ересек балалар әткеншек 
тебуге барса, әткеншектен ләззат алуға өздерінің тым үлкен екенін түсінеді. 
Осы сезімді жасырудың жалғыз жолы -  әткеншек тебу барысында қауіпті қи- 
мылдар жасай отырып, рөлден алшақтағанын көрсету. Ересек балалар, негізі- 
нен, осы әрекеттерді жасай отырып, қалың көпшілікке кішкентай балалар сияқ- 
ты оғаи аса қызықпайтынын, қызықса да тек ерекше қимылдар жасау үшін ғана 
барғанын көрсеткілері келеді.

Рөлдік дистанцияның әлеуметтік дәреже функциясы екені -  Гоффманның 
негізгі корытындыларыиын бірі. Жоғары мәртебесі бар адамдар көбінесе тө- 
менгі дәрежедегі адамдарға тән сипаттардан ерекше рөлдік дистанцияны үста- 
нады. Мысалы, жоғары дәрежедегі хирург операция жасап жатқан бір топ дәрі- 
герлердің жүмысын жеңілдету үшін операция бөлмесінде рөлдік дистанцияда 
болуы мүмкін. Томен дәрежедегі адамдар әдетте рөлдік дистанцияда қорғану 
үстанымында болады. Мысалы, дәретхана жуушы өз жүмысын маужыраған 
бейжай күйде жасауы мүмкін. Бәлкім ол аудиторияға бүл жүмыстың өзіне ла- 
йықты еместігін көрсеткісі келетін болар.

Стигма. Гоффман (1963) адам с7іақты әлеуметтік бірегейлік» болуы керек 
пе немесе «шынайы әлеуметтік бірегейлік* болуы керек не -  міне, осы екеуі- 
нін айырмашылығын қарастырды. Осы екі бірегейліктің арасында алшақтығы 
бар кез келген адам «таңбаланады». Қалыпты және таңбаланған адамдардыц 
арасындағы театрландырылғаи өзара қарым-қатынас «стигма» үгымы арқы- 
лы айқындалады. Мүндай өзара әрекеттесудің табиғаты адамның осы екі кате- 
горияның қайсысына жататынына байланысты. Дискредитацияланған стигма 
(кемістік) жагдайында орындауіііы аталмыш айырмашылықтың аудитория мү- 
шелеріне белгілі немесе оларға айқын болганын (мысалы, сал аурулар немесе 
аяқ-қолы жоқтар) түспалдайды. Дискредитацияланган стигмада аудитория мү- 
шелеріне айырмашылықтар белгілі емес немесе олар оны сезініп отырған жоқ 
(мысалы, адам жезөкшелікпен айналысқан немесе гомосексуалды байланыста 
болған). Дискредитацняланған стигмасы бар адамның бетпе-бет келетін негізгі 
қиындығы -  кемістігі әшкере болған жағдайда коғам тарапынан болатын қы- 
сымды жеңуге байлаиысты туындайды. Сондықтаи дискредитацияланган стиг
масы бар адам бойындағы мінін қоғамнан барынша жасырып-жабуға тырысады. 
(For a discussion of how the homeless deal with stigma, see Anderson, Snow, and 
Cress, 1994).

Гоффман стиг.иасының негізгі мәтіні көбіне айқын гротескілі стигмасы 
бар адамдарға (мысалы, мүрнының жоқтығы) арналған. Алайда кітапты 
оқу барысында оқырман Гоффманның, иегізінде, белгілі бір уақытта, бел- 
гілі бір жағдайда барлыгымыздың стигмамыз болғанын айтып отырғанын 
түсінеді. Мысал ретінде ол еврейлердің христиандық қоғамның арасына 
«кіруін», толық адамнын салмагы орташа адамдардың арасына кіруін жәие
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үнемі өтірік айтып, сол өтірігін аудиторияның білмейтініне сенш жүргенін

^^^^фреімдерді талдау. Фреймдерді талдауда Гоффман символика-
лык интеракционизмнеи әлеуметтік өмірдіц кішігірім қүрылымдарын (tor а 
study employing the idea of frames, see McLean, 1998) зерттеуге бет бүрды. Ол 
адамдардың жағдайды У.И. Томас көрсеткен мағыналарға сай аныктаитынын 
алга тартатыи үстанымынан алшактамағанымен, мүндаи аныктам^ардың 
аса маңызды еместігін айтады: «Жағдайды шынайы деп анықтаудың біркатар 
салдары бар, бірақ олар болып жатқан жағдайларға аса эсер етпеуі мүмкін» 
(Goffman, 1974:1). Оның үстіне, адамдар жағдайды анықтап жатқанда әдетте 
мұидай аныктамаларды жасамайды. Мүндай әрекеттер белсенді. жасампаз, ои- 
ластырылған процестің көмегімен емес, ережелерді үстануымен аныкталады. 
Гоффман өз максатын былай түжырымдайды; «Оқиғаларға мән беру үшін қо- 
гамда қолданылатын негізгі үғымдарды мүшелеуге тырысып, аталмыш қүры- 
лымдардың әлсіз түстарыи талдау қажет» (1974:10).

Гоффман көзімізге көрінбей-ақ басқаратын күрылымдарды анықтау мак- 
сатында күнделікті өмірдегі жағдайларды сипаттады. Бүл индивидтердщ омір 
кеңістігі мен жалііы әлемдегі окиғаларды «орналастырып, қабылдап, таньш, 
белгілеуге» мүмкіндік және «түсіндіру схемасы» болып табылады. Фреим- 
дер окиғалар мен жағдайларға мән бере отырып, тәжірибе жасап, жеке немесе 
үжымдық іс-кимылдарды басқарады» (Snow, 1968:464). Фреимдер бұл біздщ 
күнделікті тәжірибемізді анықтайтыи үйымдастыру қағидалары. Олар біздщ 
әлеуметтік әлемдегі болжамдар. Фреймдерсіз біздің әлем байланысы жоқ жеке 
окиғалар мен фактілердің ретсіз жиынтығына айналар еді. Гонос фреимдердщ 
өзге күрылымдық сипаттарыиың негізіи қалады:

«Гоффманның жеке қүрылымдық іс-әрекетті талдауынан фреймдердің 
кейбір негізгі сипаттамасын көруге болады. Фрейм белгілі бір үиымы 
мен түракты қатынастары бар маңызды компоненттердін белпленғен 
жиынтығы ретінде түсіндірілмейді. Бүл компонеиттер белгілі бір жағ- 
дайдың элемент! ретінде жаппай жиналмайды, олар үнемі бірге, барлығы 
қосылып жүйені қүрайды. Стандартты компоненттердің үйлесшді әрі 
жетілғен сипаты бар... Біздің тәжірибеміздің мысалында өз күрамы жаи- 
лы хабар беретін маңызды элементтер бар... Барлык осы сипатта фрейм 
үғымы «қүрылым» терминімен үқсас келеді».

(Gonos, 1977:860)

Гоностың көзкарасы бойынша, фреймдер -  негізінен, өзара әрекеттесу- 
ді анықтайтын ережелер немесе заңдар. Әдетте ережелер бейсанальі сипатта 
болады және олар жайлы көп айтылмайды. Гонос «белплер калаи түсшді- 
рілу керек, сырткы коріністер мен әлеуметтік «мен»» арасындағы баиланьтс 
қандай және бүл әрекеттердің тәжірибесі қандай деген сияқтьі сүрақтарды 
аныктайтын ережелерді ерекше бөліп қарастырды (Manning, 1980.160). Іонос 
мынадай қорытындылар жасайды: «Гоффмандық мәселелер осылаиша бақы- 
ланбайтын «күнделікті» өзара әрекеттесуді емес, онын ішкі қүрылымы мен 
идеологиясын, жағдайларды емес, олардың фреймдерін зерттеуге ықпал етеді» 
(Manning, 1980:160).
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Бүрындары болған құрылымдардың, әсіресе анағұрлым үлкеи мәдениет қү- 
рылымдарыныд шеңберлік мәртебесін көрсетуге болады. Олармен байланыс- 
ты субъектілер де түсіндірмелік және конструкциялы жүмыстарды талап етеді 
(Р. Berger and Luckmann, 1967; Swatos, 2007). Осы орайда акторлар пакты бір 
жағдайда қандай қүрылымпың қолданылуы керек екенін шешуі тиіс. Акторлар 
оларды кажеттілік туған жағдайда өздері озгерте алады. Аталмыш күрылымдар 
біркалыпты күйде калмай, уакыт өте келе өзгере алады.

Сноудың айтуынша, (2007) күрылымдар түсіндірмелік жүмыста үш кыз- 
метті аткарады. Біріишіден, олар біздің коршаған ортамызға көңіл бөліп, реле- 
ваитты ііемесе мәнсіз, «фреіім ішіидегі» және «фреймнен тыс» деп ажыратып 
отырады. Екіншіден, олар артикуляция тетіктері ретінде жүмыс істеп, түр- 
лі күрамдас бөліктерді байланыстырып отырады. Үшіншіден, олар бір заттың 
баска заттарга және акторларға Караганда деректі болып келуіне байланысты 
түрлендіруші кызмет аткарады. Сноу «олардын (фреймдердін) түсіндіруге Ка
раганда, негізгі мәнге ие болатыны даулы мәселе екені соншалыкты -  пікірлер 
оларды калыптастыргаи әдістен тыс түсінілуі мүмкіи» деген корытындыга кел- 
ді (2007:1778-1786).

Филип Мэннинг (1992:119) біркатар окигаларга түрлі фреймді колданган- 
дыктаи, бүл окигалардын әртүрлі мәнге ие болуына байланысты бірнеше мы- 
салдар келтіреді. Мысалы, біз дүкенде калтасына екі сағатты салып алып, акы- 
сын төлемей кетіп бара жаткан әйелді көргенде не ойлауымыз керек? Егер жер- 
гілікті детективтін фреймі аркылы карастырсак, бүл үрлык екені айдан анык. 
Ал егер онын корға)оиысынын фреймі аркылы карастырсак, бүл өз кыздарына 
сыйлык алуға барған әйелдін үмытшактыгы болып табылады.

Мэннингтін пікірінше, тагы бір өзгеріс Frame Analysis («Фреймдерді тал- 
дау») барысында айкындалды жәпе ол Гоффманнын өзге жүмыстарында бар 
еді. Бүл -  скунделікті өмірде өзін-өзі өзгеше көрсетудіц» негізінде жаткан өмір- 
ге деген теріс көзкарастан бас тарту жолы. Гоффман былай дейді: «Бүл әлем 
сахна емес; барлығы жаппай театр емес» (1974, р. 1). Гоффман өмірдін кейбір 
аспектілерін айкын корсете отырып, .метафора ретінде театр үғымынын шек- 
теулі екенін мойындады. Сондай-аккүнделікті өмірдегі салттардын мәні карас- 
тырылмайды. Мэннинг күнделікті өмірде орындалатын рәсімдердін бір функ- 
ниясын былай сипаттайды:

«Гоффман үшін рәсімдердін айтарлыктай манызы бар, өйткені олар -  
біздін негізгі когамдык катынастарга деген сеніміміздін тірегі. Рәсім өз- 
гелерге әлеуметтік күрылымдагы біздін күйіміздін заңдылыгын актау- 
ға мүмкіндік береді, оган бі.зді де міндеттейді. Рәсім -  бүл позициялык 
механизм, онын көмегімен әлеуметтік томенгі сатыда түргандар өздері- 
нен жогары сатыдагылардын жағдайыньщ жогары екенін күптайды. Қо- 
ғамдагы рәсімнін дәрежесі онын әлеуметтік күрылымынын зандылыгын 
көрсетеді, себебі индивидке деген рәсімді күрмет -  олардын орындайтыи 
рөліне деген күрмет болып саналады».

(Р. Manning. 1992:133)

Жалпы айтканда, рәсімдер -  бүл негізгі мехаиизмдердін бірі, солардын кө- 
мегімен күнделікті өмір мен әлеуметтік әлем жүйелі тәртіпке түсіп, берік op-

27-253
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нығады. Гоффманның рәсімге деген қызығушылығы оны Эмиль Дюркгеймнің 
шығармашылығына бет бұрғызды, әсіресе оның The Elementary Forms o f the 
Religious Life («Дін үстанудың қалыпты формалары») деген еңбегіне айрықша 
ден қойды. Кең мағынасында. әлеуметтік фаістілердің дюркгеймдік ұғымына 
сәйкес, Гоффман ережелерді қарастырып, оларды әлеуметтік тәртіптің сыртқы 
шектеулері ретінде түсіне бастады. Алайда ережелер тек жартылай және бел- 
гісіз түрде тәртіпті басқарады. Оның үстіне, адамдардың мүмкіндігі шектеулі 
болғанымен, мүндай шектеулер жеке вариацияның мүмкіндіктерін, тіпті адам- 
ның осы ережелерді жалған қолданатынын жоққа шығармайды. Мэннинг тү- 
жырымдағаидай, «негізінен, Гоффман ережелердің ең біріншіден шектеу екенін 
пайымдады... Ал басқа жағдайларда Гоффман Дюркгеймнің ережелсрдің тәр- 
тіпті басқаратын ніектеуді алға тартатын идеяның тар шенберде екеніне баса 
назар аударып, оның орнына біздің әрекетімізді шектеуге арналған ережелерді 
әрдайым елемейміз немесе бүзатынымызды пайымдайды» (Manning. 1992:158). 
Шын мәиісінде, заманауи талапқа сай ережелер Гоффман үшін шектеумен 
қатар, әлеуметтік өзара әрекеттесуге қолданылатын тәсілдердің қайнар көзі 
болуы да мүмкін.

Эмоциялар әлеуметтануы

1970 жылдардан бастап эмоциялар әлеуметтаиуы жалпы әлеуметтану мен 
әлеуметтік теорияиың иегізгі зерттеу саласына айналды (Kemper, 1990; Turner 
and Stets, 2005). Бүл жаңа бағыт мәдениет саласындағы әлеуметтанушылар- 
дың, эволюциялық әлеуметтанушылардың, қүрылымдык теорияшылар мен 
микроәлеуметтанулық теорияшылардың алмасу теориясы, сөйлесулерді тал- 
дау мен символикалық интеракционизм сияқты салаларға қосқан үлестері- 
нен бастау алып, кең өріс жайды. Шын мәнінде де, Тернер мен Стец те (2005) 
«эмоцияларды зерттеу қазіргі микроәлеуметтанудың алдыңғы сапында түр» 
деп үйғарды.

Эмоция деген не?

Эмоциялар әлеуметтануының негізін қалаушыларыныц бірі Арли Хохшильд 
([1983] 2003) өткен ғасырда эмоциялардың екі негізгі үлгісі болғаиын атап 
өткен еді. Эмоцияныц органикалык, цлгісі Чарльз Дарвин, Уильям Джэймс пен 
Зигмунд Фрейдтің еңбектерінде егжей-тегжейлі зерттелді. Бүл үлгі эмоция
ларды әдетте биологиялық қырынан қарастырып, кейбір эмоциялардың әм- 
бебап болып келетінін атап өтеді. Мысалы, Тернер мен Стец (2005) өздерінің 
эмоциялар туралы әдеби шолуында қоркыныш, ашу, бақыт пен кайғыны бірін- 
ші кезектегі әмбебап эмоциялар ретінде бірегейлендіреді. Органикалык үлгіде 
эмоциялар инстинкті басшылыққа алады, ал оның негізгі сипаты формалауға 
келмейтін әлеуметтік факторлар болып кала береді. Мысалы, бақыт үғымының 
өзі корініс табатын мәдениетке немесе әлеуметтік кеңістікке ешкандай байла- 
нысы жоқ. Осы үлгі эмоция пассивті болады деген басқа түжырыммен байла- 
нысты. Эмоцияларды басынан кешіріп отырған адамдар сол мезетте оны меңге- 
ріп немесе өзгерте алмайды.

Өзара әрекеттесу цлгісі Джон Дьюи, Ханс Герт, К. Райт Миллс пен Эрвинг
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Гоффманның жұмыстарында көрсетілген. Дегенмен, Хохшильд айтқандай, 
интеракционистер эмоциялардың қандай да бір құрамдас бөлігі биологиялық 
болып келетінімен келіседі. Сонымен қатар олар былай дейді: «Әлеуметтік 
факторларда кейін немесе дейін деген түсінік жоқ, олар эмоцияларды бастан 
кешіру барысында өздігінен араласып отырады» ([1983] 2003:221). Бұл, өз ке- 
зегінде, адаіМдардың эмоцияларға селқос ықылас танытуы емес, керісінше эмо- 
циялармен белсенді өзара әрекеттесуін әйгілейді. Бұл сондай-ақ тәжірибе мен 
эмоциялардың көрініс табуы мәдени шарттарға және әлеуметтік кеңістікке 
байланысты өзгеріп отыратынын пайымдауға мүмкіндік береді.

Эмоцияларға қатысты жүргізілген символикалық интерактивтік жүмыс 
Хохшильдтің интерактивті үлгісінің ерекшеліктерін айрықша, даралап кор- 
сетеді. Ерте символ икал ық интеракционистердің көбі белгілі бір дәрежеде 
эмоцияларға көңіл аударады. Мысалы, Мид «Сана, өзіндік мән және қо- 
тмның» бірнеше үзінділерін эмоциялар мен символдардың қарым-қатына- 
сына ариады, Ол вокалдық ымның көбі эмоциялы сипат иеленетінін айтқан 
болатын. Алайда символдарға қарағанда, вокалдык ымның эмоционалды қү- 
рамдас бөлігі біздің санамызда ондай жауапты әрекетті қалыптастырмайды. 
Адамдар басқаларға ашуланған жағдайда олар ашуланған бөтен біреудің тә- 
жірибесін басынан кешірмейді. Демек, бүл Мидтің «адамның бойында бірдей 
эмоциялы сезімдерді оятуға арналған өз болмысын көрсетудің бірнеше түрі 
бар» дегенін дәлелдей түседі. Мысалы, поэзия ақын мен оиың тыңдарманда- 
рының эмоциялы жауабын қалыптастыру үшін белгілі бір символдарды пай- 
даланады. Чарлз Кулидің айнадаш «мен» теориясы да эмоциялық құрамдас 
бөліктен түрады. Еске сала кетсек, Кулидің теориясы бойынша, адамның 
өзін-өзі дамытуы үш кезеңді бастаи өткереді (Гоффманға қатысты алдыңғы 
талкылауды караңыз). Үшінші кезеңде, яғни адам басқалардың оны белғілі 
бір күйде кабылдайтынын мойындағанда, ол өзіндік сезімдерді, нақтырақ 
айтсақ, мақтану немесе үялу сезімдерін басынан кешіреді. Гоффман (1967) 
эмоциялар мәселесін козғай отырып, адамдар сәтсіз әрекетімен жүрт алдын- 
да үятқа қалмау үшін өзін-өзі жақсы жағынан көрсетуге әрдайым бейім еке- 
нін атап отті.

Бірақ осы аталған теориялар, символмен және тілмен алмасу теориясына 
карағанда, эмоциялар әлеуметтік әрекеттесу үшін аса маңызды емес деп есеп- 
тейді. Осы орайда символикалық интеракционизм теріс таньшдық тцсінік 
қалыптастырып, әлеуметтік шынайылықты бейнелеуде (символдарды кол- 
данудың интернализациясы) символдың рөлін асыра бағалайды. - Әрі қарай 
біз эмоциялар әлеуметтануыиыц дамуына зор еңбек сіңірген екі теорияшыға, 
яғни Томас Шефф пен Арли Хохшильдке тоқталамыз. Екеуі де эмоцияларды 
әлеуметтік өзара әрекеттесу мен жалпы әлеуметтік үйымдастырудың басты қү- 
рамдас бөлігі ретінде қарастырды.

¥ят: әлеуметтік эмоция

Томас Шефф (2003) Чарлз Кули, Эрвинғ Гоффман жэне психоаналитикалық 
теорияшы Хелен Льюистің эмоцияның ерекше динамикалық теориясын жасау 
жөніндегі жүмыстарының басын біріктірді. Шефф ерекше эмоциялардыц сипа- 
тын теориялық түрғыдан маңызды деп саиайды. Осыған байланысты әртүрлі 
эмоциялар әртүрлі жолмен әлеуметтік өзара әрекеттесуге араласады. Шефф
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мақтаыыш сезшіне, әсіресе үятқа зеиш қоиды, өиткені оларды әлеуметтік өзара 
әрекеттесуді түсіну үшін ең маңызды эмоциялар деп санады.

Шыи мәнінде, өзінің бір шығармасында Шефф үятты «әлеуметтік эмо- 
цияның түсаукесері» деп атады (2003:39).^ Ол толықтай эмоциялар мен тек 
жеке-дара және биологиялық факторлармен сезілетіи эмоциялар арасында- 
ғы айырмашылықты меңзеп отыр. Мысалы, қорқыныш, алдымен, әлеуметтік 
бола алмайды, өйткені ол адам тәніне деген қауіптің төніп түрганын, білдіреді 
(2003:256). Сонымен, ол басқа адамдарға тәуелді болмай-ақ сыналуы мүмкін. 
Екінші жагынан, үят басқа адамдардың қабылдайтын ой-пікірлеріне байланыс- 
ты болып келеді, сәйкесінше, ол әлеуметтік эмоция болып табылады. Шефф 
үятты былайша анықтайды:

«Ұят деп мен үялу, қорлау және сонымеи байланысты болып келетін 
кысылу сезімдерінен түратын эмоциялардың үлкен тобын түсіндіремін. 
Олар, 03 кезегінде, сәтсіздік сезімі немесе орынсыз әрекеттен туындай- 
ды. Бүл таиымдардың барлыгы әлеуметтік байланыстың қауіп-қатеріи 
сезінумен байланысты болып келеді».

(2000:96-97)

Дәйексөз көрсетіп отыргандай, үят мацызды мәнге ие, өйткені ол әлеуметтік 
қарым-қатынаста болады. Атап айтқаида, Шефф үяттың үш әдісін сипаттайды. 
Біріншіден, ол «моральдық гироскоп» ретінде жүмыс істейді, ол адамдарды тек 
мойындауға емес, сонымен қатар өздерінің әлеуметтік қылмыстарын сезінуге 
мәжбүрлейді (2003:254), Екіншіден, бүл қарым-қатынас қиындық туындаган- 
да жиі пайда болады, осылайша әлеуметтік облигацияларды қалпына келтіру 
қажеттілігін білдіреді. Үшіншіден, ол барлық басқа эмоциялардын өрнегін рет- 
тейді. Егер біз осы эмоцияның үят сезіміие әкелетінін болжасақ, онда сүйіспен- 
шілік, коркыныш және ашу сезімдерін білдіре алмауымыз мүмкін.

Шефф теориясы микроәлеуметтік эмоциялық алмасулардың нышанын ай- 
қыидаумен қүнды. Ол, Мид секілді, адамдар өзін-өзі бағалаудың үздіксіз күйін- 
де, яғни «мен» және «өзім» көзқарастарының арасында теңселіп жүретінін бол- 
жайды. Ол осы түжырымдаманы өзге америкалық прагматик Чарльз Сандерс 
Пирстің жүмысына сүйене отырып, әрі карай дамытады. Шефф (1997) өзара 
әрекетгесуде біз бір-ақ сәтте басқа адамдардың сыртқы іс-әрекеттерін бақы- 
лап, олардың символикалық немесе эмоциялық болсын ішкі толқуларын елес- 
тетінімізді атап көрсетті. Бүл процесте адамдар арасындағы өзара түсіністікті 
жақындастыруға болады, ол оны цйлестіру деп атайды. Адамдар бір-бірінің 
танымдык және эмоциялық жағдайларына бейімделе бастайды. Үйлестірудің 
жетістігі әлеуметтік байланысты камтамасыз ету әдістерінің бірі болып табы
лады. Адамдар бір-бірімен неғүрлым түсініскен сайын, әлеуметтік байланыс 
соғүрлым иыгайып, мықты бола түседі. Әлеуметтік байланыс пен бейімделу 
әрекеттерін талқылау өте маңы.зды, өйткені ол Шеффтің эмоцияларға қатысты 
микроәлеуметтану теориясын макроәлеуметтану мәселелерімен үштастырады. 
Ол: «Егер біз әлеуметтік байланыстың табиғатыи түсінетіи болсақ, оида біз ко- 
ғамдардың анағүрлым кең ауқымда өзара байланысатынын түсіне бастауымыз 
мүмкін», -  дейді. Бейнелеп айтсақ, Эмиль Дюркгеймнің дәстүріндегі эмоция- 
ларды зерттеу дегеніміз, қоғамды біріктіретін желімді зерттеу болып табылады.



9-тарау • Символикалық интеракционизм 395

Мактаныш пен ұят сезімдері көңіл күйді ретке келтіру процесімен тыгыз 
байланысты. Әлеуметтік өзара қарым-қатынас барысында адамдар субъект- 
аралық түсіністікке гаііа ұмтылмайды, бұл түсіністіктің өзі мақтаныш пен ұят 
сезі.мдеріне толтырылған. Өзара әрекеттесу жай ғана символдарды алмасумен 
шектелмейді, ең бастысы «сезімдермен алмасу» аркылы жүзеге асырылады. 
«Сезімдермен алмасу» процесі өзара әрекеттесудің бағытын көп жағдайда ерік- 
сіз айқындайтыи мақтаныш пен ұят арасындагы сезімдердің айнымалы қозға- 
лысын қамтиды (Scheff, 1997:100, 102).

Гоффманға сүйене отырып (1967), Шефф «мұны дәріптеу эмоцияларының 
жүйесі» деп атайды. Әрбір алмасу, әрбір сөйлем, дауыстың әрбір интонациясы- 
ның астарында құрметтеу және дәріптеу сезімдері жатады. Кейбір жағдайларда 
күрмет те көрсетіледі. Адам басқа біреуге қүрмет көрсете отырып, мақтаныш 
сезімде болады. Қүрмет көрсетілмеген жагдайда адам орынсыз әрекет танытып, 
өзін үятты сезінуі мүмкін.

Үяттың көрінбейтіндігі
Осы орайда Шефф ұят әрекетті мойындауда біз қандай да бір караіма-қайшы- 
лықты байқай аламыз деп санайды. Үялу мен мактаныш сезімдері өзара әрекет- 
тесудің әрбір сәтінде үшырасуы мүмкін. Дегенмен де, оның айтуынша, адам
дар басым жағдайда үят сезімдерін біле бермейді. Үят бәрін қамтушы, ол өзара 
әрекеттесуді багдарлай білгенімен, дерексіз болып келеді. Бүл ең салмақты дә- 
йсктің бір бөлігі болып табылады. Соны ескере отырып, Шефф (1997, 2006) 
казіргі Батыс әлемінде адамдардың көбі өздерінің әлеуметтік омірлеріндегі 
эмоциялардың өзекті мәнін жете түсіне бермейтінін тілге тиек етеді, Бүл өзді- 
гінеи қолдау табатын индивидуализмнің артықшылықтарын асыра багалайтып 
қүндылықтар жүйесіне өтумеи байланысты. Өзін-өзі шектейтіи мәдениетте үят 
сезімі біздің басқаларға деген толықтай тәуелділігіміз бен шарасыздығымызды 
білдіреді.

Мүнда Шеффтің теориясы Норберт Элиастың (13-тарауды қараңыз) мә- 
нерлер тарихын талдауымен өзектесіп жатыр ([1939], 1994). Элиас ортағасыр- 
лық қогамнаи қазіргі Батыс қоғамыиа көшу жагдайында үятсыз және көргенсіз 
әрекеттерге деген көзқарастың өзгергеиіи атап көрсетті. Мысалы, бүрыидары 
жүрттың көзінше біреудің мүрынының мінін айтып, балағаттау ерсі болып кө- 
рінбесе, қазіргі таіща ол үялу меп ыңғайсыздану сезімдерін тудырады. Оның 
үстіне, мүндай ұятты сезімдерді ұгыну деңгейі де төмендеді, үятсыз қылықтар- 
ды ешкім де ашық жариялап, басқалармен талқылағысы келмейді. Осы орайда 
жасырын әрекеттер қүпия күйде қалып қана қоймай, олар туралы қандай да бір 
дәйектер де ешкімге айтылмайды. Үят пен соған үқсас сезімдерді мойындамау, 
яғни үятты әрекеттер үшін үялу -  үяттың жабық күйде қалуын қамтамасыз 
етіп, күнделікті әлеуметтік өмірді тиімді және саналы реттеп отыруға мүмкін- 
дік береді.

Үятты жасыру иемесе мойындамау қүбылысы, өз кезегінде, моральдық 
ауытқушылық пен басқа да адамды аздырып, тоздырушы сезімдерге әкеліп 
соқтыруы мүмкін. Осы жағдайда Шефф (1997) психоаналитикалык дәйек- 
терді кірістіреді. Мүндагы негізгі ой үят мойындалмағаи жағдайда немесе 
психоаналитикалык тілмсн айтканда, репрессияланған жагдайда, ол адам-
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маңыздысы -  өзіндік мән туралы теориясы болтаны анық. Әрі қарай Гоффман- 
иың өзіндік мән туралы теориясын басқа символикалық интеракционистердің 
осы ұғым туралы теорияларының және Гоффмаиның жалпы теорияларының 
аясында қарастыратын боламыз.

Өзіндік мән

Өзіндік мән ұғымын Мидтің тұжырымынан тыс пайымдауға тырысып, Чарлз 
Хортон Кулидің (Franks and Gecas, 1992) айнадагы «меп» тұжырымдамасын 
қарастырамыз. Кули бұл үғымды былай анықтайды:

«Белгілі бір деңгейге дейін біреудің «мені» және оның кез келген идеясы 
жеке санадан көрініс табады және адамның бойындағы өзін сезіну қасие- 
ті өзғенің санасына деген қатынасымен анықталады... Осылайша біз өз 
қиялымыз арқылы өзгенің санасына өзіміздің келбетіміз, әдетіміз, мақса- 
тымыз, істеріміз, мінезіміз, достарымыз және т.б. жайлы ой қалдырамыз 
және ықпалын сезінеміз».

(Cooley, [1902] 1964:169)

Айнадагы «мен» идеясын үш элементке бөлуге болады. Біріншіден, біз бас- 
ката қалай көрінсек, сол келбетімізді бойымызға сіңіреміз. Екіншіден, біздің 
көрінісіміз жайлы өзгелердің пайымдары қандай болу керектігін елестетеміз. 
Үшіншіден, өзғелердің пайымдары жайлы өз ойымыздың нәтижесінде абырой 
иемесе үят сияқты сезімдерді бойымызға қалыптастырамыз.

Кулидің айнадагы «мен» үғымы мен Мидтің өзіндік мән түжырымдамасы- 
ның символикалық интеракционизмдегі қазіргі өзіндік мән туралы түжырым- 
даманың дамуы үшін маңызы зор болды. Блумер «мен» үғымына қарапайым 
анықтама берді: «Мен» үғымының ешқандай да эзотериялық мәні жоқ. Ол өзі- 
не бағыттала әрекет етеді және өзінің басқаларға қатысты әрекеттерін озі үшін 
объект! түрінде бағыттайды» (1969Ь:12). Өзіндік мән -  бүл процесс, зат емес 
(Perinbanayagam, 1985). Блумер нақты атап өткендей, өзіндік мән адамдарға 
сыртқы түрткілерге жай ғана жауап беріп қоймай, әрекет етуге көмектеседі.

«Бүл процестің интерпретациясының екі кезеңі бар. Біріншіден, актор 
озі үшін әрекет ететін екі маңызды пәнді айқындап алуы шарт... Бүл 
өзара әрекеттесудің психологиялық элементтердің өзара қарым-қатына- 
сынан ерекшелігі бар; бүл — адамиың өзімен коммуникацияға түсу про- 
цесіне қатысу үлгісі... Екіншіден, өзімен катынасқа түсу процесінде ин
терпретация символдармен қатынасқа түсу мәселесіне айналады. Актор 
0 3  әрекетінің бағытыи өзі тап болтан жағдайға қарай таңдайды, тексереді, 
уақытша бас тартады, топтасады және өзгереді».

(Blumer, 1969Ь:5)

Интерпретацияныц аталмыш сипаты өз әрекетін таңдау процесі барысын- 
да өзіндік мәннің рөлін ерекше көрсеткенімен, Кули мен Мидтің түжырымда- 
рымен салыстыртанда, Блумер алта баса қоймаған. Алайда озге ойшылдар мен 
зерттеушілердің өзіндік мән үғымын жетілдірген.
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Символдық интеракционизм аясындағы өзіндік мән ұғымына арналған 
Эрвинг Гоффманның маңызды зерттеулерінің бірі -  Presentation o f Self in 
Everyday Life («Күнделікті өмірде өзін-өзі өзгеше корсету») (1959; J. Dowd, 1996; 
Schwalbe, 1993; Travers, 1992; Tseelon, 1992) еңбегі. Гоффмандық «мен» тұ- 
жырымдамасы көп жағдайда Мидке, әсіресе өзіндік мән және «өзім» ара- 
сындағы шиеленістер, өз-өзінің әлеуметтік шектеулері сияқты идеяларына 
қарыздар. Аталмыш қарама-кайшылық Гоффманның еңбегінде көрініс тап- 
кан, ол оны «біздің жалпыадамзаттық «мен» мен әлеуметтенген «меннің» 
негізгі қайшылығы» деп атады (Goffman, 1959:56). Бұл шиеленіс адамдар- 
дың біздің әрекетімізден не күтетінінен және біздің калаған әрекетіміздің 
арасындағы айырмашылықтан туындайды. Біз -  бізден күтетін әрекеттерді 
жасау талабымен бетпе-бет келеміз. Оның үстіне, біз абыржымауымыз ка
жет. Гоффман айтқандай, «біз белгілі бір жаққа қарай ауытқуға бейім бол- 
мауымыз керек» (Goffman, 1959:56). Адамдар өздерінің имиджін тұрақты 
ұстап тұру үшін әлеуметтік аудиторияның алдында жүреді. Гоффман өзі- 
нің театрға деген қызығушылығының арқасында драматургия немесе әлеу- 
меттік өмірге деген көзқарасы сахнадағы драматургиялық қойылымдармен 
пара-пар болды.

Драматургия. Гоффмандықөзіндікмән ұғы.мы оның дpaмaтypгиялыктәciлi- 
мeн қалыптаскан (Alieva, 2008). Гоффман үшін (Мид және өзге де символикалык 
интеракционистер үшін де):

«Өзіндік мән үғымы -  накты орны бар орғаникалык күбылыс емес... Сон- 
дыктан өзіндік мән үғымыи талдай отырып, біз оның иесінен, одан үта- 
тын немесе үтылатын адамнан алшактаймыз, себебі ол адам және оның 
тәні үжымдык әрекеттің тек белгілі бір өнімін біраз уакыт үстап түратын 
тірек кана болады... Әлеуметтік өзіндік мәнді өндіріп және бекітетін кұ- 
ралдар бүл тіректің ішінде болмайды».

(Goffman, 1959:252-253)

Гоффман әлеуметтік өзіндік мәнді актордың меншіғі ретінде емес, орындау- 
шы мен калың көпшіліктің арасындағы театрландырылған өзара әрекеттесудің 
өнімі ретінде карастырды. Өзіндік мән -  «бұл сахнаның алдындағы... театр- 
ландырылған эсер» (Goffman, 1959:253). Өзіндік мән театрландырылған өзара 
әрекеттесудің өнімі болғандыктан, койылым барысында күлдырауы мүмкін. 
Гоффман өзінің драматурғиясында осындай бұзу әрекеттерінің алдын алатын 
немесе бейтараптанатын процестерді қарастырады. Оның ойларының басым 
көбі драматурғияның осы мүмкіидіктеріне арналған, Гоффман көптеген койы- 
лымдардың сәтті өтетінін айтады. Нәтижесінде карапайым жағдайлар аясында 
орындаушылар түракты өзіндік мәнғе ие болып, ол орындаушыдан туындап 
отырған «сиякты» болып көрінеді.

Гоффманның пайымдауынша, индивидтер өзара әрекеттескен жағдайда 
олар баскалар кабылдайтын өз «менінің» белғілі бір үғымын көрсеткілері ке- 
леді. Алайда осы бір «менін» үсына отырып, орындаушылар аудиторияның 
бір бөліғі олардың койылымдарын бүзулары мүмкін екенін мойындайды. Осы 
себептен де орындаушылар әсіресе олардың койылымдарына кері ыкпал ете-
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тін идеяны қабылдады (Моггіопе, 1988). Мейнстің пайымдауынша, «ірі ауқым- 
ды ұйымдарға қатысты блумерлік тәсілді ұғынудың кілті оның біріккен әрекет 
тұжырымдамасында жатыр» (Maines, 1988:46). Біріккен әрекет тек жеке әре- 
кеттердің жиынтығы ғана емес, оның өз сипаты бар. Біріккен әрекеттің актор- 
лар мен оның әрекетіне сырттай немесе мәжбүрлі сипат бермейді, ол актор мен 
оның әрекеті арқылы құрылады. Блумердің көзқарасынша, біріккен әрекетті 
зерттеу -  бұл әлеуметтанушының саласы.

Осы пайымдар арқылы біріккен әрекеттің икемді екенін, яғни қоғам актор- 
лардың қалауына қарай әртүрлі бола алатынын үғынуға болады. Дегенмен Блу- 
мер алыс кетуге даяр емес еді. Ол біріккен әрекет аясында болатын әрбір жағ- 
дайдың қайталану қажеттілігін пайымдады, алайда біріккен әрекеттің «қабыл- 
данған және қайталанып отыратын формасы» барын да мойындады (Blumer, 
1969b: 17). Сонымен қатар көптеген біріккен әрекеттер үздіксіз қайталанып 
отырады. Блумер мүндай әрекеттерді мәдениет пен әлеуметтік тәртіп сияқты 
жүйелердің бағыттайтынын да атап өтеді.

Блумер ірі қүрылымдардың бар екенін және олардың маңыздылығы барын 
алға тартуы мүмкін. Мүнда Блумер, Мид секілді ([1934] 1962), бүл құрылым- 
дардың маңызды екенін айтады. Алайда символикалық интеракционизмде 
мүндай қүрылымдардың рөлі шектеулі. Бір жағынан, Блумер көп жағдай- 
да, ішінде әлеуметтік өмірдің, әрекет пен өзара әрекеттесудің басты аспек- 
тілері бар «өзекке» қарағанда ірі құрылымның маңызын жоғары бағалады 
(Віигоег, [1962] 1969:87). Ірі қүрылымдар, шынымен де, әрекеттердің шарттары 
мен тыйымдарын анықтайды. Оның көзқарасы бойынша, адамдар қоғамның 
аясында әрекет етпейді, дәліреғі, олар белғілі бір жағдайдың аясында әрекет 
етеді. Ірі құрылымдар индивидтер әрекет ететін жағдайды қалыптастыраты- 
нымен маңызды, сонымен қатар акторлардың әрекет етуіне мүмкіндік беретін 
символдардың жиынтығымен қамтамасыз етеді.

Тіпті Блумер адами әрекеттердің қалыптасқан үлғісін қарастыру барысын- 
да «алдын ала үйғарылмаған тәртіптер саласы біріккен әрекеттің қабылданған 
және нақты орындалатын ұйғарымдар саласы сияқты табиғи, туа біткен және 
адамның қоғамдық өмірінде қайталанып отыратынын» түсіндіруғе асықты 
(Blumer, 1969Ь:18). Көптеғен үйғарылмаған салалардан басқа, үйғарылған са- 
лаларда да біріккен әрекет дәйекті түрде жүйеленіп, қайта қүрылуы қажет.

Акторлар жүйелеу және қайта қүру барысында ортақ қабылданған мәндерді 
басшылыққа алады, бірақ оларға неғізделмейді. Актор оларды қабылдап қана 
қоймай, тіпті тиісті дәрежеде өзғерте де алады. Блумердің ойынша, «ереже 
емес, үжымдық өмірдің әлеуметтік процесі ережелерді қалыптастырып, қол- 
дайды» (Blumer, 1969:19).

Шелдон Страйкер Блумердің микропроцесс пен микроқұрылымға қатыс- 
ты пікірімен келіспей, символикалық интеракционизмғе байланысты өзінің 
жалпы ойын былай түжырымдады: «Қанағаттанарлық теориялық база әлеу- 
меттік құрылым мен жеке тұлғаны біріктіріп, жеке деңғейден ірі әлеуметтік 
қүрылымға өте алатындай болуы керек... ұйымдар мен жеке тұлға арасындағы 
қимылды жеңілдететіи концептуалды негіз болуы қажет» (Strykey, 1980:53). 
(Перинбанайағам өзара ұқсас әдістерді үйлестіру арқылы символикалық ин- 
теракционизмнің мақсатын айқындады: «қүрылым мен мағынаның, өзіндік 
мән мен диалектикалық интеракционизмғе алып келетін өзғе де болмыс диа- 
лектикасының бар болуы» [Perinbanayagam, 1985:xv]). Мидтің символикалық
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тін аудитория мүшелерінің бақылауға алыну қажеттілігіне икемделеді. Орын- 
даушылар қалың көпшіліккс ұсынып отырған «мен» ұғымы олардың қалауы- 
на қарай жбткілікті болады деп үміттөнөді. Соиымбн қатар бүл аудиторияны 
орындаушылардың өз қалауларына қарай әрскбт әтуінб итбрмеләйді деп сөнб- 
ді. Гоффман осы бір маңызды міндеттерді «әсерлерді басқару» деп сипаттады. 
Ол, орындаушылардың өздсрі тап болуы мүмкін қиындықтарға қарамастан, 
белгілі бір әсерді және осы мәселелерді шешу үшін қолданатын әдістер мен 
тәсілдерді қамтиды.

Театрдың аналогиясымен жүре отырып, Гоффман «алдыңғы қатар» тер- 
минін қолданды. Алдыңгы цатар -  бұл қойылымды бақылап отырғандар 
үшін жағдайды айқындап бере отырып, әдетте тұрақты және жинақы әрекет 
ететін қойылымның бір бөлігі жүзеге асатын орын. Әрі карай Гоффман осы 
алдыңгы сахна шәңбсрінде жағдай мен жекб алдыңғы қатарды ерскшелсп 
көрсетеді. Жагдай бұл қойылым барысында болуы тиіс физикалық сахнаға 
қатысты. Онсыз орындаушылар қойылым қоя алмайды. Мысалы, хирургкс 
ӘД6ТТ6 операция бөлмесі қажет, ал такси жүргізушісіие такси, конькишіге 
мүз кажет. Жеке алдыцш қатар аудиторияның орындаушылармен теңдей 
карастыратын сахпаның экспрессивті әрлеуінен түрады. Мысалы, хирүргтің 
медициналык халатты киетіні және оған белгілі бір күралдардың кажет бо- 
латыиы сиякты және т.б.

Кейін Гоффман алдыңғы жеке катарды сырткы түрі мен мәнеріне карай 
бөлді. Ал сыртцы турі орындаушының әлеуметтік статусы (мысалы, хирург- 
тің медициналык халаты) жайлы хабар беретін сәттерді камтиды. Мәнерлер 
болса пакты жағдайда орындаушы кандай рөлді ойнайтынын болжайды (мы
салы, белгілі бір әдеттерді колдану, сырткы кимылдар). Сондай-ак шалт және 
бәсең мәнердегі кимылдар койылымдардың түрлі типтерін паш етеді. Түтас- 
таи алғанда, біз сырткы көрініс пен мәнердің үйлесімділігін күтеміз.

Гоффман алдыцгы қатар мен өз жүйесінің өзге аспектілерін символика- 
лык интеракционист ретінде карастырғанымен, ол оның күрылымдык сипа- 
тын зерттеді. Мысалы, ол алдыңғы катардыц институт ретінде болү үдерісі бар 
екенін алға тартты, себебі алдыңгы катарда «үжымдык түсінік» пайда болады. 
Көп жағдайда орындаушылар белгіленген рөлді ойнау барысында койылымда- 
рына арнайы белгіленген катардың бар екенін ацғарады. Гоффманның пайым- 
дауынша, нәтижесінде алдыңғы катарды күруды емес, таңдау үдерісі бар. Бүл 
идея көптеғен символикалык интеракционистерден күткенімізден әлдекайда 
әсерлі күрылымдык образды бейнелейді.

Осындай күрылымдык тәсілге карамастан, Гоффманныц айтарлыктай 
кызыкты жетістіктері интеракция саласында болып отыр. Оның ойыиша, 
аваисахнадағы койылым барысында адамдар өздерініц мінсіз келбетін елес- 
тетуге тырысады, олар өз киялында бірдеце жасыру керектіғін түсінеді.^ Бі- 
ріншіден, орындаушылар өздерінің бүрынғы кездегі бо.чған, алайда казірғі 
таңда мүлдем жок (нашакорлар) жасырын ләззаттарын бүркемелеғісі келеді 
(мысалы, ішімдік ішу). Екіншіден, орындаушылар койылымға дайындалу 
барысында жіберген кателіктерін және оларды түзетуге деген кадамдарын 
жасырғылары келуі мүмкін. Мысалы, такси жүрғізушісі, мүмкін, басында 
бүрыс бағытка кеткенін жасырғысы келуі ыктимал. Үшіншіден, орындау
шылар дайындалу барысын емес, тек нәтижені корсету кажеттілігіне тап бо
луы мүмкін. Мысалы, профессорлар дәріске дайындалу үшін бірнеше сағат
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уақытын кетіруі мүмкін, бірақ олар материалды дайындыққа дейін де үнемі 
білген сияқты болып көріигісі келуі мүмкін. Төртіншіден, орыидаушылар 
аудитория алдында бедел сақтау үшін «лас жүмыстың» жасалғанын жасыру 
қажеттілігі туындауы мүмкін, Мүндағы лас жүмыстың «физикалық түрғы- 
дан таза емес, жартылай ғана заңды, қатаң және жарамсыз да» міндеттері 
болуы мүмкін (Goffman, 1959:44). Бесіншіден, орындаушылар белгілі бір 
рөлді ойнай отырып, өзге қағидаларды қүрбан етуі де мүмкін. Ақырында, 
орындаушылар қойылымының әрі қарай жалғаса беруі үшін кез келген ке- 
лемежді, зәбірді жасыру қажет деп санауы мүмкін. Жалпы алғанда, орын- 
даушылардың пайдакүнем мүдделері қалың көпшіліктен осындай жағымсыз 
фактілерді жасыруға мәжбүр етеді.

Авансахнадағы драматурғияның өзғе аспектісі, шындығында, орындау- 
шылардың аудиторияға жақын екенін көрсетуғе тырысатындарын айқын- 
дайды. Мысалы, орындаушылар өздерінің қойылымдарының біреғей әрі 
маңызды екенін сездіретіндей эсер қалдыруға ықпал ете алады. Ол үшін 
орындаушылар өз аудиторияларының бір-бірінен алшақ отырғандарына се- 
німді болулары керек, сол кезде қойылымның келеңсіз түстары байқалмай- 
ды. Гоффманның айтуынша, олар тіпті байқаған күннің өзінде аудитория 
орындаушының мінсіз образын бүзбау үшін келеңсіз әсерлерден арылула- 
ры мүмкін. Күнделікті түрмыстағы спектакльдің интеракциялық сипаты 
осылай көрініс береді. Әсерлерді басқарудың осындай тағы бір мысалы -  
орындаушының аталмыш қойылым мен аудиторияның біреғей екенін аң- 
ғарту. Қалың көпшіліктің ездері де бірегей қойылымды тамашалап отыр- 
ғандарына сенғілері келеді.

Орындаушылар белгілі бір қойылымның барлық элементтері бір-бірімен 
сабақтас екеніне сенуге тырысады. Кейбір жағдайларда бір ғана қарама-қайшы 
сәттердің өзі спектакльді бұзуы мүмкін. Алайда койылымдарға кажет үйлесім- 
діліктің санына қарай айырмашылықтары болады. Еғер дін қызметкері рәсім 
барысыида тайып қүласа, бүл ен сорақысы болар еді, ал еғер такси жүрғізушісі 
жол жүру барысында баска бағытка бұрылып кетсе, бүл койылымға аса зия- 
нын тиғізбес еді.

Мистификация -  бүл орындаушылардың колданатын өзғе әдістерінің бірі. 
Көбіне орындаушылар аудиториямен байланысты шектеу арқылы өз койы- 
лымдарын мистификациялауға тырысады. Қалын көпшілікпен «әлеуметтік 
аракашыктыкты» ұстау аркылы халыктың күрметін тудыруға тырысып баға- 
ды. Бұл, 03 кезеғінде, аудиторияның койылым шынайылығына катысты кү- 
мәндарын сейілтеді. Мүнда Гоффман тағы да процесті орындаушымен «ара
кашыктыкты» сактай отырып, койылымнын шынайылығына сеніп отырған 
калың копшіліктің катысатынын көрсетіп отыр.

Бүл бізді командаға деғен ғоффмандык көзкараска алып келеді. Гоффман, 
символикалык интеракционист ретінде: «Накты акторларға баса назар ауда- 
ру -  өзара әрекеттесу жайлы маңызды мәліметтерді бүркеп калады», -  дейді. 
Осылайша Гоффман үшін талдаудың негізі команда емес, түлға болды. Ко
манда -  бүл белгілі бір түрмыстык мәселелермен өзара әрекеттескен койы- 
лымдармен жүмыс жасайтын индивидтер тобы. Сөйтіп жоғарыда сипатталған 
аудитория мен орындаушының карым-катынасы жайлы пайымдар, неғізіпен, 
командаларға катысты.® Команданың әрбір мүшесі өзгелерғе тәуелді, себебі 
әркайсысы койылымды бүзуы мүмкін және әркайсысы бір койылыммен жү-
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мыс жасап жатқандарын ұғынады. Гоффман «команда -  бұл өзінше бір «құпия 
қоғам» деген корытынды шығарды.

Сонымен қатар Гоффман сахнадан тыс аймакрпы да қарастырды, ол жерде ал- 
дыңғы қатардағы жасырын фактілер немесе түрлі ресми емес іс-әрекеттер байқа- 
луы мүмкін. Кулисалар әдетте авансахнаға жалғасқанымен, одан мүлдем алшақ. 
Орындаушылар, басты аудиторияның мүшелері кулисага бармайтындарына то- 
лык сене алады. Олар осыған көз жеткізу үшін әсерлерді басқарудың түрлі жолда- 
рын қолданады. Егер орындаушылардың аудиторияның кулисада пайда болуын 
алдын алуға мүмкіндіктері жетпесе, қойылым күрделеніп кетеді. Сонымен қатар 
үшінші сала бар, ол — сыртқы аймақ, ол авансахнадан да, кулисадан да тыс,

Өмірдің бірде-бір саласы үнемі осы үш саланың бірі болып тұра бермейді. 
Оның үстіне, белгілі бір аймақ әр уақытта осы үш саланы да қамтиды. Про- 
фессордың кеңсесі оған студент келгенде авансахна болады, студент кеткенде 
кулиса болса, ал профессор университеттегі баскетбол жарысына барғанда, 
сыртқы аймақ болады.

Әсерлерді басщру. Түтастай алғанда, әсерлердібасқару (Р. Manning, 2005c) -  
еріксіз ым, бейуақытта басып кіру жәие /а ш  pas (жаңсақтык), сонымен қатар 
әдейі жасалған әрекеттер, мысалы, шу көтеру сияқты күтпеген жағдайлардан 
қорғануға багытталған әрекеттер. Гоффманды осындай мәселелерді шешудің 
әдістері қызықтырды. Біріншіден, «драматургиялық адалдықты» бейнелеуге 

ағытталған бірнеше әдістер бар. Оған команда мүшелерін аудиториямен ко- 
сылып кетпеуіне жол бермей, орындаушылар жайлы аса хабардар болмау үшін 
аудиторияны жиі алмастырып, топтық жасампаздыкты барынша дамыту ар- 
қылы қол жеткізуге болады. Екіншіден, Гоффман драматургиялық тәртіптің 
түрлі формасын болжады. Мұнда адамның белгілі бір койылым барысында 
мүлт кетпей, өзін жаксы үстап, бет-әлпеті мен дауыс ырғағын басқаруы үшін 
«рухын» сақтап түратын жағдайларды жатқызуға болады. Үшіншіден, ол дра- 
матургиялық қырағылықтың түрлі типтерін бөліп қарастырды. Мысалы, олар: 
қоиылымның сценарийін алдын ала аиықтау, тосын жағдайларды жоспарлау, 
команданың сенімді мүшелерін іріктеу, тілектес аудиторияны таңдау, ауызбір- 
лікті, тату командалардың құрамына кіру, аудиторияның жеке ақпаратқа қол- 
жетімді болмауы және келеңсіз жағдайларға тап болмау үшін іс-әрекеттердің 
бағдарламасы жайлы толық келісу,

Орындаушылар немесе орындаушылар командасы тарапынан әсерлер сәтті 
басқарылған жағдайда аудитория ұтады. Спектакльді сәтті алып шығу үшін 
аудитория оған аса кызығушылық танытып, назар аударып, эмоцияға беріл- 
мей, мүлт кеткен жерлерді байқамай, жаңа орындаушыға деғен ерекше қүрме- 
тіи білдіреді.

Мэннинғ «мен» үғымының негізгі орынды алатынын ғана айтып қоймай, 
Гоффманның адамдарға қатысты дөрекілеу пікірін де нүсқады:

^Кунделікті өмірде өзін-өзі көрсету» деғеніміз, адамдардың өзгелерді ат- 
тап өтіп, жеке иемесе топпен бірғе өздерінің жеке мақсаттарын көздеуін 
білдіреді... Мүнда жеке түлға өзінің арсыз «менін» жасыратын қойылым- 
дарға арналған маскалар жинағы ретінде қарастырылады»,

(Manning, 1992:44)
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Мэннинг гоффмандық тәсілдің аспектілерін сипаттау үшін «екі «мен» тези- 
ан» алға тартады: мұнда адамдардың бойында «қойылымға арналған сыртқы 
«мені» мен құпия «меннің» болуы.

Рөлдік дистанция. Гоффманды (1961) жеке тұлғаның аталмыш рөлді меңге- 
ру деңгеиі қызықтырды. Оның көзқарасы бойынша, рөлдердің тым көп болуына 
баиланысты, белгілі бір рөлді тұтас игергендер аз. Рөлдік дистанция адамның өз 
оинаған рөлінен бөліну деңгейін білдіреді. Мысалы, ересек балалар әткеншек 
тебуге барса, әткеншектен ләззат алуға өздерінің тым үлкен екенін түсінеді. 
исы сезшді жасырудың жалғыз жолы -  әткеншек тебу барысында қауіпті қи- 
мылдар жасаи отырып, рөлден алшақтағанын көрсету. Ересек балалар, негізі- 
нен, осы әрекеттерді жасай отырып, қалың көпшілікке кішкентай балалар сияқ- 
ты оған аса қызықпайтынын. қызықса да тек ерекше қимылдар жасау үшін ғана 
оарғанын көрсеткілері келеді.

Рөлдік дистанцияның әлеуметтік дәреже функциясы екені -  Гоффманның 
непзгі қорытындыларының бірі. Жоғары мәртебесі бар адамдар көбінесе тө- 
менп дәрежедегі адамдарға тән сипаттардан ерекше рөлдік дистанцияны ұста- 
нады. Мысалы, жоғары дәрежедегі хирург операция жасап жатқан бір топ дәрі- 
герлердің жұмысын жеңілдету үшін операция бөлмесінде рөлдік дистанцияда 
болуы мүмкш Томен дәрежедегі адамдар әдетте рөлдік дистанцияда корғану 
ұстаньімьпща болады. Мысалы, дәретхана жуушы өз жүмысын маужыраған 
беижаи күиде жасауы мүмкін. Бәлкім ол аудиторияға бұл жүмыстың өзіне ла- 
иықты еместігін көрсеткісі келетін болар.

Стигма. Гоффман (1963) адам <̂ нак,ты әлеуметтік бгрегейлік» болуы керек 
пе немесе «шынайы әлеуметтік бірегейлік^ болуы керек пе -  міне, осы екеуі- 
Н1Ң аиырмашылығын қарастырды. Осы екі бірегейліктің арасында алшақтығы 
ар кез келген адам «таңбаланады». Калыпты және таңбаланган адамдардың 

арасындагы театрландырылған өзара қарым-қатынас «стигма» үғымы арқы- 
лы аиқындалады. Мүндай өзара әрекеттесудің табиғаты адамныц осы екі кате- 
горияның кайсысына жататынына байланысты. Дискредитациялаиған стигма 
(кемістік) жағдаиында орындаушы аталмыш айырмашылықтың аудитория мү- 
шелерше белплі немесе оларға айқын болғанын (мысалы, сал аурулар немесе 
аяқ-қолы жоқтар) Дискредитациялашан стигмада аудитория мү-
шелерше айырмашылықтар белгілі емес немесе олар оны сезініп отырған жоқ 
(мысалы, адам жезөкшелікпен айналысқан немесе гомосексуалды байланыста 
Оолган). Дискредитацияланған стигмасы бар адамның бетпе-бет келетін негізгі 
қиындығы -  кемістігі әшкере болған жағдайда қоғам тарапынан болатын қы- 
сымды жеңуге байланысты туьгндайды. Сондықтан дискредитацияланган стиг- 
масы бар адам боиындағы мінін қоғамнан барынша жасырып-жабуға тырысады. 
Сгезз^ІШ)^^*^" homeless deal with stigma, see Anderson, Snow, and

Гоффман стигмасыныц негізгі мәтіні көбіне айқын гротескілі стигмасы 
бар адамдарға (мысалы, мүрнының жоқтығы) арналған. Алайда кітапты 
оқу барысында оқырман Гоффманның, негізінде, белгілі бір уақытта, бел- 
ПЛ1 бір жағдайда барлығымыздың стигмамыз болғанын айтып отырғанын 
түсінеді. Мысал ретінде ол еврейлердің христиандық қоғамнын арасына 
«кіруін», толық адамныц салмағы орташа адамдардың арасына кіруін жәие
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үнемі өтірік айтып, сол өтірігін аудиторияның білмейтініне сеніп жүргенін 
келтіреді.

Фреймдерді талдау. Фреймдерді талдауда (1974) Гоффман символика- 
лык интеракционизмнен әлеуметтік өмірдің кішігірім құрылымдарын (for a 
study employing the idea of frames, see McLean. 1998) зерттеуге бет бұрды. Ол 
адамдардың жағдайды У.И. Томас көрсеткен мағыналарға сай анықтайтынын 
алға тартатын үстанымынан алшақтамағанымен, мұндай аиыктамалардын 
аса маңызды еместігін айтады: «Жағдайды шынайы деп анықтаудың бірқатар 
салдары бар, бірақ олар болып жатқан жағдайларға аса эсер етпеуі мүмкін» 
(Goffman, 1974:1). Оның үстіне, адамдар жағдайды анықтап жатқанда әдетте 
мүндай аныктамаларды жасамайды. Мүндай әрекеттер белсенді, жасампаз, ой- 
ластырылған процестің көмегімен емес, ережелерді үстануымен анықталады. 
Гоффмаи өз мақсатын былай түжырымдайды: «Оқиғаларға мән беру үшін қо- 
ғамда қолданылатыи негізгі ұғымдарды мүшелеуге тырысып, аталмыш құры- 
лымдардың әлсіз тұстарыи талдау қажет» (1974:10).

Гоффман көзімізге көрінбей-ақ басқаратын қүрылымдарды анықтау мақ- 
сатында күиделікті өмірдегі жағдайларды сипаттады. Бұл индивидтердін өмір 
кеңістігі мен жалпы әлемдегі оқиғаларды «орналастырып, қабылдап, таньіп, 
белгілеуге» мүмкіндік және «түсіндіру схемасы» болып табылады. Фрейм- 
дер оқигалар мен жағдайларға мән бере отырып, тәжірибе жасап, жеке немесе 
ұжымдық іс-қимылдарды басқарады» (Snow, 1968:464). Фреймдер -  бұл біздің 
күнделікті тәжірибемізді анықтайтын үйымдастыру қағидалары. Олар біздің 
әлеуметтік әлемдегі болжамдар. Фреймдерсіз біздің әлем байланысы жоқ жеке 
окиғалар мен фактілердің ретсіз жиынтығына айналар еді. Гонос фреймдердің 
өзге қүрылымдық сипаттарының негізін қалады:

«Гоффманның жеке құрылымдык іс-әрекетті талдауынан фреймдердің 
кейбір негізгі сипаттамасын көруге болады. Фрейм белгілі бір үйымы 
мен түрақты қатынастары бар маңызды компоненттердін белгіленген 
жиынтыгы ретінде түсіндірілмейді. Бұл компоненттер белгілі бір жағ 
дайдың элемент! ретінде жаппай жиналмайды, олар үнемі бірге, барлығы 
қосылып жүйені қүрайды. Стандартты комііоненттердің үйлесімді әрі 
жетілген сипаты бар... Біздің тәжірибеміздің мысалында өз құрамы жай- 
лы хабар беретін маңызды элементтер бар... Барлық осы сипатта фрейм 
үғымы «күрылым» терминімен үқсас келеді».

(Gonos, 1977:860)

Гоностың көзқарасы бойынша, фреймдер -  негізінен, өзара әрекеттесу- 
ді анықтайтын ережелер немесе заңдар. Әдетте ережелер бейсанальі сипатта 
болады және олар жайлы көп айтылмайды. Гонос «белгілер қалай түсшді- 
рілу керек, сыртқы көріністер мен әлеуметтік «мен»«» арасындағы байланыс 
кандай және бүл әрекеттердің тәжірибесі қандай деген сияқты сұрақтарды 
анықтайтын ережелерді ерекше бөліп қарастырды (Manning, 1980:160). Гонос 
мынадай корытындылар жасайды: «Гоффмандық мәселелер осылайша бақы- 
ланбайтын «күнделікті» өзара әрекеттесуді емес, оның ішкі қүрылымы мен 
идеологиясын, жағдайларды емес, олардың фреймдерін зерттеуге ықпал етеді» 
(Manning, 1980:160).
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Бүрындары болған қүрылымдардың, әсіресе анағүрлым үлкен мәдениет қү- 
рылымдарының шеңберлік мәртебесін көрсетуге болады. Олармен байланыс- 
ты субъектілер де түсіндірмелік және конструкциялы жүмыстарды талап етеді 
(Р. Berger and Luckmann, 1967; Swatos, 2007). Осы орайда акторлар нақты бір 
жағдайда қандай күрылымның қолданылуы керек екенін шешуі тиіс. Акторлар 
оларды қажеттілік туған жағдайда өздері өзгерте алады. Аталмыш қүрылымдар 
бірқалыпты күйде қалмай, уақыт өте келе өзгере алады.

Сиоудың айтуынша, (2007) қүрылымдар түсіндірмелік жүмыста үш қыз- 
метті атқарады. Біріншіден, олар біздің коршаған ортамызға көңиі бөліп, реле- 
вантты иемесе мәнсіз, «фрейм ішіндегі» және «фреймнен тыс» деп ажыратып 
отырады. Екіншіден, олар артикуляция тетіктері ретінде жүмыс істеп, түр- 
лі күрамдас бөліктерді байланыстырып отырады. Үшіншіден, олар бір заттың 
баска заттарға және акторларға Караганда деректі болып келуіне байланысты 
түрлендіруші кызмет аткарады. Сноу «олардың (фреймдердін) түсіндіруге Ка
раганда, негізгі .мәнге ие болатыны даулы мәселе екеиі соншалыкты -  пікірлер 
оларды калыптастырган әдістен тыс түсіиілуі мүмкін» деген корытындыга кел- 
ді (2007:1778-1786).

Филип Мэннинг (1992:119) біркатар окигаларга түрлі фреймді колданган- 
дыктаи. бүл окигалардың әртүр.ті мәнге ие болуыиа байланысты біриеше мы- 
салдар келтіреді. Мысалы, біз дүкенде калтасына екі сагатты салып алып, акы- 
сын төлемей кетіп бара жаткан әйелді көргенде не ойлауымыз керек? Егер жер- 
гыікті детективтің фреймі аркылы карастырсак, бүл үрлык екеиі айдан анык. 
Ал егер оның коргаушысының фреймі аркылы карастырсак, бүл өз кыздарына 
сыйлык алуга барган әйелдің үмытшактыгы болып табылады.

Мэннингтің пікіріише, тагы бір өзгеріс Frame Analysis («Фреймдерді тал- 
дау») барысыида айкындалды және ол Гоффманның өзге жүмыстарында бар 
еді. Бүл -  «кцнделікті өмірде өзін-өзі өзгеше көрсетудің» негізінде жаткан өмір- 
ге деген теріс көзкарастан бас тарту жолы. Гоффман былай дейді: «Бүл әлем 
сахна емес; барлығы жаппай театр емес» (1974, р. 1). Гоффман омірдің кейбір 
аспектілерін айкын көрсете отырып, метафора ретінде театр үгымының шек- 
теулі екенін мойындады. Сондай-ак күнделікті өмірдегі салттардың мәні карас- 
тырылмайды. Мэннинг күиделікті омірде орыидалатын рәсімдердің бір функ- 
циясын былай сипаттайды:

«Гоффман үшін рәсімдердің айтарлыктай маңызы бар, өйткені олар -  
біздің негізгі когамдык катынастарга деген сеніміміздің тірегі. Рәсім өз- 
гелерге әлеуметтік күрылымдагы біздің күйіміздің заңдылыгын актау- 
га мүмкіндік береді, оган бізді де міндеттейді. Рәсім -  бүл позициялык 
механизм, оның көмегімен әлеуметтік төменгі сатыда түргандар өздері- 
нен жогары сатыдагылардың жагдайының жогары екенін күптайды. Қо- 
гамдағы рәсімнің дәрежесі оның әлеуметтік күрылымының заңдылыгын 
көрсетеді, себебі индивидке дегеи рәсімді күрмет -  олардың орындайтын 
рөліне деген күрмет болып саналады».

(Р. Manning, 1992:133)

Жалпы айтканда, рәсімдер -  бүл иегізгі механизмдердің бірі, солардың кө- 
мегімен күнделікті өмір мен әлеуметтік әлем жүйелі тәртіпке түсіп, берік op-

27-253
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ныгады. Гоффманның рәсімге деген қызығушылығы оны Эмиль Дюркгеймнің 
шығармашылығына бет бұрғызды, әсіресе оның The Elementary Forms o f the 
Religious Life («Дін ұстанудың қалыпты формалары») деген еңбегіне айрыкша 
ден койды. Кең мағынасында, әлеуметтік фактілердің дюркгеймдік ұғымына 
сәйкес, Гоффман ережелерді қарастырып, оларды әлеуметтік тәртіптің сыртқы 
шектеулері ретінде түсіне бастады. Алайда ережелер тек жартылай және бел- 
гісіз түрде тәртіпті басқарады. Оның үстіне, адамдардың мүмкіндігі шектеулі 
болғанымен, мүндай шектеулер жеке вариацияның мүмкіндіктерін, тіпті адам- 
ның осы ережелерді жалған қолданатыиын жоққа шығармайды. Мэннинг тү- 
жырымдағандай, «негізінен, Гоффман ережелердің ең біріншіден шектеу екенін 
гіайымдады... Ал басқа жағдайларда Гоффман Дюркгеймнің ережелердің тәр- 
тіпті басқаратын шектеуді алға тартатын идеяның тар шеңберде екеніне баса 
назар аударып, оның орнына біздің әрекетімізді шектеуге арналған ережелерді 
әрдайым елемейміз немесе бүзатыиымызды пайымдайды» (Manning, 1992:158). 
Шын мәнісінде, заманауи талапқа сай ережелер Гоффман үшіи шектеумен 
катар, әлеуметтік өзара әрекеттесуге колданылатын тәсілдердің қайнар көзі 
болуы да мүмкін.

Эмоциялар әлеуметтануы

1970 жылдардан бастап эмоциялар әлеуметтануы жалпы әлеуметтану мен 
әлеуметтік теорияның негізгі зерттеу саласына айналды (Kemper, 1990; Turner 
and Stets, 2005). Бүл жаңа бағыт мәдениет саласындағы әлеуметтанушылар- 
дың, эволюциялық әлеуметтанушылардың, қүрылымдык теорияшылар мен 
микроәлеуметтанулық теорияшылардың алмасу теориясы, сөйлесулерді тал- 
дау мен символикалық интеракционизм сиякты салаларға қосқан үлестері- 
нен бастау алып, кең өріс жайды. Шын мәнінде де, Тернер мен Стец те (2005) 
«эмоцияларды зерттеу казіргі микроәлеуметтанудың алдыңғы сапында түр» 
деп үйғарды.

Эмоция деген не?
Эмоциялар әлеуметтануының негізін калаушыларының бірі Арли Хохшильд 
([1983] 2003) өткен ғасырда эмоциялардың екі негізгі үлгісі болғаныи атап 
өткен еді. Эмоцияның органикалыц улгісі Чарльз Дарвин, Уильям Джэймс пен 
Зигмунд Фрейдтің еңбектерінде егжей-тегжейлі зерттелді. Бүл үлгі эмоция
ларды әдетте биологиялық қырынан қарастырып, кейбір эмоциялардың әм- 
бебап болып келетінін атап өтеді. Мысалы, Тернер мен Стец (2005) өздерінің 
эмоциялар туралы әдеби шолуында қоркыныш, ашу, бакыт пен кайғыны бірін- 
ші кезектегі әмбебап эмоциялар ретінде бірегейлендіреді. Органикалык үлгіде 
эмоциялар инстинкті басшылыққа алады, ал оның негізгі сипаты формалауға 
келмейтін әлеуметтік факторлар болып қала береді. Мысалы, бақыт үғымының 
өзі көрініс табатын мәдениетке немесе әлеуметтік кеңістікке ешқандай байла- 
нысы жоқ. Осы үлгі эмоция пассивті болады деген басқа түжырыммен байла- 
нысты. Эмоцияларды басынан кешіріп отырған адамдар сол мезетте оны меңге- 
ріп немесе өзгерте алмайды.

Өзара әрекеттесу улгісі Джон Дьюи, Ханс Герт, К. Райт Миллс пен Эрвинг
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Гоффманның жүмыстарында көрсетілгеи. Дегенмен, Хохшильд айтқандай, 
интеракционистер эмоциялардың қандай да бір құрамдас бөлігі биологиялық 
болып келетінімен келіседі. Сонымен қатар олар былай дейді: «Әлеуметтік 
факторларда кейін немесе дейін деген түсінік жоқ, олар эмоцияларды бастан 
кешіру барысында өздігінен араласып отырады» ([1983] 2003:221). Бүл, өз ке- 
зегінде, адамдардың эмоцияларға селқос ыкылас танытуы емес, керісінше эмо- 
циялармен белсенді өзара әрекеттесуін әйгілейді. Бүл сондай-ак тәжірибе мен 
эмоциялардың көрініс табуы мәдени шарттарға және әлеуметтік кеңістікке 
байланысты өзгеріп отыратынын пайымдауға мүмкіндік береді.

Эмоцияларға қатысты жүргізілген символикалык интерактивтік жүмыс 
Хохшильдтің интерактивті үлгісінің ерекшеліктерін айрықша, даралап көр- 
сетеді. Ерте символикалык интеракционистердің көбі белгілі бір дәрежеде 
эмоцияларға көңіл аударады. Мысалы, Мид сСана, өзіндік мән және цо- 
гамныц» бірнеше үзінділерін эмоциялар мен символдардың қарым-қатына- 
сыиа арнады. Ол вокалдық ымныц көбі эмоциялы сипах иеленетінін айтқаи 
болатын. Алайда символдарға қарағанда, вокалдық ымның эмоционалды кү- 
рамдас бөлігі біздің санамызда ондай жауапты әрекетті қалыптастырмайды. 
Адамдар басқаларға ашуланған жағдайда олар ашуланғаи бөтен біреудің тә- 
жірибесіи басынан кешірмейді. Демек, бүл Мидтің «адамның бойында бірдей 
эмоциялы сезімдерді оятуға арналған өз болмысын көрсетудің бірнеше түрі 
бар» деғенін дәлелдей түседі. Мысалы, поэзия ақын мен оның тыңдарманда- 
рының эмоциялы жауабын калыптастыру үшін белғілі бір символдарды пай- 
даланады. Чарлз Кулидің айнадагы <̂ меи»- теориясы да эмоциялық қүрамдас 
бөліктеіі түрады. Еске сала кетсек, Кулидің теориясы бойынша, адамның 
өзін-өзі дамытуы үш кезеңді бастан өткереді (Гоффманға қатысты алдыңғы 
талқылауды қараңыз). Үшінші кезеңде, яғни адам басқалардың оны белгілі 
бір күйде қабылдайтынын мойындағанда, ол өзіндік сезімдерді, нақтырак 
айтсақ, мақтану немесе үялу сезімдерін басыиан кешіреді. Гоффмаи (1967) 
эмоциялар мәселесін козғай отырып, адамдар сәтсіз әрекетімен жүрт алдын- 
да үятқа калмау үшін өзін-өзі жақсы жағынан көрсетуғе әрдайым бейім еке- 
иіи атап өтті.

Бірак осы аталған теориялар, символмен және тілмен алмасу теориясына 
карағанда, эмоциялар әлеуметтік әрекеттесу үшін аса маңызды емес деп есеп- 
тейді. Осы орайда символикалык интеракционизм теріс танымдық тусінік 
цалыптастырып, әлеуметтік шынайылыкты бейнелеуде (символдарды кол- 
данудың интернализациясы) символдың рөлін асыра бағалайды.-Әрі карай 
біз эмоциялар әлеуметтануының дамуына зор еңбек сіңірғен екі теорияшыға, 
яғни Томас Шефф пен Арли Хохшильдке токталамыз. Екеуі де эмоцияларды 
әлеуметтік өзара әрекеттесу мен жалпы әлеуметтік үйымдастырудың басты кү- 
рамдас бөлігі ретінде карастырды.

Ұят: әлеуметтік эмоция

Томас Шефф (2003) Чарлз Кули, Эрвинг Гоффман жэне психоаналитикалык 
теорияшы Хелен Льюистің эмоцияның ерекше динамикалык теориясын жасау 
жөніндеғі жүмыстарының басын біріктірді. Шефф ерекше эмоциялардын сипа- 
тын теориялык түрғыдан мацызды деп санайды. Осыған байланысты әртүрлі 
эмоциялар әртүрлі жолмен әлеуметтік озара эрекеттесуге араласалы. Шефф
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мақтаныш сезіміне, әсіресе ұятка зейін қойды, өйткені оларды әлеуметтік өзара 
әрекеттесуді түсіну үшін ең маңызды эмоциялар деп санады.

Шын мәнінде, өзінің бір шығармасында Шефф ұятты «әлеуметтік эмо- 
цияның түсаукесері» деп атады (2003:39).^ Ол толықтай эмоциялар мен тек 
жеке-дара және биологиялық факторлармен сезілетін эмоциялар арасында- 
ғы айырмашылықты меңзеп отыр. Мысалы, қорқыныш, алдымен, әлеуметтік 
бола алмайды, өйткені ол адам тәніне деген қауіптіц төніп тұргаиын, білдіреді 
(2003:256). Сонымен, ол баска адамдарға тәуелді болмай-ақ сыналуы мүмкін. 
Екінші жағынан, үят басқа адамдардың қабылдайтын ой-пікірлеріне байланыс- 
ты болып келеді, сәйкесінше, ол әлеуметтік эмоция болып табыладъі. Шефф 
ұятты былайша анықтайды:

«Үят деп мен үялу, қорлау жәие сонымен байлаиысты болып келетін 
қысылу сезімдерінен түратын эмоциялардың үлкен тобын түсіндіреміи. 
Олар, өз кезегінде, сәтсіздік сезімі немесе орынсыз әрекеттен туындай- 
ды. Бүл танымдардың барлығы әлеуметтік байланыстың қауіп-катерін 
сезінумен байланысты болып келеді».

(2000:96-97)

Дәйексөз көрсетіп отырғандай, ұят маңызды мәнғе ие, өйткені ол әлеуметтік 
карым-қатынаста болады. Атап айтқанда, Шефф үяттың үш әдісін сипаттайды. 
Біріншіден, ол «моральдық ғироскоп» ретінде жұмыс істейді, ол адамдарды тек 
мойындауға емес, сонымен қатар өздерінің әлеуметтік қылмыстарыи сезінуғе 
мәжбүрлейді (2003:254). Екіншіден, бүл қарым-қатынас қиындық туындаған- 
да жиі пайда болады, осылайша әлеуметтік облиғацияларды қалпына келтіру 
қажеттіліғін білдіреді. Үшіншіден, ол барлық басқа эмоциялардың өрнеғін рет- 
тейді. Еғер біз осы эмоцияиың ұят сезіміне әкелетінін болжасак, онда сүйіспен- 
шілік, қорқыныш және ашу сезімдерін білдіре алмауымыз мүмкін.

Шефф теориясы микроәлеуметтік эмоциялық алмасулардың нышаиын ай- 
қындаумен күиды. Ол, Мид секілді, адамдар өзін-өзі бағалаудың үздіксіз күйін- 
де, яғни «мен» және «өзім» козқарастарының арасында теңселіп жүретінін бол- 
жайды. Ол осы түжырымдаманы өзғе америкалық прағматик Чарльз Сандерс 
Пирстіц жүмысына сүйене отырып, әрі карай дамытады. Шефф (1997) өзара 
әрекеттесуде біз бір-ак сәтте баска адамдардың сырткы іс-әрекеттерін бакы- 
лап, олардың символикалык немесе эмоциялык болсын ішкі толкуларын елес- 
тетінімізді атап көрсетті. Бұл процесте адамдар арасындағы өзара түсіністікті 
жакындастыруға болады, ол оны уйлестіру деп атайды. Адамдар бір-біріиің 
танымдык және эмоциялык жағдайларына бейімделе бастайды. Үйлестірудің 
жетістіғі әлеуметтік байланысты камтамасыз ету әдістерінің бірі болып табы- 
лады. Адамдар бір-бірімен неғұрлым түсініскен сайын, әлеуметтік байланыс 
соғүрлым нығайып, мыкты бола түседі. Әлеуметтік байланыс пен бейімделу 
әрекеттерін талкылау өте маңызды, өйткені ол Шеффтіц эмоцияларға катысты 
микроәлеуметтану теориясын макроәлеуметтану мәселелерімен үштастырады. 
Ол: «Еғер біз әлеуметтік байланыстың табиғатын түсінетін болсак, онда біз ко- 
ғамдардың анағүрлым кең аукымда өзара байланысатынын түсіне бастауымыз 
мүмкін», -  дейді. Бейнелеп айтсак, Эмиль Дюркгеймиің дәстүріндеғі эмоция- 
ларды зерттеу деғеніміз, коғамды біріктіретін желімді зерттеу болып табылады.
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Мақтаныш пен үят сезімдері көңіл күйді ретке келтіру процесімен тығыз 
байланысты. Әлеуметтік өзара қарым-қатынас барысында адамдар субъект- 
аралық түсіністікке ғана үмтылмайды, бүл түсіністіктің өзі мақтаныш пен үят 
сезімдеріне толтырылгап. Өзара әрекеттесу жай ғана символдарды алмасумен 
шектелмейді, ең бастысы «сезімдермен алмасу» арқылы жүзеге асырылады. 
«Сезімдермен алмасу» процесі өзара әрекеттесудің бағытын көп жағдайда ерік- 
сіз айқындайтын мақтаныш пен үят арасындағы сезімдердің айнымалы козға- 
лысын камтиды (Scheff, 1997:100, 102).

Гоффманға сүйене отырып (1967), Шефф «мүны дәріптеу эмоцияларының 
жүйесі» деп атайды. Әрбір алмасу, әрбір сөйлем, дауыстың әрбір интонациясы- 
ның астарында қүрметтеу жәие дәріптеу сезімдері жатады. Кейбір жағдайларда 
қүрмет те көрсетіледі. Адам баска біреуғе күрмет көрсете отырып, мақтаиыш 
сезімде болады. Қүрмет көрсетілмеген жағдайда адам орынсыз әрекет танытып, 
өзін үятты сезінуі мүмкіи.

Үяттың көрінбейтіндігі
Осы орайда Шефф үят әрекетті мойындауда біз қандай да бір қарама-қайшы- 
лықты байқай аламыз деп санайды. Үялу мен мақтаныш сезімдері өзара әрекет- 
тесудің әрбір сәтінде үшырасуы мүмкін. Деғенмен де, оның айтуынша, адам
дар басым жағдайда үят сезімдерін біле бермейді. ¥ят бәрін қамтушы, ол өзара 
әрекеттесуді бағдарлай білгенімен, дерексіз болып келеді. Бүл ең салмакты дә- 
йектің бір болігі болып табылады. Соны ескере отырып, Шефф (1997, 2006) 
казіргі Батыс әлемінде адамдардың көбі өздерінің әлеуметтік омірлеріндегі 
эмоциялардың өзекті мәнін жете түсіне бермейтінін тілге тиек етеді. Бүл өзді- 
гінен қолдау табатын иіідивидуалнзммің артықшылықтарын асыра бағалайтын 
қүндылықтар жүйесіне өтумен байланысты. Өзіи-өзі шектейтін мәдеииетте үят 
сезімі біздің басқаларға деғен толыктай тәуелділігіміз бен шарасыздығымызды 
білдіреді.

Мүнда Шеффтің теориясы Норберт Элиастың (13-тарауды қараңыз) мә- 
нерлер тарихын талдауымен өзектесіп жатыр (f 1939], 1994). Элиас ортағасыр- 
лық қоғамнан қазіргі Батыс қоғамына көшу жағдайында үятсыз және көргенсіз 
әрекеттерге деген көзқарастың өзгерғенін атап корсетті. Мысалы, бүрындары 
жүрттың көзінше біреудің мүрынының мінін айтып, балағаттау ерсі болып кө- 
рінбесе, қазіргі таңда ол үялу мен ыңғайсыздану сезімдерін тудырады. Оның 
үстіне, мүндай үятты сезімдерді үғыиу деңгейі де төмендеді, үятсыз қылықтар- 
ды ешкім де ашық жариялап, басқалармен талқылағысы келмейді. Осы орайда 
жасырын әрекеттер қүпия күйде калып кана коймай, олар туралы қандай да бір 
дәйектер де ешкімге айтылмайды. Үят пен соған үқсас сезімдерді мойындамау, 
яғни үятты әрекеттер үшін үялу -  үяттың жабық күйде қалуын қамтамасыз 
етіп, күнделікті әлеуметтік өмірді тиімді және саналы реттеп отыруға мүмкіи- 
дік береді.

Үятты жасыру немесе мойындамау қүбылысы, өз кезеғінде, моральдық 
ауытқушылык пен басқа да адамды аздырып, тоздырушы сезімдерғе әкеліп 
соқтыруы мүмкін. Осы жағдайда Шефф (1997) психоаналитикалык дәйек- 
терді кірістіреді. Мүндагы неғізгі ой үят мойындалмаған жагдайда немесе 
психоаналитикалык тілмеп айткаида, репрессиялаиған жағдайда, ол адам-
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ның езіие де, басқаларга да жағымсыз ықпал етіп, түптеп келгенде, әлеумет- 
тік байланысқа қауіп төндіреді дегенге саяды. Мысалы, ұят мойындалмаған 
жағдайда, адамдар Хелен Льюис атаған (1971) сезімнің торыпа түсіп қалуы 
гажап емес. Ұят сырттан байқалмайды, керісінше, іште жиналады. Ол ішке 
бағытталған кезде, адамдар өздерінің масқара болғандарынан ұяла бастайды. 
Гоффманның дәріптеу сезімі түжырымдамасына оралар болсақ, адамдар түл- 
ғааралық ауға түсуі мүмкін. Бүл -  бір адамның екінші адамның үятты әрекеті 
үшін үялған кезде кешетін хал. Сөйтіп, бірінші адамның үялу сезімін ұлғайта 
отырып, аудың ықпалын одан сайын кеңейте түседі. Ұятқа мәдени түрғыдан 
тыйым салынғандықтан, адамдар үяттың шеңберінен шыға алмайды, Ал ол, 
өз кезеғінде, түлғааралық қатынастар мен адамның өз-өзіне деген жеке сезім- 
деріне әсерін тиғізеді.

Сайып келгенде, бүл үят ашық түрдегі басып-жаншу мен ашу сезімдерін ту- 
дыруы мүмкін. Жалған намыстыц жетегіне еретін адамдар үятты әрекеттерін 
мойындамай, керісінше, басқа адамдарға қарсы шығып, әлеуметтік байланысқа 
тағы да бір қауіп төндіреді.

Үяттан бас тарту қоғамдағы қалыпты құбылысқа айналған жағдайда коғам- 
дық жүйеге қауіп төндіреді. Сонымен, Шеффтің эмоциялар теориясы тек пси- 
хологиялық және түлгааралық қатынастарды қалпына келтіруге бағытталып 
кана коймай, сонымен қатар макроәлеуметтік хаос пен жанжалдың түп тамы- 
рын түсіиуге жәрдемдеседі (мысалы, оның 1871-1945 жылдар аралығындағы 
франк-германдық қатынастардың эмоциялық тамырларына жасаған талдауы; 
[Scheff, 19971).

Эмоцияны басқару және эмоция жұмысы

Біз жоғарыда осы мәселе төңірегіндегі Арли Хохшильдтің идеяларын мы- 
салға келтірген болатынбыз. Ол интеракциялық дәстүрді қатаң үстанғанмен, 
эмоциялардың басқару жолын көрсету үшін оның шеңберіиен бір қадам аттап 
шығады. Хохшильд аталмыш теорияда Гоффман мен театр режиссері Констан
тин Станиславскийдің еңбектеріне сүйене отырып, эмоциялардың микроәлеу- 
меттану теориясын үсынады. Дегенмен ол осы микроәлеуметтік процестерді 
ірі әлеуметтік қүрылымдардың қүрамына жатқызды. Сондай-ак эмоцияларды 
баскаруды талдауда марксистік және феминистік өлшемді қолданады.

Хохшильд Гоффманға жүгіне отырып, эмоциялардың адам ішінде сақтал- 
майтынын, керісінше, олар эмоциялардың басқарылуына, яғни эмоцияяык, жц- 
мыстарга тәуелді екенін түжырымдайды. Алайда бүл тек адамдардың жүмыс 
істейтін шикізаты сияқты ғана болады. Хохшильд эмоциялар мен сезімдерді 
адамныц озге де түйсік түрлерімен салыстырады:

«Мен эмоцияны бізге биологиялық түрғыдан берілген және ең маңызды 
түйсік деп білемін. Есту, жаиасу жәие иіс сезу сезімдері сияқты, бұл да 
біздің дүниеге деген қатынасымызды анықтап, топтық ортада өмір сүруі- 
мізге мүмкіндік беретін қүрал. Эмоция әрекетке ғана емес, танымға да ті- 
келей байлаиысты болғандықтан, сезімдердіц ішідегі ең ерекшесі болып 
табылады».

((1983] 2003:229)
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Эмоция биология арқылы берілгенімен, биология арқылы анықталмайды. 
Дәлірегі, ол таным (немесе ой) аркылы өзгеріске үшырайды. Символикалық 
интеракционизм теориясына жүгінсек, таным -  мәдениет арқылы қалыптас- 
қан маңызды символдардың өиімі. Сондықтан да символдарды әрқалай кол- 
дану және түрлі әрекеттер (Гоффман) аркылы адамдар эмоцияларын өзгерте 
алады.

Хохшильд устіртіи әрекеттер мен терең әрекеттерді ажырату аркылы 
Гоффманның идеясын әрі карай өрістетеді. Эмоциялар әрекеттердің өнімі 
дейтін болсак, бүл эмоциялардың орындалып жатканын білдіреді. Алайда ол 
екі әдіс аркылы орындалуы мүмкіи. Адам өзгелерге эмоциясын көрсету үшін 
өзінің бет-әлпеті мен дауыс ырғағы аркылы күрделі кимылдарды жасайды. 
Мысалы, саясаткер күрметін білдіру үшін жымиып, өз жактасының колын 
кысады. Хохшильд Станиславскийдің идеясын үстана отырып, әрекеттің осы 
түрі барысында «жан емес, тән сауданың басты негізі болып табылады» дейді 
([1983], 2003:37). Гоффман үстіртін әрекеттердің басты теорияшысы болып 
саналады, шынында оиы адамның мінез-күлкын үстіртін әрекеттердің стра- 
тегиялык және бүрыс формасына дейін кішірейткені үшін сынга алады.

Бір жағынан, Хохшильд терең әрекет үғымын Станиславскийдің әрекет- 
тер әдісіне сүйене отырып дамытады. Станиславский өзіиің акторларының 
эмоцияларды тән ғана емес, «жан» аркылы да жеткізгендерін калады. Терең 
әрекетте эмоцияларды тудыру оларды шын өмірдегідей табиғи сезіну аркылы 
бейнеленеді. Акторлар эмоцияларды жай ғана бейнелемей, өз әрекеттерінің бір 
бөлігі ретінде сол эмоцияларды терец сезінеді. Эмоциялар сезім тереңдігінен 
туындайды және байкалады.

Хохшильдтің пікірінше, адамдар өздерінің күнделікті өмірінде осыған үксас 
күрделі әрекеттерге катысады. Эмоциялар инстинктивті түрде пайда болмаған- 
дыктан, адам әр жаңа жағдайға тап болған сайын өз эмоцияларын жағдайларға 
сәйкес білдіруі кажет. Хохшильдтің пайымдауынша, бүл әрекет келесі жағдай- 
ларды камтиды:

• Адам өзінен пакты жағдайда белгілі бір түрде сезіну күтілгенін мойын- 
дайды.

• Кейін адам осы эмоциялардың пайда болуына жағдай жасайды.

• Осы жағдайды тудыру үшін адам эмоцияларды есіне алады.

• Эмоциялар жады -  бүл күрделі сезімдерден түратын автобиографиялык 
эпизод.

• Кейін ада.м өз есіндегі сезімдердің накты осы жағдайға катысы бар «сияк- 
ты» әрекет етеді.

• Бүл адамға сәйкес жағдайлар барысында эмоцияларды терең сезінуіне 
мүмкіндік береді.

Хохшильд бүлардың күнделікті өмірде калай іске асатынына катысты түрлі 
мысалдар келтіреді. Адам өз досының психологиялык ауруға шалдыкканына
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қажетті деңгеиде аса катты уаиымдамаиды, сондықтан ол өзшің өткен өміршде- 
гі осындай жағдайды есіне түсіріп, сол эмоцияларды өз досын колдап тұру үшін 
пайдаланады. Жас әйел еркекке деген махаббатын сезіну үшін барынша әрекет 
жасайды. Бүл әрекет барасында тәннің сол сәтке сәйкес келуі үшін жады мен 
қиял пайдаланылады,

Эмоциялы еңбек тек адамдар мен олардың эмоциялары жадысының ара- 
сындағы қатынасты ғана қамтымайды. Хохшильд дүрыс эмоцияларды сезіну 
терминіне сәйкес, дос адамдардың терең сезімдерін туындататын көптеген әдіс- 
терді анықтап көрсетіп береді. Мысалы, адамдар эмоциялардың жадысын күру 
үшін «сахна тірегіне» сүйеніп түруы мүмкін немесе олар достар мен отбасыға, 
яғни олардың өнер көрсетуінің қатысушыларына Гоффман терминін қолдан- 
сақ, жағымды эмоцияларды сезінуге көмектесу үшін үміт арта алады. Сонымен 
қатар адамдар үнамсыз эмоцияларды басу үшін естен кетпес жағдайлардан қа- 
шады. Бүл жерде біз эмоциялар жүмысы тек эмоцияларды ояту үшін ғана емес, 
оларды басу үшін де қолданылатынын байқаймыз. Егер адамдар өздерінің досы 
меи сыныптасы сәтсіз жағдайға душар болуыиа қатысты орынсыз қуанса, олар 
03 өткен күндерінен осындай сәтсіздікті көз алдына елестетуі мүмкін. Егер эмо- 
циялардыц осы жүмысы сәтті болса, олар бүл қуаныш эмоциясын басып, жаиы 
ашу эмоциясын білдіреді.

Осы түста екі корытынды жасауға болады, Біріншісі, Хохшильд үстіртін 
әрекетті күнделікті өмірдегі эмоцияларды басынан өткізуді түсіну үшіи жеткі- 
ліксіз деп қабылдаса да, ол әлі де эмоцияларды актордың өз-өзімен және бас- 
қалармен қарым-қатынас барысында жасалатын нәрсе деп қарастырады. Екін- 
шісі, біз катысатын терең іскерліктің басым бөлігі дағдылы, жылдам әрі жеке. 
Осылайша, ол бірден эмоциялық жүмыс арқылы пайда болған әрекет ретінде 
танылмайды. Демек, Хохшильдтің эмоциялармен жүмысты сипаттауы күрделі 
болып көрінсе де, біздер көбінесе осы эмоцияларды күнделікті әрекетіміздің 
үйреншікті бөлігі ретінде қолданамыз. Біз эмоциялар белгілі бір жағдайда күті- 
летін сезім қағидаларына қарама-қайшы келғенде қажетті эмоцияларды қалып- 
тастырудың қаншалыкты қиын екенін түсінеміз.

Сезім қағидалары

Эмоцияларды басқару тарихи, мәдени және кросс-жағдайлар түрғысынаи түр- 
леиеді. Басқаша айтқанда, түрлі жағдайлар Хохшильд аиыктағаи сезім қаги- 
даларьшеп қатар жүреді. Қағидаларды сезіну -  бүл эмоцияларды басқарудың 
белгілі бір мәдеии стандарттары. Мысалы, Лин Лофланд (1985) жылдар өткен 
сайын жақыныңды жоқтау түрі де өзгере беретініи айтады. Ережелерді сезі- 
ну нақты жағдайда сезімдердің децгейін, багыты мен цзацтышн аныктайды. 
Деңгей нақты бір эмоцияның қаншалықты сезілетініне қатысты. Еғер менің 
досымның баласы туылса, мен қаншалықты бақытты болуым керек? Бағыт 
жағдайға сәйкес эмоцияларға қатысты болады. Егер досымның баласы туылса, 
мен қайғыра аламын ба? Ұзақтық белгілі бір сезім кезіндеғі оның ұзақтығына 
қатысты, Егер досымның баласы дүииеге келсе, мен иеше күн, ай, жыл бақыт- 
ты бола аламын?

Нақтырак айтсақ, сезімдер ережесі микродеңгейде түлғааралық алмасу ке- 
шені ретінде болады. Хохшильд эмоциямеи алмасуды сыйлық берумен тецес- 
тіреді. Маңыздысы, сыйлық сыйлау әрекеті мәдени ережелерге сай реттеледі.
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Жақсы сыйлықсекілді сезімдердің алмасуы әлеуметтік облигациялардың өмір- 
шеңдігін қамтамасыз етеді. Сондықтан біз күнделікті өмірде өзгелерден белгілі 
бір сезімді сезініп, сол өзгелерге өз сезімдерімізді сыйлаймыз: «сезімдер ереже- 
сі адамдардың ыммен алмасуындағы міндеттерді орнатады» ([1983] 2003:76).*° 
Бұл ережелер алдыңғы бөлімшелерде карастырылған үстіртін әрекет пен терең 
әрекеттерге де байланысты. Хохшильд үстіртім және терсң әрекет арасындағы 
айырмашылықты жақсы ажырата алатыиыи айтады. Кейбір жагдайларда сезім 
ережелеріне сай келіп жатса, үстіртін ықпал арқылы да сезімдер.мен ал.маса ала- 
мыз. Біз саясаткердің өз жактастарына жылы жүзбен қарауы тек үстіртін екенін 
жақсы білеміз. Егер олар осы жүмысты колдауға аз мөлшерде болса да ат са- 
лысса, риза боламыз. Басқа жағдайларда махаббат дастаны сынды эмоциямен 
алмасу әрекеті терең ойынды кажет етеді. Еғер адам өз ғашығының шынайы 
сезімін тудырмай, тек әрекет үстінде екенін сезіисе, мүны сезім мен алмасудың 
сәйкессіздіғі дейді.

Сезімді коммерцияландыру

Хохшильдтің еңбектерінің басты такырыбы капитализмнің эмоцняларды бас- 
кару үрдісіие ыкпал етуі болып табылады. Бүрыидары сезімдер ережесі күнде- 
лікті өмір саласыиың ажырамас бөліғі болса, бүғіиде сезімдер капитализмнің 
айла-амалдарымен аныкталады. Ол біздің жеке және бейсаналы эмоциялары- 
мыздың біріғіп, эмоциялық жцйелердщ трансмутациясына үіпыраған проце- 
сін атап көрсетеді. Өткен дәуірлердеғі жеке эмоциялы жүйелер уақыт өте келе 
көпшілік және ұжымдык эмоциялар жүйесімен алмасып келе жатыр. Осы про- 
цеске катысты Хохшильдтің зерттеулеріне кыскаша шолу жасау нәтижесінде 
түрлі әдістер көрініс тапты, біз олар аркылы эмоцияларды микроәлеуметтік 
баскару мен макроәлеуметтік кұрылым арасындағы өзара байланысты түсіне 
аламыз.

Хохшильд ([ 1983J, 2003) ең алғашкылардың бірі болыгі әуе комііаниясының 
стюардессаларын зерттеғен өзінің танымал The Managed Heart («Баскарылатын 
жүрек») еңбеғінде эмоцияларды коммерцияландыру мәселесін карастырды. 
Карл Маркс XVIII жэне XIX ғасырлардағы экономикалык өндірісті зерттей 
отырып, экономикалык күндылыктың екі колмен ецбектену аркылы пайда бол
таный пайымдады. Солтүстік Америкада, керісінше, экономикалык кұндылык 
кызмет корсету аркылы танылып отыр. Қызметтік жүмыстардың басььм копші- 
ліғі эмоциялы ецбекпеи байланысты.

Мысалы, эуе кызметтері саласында стюардессалар үзак уакыт бойы клиент- 
тердің жағымсыз келбетіне карамастан. жымиып түрулары кажет. Үшак каби- 
насындағы стюардессалардың жасайтын эмоциялык атмосферасы эуе компа
ния сатып отырғаи өнімиің неғізғі күраушы бөліғі.

Расымен де, Хохшильдтің еңбеғі көрсеткеніндей, жолаушыларды тасымал- 
дау саласының жетекшілері клиеиттерғе кандай сезімді наш ету кажет және 
сол сезімді тудыру үшін каидай әдістерді пайдалану керегіие катысты пакты 
нүсқаулар береді. Қол еңбеғі адамның ағзасына зиян келтірсе, кызметтік жү- 
мыс эмоциялар жүйесіне күш түсірді. Бір жағынан, эмоциялы ецбекті үстіртін 
әрекет ретінде карастыруға болады және адам оныц орындалуыиан рөлдік ал- 
шактыкты үстануы мүмкін. Деғенмен Хохшильд үжымдык эмоциялы жүмыс- 
тың басым болып келе жатканы біздің сезіну қабілетіміз бен омірімі.здің озғе
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салаларындагы эмоцияның терең тұстарын анықтауға ықпал ететініне қауіп- 
тенеді.

Хохшильд (1997, 2003) америкалық отбасылардағы жұмыс пен үйдің ара- 
қатынасы жайлы өз зерттеулерінде аталған идеяны дамытты. «Атегсо» атты 
компанияны зерттей отырып, Хохшильд өз жұмыстарында жұмыс ііен үйдід 
арақатынасындағы әбігерді аңғарды. Дәстүрлі түрде, үйді демалатын, береке- 
лі, қонақжайлық ортасы деп санағандар үйді қарбаласу мекені деп қарастыра 
бастады. Керісінше, олар жұмыс орнын демалыс орны деп есептеді: отбасылық 
өмір -  жұмысқа, ал жүмыс «үйғе» айнала бастады (2003:198). Оның ойынша, 
мүның басты бір себебі -  корпоративті Америкадағы эмоциялы мәдениеттің 
трансформациясы болып табылады. Бұл жерде Хохшильд Энтони Гидденстін 
қүрылымдық теориясына сүйенеді (13-тарауды қараныз). Жеке-дара эмоция- 
лар жалпы үжымдық қүрылымнын біржактылығымен анықталмайды. Дәлі- 
регі, жайлылық пен бақыт сезімін бастан кешуғе ықпал ететін органы қалып- 
тастыру үшін мекемелер жеке адамдармен жұмыс жасайды. Нақтырақ айтсақ: 
«эмоциялы мәдениет -  бүл эмониялар меи тіпті «цасиеттЫ деген сезімдерді 
туғызатын сезімдерді анықтайтын ережелер жайлы үстаным, рәсімдер кешені» 
(2003:203). Әуе компаниясы кабинетінде қауіпсіздік пен жайлылық сыйлай- 
тын стюардессалар секілді, америкалық замаиауи корпорациялар да «отбасы» 
сияқты қасиетінен айырылған кеністікке балама, касиетті эмоциялы мәде- 
ниетті қалыптастырды.

Хохшильд өзінін кцту жцмысын зерттеуғе қатысты енбектерініц қатарына 
айрықша концептуалды жаналықты ұсынып отыр. Мүнда ол өзінін жоғары- 
да сипатталған теориялық жүмыстарында керсетілғен эмоциялык жүйелерді 
жана жаһандык әлеуметтік зерттеулермен байланыстырады. Ол күтімді былай 
анықтап береді:

«Мен «күтім» терминін әдеттеғі қамқоршы мен күтім арасындагы эмо
циялык байланысқа жатқызамын, мүнда қамқоршы басқа адамдардыц 
иғілігі үшін жауапкершілікті сезініп, осы міндетін орындау барысында 
ой, эмоциялық және физикалық ецбекке жүгінеді».

(2003:214)

Күтім бойынша жасалатын жүмыстар өткен кезецнен бері Америкадағы 
әйелдер орындап келе жатқап міндеттерді қамтиды: отбасылық үйді күту, 
балалар күтімі, қарияларға қарау. Алайда орта таптағы америкалық отбасы- 
лардын кірісі еселенғеннен, күтім жүмысы аутсорсингке беріледі: бала кү- 
тушісі, медбикелер мен үй қараушысы балалар мен қарияларды күту үшін 
жалданды. Өздерінін туған елдерінде күнкөріс қиын болғаниан күтім сала- 
сындағы жүмысшылар жаһандық желі арқылы өзғе елдерге аттана баста
ды. Көбінесе медицина саласындағы жүмысшылар үшінші әлем елдерінен 
шыққан әйелдер еді. Хохшильд осы мысалдар негізінде эмоциялы ецбектіц 
марксистік теорияларын қолдана отырып, сезімдердін «үлестірілген ресурс- 
тарға» айнала бастағанын пайымдайды (2003:191). Бұрындары капитализм 
үшінші әлемніц алтындары мен капиталды байлык көздеріне ие болса, ка- 
зірғі тацда капитализм үшінші әлемнен сүйіспеншілік пен камкорлыкты 
алып отыр.
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Хохшильд жаһандык жүйені эмоцияларды басқарудың микроәлеуметтік 
тәжірибесімен байлаиыстыратын теорияны ұсынады, осы жаңа әлеуметтік қү- 
рылымдар түптің түбінде әлемнің барлық адамдарының эмоциялық өмірі мен 
эмоциялы еңбектеріне еркін енетіні анық.

Сын-пікірлер

Сіімволикалық интеракционизмнің, соның ішінде Мид, Блумер, Гоффман 
және эмоция әлеуметтанушыларының идеяларыи талдап, біз осы түрғыдағы 
негізгі сындарды тізбектеп көрмекпіз.

Бірінші сын символикалық интеракционизмнің негізгі толкыны қарапайым 
ғылыми әдістерден жеңіл бас тарта салды дегенге саяды. Евгений Вайнштейн 
мен Джудит Танур осы ойга катысты былай дейді: «Сана мазмүнының сапалы 
болуы олардыц сыртқы белгілерінің жасырынып, топталып, тіпті есепке алы- 
нуы дегенді білдірмейді» (1976:105). Ғылым мен субъективизм бірін-бірі жоққа 
шығармайды. Біз мүнда бұл ұғымды қарастырмаганымызбен, сонау Манфорд 
Куннан (1964) бастап Айова мектебіиің символикалық интеракционистері ин- 
теракционизмнің ғылыми нүсқасын әзірлеуге тырысты (Dan Miller, 2011),

Екіншіден, Манфорд Кун (1964), Уильям Колб (1944), Бернард Мельцер, 
Джеймс Петрас, Ларри Рейнольдс (1975) жэне т.б. ақыл, өзіндік мән, «мен» 
жәие «өзім» сияқты негізгі Мид түжырымдамаларының дүдамалдығын сынға 
алады. Жалпы алғанда, Кун (1964) Мид теориясының екіұштылығы мен қара- 
ма-қайшылықтары жаіілы айтады. Мидтің теориясыиан өзге, олар шатасып, 
айқын болмаган, соғаи сәйкес теория меи зерттеулерге берік негізді камта- 
масыз ете алмайтын символикалық өзара әрекеттесудің басты түжырымда- 
рын да сынға алады. Бұл ұғымдар анык болмаганнан, оларды іске қосу мүм- 
кін емес: нәтижесіиде қадағаланатын үсыныстарға қол жеткізу мүмкін емес 
(Sheldon Stryker, 1980).

Символикалық интеракционизмнің үшінші маңызды сыны кең ауқымды 
әлеуметтік қүрылымдарды кішірейту иемесе елемеу үрдісінен түрады. Атал- 
мыш сын түрлі сипатта көрініс тапты, Мысалы, Вайнштейн .мен Танур симво- 
ликалық интеракционизм нәтижелердің бір-бірімен байланысын елемейтінін 
пайымдайды: «Дәл осы біріктпірйіген нәтижелер әлеуметтанудагы өзара әре- 
кеттесудің эпизодтары арасындагы байланысты крлыптастырады... Әлеу- 
меттік қүрылым түжырымдамасы қатынастардың тығыздығымен және күрде- 
лілігімен күресу үшін қажет, солар арқылы өзара әрекеттесудщ эпизодтары 
бір-бірімен тығыз байланыскан» (1976:106). Шелдон Страйкер символикалык 
интеракционизмніц микродеңгейдегі назары «әлеуметтік кұрылым фактілерін 
және қоғамның макродеңгейде үйымдастырылган ерекшеліктерінің мінез-қү- 
лыққа ықналын барынша азайтып немесе оларды жоққа шығару үшін» қызмет 
ететінін айтады (1980:146).

Төртінші сын бойыиша, символикалык интеракционизм қажетті деңгейде 
айқын емес, ол бейсаналық пен эмоция сияқты факторлардың маңызын есеп
ке алмайды (Meltzer, Petras, Reynolds, 1975; Sheldon Stryker, 1980). Сондай-ак 
символикалык интеракционизм кажеттілік, ынта, ииет пен талап сиякты психо- 
логиялык факторларды да жокка шыгарганы үшін сынға алынды. Символика
лык интеракционистер акторды эрекет етуге итермелейтіи күштіц барын жокка



4 02  II бөлім • Қазіргі заманғы әлеуметтану теориясы: негізгі мектептер

шығарүға тырысып, мағыналарға, символдарға, әрекет пен өзара әрекеттесуге 
баса мән берді. Олар акторды, олардың акторға қатысты ауқымды қоғамдык 
шектеулерді елемеуімен түспа-тұс келетін әрекеттерді ынталандыратын пси- 
хологиялык факторларды жоққа шығарады. Екі жагдайда да символикалық 
интеракционистерді күнделікті өмірді тым жоғары қойғаны үшін қатаң сынға 
алады (Meltzer, Petras and Reynolds, 1975:85). Күнделікті өмірге аса мәи беру, 
өз кезегінде, «уакытқа, эпизодтарға» сүйенген жагдайлардан арылуға алып ке- 
леді (Meltzer, Petras and Reynolds, 1975:85).

Символикалық интеракционизмнің болашағы

Гэри Файн (1993) 1990 жылдардағы символикалық интеракционизмиіц 
қызықты түрін үсынды. Кейінгі жылдары символикалык интеракционизм 
бірден өзгеріске үшырады. Біріншіден, ол 1920 жылдары Чикаго универси- 
тетіндегі «интеракциоиизмиің» гүлденііт түрган кезінен бастап айтарлықтай 
фрагмептацияны басынан өткерді. Екіншіден, символикалык интеракцио
низм эксшшсиядсін өтіп, микрокатынастар жаилы дәстүрлі оилардың шеңбе 
рінен шыкты (S. Harris, 2001). Үшіншіден, символикалык интеракционизм 
біздің эмоциялар әлеуметтануына катысты көптеген пайымдарымыздағы 
теориялардың идеяларын өзіне косты (Feather, 2000). Мысалы, Шефф -  
Кули, Мид пен Гоффманиың ецбектеріне сүйене отырып, психоаналитика- 
лык талдауларды да колданады. Оның үстіне, Хохшильд Гоффманмен ка
тар, Станиславскийдің әдісін де, Маркстің макроәлеуметтану теориясын 
да колданады. Сонымен катар символикалык интеракционистердің идеяла- 
рын өзге теорияларды алға тартатын әлеуметтанушылар да кабылдағаи еді. 
Акырында, символикалык интеракционистер XX ғасырдың аяғы мен XXI 
ғасырдыц басындағы әлеуметтану теориясының алдында түрған негізгі мә- 
селелерді карастырды. Мүнда микромаркалар мен агенттік күрылымның 
байланысы, өзіндік болмыс пен интернет арасындағы байланысты зерттеу 
(see special issue of Symbolic Interaction, 2010), сонымен катар жаһандануды 
зерттеу салаларына символикалык интеракционизмнің коскан үлесі секілді 
мәселелерді жаткызуға болады (Knorr-Cetina, 2009a).

Символикалык интеракционизм мен озге де элеуметтану теорияларынын 
аражігі тым бүлыңғыр (Maines, 2001). Символикалык интеракционизм омір- 
шец болған күнде, символикалык интеракциоиист (элеуметтану теорияшысы- 
ныц кез келгеи баска түрі) болудың кандай екені күннен-күнге түсініксіз болып 
барады. Файн былай дейді:

«Болашактың болжамын жасау кауіпті, алайда символикалык өзара ка- 
рым-катынастың сакталатыны айдан анык... Аралас пекелер, өзара алма- 
су мен өзара әрекеттесу болады. Символикалык өзара әрекеттесу бола- 
шак үшін ыңғайлы, алайда ой үшін ыңгайлы ма?»

(G. Fine, 1993:81-82)
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Қорытынды

Бүл тарау философиялык прагматизмдегі (Джон Дьюидің шығармасы) және психоло- 
гаялық бихевиоризмдегі (Джон Б. Уотсон шыгармасы) символикалық интеракционнзмнін 
негіздерін талқылаудан түрады. Прагматизм, бихевиоризм жәнс Зиммель әлеуметтануы 
сиякты баска да агымдардың бірлескен ықпалыиан 1920 жылдары Чикаго университетінде 
символикалық интеракционизм пайда болды.

Дамыган символикалық интеракциоғіизм бихевиоризмге тән п с и х о л о п ія л ы қ  редукцио- 
низмнен және қурылымдык функционализм сиякты макробагдарлаііған әлеуметтану тео- 
рияларының күрылымдык детерминизмінен ерекшеленді. Оның ерекшелігі акторлардын 
ойлау кабілеті мен олардың әрекет пен өзара әрекеттесуге катынасына багдарлануында еді. 
Мүның бәрі процесс түрғысыиан ойластырылган; ішкі психологиялык күй немесе ірі кұры- 
лымдық күштер түрткі болатын акторды көруге ниет болған жок.

Символикалык интеракционизмдегі жалғыз гана маңызды теориялардың бірі -  Джордж 
Герберт Мидтің идеялары. Мидтің теориялары әлеуметтік әлсмге басымдық береді, осылай- 
ша әлеуметтік әлемнен акьиі, сана, мен және т.б. пайда болады. Әлеуметтік теориядагы не- 
гізгі бірліктер импульс, кабылдау. манипуляция және аяқтау сиякты бір-бірімен байланыс- 
кан торт диалектикалык кезецнен түрады. Әлеуметтік актіге екі немесе одан көп түлғалар 
катысады, оньщ негізгі механизм! ым болып табылады. Жануарлар мен адамдар ым аркылы 
сөіілесе алса, адамдардыц ымы саиалы мәнге ие. Адамдар әсіресе вокалдык ымдарды жасай 
алады, бүл адамның маңызды символдарды пайдалана алатын ерекше касиетін көрсетеді. 
Маңызды символдар тілдіц дамуына және адамдардың ерекше кабілетті пайдалана отырып. 
араласуына алып келеді. Сонымен катар маңызды символдар ойлауга, символикалык өзара 
әрекеттесуге мүмкіндік береді.

Мид 03 талдауыида рефлексивті интеллект, сана, ойдағы бейнелер, мән және жалпы 
акылмеп катар, ірі әлеуметтік процестің бір болігі ретінде психикалык процестердің кец 
аукымын камтиды. Адамдардыц ерекше кабілеті -  олардың іштей өз-өзімен сөйлесе алуы. 
Мидтың пікірінше, барлык осы менталды процестер мида емес, дәлірегі, әлеуметтік процес- 
те жүреді.

Өзіпдік мән -  бүл өзін объект ретінде кабылдау әдісі. Мүнда озіндік мән тағы да әлеу- 
меттік процестен туындайды. Өзіндік мәиніц жалпы механизм! — бүл адамдардыц өздерін 
озген!ц орнына койып, озгелер сиякты әрекет ету, озгелер оларды калай корсе, өздер!н со- 
лай көруі. Мид оз!нд!к мән генезис!п балалык шактыц ойыи децгей! аркылы карастырады. 
Әс!ресе соцғы кезеңдегі мацыздысы -  жалпыланған басканыц пайда болуы. Өз!н кауымдас- 
тык тарапынан кору оз!ндік мән мен үйымдаскан үжымдык әрекетт!ц пайда болуы үш!н ма- 
цызды. Өз!нд!к мәнн!ц ек! фазасы бар: болжап болмайтын, оз!н!ц шыгармашылыкаспектісі 
болатын «мен» және үстанымдар кешен! -«өз!м» үгымы. Әлеуметт!к бакылау *оз!м» аркылы 
кор!н!с берсе, 4мсн» -  коғамдағы ипиовацияныц бастауы.

Мид акыл мен әлеуметт!к процестер рет!нде карастырылатын коғам жайлы аз айтады. 
Мидке когамныц макросанасы жет!спейд!. Мекемелер үжымдык әдет рет!нде апыкталады.

Символикалык өзара әрекеттесу мынадай негізг! қағидалармен жинакталады:

1. А д а м н ы ц  т о м е н г і  с а т ы д а ғ ы  ж а н у а р л а р ғ а  К а р а г а н д а  о й л а у  к а б іл е т !  б а р .

2. Ойлау каб!лет! әлеуметт!к өзара әрекеттесу аркылы қалыптасады.
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3. Әлеуметтік өзара әрекеттесу барысында адамдар ерекше ойлауға мүмкіндік беретін 
мағыналар мен символдарды игереді.

4. Магына мен снмволдар адамдарга бір-бірімен өздеріне тән қарым-қатынас жасауға 
мумкіндік береді.

5. Адамдар жағдайды түсіндіру арқылы өзара әрекет барысында қолданылатын мағы- 
налар мен символдарды түрлендіріп немесе езгерте алады.

6. Адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасау қабілетіиің аркасында үнемі өзгеріп, же- 
тіліп отырады, бүл оларга әрекет ету бағыттарын зерттеуге, өздерінің салыстырмалы 
түрдегі артыкшылықтары мен кемшіліктеріие баға берігі, сол арқылы дүрыс жолды 
таңдауларына мүмкіндік береді.

7. Әрекет пен өзара әрекеттесу арқылы бір-бірімен байлаиысқан күрылымдар топтар 
мен қоғамды құрады.

Біз аталмыш жалпы қағидалар аясында символикалық интеракционизм дәстүріне сай 
Чарлз Хортон Кули, Герберт Блумер жэне ең бастысы Эрвинг Гоффман сиякты бірқатар 
маңызды ойшылдардың еңбектерінің сипатын анықтауга тырыстық. Гоффманның ^мен- 
нің» драматургиялық талдауын және сонымен байланысты рөлдік дистанция, стигма мен 
фреймдік талдау туралы зерттеу жұмыстарын кеңінен қарастырдық. Алайда Гоффманның 
фрейм жайлы еңбектері оның ертеректегі жүмыстарының беталысын кеңейтіп, құрьыым- 
дық талдау бағытына карай бет бүрғанын атап өтеміз. Сонымен қатар кейінгі символи- 
калық интеракционизмнің ен мацызды салаларының бірі -  эмоцпялар әлеуметтануымен 
таныстырамыз. Эмоцияларды зерттеу саласындағы екі маңызды тұлғаның теориясын да 
үсынамыз. Томас Шеффтің ойынша, ұят -  ең маңызды әлеуметтік эмоция және ол сим- 
воликалык интеракционизм мен психоанализге сүйене отырып, үятка айрыкша мағына 
беретін өзіндік мән мен әлеуметтік тәртіп теориясын дамытады. Ал Арли Хохшильд өзі- 
нің эмоцияларға кызығушылығын театр директоры Константин Станиславский мен Карл 
Маркстің теориялары аркылы үштастырады. Бүл міндеттерді терец орындау эмоциялы 
жүмыс жэне эмоциялы еңбек түжырымына алып келеді.

Осылайша біз символикалык интеракционизм жэне символикалык интеракционизм- 
НІҢ келешектеп бейнесіне катысты берілген негізгі сындарды тұжырымдаймыз.
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Ескертпелер
1. Прагматизмге ішінара непзделген шыгармашылық эрекет теориясын дамытудагы тал- 

пынысын Йоасадан (1996) қарацыз.

2. Осы жерде аталгаи айырмашылыктарды сынга алуды Дэвид Миллерден (1982Ь, 1985) 
қараңыз.

3. Мидтің адамдар мен төменгі сатыдағы жануарлар арасындагы айырмашылықтар жайлы 
сындарын Элгардан (1997) қараңыз.

4. Бірінші мимикриядан түратын бастапқы даярлау кезеңі (Vail, 2007a) Мидтің жұмысын- 
да көрсетілген.

5. Абулафия (1986:198) атап өткендей, Мид <(ойындарр терминін қолданғанымен. ұйым- 
дастырылған жауаптардың кез келген жүйесін білдіреді (мысалы, отбасы).

6. Олар Блумер осы пікірді үстанатынымен келіссе де, Вуд пен Уорделл ( 1983) Мидтің 
«бейқүрылымдық теріс түсінігі»- болмаганын айтады. Сонымен қатар Йоасадан (1981) 
қараңыз.

7. Бірак әрдайым емес. Өзін-өзі таныту жолы ретінде өзін мысқыл ету туралы Ангардан 
(1984) караңыз.

8. Орындаушы мен аудитория -  командалардың бірі, бірак Гоффман орындаушылар тобы 
бір команда және аудитория өзінше бір команда екені туралы да айтты. Гоффманиың 
«жеке адам команда бола алады» деген пікірі кызықты. Ол классикалық символикалық 
интеракционизм логикасына сай, адам озінің жске аудиториясы бола алады, аудитория 
бар деп көз алдына елестете алады.

9. Шефф осы мәселе төңірегінде жалғыз пайымдамайды. Жоғарыда көрсетілгендей, Кули 
де, Гоффман да үят сезімін орталық әлеуметтік эмоция ретінде карастырады. Психолог 
Сильван Томкинс әлеуметтанудың жацадан пайда болып келе жатқан саласының ұм- 
тылыстарының бірі ретіңде «ықпал ету теориясын» атады ((«Sedgw'ick and Frank, 1995]; 
18-тарауды караңыз), сонымен қатар ол үят сезімін маңызды эмоцияларға теңейді.

10. Кэндис Юіарк (1987) әрі қарай осы идеяны ниеттестік биография және ниеттестік сенім 
түсініктерімен дамытады.
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Тарау мазмұны

Этноәдіснаманы анықтау 
Этноәдіснаманың диверсификациясы 
Ертеректегі кейбір мысалдар 
Коиверсациялык талдау 
Институттарды зерттеу 
Дәстүрлі әлеуметтануға сын-пікірлер 
Этноәдіснамадағы күйзелістер мен шиеленістер 
Синтез және интеграция

Түп тамыры ежелгі грек тілінен бастау алатын Этноәдіснама түсінігі адам- 
дар күнделікті өмірде қолданатын «әдістерді» білдіреді. Басқаша айтқан- 
да, әлем тоқтаусыз тәжірибелік әрекет ретінде қабылданады. Адамдар -  

рационалды жандар, әйтсе де күнделікті іс-әрекетте олар формалды логиканы 
емес, «тәжірибелік ойлауды» жүзеге асырады.

Этноәдіснаманы анықтау

2-тарауда ұсынылған этноәдіспаманың анықтамасынан бастасақ, ол -  «қоғам- 
ның қарапайым мүшелері өздері тап болған жағдайларға мән беруде, бейімде- 
луде және әрекет етуде сүйенетін күнделікті білімнің арқау негізін және про- 
цедуралар мен үғым-түсініктердің бірсыпыра жиынтығын» зерттейтін ғылыми 
сала (Heritage, 1984:4; Linstead, 2006).

Гарольд Гарфинкельдің (1988, 1991, 2002) этноәдіснамаға берген анықта- 
масын зерттеу арқылы аз болса да, оның табиғатын түсіне аламыз. Дюркгейм 
сияқты, Гарфинкель «әлеуметтік фактілерді» басты әлеуметтану, құбылысы 
деп бағалаған (Hilbert, 2005). Дегенмен Гарфинкельдің әлеуметтік фактілері 
Дюркгеймдікінен мүлдем өзгеше. Дюркгеймнің пайымынша, олар индивид- 
терге қатысты сыртқы және мәжбүрлі сипатта болады. Бүл бағыттың жақтас- 
тары акторлардың әрекеттерін әлеуметтік қүрылым мен институттар шектеп 
анықтайды, олардың тәуелсіз пайымдауға қабілеті төмен немесе мүлдем жоқ 
деген көзқарасты үстанды. Этноәдіснама мамандарының катаң ескертулерін- 
де әлеуметтанушылар акторларға «меңіреу мінеуші» ретінде қарауға бейім 
келеді.

Керісінше, этноәдіснама мамандары әлеуметтік құбылыстардың объектив- 
тілігін «қатысушылардың» (анықтамасы төменде беріледі) жетістігі -  олардың 
әдіснамалық әрекеттерінің нәтижесі деп бағалайды. Гарфинкель өзінің теңдес- 
сіз және акыл жетпейтін стилінде этноәдіснаманың кандай мәселеге баса назар 
аударатынын төмендегідей түйіндейді:

28-253
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«Этноәдіснама үшін әлеуметтік фактілердің объективті шынайылығы 
дегеніміз -  жергілікті және эндогенді түрде жүзеге асырылатын, табиғи 
қалпында үйымдастырылған, рефлексивті түсінілетін, үздіксіз тәжірибе- 
лік іс, барлық жерде қашан да ерекше, бүтіндей, тынымсыз еңбек ететін, 
одан жалтару, жасырыну, оны басқаға тапсыру, мерзімін үзарту немесе 
өтеуін төлеу мүмкіндігі жоқ қатысушылардың туындысы, сондыкріан да 
ол басты әлеуметтану қүбылысы болып саналады».

(Garfinkel, 1991:11)

Басқаша айтқанда, этноәдіснама күнделікті өмірдің үйымдастырылуын не
месе Гарфинкельдің (1988:104) сипаттауынша, «мәңгілік, дағдылы өмірді» 
зерттейді. Поллнердің айтуынша, бүл -  «кәдімгіні әдеттен тыс үйымдастыру» 
(1987:xvii).

Этноәдіснаманы Дюркгеймнің түсінігіндегі макроәлеуметтану деп атау 
мүмкін емес, әйтсе де оның жақтаушылары оны микроәлеуметтану деп те са- 
намайды. Осылайша, оның жақтаушылары әрекет етуші субъектілерді меңі- 
реу мінеушілер деп санаудан бас тартса да, адамдардың «тоқтаусыз рефлекс- 
теуші, өзін-өзі танушы және барлығын есептеуші» болатынына сене алмайды 
(Heritage, 1984:118). Олар Альфред Шюцты жақтап, ең кең тараған әрекеттер 
қайталау және ойластырылмаған деген пікірмен келісетін сияқты. Гилберт 
(1992) этноәдіснама өкілдерінің акторлардан немесе индивидтерден гөрі «қа- 
тысушыларды» зерттейтінін тұжырымдайды. Алайда қатысушылар жеке түлға 
емес, одан гөрі «қатаң және өзгеше түрде, мүшелік іскерлік [сияқты] -  үлкен 
құрылымдық ауқымда шебер орындалатын әрекеттер» ретінде қарастырылады 
(Hilbert, 1992:193). Сайып келгенде, этноәдіснама өкілдерін микро- да, макро- 
қүрылымдар да қызықтырмайды: олар екі түрдің де қүрылымдарын тудыратын 
«шебер орындалған» әрекеттерді зерттейді. Осылайша Гарфинкель мен этно- 
әдіснаманың басқа өкілдерінің көздеген мақсаты әлеуметтанудың дәстүрлі мә- 
селелеріне макро- және микродеңгейдегі объективті қүрылымдар арқылы жету 
болды (Maynard and daym an, 1991).

Гарфинкельдің этноәдістерге қатысты түйінді ойларының бірі -  олардың 
«рефлексивті түсіндірілуі». Тцсіндірмелер -  акторлар нақты жағдайлардың 
мәнін ашуда (сипаттауда, сыни үғынуда және дәріптеуде) қолданатын әдіс- 
тер (Bittner, 1973; Orbuch, 1997). Тусіндіру -  адамдардың әлемді үғыну үшін 
«түсіндірмелерді» үсыну процесі. Этноәдіснама өкілдері адамдар үсынған 
түсіндірмелерді, сонымен катар ол түсіндірмелерді басқалардың қабылдау 
(немесе қабылдамау) жолдарын талдауға көп назар аударады. Бұл -  этно- 
әдіснамашылардың әңғімелерді талдап берумен айналысатынының бірден- 
бір себебі. Мәселен, студент профессорға емтиханды тапсыра алмағанынын 
себептерін түсіндіргенде, ол болған жағдайға белгілі бір мән беретін түсін- 
дірме үсынады. Этноәдіснаманың жақтаушыларын сондай түсіндірменің та- 
биғаты, ал, жалпы алғанда, студент «түсіндірме» үсынатын, ал профессор 
оны қабылдайтын (немесе қабылдамайтын) тусіндіру практикалары қы- 
зықтырады (Sharrock & Anderson, 1986). Түсіндірмелерді талдауда этно- 
әдіснама өкілдері «этноәдіснамалық бейтараптық» көзқарасын ұстанады. 
Демек, олар түсіндірмелердің табиғаты туралы пайымдамай, оларды тек іс 
жүзінде қолдану түрғысынан талдайды. Одан басқа оларды сөйлеуші мен 
тыңдаушының екеуіне де түсіндірмелерді ұсыну, түсіну және қабылдау
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ГАРОЛЬД ГАРФИНКЕЛЬ
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ*

Ұлы тоқырау мен Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарын- 
да дүниеге келген көп зерттеушілер секілді, Гарольд 
Гарфинкель әлеуметтануға күрделі жолмен келді. Гар- 
финкель Ньюарк, Нью-Джерсиде 1917 жылдың 29 
қазанында туып, 2011 жылдың 21 сәуірінде дүниеден 
өтті (Maynard, 2011). Оның әкесі келімсек отбасыларға 
шаруашылык; тауарларын бөліп төлеуге сататын шағын 
кәсіпкер болды. Әкесі сауданы игергенін қаласа да, Га
рольд колледжде оқығысы келді. Ол әкесінің ісін бас- 
қарумен қатар, сол кезде әлі тиісті түрде тіркелмеген 
Ньюарк университетінің бизнес курстарына барады. 
Оқу сапасы Колумбия университетінің түлектері сабақ 
бергендіктен, айтарлықтай жоғары еді, әйтсе де жас 
оқытушыларда тәжірибенің жоқтығынан, дәріс тым 
теориялық сипатта болды. Оның кейінгі теориялық 
бағдарлануы, әсіресе «түсіндірмелерге» деген бейімді- 
гі жалпы осы курстармен, «есептілік теориясы» туралы 

бухгалтерлік курспен ішінара байланысты. «Бағандар мен сандарды [басшылыққа] қалай түсінікті 
жасауға болады деген сұрақ Гарфинкельді мазалады» (Rawls, 2011:104). Сонымен қатар Ньюарк- 
те әлеуметтану курстарын бірге тыңдаған, кейіннен әлеуметтік ғылымдар саласында ғалым атан- 
ған басқа еврей студенттерімен қарым-қатынас жасау ол үшін маңызды болды.

1939 жылы университетті бітіргеннен кейін Гарфинкель жаз айларын Джорджиядағы ква- 
керлердің еңбек лагерінде өткізді. Онда ол Солтүстік Каролина университетінде қоғамдық 
жұмыс жобаларын жылжытуға бағытталған әлеуметтану бағдарламасының бар екені тура
лы естіп біледі. Университет бағдарламасына қабылданғаннан кейін Гарфинкель диссер- 
тациясының ғылыми жетекшісі ретінде Гай Джонсонды таңдайды. Оның нәсілдік қарым- 
қатынастарға деген қызығушылығы Гарфинкельдің «Нәсіларалық қанды қылмыс» тақыры- 
бында магистрлік диссертация қорғауына түрткі болды. Сондай-ақ ол әртүрлі әлеуметтік 
теориялармен, әсіресе феноменология өкілдерінің жұмыстарымен және таяу арада жа- 
рияланған (1937) Толкотт Парсонстың The Structure of Social Action («Әлеуметтік әрекеттің 
құрылымы») еңбегімен танысады. Солтүстік Каролина түлектерінің басым көпшілігі сол уа- 
қытта статистика және «ғылыми әлеуметтанумен» әуестенсе, Гарфинкель теорияға, әсіресе 
Флориан Знанецкийдің үмытылуға айналған әлеуметтік әрекет пен актор көзқарасының 
маңыздылығы жөніндегі ойларына ынта қойды. Бұл қызығушылық Гарфинкельдің соғыс 
кезіндегі қызметінен де көрініс тапты. 1942 жылы Гарфинкель әскери-әуе күштерінің қата- 
рына шақырылады.

«Гарфинкель әскерді танктер шайқасына, Майами Бичтегі гольф ойнауға арналған алаңда 
танктерсіздайындауға тапсырмаалады. Гарфинкельдіңқолындаолардың/.і/ежурналынан 
алынған суреттері ғана болды. Ал нақты танктердің барлығы жауынгерлік іс-қимылдарта 
жұмылдырылған болатын. Теориялық түсініктемелерден нақты эмпирикалық егжей-тег- 
жейді артық көретін адам майданға жөнелгелі отырған сарбаздарға қиялдағы танктермен 
шайқасуды үйретті. Оныңүстіне, сарбаздардың қиялдағы танктергежақындығы шынында 
өмір мен өлім арасындағы жағдайға алып келуі әбден мүмкін еді. Бұл тәжірибенің Гар- 
финкельдің түсініктерінің дамуына әсерін елеаету қиын. Ол сарбаздарға қиялдағы 
танктердің шынжыр табанына граната лақтыруды; көзіне көрінбеу үшін оқты қиялдағы 
танктердің қорғанына атуды үйретті. Бұл тапсырма Гарфинкельге Солтүстік Каролинада
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ГАРОЛЬД ГАРФИНКЕЛЬ

теориялық тұрғыда аиналысқан әрекеттер мен түсіндірмелерді адекватты түрде сипат- 
тау мәселесінің жаңа және айқын қырларын ашып берді».

(Rawls, 2011)

Соғыс аяқталғаннан кейін Гарфинкель оқуын Гарвардта жалғастырып, Толкотт Парсонстан тә- 
лім алды. Егер Парсонс абстрактілі категориялар мен жалпылау ережелеріне айрықша көңіл 
аударса, Гарфинкельді толык, жете сипаттау қызықтырды. Гарфинкель әлеуметтануда едәуір 
табысқа қол жеткізген кезде бұл мәселе аталған саладағы пікірталас тақырыбына айналды. 
Дегенмен кейін оған теориялық бағдардың құндылығын дерексіз талқылаудан гөрі эмпири- 
калық түрде дәлелдеу маңызды болды. Гарвардта студент бола тұра, Гарфинкель Принстонда 
екі жыл сабақ берді. Доктор дәрежесін алған соң Огайо штатына көшіп барып, онда ұшақтар 
мен сүңгуір қайықтарда жетекшілік етуді зерттеуге бағытталған жобада екі жыл жұмыс істеді. 
Бұл зерттеу қаржының жетіспеуінен тоқтатылғаннан кейін Гарфинкель Канзас штаты, Вичита 
қаласындағы, алқабилер қызметін зерттеу жөніндегі жобаға қосылды. Гарфинкель 1954 жылы, 
Америка әлеуметтанушылары қауымдастығының кездесуіне орай дайындаған осы жоба тура- 
лы баяндамасында, жалпы әлеуметтік өмірдегі назар аудартқан мәселелерді сипаттау үшін өзі 
ойлап тапқан этноэдіснама терминін алқабилер талқысына ұсынды.

1954 жылдың күзінде Гарфинкель Лос-Анджелестегі Калифорния университетінде мәртебелі 
лауазымға ие болды және ол міндетін 1987 жылы зейнетке шыққанға дейін атқарды. Бастап- 
қы күндерден-ақ өзінің семинарларында «этноәдіснама» терминін қолдануды жөн көрді. Ең 
көрнекті шәкірттері Гарфинкельдің жолын жалғастырып, оның тәсілдерін Құрама Штаттарына 
және бүкіл әлемге таратты. Әсіресе бұл ретте Харви Сакс, Иммануил Щеглофф және Джейл 
Джефферсон сияқты әлеуметтанушылардан құралған топ айрықша белсенділік танытты. Олар 
Гарфинкельдің ойларымен шабыттанып, этноәдіснаманың осы кездегі ең маңызды түрі -  кон- 
версациялық талдауды дамытты.

*Берілген биографияльқ шолу Джордж Ритцер мен Джеффри Степницкийдің редакциясымен жарияланған «Тһе Wiley-Black- 
well Companion to Major Social Theorists: Volume II Contemporary Social Theorists» (Malden, MA and Oxford, UK: Wiley-Blackwell) 
кітэбындағы Анн Роулздың, 2011, «Harold Garfinkel» атты еңбегінің негізінде жазылған. (Malden, MA, and Oxford, UK: Wiley- 
Blackwell). See also Maynard and Kardash (2007) and Rawls (2005b).

немесе қабылдамау үшін қажет әдістер толғандырады (for more on this, see 
Young, 1997).

Түсіндірмелер туралы ойды дамыта отырып, этноәдіснама өкілдері әлеу- 
меттанушылардың басқалар сияқты «түсіндірмелер» үсынатындарын атап ай- 
тады. Демек, әлеуметтану жөніндегі зерттеулердің есептерін түсіндірме ретінде 
қарастыру және басқа да есеп беру сияқты талдау қажет. Әлеуметтану жайлы 
мүндай көзқарас әлеуметтанушылардың ғана емес, сонымен қатар басқа да ға- 
лымдардың қызметіне қатысты түжырымды бүзады.

Әлеуметтану білімінің (шынында барлық ғылымдардың) қомақты үлесі 
күнделікті білімге негізделген түсіндіруден түрады. Соған сәйкес, этноәдіс- 
наманың өкілдері әлеуметтанушылардың түсіндірмелерін кәсіпқой емес адам- 
дардың түсіндірмелерін зерттеген сияқты, дәл сондай жолмен талдайды. Осы- 
лайша этноәдіснамада әлеуметтанушылардың және басқа да ғалымдардың күн- 
делікті өмірі сыни талдаудан өтеді.

Біз түсіндірмелерді бақыланатын және шешуді қажет ететін мәселелер түр- 
ғысынан алғанда рефлексивті деп айта аламыз. Сөйтіп, біз адамдардың әрекет-
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терін сипаттауға ұмтыламыз деп, олар істегеннің барлығын ақырында өзгертіп 
тынамыз. Бұл әлеуметтанушыларға да, кәсіпқой емес адамдарға да қатысты 
шындық. Әлеуметтік өмірді зерттеу және есеп беру процесінде әлеуметтану- 
шылар зерттегендерін өзгеріске ұшыратады. Демек, субъектілер жете зерделеу- 
дің объектісі болғандықтан және мінез-құлыктарының сипатталуына жауап ре- 
тінде оларды өзгертеді (ұқсас ойды 13-бөлімнен қараңыз, Гидденстің «қосарлы 
герменевтикасын» талқылау бойынша).

Этноәдіснаманың диверсификациясы

Этноәдіснаманы Гарфинкель 1940 жылдардың аяғына қарай ғылыми түр- 
де негіздей бастады, бірақ 1967 жылы этноәдіснамадағы зерттеулер Studies in 
Ethnomethodology («Этноәдіснамадағы зерттеулер») жарық көргеннен кейін 
ғана бір жүйеге келтірілді. Уақыт өте келе ауқымы үлғайып, сала-сала бағыттар 
одан әрі өрістеді (Lynch and Sharrock, 2003).

Этноәдіснамадағы зерттеулерді Studies in Ethnomethodology басылымын шы- 
ғарғаннан кейін, он жыл өткенде, Дон Циммерман этноәдіснаманың бірнеше 
түрінің әлдеқашан болғаны туралы қорытындыға келді. Оның айтуынша, эт- 
ноәдіснама «бірінен-бірі азды-көпті өзғеше, ал кейде тіптен үйлеспейтін зерт
теу бағыттарын» қамтиды (1978:6). Тағы бір он жыл өткен соң, Пол Аткинсон 
(1988) оған бірізділіктің жетіспейтінін айрықша баса айтып, этноәдіснама өкіл- 
дерінің бастапқы түп неғізден тым алыстап кеткені туралы мәлімдеді. Осылай- 
ша, әлеуметтанудың серпінді саласы бола түрып, этноәдіснама соңғы жылдары 
«өсу мәселесіне» тап болды. Болашақта этноәдіснаманың түрлі түйінді мәселе- 
лері туындап, күрделене түсеріне күмән жоқ. Ақыр аяғында, этноәдіснаманың 
мәні -  күнделікті өмірдің шексіз әртүрліліғі. Демек, келешекте зерттеулердің 
саны артады, бағыттардың түрлері көбейеді, жаңа «өсу мәселелері» де алды- 
мыздан менмүндалап шығады деғен сөз.

Институттық жағдайларды зерттеу

Мейнард пен Клейман (1991) сипаттап өткен этноәдіснама саласындағы әртүр- 
лі жүмыстардың екі неғізғі түрін бөліп көрсетуге болады.* Бірінші түрі -  инс- 
титуттыц жагдайларды этноәдіснамалық түрғыда зерттеу. Гарфинкель мен 
оның әріптестерінің (ол туралы төменде айтылады) алғашқы зерттеулері үй 
сияқты кездейсоқ, институттык, емес жагдайларда жүрғізілді. Кейіннен күн- 
делікті әрекеттер сот отырысы залдары, медициналық мекемелер (Ten Have, 
1995), полиция бөлімшелері секілді бір топ институттык, жагдайлардың ая- 
сында зерттеле бастады. Зерттеулердің бүл түрлері 1990 жылдардың басынан 
бастап да.ми түсті (Регакуіа, 2007). Олардың мақсаты -  адамдардың өздерінің 
ресми міндеттерін орындау барысында сол міндеттерғе қатысты институттар- 
ды қалыптастыру жолдарын түсіну.

Осындай институттык, жагдайларды қарастыратын дәстүрлі әлеуметтану 
зерттеулері олардың қүрылымына, формалды ережелері мен ресми процедура- 
ларына көңіл аударады. Ондағы мақсат -  олардың аясында жүзеғе асырылатын 
адам әрекетін түсіндіру. Бірақ этноәдіснама өкілдері аталған институттарда- 
ғы жағдайды түсіндіру үшін бүл сыртқы шектердің жеткіліксіз екенін айтады. 
Адамдарды бүл сыртқы күштер айқындамайды, керісінше, адамдар оларды өз
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міндеттерін орындау және соған қатысты институттарды қалыптастыру үшін 
қолданады. Адамдар тәжірибелік процедураларды күнделікті тіршілік үшін 
ғана жасамайды, сонымен катар институт аясында белгілі бір қорытынды жасау 
үшін қолданады. Мысалы, полиция бөлімшесі жинаған қылмыстық көрсеткіш 
деңгейі туралы мәлімет -  қызметкерлердің жүмыс ережелерін мүқият орын- 
дағанының жай ғана нәтижесі емес. Бұл жерде, мәселен, қылмыс қүрбандарын 
кісі өлтірушілер қатарына қосуға бола ма, жоқ па деген шешім қабылдау қажет 
болғанда, күнделікті тәжірибеге негізделе отырып орындалған толып жатқан 
процедуралар қолданылды. Осылайша берілген көрсеткіштер кәсіпқой маман- 
дардың түсіндірмелік жүмысына негіз болады, ал дәйектерді жинау -  жеке қа- 
растыруды қажет ететін тәжірибелік қызмет.

Конверсациялық талдау
Этноәдіснаманың екінші түрі -  конверсациялық талдау (Rawls, 2005a; Schegloff, 
2001 ).̂  Оның мақсаты -  «әңгімелесу аясындағы өзара әрекеттесудің іргелі қү- 
рылымдарын егжей-тегжейлі үғыну» (Zimmerman, 1988:429). Әңгімелесу эт- 
ноәдіснамалық тәсілдеменің негізгі элементі ретінде анықталады: «Әңгімеле- 
су -  тұрақты, ретті белгілерді бейнелейтін өзара әрекеттесу іскерлігі. Белгі- 
лер -  әңгімелесушілердіңталдауға болатын әрекеттерді орындауы (Zimmerman, 
1988:406; italics added). Әңгімелердің ережелері мен процедуралары болса да, 
олар айтылған сөзді анықтамайды, тек әңгімені «орындау» үшін колданылады. 
Конверсациялык талдаудың басты такырыбы -  әңгімеге бөгет болатын сырт- 
кы күштер емес, әңгімелесудің өзіне тән айтылган сөзге койылатын шектеулер. 
Әңгімелер іштей бірізді, реттелген болып келеді.

Циммерман аталған зерттеу әдісінің бес басты кағидасын бөліп көрсетеді. 
Біріншіден, әңгімелесу жайлы егжей-тегжейлі мәліметтерді жинау және тал
дау. Оған тек сөздер ғана емес, сонымен катар «мүдіріс, үзілген жер, кайта бас- 
тау, үндемеу, дем алу, жөтелу, пыскыру, күлу, күлуге ұксас дыбыстар, үндес ек- 
пін және Т.6.» кіреді. Әдетте аудиотаспаға жазылған әрекеттермен тығыз бай- 
ланысты «вербалды емес» мінез-күлыкты айтпағанда, әңгімелесудің бейнежаз- 
басы аркылы көруге мүмкін болатын әрекеттер (Zimmerman, 1988:413). Мүның 
барлығы -  көп әңгімелердің күрамдас бөлігі және акторлар колданатын әңгіме 
жүргізудің әдістемесі ретінде карастырылады (Lynch, 1999).

Екіншіден, әңгімелесудің егжей-тегжейі де катаң реттелген «орындау» деп 
үйғарылуы тиіс. Әңгімелесудің мүндай жан-жакты кырларын тек этноәдісна- 
ма өкілдері ғана ретке келтірмейді; ең алдымен, олар «әлеуметтік акторлардың 
әдістемелік әрекеттерімен ретке келтіріледі» (Zimmerman, 1988:415).

Үшіншіден, өзара әрекеттесуге жалпы алғанда және әңгімелесуге жеке ал- 
ғанда, субъектілердің орындауын сипаттайтын түрактылык, реттілік касиеттері 
тән. Этноәдіснама өкілдері әңгімелерді талдай отырып, оларды акторлардың 
когнитивті процесінен және әңгімелердің жүзеге асырылып жаткан жағдайлар- 
дың кең контекстінен ажыратуға болатын автономды сипатта карастырады.

Төртіншіден, «әңгімелесудің іргелі күрылымы оның бірізді үйымдастыры- 
луы болып табылады» (Zimmerman, 1988:422).

Бесіншіден, сәйкесінше, «конверсациялык өзара әрекеттесу барысы кезекті 
және жергілікті негізде жүргізіледі» (Zimmerman, 1988:423). Бүл жерде Цим
мерман Херитидж (1984) үсынған әңгімелесудің «мәнмәтін калыптастыра- 
тын» және «мәнмәтінді жаңғыртушы» түрлеріне меңзейді. Әңгімелер контекст
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негізінде қалыптасады, яғни кез келген уақытта айтылған сөз әңгшенщ алдың- 
ғы контексімен байланысты болады. Әңгімелесудің мәнмәтінді жаңғыртушы 
болып аталуы осы шақта айтылған сөздің алдағы мәнмәтіннің бөліғіне айнала- 
тынымен түсіндіріледі.

Әдіснамалық тұрғыдан, әңғімелерді талдаушылар оларды тосын жағдайда 
аудио және бейнетаспаларға сүйене отырып зерттеуғе бейім келеді. Осындай 
әдіс нәтижесінде зерттеуші үсынған емес, күнделікті өмір-әлемінен тікелей 
келғен ақпаратқа қол жеткізуғе болады. Зерттеуші өзінің жазбаларына ғана 
сенім артканның орнына, шынайы әңғімелесудің еғжей-теғжейіне кайта-қайта 
оралып, зерттеуіне болады. Бүл тәсіл зерттеушінің әңгімелерді жан-жақты тал- 
дауына мүмкіндік береді.

Этноәдіснама қарастырған бұл әңғімелесу тұлғааралық әрекеттесудің басқа 
барлық түрінің ірғетасы деғен ойға неғізделеді (David Gibson, 2000). Бүл өзара 
әрекеттесудің ең кең тараған формасы және кез келғен әңғімелесу «әлеуметтік 
түрғыда үйымдастырылған коммуникативтік тәжірибелер мен процедуралар- 
дың біртұтас матрицасынан қүралған» (Heritage and Atkinson, 1984:13).

Біз этноәдіснама туралы жалпы түсінік беруғе тырыстық. Деғенмен оның 
мәні теориялық түжырымдамаларында емес, эмпирикалық зерттеулерінде. 
Теория жағынан бізғе мәлімнің барлығы сондай зерттеулерден алынған. Осы- 
лайша біз оқырман этноәдіснаманың ерекшеліктерін көз алдына түсінікті дәре- 
жеде елестетуі үшін сол зерттеулердің бірқатарына жүғінеміз.

Ертеректегі кейбір мысалдар

Біз этноәдіснамалық зерттеулердің белгілі ертеректеғі мысалдарынан бастай- 
мыз. Алғашқы әдістердің кейбіреулері бүғін сирек қолданылатын немесе мүл- 
дем қолданылмайтын болса да, олардың бізғе этноәдіснама туралы айтары аз
емес.

Қалыптан тыс эксперименттер
Қалыптан тыс эксперименттерде (Jansen, 2008) адамдар әлеуметтік шынайы- 
лықты қалыптастыруда қолданатын әдістерді анықтау үшін әлеуметтік шын- 
дыққа араласады. Бүл зерттеудің неғізінде тек әлеуметтік өмірдің әдістемелік 
өндірісі ғана емес, сонымен қатар қатысушылардың мұндай әрекеттермен айна- 
лысатынын білмеғені туралы болжам жатыр. Қалыптан тыс эксперименттердің 
мақсаты -  қалыпты процедураларды бүзу, осылайша күнделікті әлем беймәлім 
жаңа қырынан байқалып, зерттелуі мүмкін. Гарфинкель (1967) өз жұмысында 
этноәдіснаманың неғізғі қағидаларын суреттейтін кездейсоқ жағдайларды, өз 
оқушыларымен жүрғізілғен қалыптан тыс эксперименттердің бірқатар мысал- 
дарын ұсынды.

Линч (1991:15) Гарфинкельдің бұрынғы жүмысынан алынған (1963) ереже 
бүзушылықтың келесі мысалын үсынады (10.1-кесте). Бұл -  әрине, tic-tac-toe 
ойыны. Белғілі ережелер ойынға қатысушыларға әр үяшыққа белғі қоюға мүм- 
кіндік береді, бірак бүл жағдайда ережелер бұзылып, белғі екі үяшықтың ара- 
сына қойылған. Егер бүл ереже бүзушылық нақты tic-tac-toe ойынында бол
са, екінші ойыншы (2-ойыншы) дүрыс орналастыруды талап етсе керек. Еғер 
бүлай орналаспаса, 2-ойыншы неліктен 1-ойыншы осындай әдеттегіден тыс
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әрекетке барғанын түсінуге тырысады. Этноәдіснамашы 2-ойыншының әреке- 
тін tic-tac-toe ойынының күнделікті әлемі қалай қайта қүрылатынын көру үшін 
зерттейді.

Тағы бір тәжірибе жасау үшін Гарфинкель өз студенттерінен үйлерінде 
15 минуттан бір сағатқа дейін өздерін сноубордистерміз деп елестетіп, сол бо- 
йынша әрекет жасауды өтінді. «Оларға өздерін сақ және сыпайы түрде ұстау- 
ға нұсқау берілді. Олар жеке қатынастан бас тартып, ресми түрде сөйлесуге, 
сөйлескен кезде ғана сөйлеуге тиіс еді» (Garfinkel, 1967:47). Көп жағдайда от- 
басы мүшелері мүндай мінез-құлықтан абдырап қалады: «Мәлімдемелер таң- 
ғалу, қобалжу, есеңгіреу, қорқыныш, уайым және ашулану сияқты сезімдерге, 
сондай-ақ отбасы мүшелерінің студенттер сараң, зейінсіз, өзімшіл, жексүрын 
немесе әдепсіз болды деген айыптарына толы болды» (Garfinkel, 1967:47). Бұл 
реакциялар адамдардың өздерін жүріс-түрыс туралы парасатты болжамдарға 
сәйкес әрекет ету қажеттігі қаншалықты маңызды екенін көрсетеді.

1 0 .1 -К Е С Т Е  •  T ic -ta c-to e  ой ы н ы н д ағы  ереж е б ұзуш ы л ы қ

Д Е Р Е К К Ө З: Michael Lynch. 1991. «Pictures of Nothing? Visual Constructs in Social Theory». Socio logica l Theory 9:15.

Гарфинкельді қызықтырғаны -  отбасы мүшелерінің осындай қалыптан тыс 
жағдайлдарға төзудің парасатты жолдарын қалай іздегені. Олар студенттерден 
өздерінің мінез-құлқына түсініктеме беруді талап етті. Өз сұрақтарында олар 
жиі аберранттық мінез-қүлықтың түсіндірмесін тұспалдады:

«Сен жұмыстан шығып кеттің бе?».

«Сен ауырып жүрсің бе?».

«Сен есіңнен адастың ба әлде шынымен ақымақсың ба?».

(Garfinkel, 1967:47)

Отбасы мүшелері мұндай мінез-құлықты өздеріне бүрыннан мәлім мотив- 
тер тұрғысынан түсіндіруге тырысты. Мысалы, студент тым көп жүмыс істеген- 
нен немесе болашақ күйеуімен жанжалдасып жүргендіктен, оғаш әрекет етеді 
деп ойлады. Мұндай түсініктемелер отбасының басқа мүшелері үшін маңызды, 
өйткені бұл жағдайда түсініктемелер оларға өзара әрекеттесу әдеттегідей дами- 
тынын сезінуге көмектеседі.
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Егер студент осындай түсініктемелерді мойындамаса, отбасы мүшелері кі- 
нәлі адамнан оқшаулануға, оны айыптауға немесе одан кек алуга тырысады. 
Күрделі эмоциялар студент өз кінәсін мойындамай, тәртіпті қалпына келті- 
ру әрекетінен бас тартқан жағдайда пайда болды. Отбасының басқа мүшелері 
тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін қарқынды мәлімдемелер мен әрекеттер ка
жет деп санады:

«Оған бола күйзелме, оның ылғи ссылай істейтін әдеті емес пе?!».

«Сен неге осы біздің отбасымыздың берекесін кетіріп, ылғи алауыздық
тудырасың?».

«Мен сеніц осы к,ылыгыцнан әбден мезі болып біттім, егер анаңа лайықты
карай алмасаң, онда кеткенің дүрыс!».

(Garfinkel, 1967:48)

Соңында студенттер эксперименттің мән-жайын өз отбасыларына түсіндір- 
ді, сөйтіп бүрынғы үйлесімді карым-катынас кайта калпына келді. Алайда кей- 
бір жағдайда көңіл кірбіңі сакталып калды.

Қалыптан тыс эксперименттер адамдардың күнделікті өмірін калай рет- 
тейтінін суреттеу үшін жүргізіледі. Бұл эксперименттер әлеуметтік шындык- 
тың түрактылығын көрсетеді, өйткені субъектілер (немесе жәбірленушілер) 
бүзылған процесті калыпка келтіру үшін жылдам әрекет етеді, яғни жағдай- 
ды әдеттегі көзкараспен түсіндіруге тырысады. Адамдардың осындай әдет- 
тен тыс жағдайлардағы киындыктарды шешу жолдары олардың күнделікті 
өмірдегі мәселелерді калай шешетінінен көп сыр аңғартады (Handel, 1982). 
Бүл эксперименттер жеткілікті түрде зиянсыз болып көрінгенмен, олардың 
жиі жоғары эмоциялы реакциялар тудыратыны анык. Бүл экстремалды реак- 
циялар адамдарға күнделікті, парасатты істермен айналысу каншалыкты 
маңызды екенін көрсетеді. Қалыптан тыс жағдайға деген реакцияның кейде 
өте төтенше болғаны соншалыкты -  Хью Меган мен Хьюстон Вуд олардың 
колданылуы туралы былай ескерткен: «Мүдделі түлғаларға калыптан тыс 
жагдайларга катысты ешкандай жаңа зерттеулер жүргізбеуге катан ескерту 
жасалынады» (1975:113).

Гендерлік мэселе

Кез келген жыныс, ер немесе эйел болсын, биологиялык түрғыдан негізделге- 
нін теріске шығаруға болмайтындай көрінеді. Адамдар өздерінің биологиялык 
табиғатына тән мінез-кұлыктары аркылы танылады. Адамдар әдетте өздерінің 
гендерлік рөлін орындаушылар ретінде карастырылмайды. Керісінше, жыныс- 
тык айырмашылык -  бүл накты түрде керекті әрекеттерді орындау; адамдар 
өз жынысына сәйкес белгілі бір дағдымен сөйлесіп, әрекет етуі тиіс. Дегенмен 
еркек немесе әйел болып көріну үшін бір нәрсені жасауы немесе сөйлеуі міндет- 
ті емес деп саналады. Этноәдіснама гендерлік мәселені зерттеп, кейбір ерекше 
нәтижелерге кол жеткізді (Stokoe, 2006).

Этноәдіснамалык көзкарасты Гарольд Гарфинкельдің (1967) осы бағдар- 
лаудың тиімділігіне катысты казіргі классикалык мысалынан байкауға болады.
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1950 жылдары Гарфинкель Агнес есімді адаммен кездесті, ол, сөзсіз, әйел бо- 
лып көрінді.^ Сырт ажарында бір мін жоқ, идеал, пропорциялар әдемі үйлескен, 
шын сымбатты еді. Бет-әлпеті сұлу, терісі үлбіреген, бетінде бір тал түк жоқ, 
қастары керілген, ерніне далап жағып алған. Оның әйел екені даусыз. Әлде 
олай емес пе? Гарфинкель Агнестің ешқашан әйел болмағанын анықтады. Шын 
мәнінде, екеуі жолыққан кезде Агнес өзінің еркектің мүшесін алып тастап, ор- 
нына әйелдің жыныс мүшесін салдыру үшін дәрігерлерге операция жасатқалы 
жүр екен (ақыр соңында өз дегеніне жетті). Агнестің дүниеге ер бала болып 
келгені анықталды.

16 жасқа толғанға дейін барлық өлшем бойынша үл болып саналды. Дәл осы 
жасында тосын бір нәрсе сезіліп, Агнес үйден қашып, қыз сияқты киінуге кіріс- 
ті. Көп үзамай ол әйел секілді киіну де жеткіліксіз екенін түсінді. Әйел сияқты 
сезіну үшін өзін әйел секілді цстаут тура келді. Әрекет етуді үйренуге тырыс- 
ты. Ақыры, осы қимылдарды үйренді, нәтижесінде әйел болып көріне бастады 
және өзін солай сезінді. Гарфинкель Агнеске қоғамдағы әйел секілді жүмыс іс- 
теуге мүмкіндік берген тәжірибелерге қызығушылық танытты. Мүндағы басты 
ұғым -  біз жай ғана ер немесе әйел болып тумаймыз, біз ер немесе әйел ретінде 
көрінуге мүмкіндік беретін көпшілік мақұлдаған әрекеттерді үйреніп, күнде- 
лікті қолданамыз. Біз осы әрекеттерді үйрену арқылы ғана әлеуметтік мағына- 
да ер адам немесе әйел боламыз, Осылайша, тіпті тіркелген мәртебе деп сана- 
латын гендер секілді санаттар да белгілі бір әрекеттер жиынтығын орындау деп 
түсіндіріледі.

Конверсациялық талдау

Енді біз этноәдіснамадағы зерттеудің басты түрі -  конверсациялық талдау- 
ға көшеміз. Әңгімелесуді талдаудың мақсаты -  әңгімелесуді үйымдасты- 
рудағы өзінен-өзі түсінікті тәсілдерді зерттеу. Әңгімелесуді талдаушылар 
баяндамашылар мен тыңдаушылар арасындағы қарым-қатынасқа емес, әң- 
гімедегі пікірлердің қарым-қатынасына алаңдайды (Sharrock and Anderson, 
1986:68).

Телефон арқылы әңгімелесу: Идентификация және тану
Эммануил А. Щеглофф (1979) телефонмен әңгімелесуді бастау жолдарына 
катысты ӨЗІНІҢ зерттеуінде әлеуметтік қарым-қатынастың реттелген сипатын 
түсінуге тырысады:

«Менің әріптестерім және өзім айналысатын жүмыс... әңгімелесу 
мен өзара әрекеттесуді қүрайтын реттелген қүбылыстарды анык,- 
тау және сипаттаумен, сонымен қатар осы қүбылыстарды тудыра- 
тын жцйелік цйымдарды бейнелеуге деген қызығушылықпен тығыз 
байланысты».

(Schegloff, 1979:24, italics added)

Бүл қызығушылықөзараәрекеттесудін аясындағы әртүрлі реттелген қүбы- 
лыстарды, мысалы, әңгімелесу кезегін үйымдастыру және адамдарға әдетте-
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гі әңгімелесу рәсіміндегі қалыптан тыс жағдайларды реттеуге көмек беретін 
тәсілдерді қамтиды. Әңгімелесудің жалпы құрылымына, оның ішінде ашу, 
жабу және уақытылы қайталанатын ішкі реттілікке қызығушылық бар,

Осыған байланысты Щеглофф телефон арқылы әңгімелесуді «... қысқаша 
айтқанда, әңгімелесудің алдын ала қалыптасқан құрамдас бөліктерін ұсынуға, 
кескіндеуге, қабылдауға, қабылдамауға, өзгертуге болатын орын» деп қарас- 
тырды (1979:25). Телефонмен тындалатын әңгіменің бетпе-бет әңгімелесуден 
еш айырмашылығы жоқ болса да, қатысушыларға визуалды байланыс жетіс- 
пейді. Щеглофф телефонмен әңгімелесудің бетпе-бет әңгімелесуде табылмаган 
бір элементіне -  визуалды байланысы жоқ тараптардың бір-бірін анықтап, та- 
нуының реттілігіне -  ерекше назар аударды.

Щеглофф телефон арқылы ағынан жарылу әдетте өте қарапайым және стан- 
дартталған деп санады:

А: -  Алло?

Ә: -  Шэрн?

А: -  Сәлем!

(Schegloff, 1979:52)

Бірақ кейбір әңгімелесу «идиосинкратикалық болып көрінеді және естіледі: 
бұл -  өте шебер қойылым» (Schegloff, 1979:68):

A: -  Алло.

Ә: -  Алло, Марджи?

А: -  Иэ.

Ә: -  Хммм... БІЗ сурет өнерімен, антиквариатпен шұғылданудамыз.

А: -  Дүрыс.

Ә: -  Эм, мхм-ммм.

А: -  Хм, хм, хм.

Ә: -  Мх! Мхм...

А: -  Хм.

Ә: -  Баска біреудің керек емес құралдарын ұстап тұрмын.

А: -  У! Хм, хм.

Ә: -  Бұл, бұл үшін кешірім сүраймын, мен оны көрмедім.

(adapted from Schegloff, 1979:68)
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Мұндай әңгіменің кәдімгі әңгімелерден өзгеше өрбуі мүмкін болса да, ұйым- 
дастырусыз іске аспайды. Олар «екі жақтың белгілі бір жағдайларға бейімдел- 
ген, жүйелі реттілік үйымдастыруымен жасалады» (Schegloff, 1979:68). Мыса- 
лы, біз Ә-нің кейбір қарызға алған қүралдарын тым үзақ үстағанына кешірім 
сұрау үшін қоңырау шалып түрғанын түсінбегенімізше, алдыңғы сүхбат мүлде 
түсініксіз болып қалады. Ә мүны қалжыңға айналдырады (бояу, антиквариат) 
және тек соңында ғана екеуі күлген кезде кешірім сүралады.

Щеглоффтың қорытындысы бойынша, «өзіндік ерекшеліктерді қамтитын 
формалды қүрылымды жергілікті ерекшеліктерден ажыратып алу үшін» өте 
ерекше жағдайларды да зерттеу керек (Schegloff, 1979:71).

Күлдіру
Гэйл Джефферсон (1979; see also Jefferson, 1984) әңгіме барысында адам қай 
кезде күлу керегін қалай білетіні туралы мәселені қарастырды. Қарапайым 
көзқарас бойынша, күлкі -  бүл әңгіме немесе өзара әрекеттесу кезіндегі өз-өзі- 
нен туындайтын ерікті әрекет. Алайда Джефферсон сөйлеудің бірнеше негізгі 
қүрылымдық сипаттамалары екінші таранты күлдіруге арналғанын анықтады. 
Біріншісі -  сөйлеушінің сөзінің соңында болатын күлкі:

Дэн: -  Менің ойымша, мұның мүлдем қисынсыз. Сені нашақор деп айт- 
қанымды естідің бе?... Хех, хех.

Долли: -  Хех, хех, хех.

(adapted from Jefferson, 1979:80)

Джефферсон мәлімдеген екінші қүрылғы -  әңгімеге ілескен күлкі, мысалы, 
әңгіменің ортасында:

А: -  Олай жасамағанымды өзің де білесің... өзің білесің.

Ә: -  Сайтан алғыр, білесің емес пе, менің қойғанымды (ха-ха).

А: -  Иәә, иә, ха-ха.

(adapted from Jefferson, 1979:83)

Осы мысалдардан кейін Джефферсон (1979:83) күлкінің пайда болуы үйым- 
дастырылған сипатта болады деген корытындыга келді.

Джефферсон күлу туралы шешім қабылдауға ғана емес, күлуге шақыру- 
дан бас тартуға да қызығушылық танытты. Ондай сәттен кейін үндемей түру 
жеткіліксіз, одан бас тартқанын көрсететін нақты белгі қажет деп тапты. Егер, 
мысалы, біреу күлуден бас тартса, баяндамашының күлкісі келе бастаған сә- 
тінен тақырыпты елеулі түрде талқылау стратегиясын бастау тиімді. Филлип 
Гленн (1989) әртүрлі әңгіме барысындағы ортақ күлкінің бастамасын зерт- 
теді. Гленнің айтуынша, екіжақты өзара әрекеттесу кезінде сөйлеуші әдетте 
бірінші болып күледі, көпжақты қарым-қатынаста сөйлеушіден өзге біреу ал- 
ғашқы болып күле бастайды. Екіжақты қарым-қатынаста сөйлеуші іс жүзінде 
өз айтқанына өзі күлуге мәжбүр болады, себебі бүл функцияны орындай ала-
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тын басқа бір ғана адам бар. Алайда көпжақты өзара әрекеттесу кезінде бірінші 
болып күле алатын баска адамдар бар екені сөйлеушіге бірінші болып күлмей-ак 
қоюға мүмкіндік береді.

Қол соқтыру
Джон Херитидж бен Дэвид Грейтбетч (1986) британдық саяси баяндамалар- 
дың риторикасын зерттеді (J, Maxwell Atkinson [1984a, 1984b] әзірлеген жү- 
мысынан алынған) және спикерлердің қол шапалақтату тәсілдерін ашты. Олар 
қол соқтыру «сөзбен құрылған мәлімдемелер мен (а) сөйлеу материалдарын 
қоршаған ортаға қарай ерекше бөліп көрсетуге және (б) осы хабарламаға ар- 
налған нацты аяцтау нуктесін жобалауга арнап» жасалады деп мәлімдейді 
(Heritage and Greatbatch, 1986:116). Ерекше назар аудару тыңдаушыларға ша- 
палактаудын орынды екенін меңзейді және накты аякталу нүктесінің койыл- 
ғанын алдын ала ескерту аудиторияға азды-көпті кол шапалактауды косылып 
бастауға мүмкіндік береді. Британдык саяси баяндамаларды талдау барысында 
Херитидж бен Грейтбетч жеті негізгі риторикалык кұрылғыны айкындады:

1. Қарама-кАрсылык,: мысалы, саясаткер: «Согыска тым коп нэрсе жүм- 
салады... бейбітшілікке тым аз жүмсалады» деп карсы сөйлеуі мүмкін. 
Мұндай мәлімдеме кызу колдау тауып, шапалак үрғызады. Өйткені баса 
назар аудару үшін акцент бірінші болып жағымсыз үғымға, одан кейін 
жағымды үғымға түсірілген. Сондай-ак аудитория мәлімдеменің екінші 
жартысын толыктай аякталған бірінші жартысымен сәйкестендіре оты- 
рып, кашан кол шапалактау керек екенін болжай алады.

2. Тізім: саяси сүрактардың әдетте жиі колданылатын үш бөліктен түратын 
тізімі -  аудитория күтетін негізгі жолдауға баса назар аудару және коры- 
тынды сөздермен камтамасыз ету.

3. Ойжцмбак,тың шешімі: мүнда саясаткер бірінші кезекте аудиторияға ой- 
жұмбак ұсынады, одан кейін оның шешімін үсынады. Бүл мәселені ко- 
сарлап ұсыну ерекше назар аудартады және аудитория шешімнің соңын- 
да мәлімдеменің аякталуын күте алады.

4. Атау -  екпінді мәлімдеме: мұнда саясаткер мәлімдеме жасауды ұсынады, 
содан кейін оны мәлімдейді.

5. Комбинация: бұл тізімде көрсетілген екі немесе одан да көп кұрылғылар- 
ды пайдалануды камтиды.

6. Позицияны цабылдау: бұл спикер катты уайымдайтын жағдайлардың 
бастапкы сипаттамасын камтиды. Алайда бірінші кезекте ол маңыз- 
ды емес күйде ұсынылады. Тек соңында ғана спикер өз позициясын 
ұсынады.

7. Қозёау салу: бүл аудитория белгілі бір хабарламаға жауап бермегенде 
пайда болады. Спикер, мысалы, негізгі идеяны кайталау аркылы кол ша- 
палактауға белсенді түрде козғау сала алады.



4 2 0  II бөлім • Қазіргі заманғы әлеуметтану теориясы: негізгі мектептер

Херитидж бен Грейтбетч зерттеген саяси партия конференцияларында бұл 
жеті құрылғы жалпы қол шапалақтаудың үштен екі бөлігінен сәл көбін құрады. 
Жеті құрылғының ішінде контраст (шапалақтаудың төрттен біріне ие болды) 
ең көп қол шапалақтауға ие болтан формат болды. Спикердің хабарламаны 
жеткізу тәсілі («интонация, уақыт және қимыл») де маңызды (Heritage and 
Greatbatch, 1986:143). Ақырында, Херитидж бен Грейтбетч: «жеті құрылғы сая
си сөйлеумен тана шектелмейді, сонымен қатар жарнамалық ұрандарда, тазет 
редакцияларында, тылыми мәтіндерде және т.б. кездеседі», -  деп көрсетеді. 
Шын .мәнінде, олар бұл құрылтылардың өз тамыры бар екенін және күнделікті, 
табити сөйлесу әрекеттерінде кездеседі деп түжырымдайды. Біз күнделікті осы 
кұралдарды өзара қарым-қатынас жасайтын адамдарта оң ықпал ету үшін кол- 
данам ыз деп тұспалданады.

Мінберден қуу

Кейінірек және параллельдік зерттеу жүмыстарында Стивен Клейман (1993) 
жүрт алдында сөйлеу мәнмәтінінде мінберден қууды мақұлдамаудың белтісі 
ретіиде қарастырды. Қол соқтыру аудиторията сөйлеушіге еркін көсілуте мүм- 
кіндік берсе, мінберден қуу -  дисаффиляция актісі.

Қол шапалақтау және айқайлап наразылық білдіру сияқты жауаптардың екі 
нетізті жолы бар: жеке шешім қабылдаудың нәтижесі және аудитория мүше- 
лерінің мінез-құлқының өзара мониторинтінің нәтижесі. Алдыңты зерттеулер 
қол шапалақтаудың басталуында жеке шешімдер қабылдау басым екенін көр- 
сетті. Шешімді, негізінен, жалтыз адам қабылдайтындықтан, жақсы айтылтан 
сөзден кейін дереу шапалақ естіледі.

Сондай-ақ жеке шешім қабылдаумен сәйкес, қол соту бірінші секундтарда- 
ты қарқынды эсер кезінде пайда болады. Отан коса, алдыңты бөлімде көрсетіл- 
гендей, спикерлер аудитория мүшелерін кол шапалактаута шепіім кабылдаута, 
содан соң кол сотудың өзіне шакыру үшін танымал тәсілдерді колданады.

Детенмен мінберден куу жеке шешім кабылдаудан төрі өзара мониторинттің 
нәтижесі болып саналады. Әдетте орынсыз сөздер мен мінберден куудың ара- 
сында айтарлыктай уакыт кідірісі болады. Етер мінберден куу бірнеше адамның 
тәуелсіз шешімдер кабылдауының нәтижесі болса, онда ол кол шапалактау ар- 
кылы бірден іске асар еді. Уакыт кідірісі аудитория мүшелері мінберден куу 
орынды екенін шешпес бұрын, баскалардың мінез-кұлкына мониторинг жасал- 
танын көрсетеді. Мінберден куудың басталуы көбінесе аудитория әрекетінің 
алғышарты болады.

Мысалы, аудитория спикерге катысты наразылыктарын «түрлі вокализа- 
циялар -  өздері арасында сыбырласу, сөйлесу, айкайлау немесе спикерді мазак 
кылу аркылы білдіреді...'* Нәтижесінде шығатын дыбысты «сыбдыр», «ызың» 
немесе «уіл» деп сипаттауға болады (daym an, 1993:117). Аудитория бүл ды- 
быстарға мониторинг жасайды, олар мүшелерге аудиторияның айтылған сөзді 
кабылдамауға бейім екенін көрсетеді. Аудитория мүшелері өздерін еркін сезі- 
неді, өйткені олар жалтыз болмайтынына сенеді және аудиторияның баска мү- 
шелері жактырмай кала ма деп кауіптенбейді.

Әрине, егер тәуелсіз шешім кабылданбаса, онда алташкы көріністер кайдан 
шығады деген сұрак туындауы мүмкін. Клейман мұнда тәуелсіз шешім кабыл- 
даудың белгілі бір дәрежесі бар деп сенеді. Жеке шешімдер кабылдау алғашкы 
көріністер негізінде туындайды, себебі мінез-кұлыктар (мысалы, көршілер-
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мен жеке сыбырласу, өз-өзімен сөйлесу [мысалы, «қол соғу]) жеке құбылыс 
болып саналады жэне наразылык білдіруге қарағанда, аудиторияның қалған 
бөлігінің жақтырмаушылығына аз ұшырайды. Осындай әрекеттердің орынды- 
лығын анықтау үшін аудиторияға бақылау жасаудың кажеті аз немесе мүлде 
қажеті жоқ.

Клейман үжымдық қол шапалақтау және мінберден қуу күнделікті жүріс- 
түрыстағы келісім мен келіспеушілікке өте үқсас деген қорытындыға келеді. 
Екі жағдайда да, «келісімдер дер кезінде, сөзсіз, болуға бейім және арнайы тү- 
сіндірме немесе есепке алуды талап етпейтін қүбылыс ретінде қарастырылады. 
Ал қайшылықтар, керісінше, әдетте кешіктіріліп квалификацияланады және 
есепке алынады» (daym an, 1993:125). Бұл ұқсастық «қол соғу мен мінберден 
қуу жалпы сөйлесуге қатысатын үйымдық және институттық қүрылымдар мен 
нормалар ғана емес, өмірдің барлық салаларын қамтитын жалпы өзара іс-қи- 
мыл принциптерімен түсіндіріледі» деген қорытындыға алып келеді. «Адам- 
дардың мінез-қүлқының жалпы принциптері» -  өзара әрекеттесу тәртібінің 
бір бөлігі, ол «әлеуметтік институттың өзіндік ерекше түрі, өзінің байырғы 
үйымдастырушылық қасиеттері мен дәстүрлі әрекеттері арқылы көптеген бас
ка қоғамдық институттардың негізін қүрайды» (daym an, 1993:127). Басқаша 
айтқанда, әңгіме сарапшылары айқындаған негізгі қағидалар бізге көпшілік 
алдында сөйлеуге оң (қол соғу) және теріс (мінберден куу) жауаптарды түсі- 
нуге мүмкіндік береді.

Сөйлем және баяндаудың интерактив түрде пайда болуы
Чарльз Гудвин (1979) «сөйлемдер болып жатқан өзара карым-қатынас процесі- 
нен оқшауланып қарастырылуы мүмкін» деген дәстүрлі лингвистикалық бол- 
жамға наразылық білдірді. Оның пікірінше, «сөйлемдер әңгіме арқылы пайда 
болады» (С. Goodwin, 1979:97). Өйткені «спикер өз сөйлемінің мағынасы сол 
сәтте тыңдаушыға түсінікті болу үшін оны айту барысында кайта күра алады» 
(С. Goodwin, 1979:98; italics added).

Спикерлер сөйлеп жаткан кезде тыңдаушыларға катты көңіл бөледі. Себе- 
бі тыңдаушылар ауызша, мимикалык түрде немесе дене козғалысымен жауап 
кайтарады, спикер сөйлемді осы реакцияларға сай түзетеді. Реакциялар спи- 
керге өз үйғарымынын кабылданғаны немесе кабылданбағанына карай шешім 
кабылдауға не болмаса сөйлемнің кұрылымын өзгертуге мүмкіндік береді. 
Гудвин белгілі бір сөйлем тізбегіндегі болған кейбір өзгерістерді сипаттады: 
«Джонның сөйлемінің өрістетілген мәні екі рет кайта калпына келтірілді, оған 
жаңа сегмент косылды, ал, екіншісі, ол пайда болғанға дейін жойылып, бірак 
баска сегментке ауыстырылды» (1979:112). Баскаша айтканда, сөйлемдер -  
бірлескен процестердің өнімдері.

Мандельбаум (1989) әңгімелердің интерактив пайда болуын зерттеді. Ол 
аудиторияны әдеттегідей пассивті емес, әңгіменің «бірлескен авторы» ретін- 
де карастыруға болатынын дәлелдеді. Гудвин сөйлемдердің интерактив түрде 
пайда болуын талдаса, Мандельбаум аудитория мүшелерінің әңгімелесу бары
сында окиғаны өзгерту үшін автормен бірге жүмыс істеуге мүмкіндік беретін 
ресурстары бар екенін атап көрсетті. Аудитория әңгімеші сұхбат барысында 
үстем бола алатындай етіп, кезек-кезек сөйлесуді токтата түруға мүмкіндік бе- 
реді. Аудитория мүшелері «аха» және «мм, хм» сиякты одағайларды пайдалану 
аркылы түсініп жаткандарын көрсете отырып, әңгімеге дем береді. Сонымен
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қатар аудитория оқиғадағы кейбір мәселелерді «түзетуі» мүмкін, осылайша 
оны одан әрі байыпты қылып өрістетуге мүмкіндік береді. Бұл пікірталастың 
мақсаты үшін ең маңыздысы аудитория әңгімеге араласып, оны жаңа бағытта 
өрбітуі мүмкін. Осылайша, шын мәнінде, баяндалатын оқиға, сөйлемдер мен 
әңгімелер сияқты әңгімелесу өнімдері болып табылады.

Сөйлесу және үнсіз әрекеттердің интеграциясы
Әңгімелесуді талдаушылар сөйлесуге, ал басқа этноәдіснамашылар үнсіз әре- 
кеттерге ерекше назар аударды. Кейбір зерттеушілер дауысты және үнсіз әре- 
кеттердің интеграциясын талдау үшін бейнетаспалар мен фильмдерді пайдала- 
нады. Чарльз Гудвин (1984), мысалы, екі жұптың кешкі астағы бейнетаспасын 
қарастырды. Дауысты және үнсіз әрекеттер арасындағы қарым-қатынастың 
бір түйінді тетігі -  кешкі аста әңгіме айтып жатқан адамның дене қимылы 
(бұл жағдайда Энн);

«Энн екі қолын қыса үстап, шынтақтарын үстелге тіреген күйі алдына ка
рай еңкейіп, өзі әңгімелесіп отырған Бэтке қарады. Осы дене қимылымен 
спикер өзінің сүхбаттасына толык ден койып, ештеңеге алаңдамай әңгі- 
меге жан-тәнімен кірісіп кеткенін көрсетеді. Демек, дене кимылы... сөй- 
леу процесі жүріп жатквнын визуалды түрде көрсету болып табылады».

(С. Goodwin, 1984:228)

Жалпы айтканда, Гудвин былай деп корытындылайды; «Энн әңгімесі тек 
сөйлеуімен ғана емес, сонымен катар дене кимылы мен іс-әрекетін ұйымдасты- 
руы аркылы да көрінеді» (1984:229).

Гудвин карастырған тағы бір үнсіз әрекет — бұл сөйлесуге катысты көзкарас:

«Спикер сүхбаттасып отырған адамға караған кезде ол да оган карау 
керек. Спикер әңгімелесушінің өзіне карамай отырғанын көрген кезде 
ереженің бұзылганын байкайды, ондай жағдайда олар әнгімелерін кайта 
бастайды немесе фразалык үзілістер жасайды. Бүл фразалык үзілістер 
ережелердің бұзылып жатканын көрсетеді, оған коса бұл сөйлеу кезін- 
дегі бұзылу сәттерін белгілеп, тыңдаушыны көз салуға шакыру аркылы 
жағдайды дүрыстайды. Мәселен, фразалык үзілістерден кейін карамай 
отырған сүхбаттастар көздерін спикерге түйістіре бастайды».

(С. Goodwin, 1984:230)

Дене кимылы мен көзкарас — бұл дауыстык әрекеттермен тығыз байланыста 
болатын көптеген үнсіз әрекеттердің ішіндегі тек екеуі ғана.

Үялшақтықты білдіру (және өз-өзіне сенімділік)
Біз үялшактык пен өз-өзіне сенімділікті психологиялык ерекшеліктер ретінде 
карастыруға бейімбіз, бірак Филип Мэннинг пен Джордж Рэй (1993) диалог 
кездесулерге ыкпал ететіндіктен, олар біз «жасайтын» эрекет екенін көрсету- 
ге тырысты. Б ІЗ  бейтаныс адамдармен танысу кезінде пайдаланатын әдеттегі
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бірқатар процедуралар бар, ұялшақ және өз-өзіне сенетіи адамдар әлеуметтік 
жағдайларға қатысты, әртүрлі тәсілдермен болса да, осы процедураларды өз- 
гертеді. Осылайша ұялшақ және өз-өзіне сенімді адам әртүрлі әңгімелесу стра- 
тегияларын қолданады.

Мэннинг пен Рэй колледж студенттері арасында зерттеулер жүргізді. Олар 
10 ұялшақ және 10 өз-өзіне сенімді диаданың арасындағы қарым-қатынасты 
бейнетаспаға жазып транскрипциялады. Біз бәріміз «сөйлесу жағдайы» жайлы 
айтамыз, яғни біздің қоршаған ортамыз жайлы, бірақ үялшақ адамдар бұл тура- 
лы өз-өзіне сенімді адамдарға Караганда әлдеқайда көбірек сөйлеседі. Төменде- 
гі мысалды қараңыз:

А: -  (щ лкі) Микрофон.

Ә: -  Бізді таспаға түсіріп жатыр.

А: -  Солай сияқты.

Ә: -  Ха.

А: -  Жарайды.

Ә: -  Олар біздің қаншалықты дірілдеп түрғанымызды түсіріп жатыр ғой
деп ойлаймын (кулкі).

А: -  Білемін.

(Manning and Ray, 1993:182)

Мэннинг пен Рэй үялшақтар өз-өзіне сенімділер сияқты сөйлесудің басында 
әңгімеге екі жарым есе жиі қатысатынын анықтады. Сонымен қатар ұялшақ- 
тардың әңгімесі жараспаған кезде қоршаған жағдай жайлы әңгімеге қайтып 
оралуы өзіне сенімділерден гөрі сегіз есе көп болады. Мэннинг пен Рэй былай 
қорытындылайды: «Біздің ойымызша, үялшақ қатысушылар қоршаган жағдай 
жайлы әңгімені күн райы туралы пікірталасқа үқсас, «қауіпсіз» тақырып ре- 
тінде қолданды. Керісініііе... өз-өзіне сенімділер қоршаған жағдай жайлы әңгі- 
мені тығырық деп санап, оған жоламауга тырысты» (1993:183). Оның орнына 
өз-өздеріне сенімі жоғары адамдар бір-бірімен танысып, әңгіме тақырыбына 
(тақырыпқа дейінгі реттілік) бірден кірісіп кетеді. ¥ялшақ қатысушылар мүн- 
дай әрекеттен қашқақтайды, ал өздеріне сенімді адамдар бір-біріне жауап беріп, 
тақырыпты одан әрі тереңдете түседі.

Мүндағы негізгі мәселе -  әңгімедегі осы және басқа да айырмашылықтар 
психологиялық ерекшеліктердің негізінде жатқан симптомдар ма немесе үял- 
шақтық пен өз-өзіне сенімділік әртүрлі әңгімелесу рәсімдері болып табыла ма 
деген сұрақ төңірегінде туындайды. Мэннинг пен Рэйдің (1993:189) этноәдіс- 
намалық талдаудың келешегіне ден қоя отырып, соңғы көзқарасты қолдамай- 
тыны айтпаса да түсінікті.

Институттарды зерттеу

Осы тараудың басында айтылғандай, бірқатар этноәдіснамашылар әртүрлі 
әлеуметтік институттардағы әңгіме мен өзара әрекеттесуді зерттеуге қызы-

29-253
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ғушылық танытты. Бұл бөлімде осындай жұмыстың бірнеше мысалдарын 
қарастырамыз.

Жұмысқа қабылданардағы сұхбат
Кейбір этноәдіснамашылар өз назарларын еңбек қатынастары әлеміне аудар- 
ды. Мысалы, Баттон (1987) жұмысқа тұру кезіндегі сұхбаттарды зерделеді. 
Оның сұхбатты жүйелі, қарқынды әңгіме және «осы жағдайдағы тараптар- 
дың бағытталған тәжірибесінің жетістігі» ретінде қарастыратыны таңғалар- 
лық емес (Button, 1987:160). Осы зерттеуде қозғалған бір мәселе, сұхбат алу- 
шының жауап алғаннан кейінгі әрекетіне байланысты: сұхбат беруші сұраққа 
қайта оралып, жауабын түзеуге мүмкіндік бермеу үшін сүхбат алушы не істеу 
керек? Біріншіден, сүхбат алушы сүхбаттың түтастай аяқталғанын айта алады. 
Екіншіден, сүхбат алушы әңгіме бағытын өзгертетін басқа сүрақ коюы мүмкін. 
Үшіншіден, сүхбат алушы сүхбат берушіге бүл жауапқа қайта оралуға тыйым 
салатындай әрекет жасай алады.

Баттон жүмысқа тұру кезіндегі сұхбаттардың неліктен іскерлік әңгімелесу- 
ге жататынын ойлады. Ол «бүл есіктегі ілулі белгі немесе адамдардың жиыны 
емес» деп тұжырымдайды. Бүл «белгілі бір жағдайдың сүхбат ретінде айқын- 
далуы үшін адамдардың жеке әрекеті мен олардың өзара әрекеттесуін қалай 
ұйымдастыратыны және қалай қүрылымданатынымен байланысты болып ке- 
леді» (Button, 1987:170). Осылайша, өзара әрекеттесу мен әңгіменің сипаты іс- 
керлік сүхбатты анықтайды.

Жоғары деңгейдегі келіссөздер
Андерсон, Хьюз және Шаррок (1987) кәсіпкерлік сала басшылары арасында- 
ғы келіссөздердің сипатын зерттеді. Осындай келіссөздер туралы олардың же- 
тістіктерінің бірі -  келіссөздердің қаншалықты ақылға қонымды, дербес және 
бейтараптығында:

«Барлығы ойластырылған, өлшенген, ақылға қонымды жолмен жүзеге 
асырылады. Олардың әрекеттерінде бірде-бір жеке жалған сенім болмай- 
ды немесе жоспарланбайды. Бүл жай ғана олардың айналысатын ісі; бүл 
олардың жүмыс күнінің бөлігі... Конфликт, келіспеушіліктер мен даулар 
әрдайым назарда және бақыланады. Егер мәміле осы жолы жасалмаса, 
онда солай болғаны».

(Anderson, Hughes and Sharrock, 1987:155)

Өзара әрекеттесудің бұл түрі бизнес әлемі туралы көп нәрсе айтады.
Бір қызығы, Андерсон, Хьюз және Шаррок іскерлік әлемде болып жатқан 

нәрселердің күнделікті өмірдегі нәрселерден еш айырмашылығы жоқ деп сен- 
діреді. Біз көптеген әлеуметтік қарым-қатынастарымызда өзімізді жоғарыда 
сипатталған кәсіпкерлік басшылары сияқты үстаймыз. «Бизнес әлеуметтік 
өмірден оқшауланған бөлікте жүзеге аспайды. Екеуі бір-бірімен тығыз әрі үз- 
діксіз байланыста» (Anderson, Hughes and Sharrock, 1987:155).
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Төтенше жағдайлар қызметіне хабарласу
Уэйлен мен Циммерман (1987) төтенше байланыс орталықтарына түскен те
лефон қоңырауларын қарастырды. Мұндай қоңыраулардың мәнмәтіні теле- 
фонмен әңгімелесу кіріспесінің қысқаруына әкеледі. Қалыпты телефон әңгіме- 
лерінде біз әдетте шақыру-жауап, сәйкестендіру, сәлемдесу және «хал-жағдай 
сұрау» деген реттілікті таба аламыз. Алайда төтенше қоңырауларда кіріспе бө- 
лім қысқарып, таиу, сәлемдесу және «хал-жағдай сұрау» процедуралары әдетте 
жоқ. Төтенше телефон қоңырауларының тагы бір қызықты аспектісі -  қалыпты 
әңгімелесу барысында елеусіз қалдырылатын кейбір кіріспе шараларының өте 
байсалды қаралуы:

«Бұл -  диспетчер жауап бергеннен кейін қоңырау шалған адамның желі- 
ден үзілуі немесе желідегі үнсіздік немесе иттердің үруі, арттағы дауласу 
мен айғай немесе өрт сигналы сияқты дыбыстары бар жағдайлар. Желіде 
тікелей әңгімелесудің жоқтығына қарамастан, диспетчерлер бастапқы- 
да бүл оқиғаларды көмекке мүқтаждық көрсеткіштері және осылайша 
функциялық немесе виртуалды көмек сүрау ретінде қарастырады».

(Whalen and Zimmerman, 1987:178)

Төтенше телефон әңгімесінің ерекшеліктері қалыпты әңгімелесу қүрылы- 
мына осы және басқаша бейімделуді қалыптастырады.

Уэйлен, Циммерман мен Уэйлен (1988) зерттеулеріне сәйкес, олар жедел 
жәрдем қызметінің кешігіп жіберілуі мен әйел өліміне қатысты төтенше жағдай 
кезіндегі шынайы телефон әңгімесін қарастырды. Бүл жағдайда бүқаралық ақ- 
парат қүралдары диспетчерді кінәлауға бейім болды, бірақ Уэйлен, Циммерман 
мен Уэйлен бүл мәселені нақты жедел телефон әңгімесінің табиғаты арқылы 
бақылады:

«Біздің талдауымыз әңгіме барысында қатысушылардың болған жағдай- 
ға қатысты тіпті басқаша түсінікте болған және болуы мүмкін жағдай 
жайлы әртүрлі болжам болғанын анықтады. Өзара әрекеттесу барысын
да қоңырау шалушы мен медбике-диспетчердің (және оның жетекшісі- 
нің) әңгімесі сәйкессіздікті тереңдетуге бағытталды. Бүл сәйкессіздіктер 
қатысушылардың әрекеттерін шатастырып, өзгерген дауға басты себеп 
болды».

(Whalen, Zimmerman and Whalen, 1988:358)

Осылайша сәтсіздікке диспетчердің қабілетсіздігі емес, нақты әңгімелесу- 
дің сипаты себеп болды.

Медиациялық тыңдауда түйіндерді шешу
Анджела Гарсиа (1991) Калифорния багдарламасы аясында зерттеу жүргізіп, 
үй иесі мен жалга берушінің, шағын ақша сомалары үшін дауласқандардың 
және отбасы мүшелерінің немесе достарының арасындагы дау-дамайларды 
реттеуге арналган конфликтіні шешу жолдарын талдады. Оның түпкі мақса- 
ты -  конфликтілерді институттық деңгейде шешуді қарапайым әңгімелерде 
кездесетін жағдаймен салыстыру. Гарсианың негізгі үстанымы -  институттық 
медиация әдеттегі әңгімеде конфликтілердің өрши түсуіне әкелетін процестер-



4 2 6  II бөлім • Қазіргі заманғы әлеуметтану теориясы: негізгі мектептер

ді жою арқылы жан-жақты шешуді жеңілдетеді. Медиация барысында дәлел- 
дер негізінде әдеттегі әңгімеде болмайтын конфликтіні тоқтатуға мүмкіндік 
туғызатын рәсімдер болады.

Гарсиа әңгімелерді талдау үшін тілдесу реттілігіне мән береді. Делдал сөй- 
леуге кімнің қай уақытта рұқсат етілгенін және қалай жауап беруі мүмкін 
екенін анықтайды. Мысалы, алдымен шағымданушыларға сөз беріледі және 
дауға қатысушылар олардың сөздерін бөлмеуі тиіс. Бұл шектеулер даудағы 
конфликт мөлшерін айтарлықтай шектейді. Керісінше, қалыпты әңгімелерде 
басқаның сөзін бөлу конфликтінің ықтималдығы мен мөлшерін айтарлықтай 
ұлғайтады. Сондай-ақ конфликтінің қызуы дауға қатысушылардың делдал 
арқылы сөйлесу немесе санкцияларды қолдануға рүқсат сүрауы қажеттігімен 
төмендейді. Бүл өтініш қабылданбауы мүмкін, тіпті ол қабылданса да өтініш- 
тің айтылу фактісі дауласушылар арасында тікелей конфликт туындау ықти- 
малдығын азайтады. Конфликт ықтималдығын азайтудың тағы бір маңызды 
факторы -  дауласушылардың өздерінің ескертулерін тікелей бір-біріне емес, 
делдалға бағыттайтынында. Мәселе бірлесіп талқыланған кезде дау мәселесін 
бақылайтын және дауласушыларға тікелей сұрақтар қоятын дауға қатысушы- 
лар емес, делдалдар болады. Осылайша делдал буфер мен бақылаушы ретінде 
қызмет етеді және екі рөлде де конфликтінің туу мүмкіндігін шектейді.

Делдал әсіресе дауласушылар арасындағы тікелей және жанама айыптаулар 
мен мәлімдемелердің туындау мүмкіндіғін шектеуғе тырысады. Мүндай «сал- 
ғыласқан әңғіменің» конфликт туындату ықтималдығы жоғары, ал делдалдар 
оның пайда болуына кедергі келтіреді және бастала қалған жағдайда жылдам 
әрекетке көшеді. Салғыласқан әңғімені тоқтату үшін делдал тақырыпты өзғер- 
ту, мәселені басқаға бағыттау немесе дауласушыларды санкциялау әрекеттерін 
жасауы мүмкін.

Жалпы алғанда, «делдал болған жағдайда, дау тудыратындай тікелей бағыт- 
талған немесе оған жанама айтылған оппозициялық мәлімдемелер болмайды» 
(Angela Garcia, 1991:827). Гарсиа дауласушыларға дауды бәсеңдету немесе тоқ- 
тату үшін мынадай делдалдық сипаттамалар үсынады:

1. Сөз сөйлеу реті жүйесінде бүл тағылған айыптарды мәлімдеу және мо- 
йындамау, еғер дау делдалдың қатысуымен өтіп, тікелей бір-біріне қаты- 
нас шектелсе, даудың өршу мүмкіндіғі төмендейді.

2. Мойындамау тікелей айыптауға емес, делдалдың сүрауларына байланыс- 
ты болады. Сүрауға жауап тікелей болмағандықтан, олардан бас тарту ту- 
ралы дау туындау ықтималдығы аз.

3. Дау айыптау мен оған жауап беру арасындағы кешіғу уақытын соза түсе- 
тіндіктен, дауласушыларға олардың кінәлі екенін білдіретін нақты айып- 
таудан жауап бермеуге рүқсат етіледі. Уақытты созу -  дауласушыны 
«кейбір айыптаудан айналып өтуғе, маңызды айыптауға назар аударуға 
не болмаса оның сенімін жоққа шығара алмайтын айыптарды елемеуғе» 
мүмкіндік береді (Angela Garcia, 1991:830). Нәтижесінде талқылауға жа- 
татын даулы сүрақтар азаяды.

4. Айыптау және мойындамау әсері делдалдық жүйе арқылы азайтылады. 
Мысалы, айыпталушыға тікелей емес, жанама түрде «біз» деп бағыттауға 
болады, ал айыптың өзі «осылай деп елестетейік», «мүмкін» деғен тіркес- 
терді қолдану арқылы жұмсартылуы мүмкін.
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Клейманмен салыстырғанда, Гарсиа «делдалдықтағы өзара әрекеттесудің 
құрылымы күнделікті өмірдің өзара іс-қимылына ұқсас» деп мәлімдемейді. 
Шын мәнінде, ол өзара әрекеттесудің әртүрлі тәртібі бар деп есептейді.

Алайда Клейман және басқа да сүхбат талдаушылар секілді, Гарсиа (1991:833) 
болып жатқан жағдайды түсінудің кілтін оның әлеуметтік және нормативтік 
күрылымынан емес, өзара әрекеттесуден, әсіресе делдал болған жағдайда, «дел- 
далдықтың өзара әрекеттесу тәртібінен» көреді.

Грейтбетч пен Динғвол (1997) Анғлиядағы 10 ағенттікте делдалдардың қа- 
тысуымен өткен ажырасу жөніндеғі отырыстардың сеанстарына қатысты. Гар- 
сианың зерттеуіне қарағанда, бүл жерде дауласушылар жиі бір-бірімен тікелей 
қатынасқа шығады және дауласады. Грейтбетч пен Динғволды енді осындай 
даулардың шығу жолдары қызықтырады. Делдалдар әртүрлі іс-қимылдарды 
жүзеғе асыра алатын болса да, осы зерттеудің негізгі пәні олар емес, даудан шы- 
ғуға бағытталған дауласушылардың әрекеттері болды. Осылайша бір таран сөз 
сөйлеу мүмкіндіғін қолданбай екінші тарапқа мүмкіндіғін беруі ықтимал, ол 
инициативаны өзіне алып, дауласушыға емес, делдалға даудан кететінін және 
мәлімдемелер жасайтынын (мысалы, «мен өзім кінәлімін») айтып жүғінуі мүм- 
кін. Деғенмен көбінесе ағылшын істерінде дауласушылар бір-бірімен тікелей 
сөйлеспейді, олар делдалдарға жүғіпгенді жөн санайды. Осы екі зерттеудің пак
ты айырмашылықтарынан ғөрі маңыздысы -  Грейтбетч пен Дингвол (1997:164) 
Гарсианың бүл жағдайда туындайтын жағдайдыц күнделікті өмірге үқсамайты- 
ны туралы түжырымдамасымен келіспейді: «Мұнда сипатталған жағдайды оң- 
тайландыру тәжірибелері тек делдал катыскан жағдайларда ғана болып коймай- 
ды, олар -  әдеттеғі сөйлесуғе де тән жалпы тілдік тәжірибелік амалдар». Баска- 
ша айтканда, конфликтіден шығу үшін дауласушылар адамдардың күнделікті 
өмірде дауды токтату әрекеттеріне ұксас жолдарды таңдауға мәжбүр болады.

Дәстүрлі әлеуметтануға сын-пікірлер

Этноәдіснамашылар дәстүрлі әлеуметтанушыларды бірнеше себептерге бай- 
ланысты сынайды.

Әлеуметтен бөліну

Этноәдіснамашылар әлеуметтік шындыкты түсіну жөніндеғі өз көзкарастарын 
баскаларға күштеп таңуға тырысатынына байланысты дәстүрлі әлеуметтану- 
шыларды сынға алады (Меһап & Wood, 1975). Олар «әлеуметтану өзінің неғізғі 
акпарат көзі болып саналатын күнделікті өмірге мұкият зер салып, кұрметпен 
карамайды» деп сөкті. (Sharrock and Anderson, 1986). Әлеуметтану әлеуметтік 
әлемнің ең маңызды аспектілерін (этноәдістер) жокка шығарып, оның орны- 
на күнделікті өмір тәжірибесін көлеғейлейтін әлемғе зейін кояды. Әлеуметтік 
әлемді 03 көзкарастары аркылы көретін әлеуметтанушылардың санасындағы 
шындык, олар зерттеғен күбылыстарға тән шындыктан өзғеше. Меған мен Вуд 
атап өткендей, «әлеуметтану ғылымы болуға тырыскан әлеуметтану әлеумет- 
тен алшактады» (1975:63).

Жалпы осы багытта Меған мен Вуд (see also Sharrock and Anderson, 1986) 
әлеуметтануға біркатар пакты сын-пікір айтты.

Олар элеуметтанушылар пайдаланатын түжырымдамалар әлеуметтік элем-
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ді бұрмалап, оның үдерісін бұзатынын ескертеді. Бұрмалау әлеуметтанудың ғы- 
лыми әдістерге және деректерді статистикалық талдауға қолданатынымен бай- 
ланысты. Статистика әдетте шынайы әлемнің болмысы мен күрделілігіне нақты 
сипаттама бере алмайды. Әлеуметтанушылардың адамның мінез-құлқын өзде- 
рінің алдын ала ойлаған категориялары арқылы түсіндіруге қолданатын кодтау 
әдістері де әлеуметтік әлемді бұрмалайды. Сонымен қатар кодтаудың қарапа- 
йымды әлеуметтік әлемнің аспектілерін әлеуметтану категорияларына айналды- 
ру барысындағы күрделі бұрмалауды жасырады. Әлеуметтанушылар сондай-ақ 
қүбылыстың өзі емес, респондент үсынған қүбылыстың сипаттамасын сөзсіз қа- 
былдайды. Осылайша әлеуметтік параметрдің сипаттамасы нақты бір түжырым- 
дамалық түрғыдан сол параметрдің өзі ретінде қабылданады. Ақырында, Меган 
мен Вуд әлеуметтанушылар әлеуметтік өмірдің күнделікті шынайылықтан мүл- 
дем алшақтап бара жатқан абстракциясын жасайтынын мәлімдеді.

Тақырып пен ресурстарды шатастыру
Дон Циммерман мен Мелвин Поллнер (1970) дәстүрлі әлеуметтану пәнінің 
ресурспгыц араласуынан зардап шеккенін айтты. Демек, күнделікті әлеумет- 
тік әлем -  бұл әлеуметтанудың сүйікті тақырыптарының шығу көзі, бірақ ол 
әлеуметтануда дербес пән ретінде сирек көрсетіледі. Бүл әртүрлі тәсілдермен 
суреттеледі. Мысалы, Рой Тернер (1970; see also Sharrock and Anderson, 1986) 
атап өткендей, әлеуметтанушылар күнделікті әңгімені әдетте дербес зерттеу пәні 
ретінде емес, нормалар, қүндылықтар, көзқарастар және т.б қатарлы бүркемелі 
болмысты зерттеу ресурсы ретінде қарастырады. Дегенмен күнделікті сөйлеу -  
ресурс емес, әлеуметтік өмір бизнесінің өзекті тақырыптарының бірі ретінде 
қарастырылуы мүмкін. Мэтью Спейер (1970) әлеуметтанушылар балалық шақ- 
тағы әлеуметтену процесін қарастырған кезде, процестердің өзін емес, осы про- 
цестерді жалпылау жолымен алынған дерексіз «сатылар» қатарын түжырымдай- 
тынын айтады. Спейер былайпіа мәлімдейді: «Әлеуметтену -  бцл өзара кррым- 
щтынас щзыреттіктерін игеру» (1970:189). Осылайша этноәдіснама өкілі осы 
қүзыреттіктердің күнделікті шынайы өмірде қалай қалыптасатынын және қалай 
пайдаланылатынын қарастыруы керек.

Роберт У. Макэй (1974) ұсынған балалық шақтағы әлеуметтенудің тағы бір 
талдауы -  дәстүрлі әлеуметтанудағы пән мен ресурстың араласуына айтылған 
сынның одан да анық мысалы. Макэй дәстүрлі әлеуметтанудағы «нормативтік» 
тәсілге этноәдіснаманың интерпретациялық тәсілін қарсы қойды. Нормативтік 
тәсілге сәйкес әлеуметтену — бүл «жетілген» ересектердің «жетілмеген» бала- 
ларды қоғамдық ережелерге үйрету кезеңдерінің топтамасы деп санайды. Ма
кэй «әлеуметтену -  балалар мен ересектер арасындағы өзара әрекеттесу деген 
шындықты елемейтін «жалтыл» деп қарастырды. Балалар бейтарап емес, олар -  
толық емес ыдыстар, керісінше, олар әлеуметтену процесінің белсенді қатысу- 
шылары саналады, өйткені олар білуге, ойлап табуға және білім алуға қабілетті. 
Әлеуметтену -  бүл екіжақты процесс. Макэй этноәдіснамалық бағдар «зерттеу 
пәні ретінде интерпретация икемдеріне негізделген ересектер мен балалардың 
әрекеттесу мацыздылығын қалыпқа келтіреді» деп санайды (1974:183).

Циммерман мен Поллнер екеуі (1970) пән мен ресурстың араласуы туралы 
басқа мысалдарды келтірді. Мысалы, олар әлеуметтанушылар әдетте бюрокра- 
тиядағы әрекеттерді үйымның ережелері, нормалары мен қүндылықтары арқы- 
лы түсіндіретінін айтады. Алайда олар үйымдарды зерттеу пәні деп қарастырса,
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акторлардың көбінесе өз іс-әрекеттері арқылы сол ережелерді сақтайтыиын 
байқаған болар еді. Әлеуметтік зерттеу тақырыбы тікелей ережелер емес, оны 
акторлардың пайдалануы керек. Циммерман мен Поллнер түрмедегі соттал- 
ғандар арасындағы мінез-құлық кодексінің үлгісін мысалға келтірді. Дәстүрлі 
әлеуметтану акторларының сотталушылар кодексімен шектелетін жолдарын 
қарастыратын болса, этноәдіснама өкілдері осы кодексті жазаға кесілгендердің 
ақталу және сендіру қүралы ретінде қалай қолданатынын зерттейтін еді. Дон 
Циммерман мен Лоуренс Уидер пән мен ресурстың араласуы жөнінде төменде- 
гідей қорытынды үсынды:

«Этноәдіснама өкілдері актор көзқарасын талдаудың кез келген түрі- 
мен жүйеленген, бір сарынды, қайталанатын әрекеттерге негізделген се- 
беп-салдарлық түсіндірмелерді қамтамасыз етумен айналыспайды. Оны 
қоғам мүшелерінің өздері түратын әлемдегі тәртіпті mifcmy, сипаттау 
және тусіндіру міндеттерін қалай орындайтыны алаңдатады».

(Zimmerman and Wieder, 1970:289)

Этноәдіснамашыға әлеуметтік тәртіп шынайылық емес, ол әлеуметтік ак- 
торлардың қалай орындағанымен айқындалады.

Этноәдіснамадағы күйзелістер мен шиеленістер

Этноәдіснама әлеуметтанудағы әсіресе әңгімелесуді талдау саласында үлкен 
табыстарға қол жеткізгенмен және күнделікті өмір туралы білімді жинақтауға 
арналған кейбір мүмкіндіктерді сәтті көрсетсе де, ондағы белгілі бір қиыншы- 
лықтарды атап кеткен жөн.

Біріншіден, этноәдіснама осыдан 10-20 жыл бұрынғымен салыстырғанда әл- 
декайда дамып өркендесе де, көптеген әлеуметтанушылар оған айтарлықтай кү- 
дікпен қарайды (РоІІпег, 1991). Олар оның маңызды емес мәселелерге баса назар 
аударып, бүгінгі қоғамның алдында тұрған аса мәнді көкейкесті мәселелерді еле- 
мейтінін мәлімдейді. Этноәдіснама өкілдері болса, күнделікті өмірдің маңызы аса 
зор, сондықтан біз шын мәніндегі өзекті мәселелермен айналысып жатырмыз деп 
жауап қайтарады. Пол Аткинсон бүл жағдайды былайша қорытындылайды: «Эт- 
ноәдіснама түсінбеушілік пен дүшпандық ниетті бастан кешіріп келе жатыр, 
бірақ бұл әлеуметтану зерттеуінің теориясы, әдістері және эмпирикалық бөлігі 
туралы сөз болғанда мүлтіксіз есепке алыну керек» (1988:442).

Екіншіден, «этноәдіснама өзінің феноменологиялық тамырларынан қол 
үзді» деп айыптайды және «өзінің саналы, танымдык үдерістеріне деген 
(Сикурел [1974] мен Коултерден [1983] басқалары, бірақ Коултер танымды 
күнделікті өмір шеңберіне орналастыруға бейім) адалдығынан айырылды» 
дейді (Р. Atkinson, 1988). Этноәдіснамашылар, әсіресе әңгіме талдаушылар 
мұндай саналы процестерге назар аударудың орнына «әңгіменін өзіндік қүры- 
лымдықерекшеліктеріне» көңіл бөлді (Р. Atkinson, 1988:449). Бүл бағытта эре- 
кет етудің себептері мен іиікі мотивациясы есепке алынбайды. Аткинсонның 
көзқарасында этноәдіснама «аса шектелген» және «бихевиористік пен эмпири- 
калық» сипатқа ие болды (1988:441). Этноәдіснама осы бағытта дами отырып, 
өзінің кейбір неғізғі қағидаларына, атап айтқанда, акторды меңіреу мінеуші ре- 
тінде қарастырмау ниетіне қайта оралған деп түйінделеді:
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«Гарфинкельдің ертедегі ойы қоғамдық тәртіпті қалыптастыруға бағыт- 
талған епті және икемді әдістемелік жұмысқа назар аудару үшін меңіреу 
мінеуші бейнесінен бас тарту болды. Алайда уақыт өте келе этноәдісна- 
маның кейбір бағыттары әрекет етуші актордың үлгісі ретінде меңіреу 
мінеушіге қайта оралды. Ниеттілік пен мағына түгелдей жойылды».

(Р. Atkinson, 1988:449)

Үшіншіден, кейбір этноәдіснамашыларды өз жүмыстарының пәндері 
(мысалы, әңгімелер) және үлкен әлеуметтік қүрылымдағы мәселелер ара- 
сындағы байланыс алаңдатты. Бүл мәселені өткен тарауда талқылап, соңына 
қарай қайта оралсак та, этноәдіснамашылар өздерін микро- және макродең- 
гейдің бөлінуіндегі көпір іспетті көруге бейім келді. Мысалы, бірнеше жыл 
бүрын Циммерман макроәлеуметтану арқылы өзара дамуды «ашық мәселе 
және кызық мүмкіндік» деп қарастырды (1978:12). Кейінірек, Поллнер эт- 
ноәдіснаманы «үлкен әлеуметтік мәнмәтінде қабылданған практиканы, ...қү- 
рылымдық және тарихи процестер түрғысынан әдеттегі сананы түсіну үшін 
әлеуметтануға оралуға шақырды. Әдеттегі сана қарапайым пайымдаушы- 
лардың жергілікті жүмысының нәтижесі ғана емес, сонымен бірге ол үзақ 
мерзімді және ауқымды динамика арқылы қалыптасады» (1987:xvi). Кейбір 
осындай өзара дамуды Гидденс (1984) сияқты адамдар жүзеге асырады, ол 
оның қүрылымдық теориясына этноәдіснамалық идеяларды біріктіреді. Тү- 
тастай алғанда, Боден ([1990], келесі секцияны қараңыз) этноәдіснаманың 
қүрылым мен агенттік арасындағы қарым-қатынас мәселесіне не үсынаты- 
нын атап көрсетті.

Ол этноәдіснамалық зерттеулердің нәтижелері микроқүрылымдарға ғана 
емес, макроқұрылымдарға да соншалықты қатысты екенін айтады, Бүл жерде 
институттықзерттеулер макроқұрылымға және оның микродеңғейдеғі қүбы- 
лыстармен өзара байланысына көп мән береді деген сенім бар.

Төртіншіден, саланын өзінен бағытталғаны -  Поллнер (1991) этноәдіс- 
наманы өзінің бастапқы радикалды рефлексиясын жоғалтқаны үшін сынға 
алды. Радикалды рефлексиялық барлық әлеуметтік белсенділік, онын ішінде 
этноәдіснамашылардың әрекеті алдын ала ойластырылған деғен көзқарасқа 
әкеледі. Алайда этноәдіснама көбінесе неғізгі ағым әлеуметтанушыларына 
колайлы болды. Поллнердің пайымдауынша, «этноәдіснама өз неғізін әлеу- 
меттанудың маңында қалайды»( 1991:370). Көпшілік таныған ғылыми салаға 
айналғаннан кейін этноәдіснамашылар өздерінің жүмыстарына талдау жасап 
отыру қажеттіғін ұмытты. Нәтижесінде, Поллнердің пікірінше, этноәдісна- 
маға өз-өзін талдап, сыни тұрғыдан бағалау мүмкіндіғінен айырылу және 
теориялық мамандықтың қарабайыр түріне айналу қаупі төніп түр.

Ақыр соңында, олар сол тақырып аясында талқыланса да, этноәдіснама 
мен конверсациялық талдау арасындағы қарым-қатынаста алаңдаушылық 
күшейетүседі (Lynch, 1993:203-264).

Жоғарыда айтылғандай, бүл салалар бастау алатын түрлі тамырлар бар. 
Ең бастысы, этноәдіснама соңғы жылдары әлеуметтанудағы ең үлкен табыс- 
қа қол жеткізді. Әңғімелесуді зерттеуғе деғен ұмтылысы пәннің неғізғі ба- 
ғытына мойын бүрғызды. Институттарды этноәдіснамалық зерттеу шеткері 
аймақтарда қалып, әңғіме сараптамасы неғізғі бағытқа тәуелді болып қала 
берсе, екеуінің арасындағы шиеленіс ширыға түсері анық.
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Синтез және интеграция

Тіпті әлеуметтану теориясындағы ең мұқият микродеңгейлі көзқарастар- 
дың бірі болып саналатын этноәдіснама синтез бен интеграцияға бейімдік 
белгілерін көрсетті. Мәселен, этноәдіснама негізгі әлеуметтануға сәйкес ке- 
летін салаларда кеңейетін секілді. Жақсы мысалдар -  Херитидж бен Грейт- 
бетчтің (1986) қол соқтыратын әдістерді талдауы мен Клейманның (1993) 
мінберден қуу әрекетін зерттеуі. Осындай этноәдіснамашылар әзірлеген ти- 
пологиялар баска түрлі әлеуметтану теорияшылары қолданатын типология 
түрлерінен аздап ерекшеленеді.

Алайда этноәдіснама басқаруға көнбейді әрі тоқырау қаупі де жоқ емес, осы- 
лайша, кейбір түрғыдан, теориялық синтез үрдісіне қарама-қарсы да келеді.

Синтез идеясын жоққа шығарған Гарфинкель этноәдіснаманы «балама 
әлеуметтану» ретінде қарастырады (1988:108). Боден (1990) этноәдіснама 
мен әңгімелесу талдауы үшін күшті, бірақ өзін-өзі ақтайтындай бір әрекет 
жасау керек деп есептейді. Боденнін пікірінше, этноәдіснама әлеуметтануда 
кең қолдау тауып, мазмүнын тереңдете түсті. Осы түрғыда бүл немесе кез 
келген басқа әлеуметтану теориясына қатысты, Боден айтқандай, «осында 
калуга лайыкты ма?» деген сауал туындауы мүмкін.

Кез келген жағдайда мұндай дәлел теориялык шекаралардың әлсіреуі 
және жаңа синтетикалык перспективалар туралы ойға кайшы келеді. Этно- 
әдіснама әлі тым жас және өз-өзіне сенімсіз, сондыктан оның шекаралары- 
ның эрозиясы туралы сөз козгаудың өзі орынсыз.

Дегенмен Боденнің The Creative Mind: Myths and Mechanism (1990) 
(«Шығармашылык ой: мифтер мен механизмдер») эссесінін көп бөлігі эт- 
ноәдіснама аясындағы синтетикалык әрекеттерге арналған, ол әсіресе агенттік 
пен күрылым арасындағы карым-катынас, іс-кимылдың ендірілуі және тарихи 
маңызды окиғалар сиякты интегративті мәселелерге катысты. Сонымен катар 
Боден еуропалык және америкалык массивтің аукымын карастырады, теория- 
шылар этноәдіснама мен әңгімелерді талдауды өз бағдарларына кіргізе бастады. 
Өкінішке карай, этноәдіснамашылар баска әлеуметтану теориясының идеяла- 
рын бір арнаға тогыстыру туралы мәселе талкыламайды. Этноәдіснамашылар 
баска теорияшылардың этномедиялык көзкарастарды біріктіруге толык дайын 
екенін сезінеді, бірак олар өзара карым-катынаска онша күлыкты емес.

Этноәдіснама және микро- және макротәртіп
Гилберт (1990) этноәдіснама мен микро- және макротәртіп арасындагы ка- 
рым-катынастарды талдайды. Бүрын көргеніміздей, Гилберт этноәдіснаманың 
микроәлеуметтану екені туралы әдеттегі идеядан бас тартады, сөйтіп, оның 
пікірінше, ол макроәлеуметтану ретінде карастырылмайды. Гилберт этно- 
әдіснама «микрокүрылым мен макрокүрылымды, сонымен катар «осы екеуі- 
нің арасындагы» кез келген байланысты өндірудің әдісі болып саналатын 
әлеуметтік практикаларға [мүшелік практикалар] катысты болғандыктан, 
ол «micro-macro» мәселесінен «арылады» деп түжырымдайды (1990:794).

Гилберт, кате пайым жасап (13-тарауды караңыз), микро-макробайла- 
нысты біркатар күрылымдык мәселелермен ғана шектейді. Демек, микро- 
күрылымдарға, макрокүрылымдарға және олардың арасындагы байланыска 
назар аударады. Гилберттің пікірінше, этноәдіснамашылар кез келген дең-
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гейдегі құрылымдарға «бейтарап». Этноәдіснамашылар микро- және макро- 
кұрылымдармен айналысудың орнына мүшелікке, «этноәдіснамашыларға», 
жалпы алғанда, «құрылымдық өндіріске» мүдделі. Демек, этноәдіснамашы- 
лар «ірі ауқымды институттық (макро) құрылымға немесе кішігірім, тығыз 
(микро) құрылымға тәуелсіз топ мүшелері арқылы және олар үшін әлеу- 
меттік құрылымды қалыптастыруға, сақтауға, қолдауға және жаңғыртуға» 
мүдделі (Hilbert, 1990:799).

Гилберт микро-макробайланыс мәселесінен арылуға қызмет ететін, өзі 
атағандай, этноәдіснаманың «түбегейлі тезисін» үсынады:

«Конверсациялық сарапшылар бақылайтын, бірақ қатысушылар, 
сірә, біле алмайтын эмпирикалық қүбылыстар және ... қатысушылар 
бағдарланатын, тиісті деп қабылдайтын, дегенмен әлеуметтану үшін 
эмпирикалык емес және қолжетімсіз болып саналатын қүрылымдық 
қүбылыстар (нәзік жолмен) ... цк,сас щбылыстар болып табылады».

(Hilbert, 1990:801)

Басқаша айтқанда, этноәдіснамашы үшін микро-макроқұрылымдар ара- 
сында ешқандай айырмашылық жоқ, ойткені олар бір мезгілде пайда болады. 
Алайда этноәдіснамашылар да, басқа әлеуметтану теорияшылары да микро- 
макромәселесіне түпкілікті шешім ұсына алмады. Гилберттің пайымы да әл- 
сіз болды, ол осы мәселеиі микро- және макроқүрылымдардың байланысын 
қарастырудан арыға жылжыта алмады. 13-тараудан көретініміздей, бүл мә- 
селе мұндай байланыспен шектелмейді. Дегенмен этноәдіснамашылар осы 
сүраққа мықтап ден қойды, шын мәнінде, радика.тды көзқарас үсынып, мик
ро- және макроның бірдей құбылыс екенін айтты. Микро-макромәселесін 
шешудің жалғыз жолы -  бұл екі деңгейді бөлуден бас тарып, оларды жалпы 
бір процестің ажырамас бөлігі ретінде қарастыру.

Қорытынды
Бұл тарау әлеуметтану мен әлеуметтану теориясының аса айрықша түрі -  этноәдісна- 

маға арналған. Этноәдіснама -  қогамның қарапайым мүшелерінің күнделікті өмірде қолда- 
натын түрлі практикалық іс-әрекеттерін зерттеу. Адамдар өздерінің күнделікті міндеттерін 
әртүрлі икемді әрекеттер арқылы орындайды. Этноәдіснама жылдан-жылға әртүрлі бағыт- 
та дамып келеді. Дегенмен этноәдіснаманың екі негізгі түрі бар: институттық зерттеулер 
және конверсациялык талдау.

Біз этноәдіснаманың бірнеше ерте мысалдарын, соның ішінде «қалыптан тыс экспери- 
менттер», сондай-ақ Гарфинкельдің Агнес туралы танымал зерттеуін және «оның» әйел 
болу (ол шын мәнінде ер болганмен) үшін жасаған әрекеттерін қарастырдық. Бөлімнің не- 
гізгі бөлігі этноәдіснаманың түп тамыры болып саналатын -  әңгімелер мен институттарды 
зерттеуге арналган. Әңгімелесуді зерттеуге қатысты талқылауда адамдардың күлуге, қол 
соғуға, мақұлдамауға лайықты жағдайды аныктай білу сиякты мәселелер қамтылған. Біз 
сондай-ақ бірнеше институттық зерттеулерді, соның ішінде медиациялық тыңдауда түйін- 
дерді шешу жолдарын қарастыратын мәселелерді талдадық.

Этноәдіснамашылар негізгі дәстүрлі әлеуметтануды қатты сынға алады. Мысалы, негіз- 
гі әлеуметтанушылар, шын мәнінде, адамдардың әрекеттерін зерттеуші емес, оларға әлеу-



10-тарау • Этноәдіснама 433

меттік нақты өмір сезімін зорлап міндеттеуші сипатында көрінеді. Әлеуметтанушылар 
әлеуметтік әлемді өздерінің тұжырымдамаларын күштеп таңу, статистиканы колдану 
арқылы және т.б. әртүрлі тәсиідермен бұрмалайды.

Әлеуметтанушыларды такырыпты және ресурстарды шатастырғаны үшін айыптай- 
ды, яғни күнделікті әлемді өзіндік тақырып ретінде емес, ресурс ретінде пайдаланады 
деп сынайды.

Этноәдіснамада әртүрлі қиыншылықтар мен қарама-қарсылықтар бар, атап айт- 
қанда, оның әлеуметтанудыц негізгі бағытынан шығып қалуы, танымдық үрдістердсн 
шеттеуіне байланысты айыптаулар, әлеуметтік қүрылымдарды лайықты түрде зерттеу- 
ге қабілетсіздігі, түпкі сапасын түбегейлі жоғалтуы, этноәдіснамашылар мен конверса- 
циялық талдаушылар арасындағы шиеленіс. Бөлім интеграция мен синтездеу жөніндегі 
этноәдіснама ішіндегі кейбір жұмыстарды талқылаумен аяқталады. Алайда этноәдісна- 
маны басқа әлеуметтану теориясына жат, өгей санайтындар да баршылық.

Ескертпелер
1. Этноәдіснамалық жүмыстың тағы бір бөлігі ғылымды, әсіресе математика, астрономия, 

биология және оптика сияқты салаларды зерттеумен айналысады (Lynch, 1985, 1993). 
Этноәдіснаманың қалган бөліктерімен бірге, бұл саладағы зерттеулер математика мен 
гылым тарихындағы кейбір үлы жаңалықтар ашу барысыида галымдар қолданатын 
практикалық ақылға қонымды процедураларга шоғырланады. Ғалымдар жасаган жұ- 
мыстарга, сондай-ақ олармен сөйлесуге болатын тақырыііқа назар аударады. Этноәдіс- 
намашы галымдар күнделікті негізде жүмыс істейтін «жүмыс үстелі практикасымен» 
айналысады.

2. Конверсациялық талдауды этноәдіснаманың бір түрі ретінде қарастыратын болсақ, 
конверсациялық талдаудың Харви Сакстың (Гарольд Гарфинкельдің емес, Эрвинг 
Гоффманның шәкірті болган; (Jacobsen, 2007) жүмысымен тамырлас екенін айта кеткен 
жөн және үзақ жылдар бойгы тәжірибе нәтижесінде мүдделердің айрықша жиынтыгы 
қалыптасты.

3. Гарфинкельдің Агнес түсіндірмесіне байланысты қызықты пікірталастарга қатысты 
Дензинді (1990, 1991), Гилбертті (1991), Линч пен Богенді (1991) және Майнардты 
(1991) қараңыз.

4. Мінберден қуу, қол согу сияқты қатысушылардың әрекетінен кейін іске асуы мүмкін, 
бірак басқа процесс те жүреді және біз мұнымен шектелмейміз.



Айырбас, желілік 
және рационалды таңдау 

теориялары



11-тарау • Айырбас, желіяік және рационалды таңдау теориялары 43 5

Тарау мазмуны
Айырбас теориясы 
Желілік теориясы 
Желілік айырбас теориясы 
Рационалды таңдау теориясы 
Сын-пікірлер

Бұл бөлімде біз бір-бірімен байланысты үш теорияға -  айырбас теория- 
сына, рационалды таңдау теориясына және желілік теориясына назар 
аударамыз. Рационалды таңдау теориясы айырбас теориясын, әсіресе 
актордың рационалды әрекет туралы ойларын дамытқан интеллектуалды 

әсерлердің бірі болды. Алайда қазіргі айырбас теориясы рационалды таңдау 
теориясының әсерін көрсету барысында, оның озі де басқа интеллектуалды 
бағыттардан эсер алып, өз саласының аясында бірегей бағыттарды қалып- 
тастырды (W ilier and Emanuelson, 2008). Осылайша қазіргі айырбас және 
рационалды таңдау теориялары бір-бірімен соншалықты сабақтаспайды. Ір- 
гелі айырмашылықтарының бірі -  рационалды таңдау теорияшылары жеке 
таңдау шешіміне баса назар аударса, айырбас теорияшылары үшін зерттеу 
бірлігі -  әлеуметтік қарым-қатынас. Соңғы уақытта айырбас теорияшыла
ры әлеуметтік қарым-қатынас желілеріне ерекше көңіл аудара бастады және 
бүл қадам олардың желілік теориясымеи байланысуына себептесті. Желілік 
теориясының рационалды таңдау теориясымен ортақтығы бар, алайда ол 
адамдардың рационалдығы туралы пікірді мойындамайды (Mizruchi, 1994). 
Жалпы, алдыңғы екі бөлімде қарастырылған теорияларға қарағанда бүл тео- 
риялар позитивистік бағдарды үстанады.

Айырбас теориясы

Молм мен Куктың (1995; Cook and Rice, 2001, 2005; Lovaglia, 2007) ізін қуа 
отырып, біз айырбас теориясының даму тарихына шолуды оның бихевиористік 
негіздерінен бастаймыз.

Бихевиоризм
Бихевиоризм психологияда жақсы танымал, бірақ әлеуметтануда ол -  мінез- 
қүлық әлеуметтануына (Baldwin and Baldwin, 1986; Bushell and Burgess, 1969) 
тікелей әсерін, әсіресе айырбас теориясына (Molm, 2005а) жанама әсерін ти- 
Ғ ІЗД І. Мінез-құлық элеуметтанушысы актор мінез-қүлқының қоршаған ортаға 
әсері мен оның актордың кейінгі әрекеттеріне әсері арасындағы байланысты 
зерттейді. Бүл байланыс соперанттык, себептілік» немесе «мінез-қүлықтың өз 
салдарынан модификациялануы» арқылы жүзеғе асатын оқу процесіне негіз 
болады (Baldwin and Baldwin, 1986:6). Мінез-қүлық бастапқыда, сәби кезін-
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де кездейсоқ мінез-құлық ретінде бағалануы мүмкін. Мінез-құлык өзі эре- 
кет ететін ортаға, ол әлеуметтік не физикалық болсын, эсер етеді жэне өз 
кезегінде эртүрлі жолмен оған кері «эрекет етеді». Бүл реакция -  оң, теріс 
немесе бейтарап -  акторлардың кейінгі эрекеттеріне ықпал етеді.

Егер реакция қолдау тапса, болашақтағы үқсас жағдайларда ондай эре- 
кеттер қайталанады. Егер реакция жанға бататындай немесе жазаланатын- 
дай болса, мінез-қүлықтың болашақта қайталануы екіталай. Мінез-қүлық 
элеуметтанушысы қоршаған орта реакциясының тарихы немесе қазіргі 
мінез-қүлықтың салдары мен табиғаты арасындағы байланысты зерттеуге 
мүдделі. Осы мінез-қүлықтың бүрынғы салдары оның қазіргі күйіне ықпал 
етеді. Өткен кезецдердегі белгілі бір мінез-күлықтың сырына үңіле отырып, 
біз актордың қазіргі жағдайда соған үқсас мінез-қүлық танытатынын бол- 
жай аламыз.

Бихевиористердің қызығушылығын тудыратыи қүбылыстардыц бірі -  
сыйақы (немесе күшейтуші) мен шығындар (немесе жазалар). Сыйақылар 
олардың мінез-құлқын нығайту (яғни күшейту) сипатымен анықталады, ал 
шығындар мінез-құлықтың қайталану ықтималдығын азайтады. Төменде 
көрсетілетіндей, жалпы алғанда, мінез-қүлық, эсіресе сыйақы мен шығын- 
дар туралы идеялар ерте айырбас теориясына елеулі ықпалын тигізді.

Рационалды таңдау теориясы
Рационалды таңдау теориясының негізгі ұстанымдары неоклассикалық эко- 
номикадан (сонымен бірге утилитаризм мен ойын теориясынан; [Levi, 1990; 
Lindenberg, 2001; В. Simpson, 2007]) алынған. Дебра Фридман мен Майкл 
Хечтер (1988) эртүрлі модельдер негізінде өздері «қаңқалық» деп атаған ра
ционалды таңдау теориясының моделін жасады.

Рационалды таңдау теориясыныц зерттеу пэні -  акторлар. Акторлар 
мақсатты бағытталған немесе интенционалды болып жіктеледі. Демек, ак- 
торлардың 03 эрекеттері, бағытталған мақсаттары бар. Сонымен қатар ак- 
торлардың ықыластары (немесе күндылықтары, пайдалылығы) болады. Ра
ционалды таңдау теориясын бүл ықыластар немесе олардың бастау көздері 
қызықтырмайды. Маңыздысы — іс-қимылдың актордың ықыластар иерар- 
хиясына сэйкес келетін максаттарға қол жеткізу үшін орындалуы.

Рационалды таңдау теориясы акторлардың мақсаттары мен ниеттерінен 
басталуына қарамастан, ол эрекеттердің, кем дегенде, екі негізгі шектеуін 
ескеруі керек. Біріншісі — ресурстардың жетісііеушілігі. Акторлар эртүрлі 
ресурстарға ие, сондай-ақ олардың басқа ресурстарға қол жеткізу мүмкіндігі 
эртүрлі. Көптеген ресурстары бар адамдар үшін мақсатқа жету салыстыр- 
малы түрде оңай болуы мүмкін. Дегенмен ресурстары аз немесе тіптен жоқ 
адамдарға мақсатқа қол жеткізу қиын немесе мүмкін емес болуы ықтимал.

Ресурстардың жетіспеушілігіне балама шыгындар идеясы тікелей байла
нысты (D. Friedman and Hechter, 1988:202). Мақсатқа үмтылуда акторлар 
өздерінің ең маңызды эрекеттерінен бас тартуға жүмсалатын шығындарды 
бағалауы керек. Егер де акторлардың ресурстары аз жэне соның салдары- 
нан олардың осы мақсатқа қол жеткізу мүмкіндіктері біршама болып жэне 
соған деген үмтылыс екінші кезектегі мақсатқа қауіп төндірген жағдайда, 
акторлар басты мақсаттан бас тартуы мүмкін. Акторлар өздерінің пайда- 
сын‘ барынша арттыруға тырысады жэне соған сэйкес бүл эрекет бастапқы
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ДЖОРДЖ КАСПАР ХОМАНС
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Қалай элеуметтанушы болғаным туралы мен бас- 
қа жарияланымдарымда сипаттадым. Ол, негізінен, 
кездейсоқ іс болған еді, (For a full autobiography, see 
Homans, 1984). Менің әлеуметтанумен тұрақты түрде 
айналысуым Гарвард Бизнес мектебінде 1933 жыл- 
дан бергі профессорлар Лоуренс Хендерсон және 
Элтон Мэйомен бірге қызмет істеген кезімнен бастал- 
ды. Хендерсон -  биохимик, өнеркәсіптік жұмыстың 
физиологиялық сипаттамаларын, Мэйо -  психолог, 
адами факторларды зерттеді. Кейінірек Мэйо Чика- 
года орналасқан «Батыс Электрик» компаниясының 
Хоторн зауытында өзінің әйгілі зерттеулерін жүргізді.

Мен Мэйо басшылық еткен оқулар мен пікірталастар 
курсына қатыстым. Мэйо өзінің студенттерінен негізгі 
кітаптармен бірге көрнекті әлеуметтік антропологтердің, 
атап айтқанда, Малиновскийдің, Рэдклифф-Браунның 
және Фирттің бірқатар кітаптарын оқуын өтінді. Мэйо 
біздің осы еңбектерді оку арқылы қарапайым қоғамда- 

ғы әлеуметтік салттардың қазіргі қоғамдағыларға к,арағанда нәтижелі жұмысқа қалай септігін 
тигізгенін түсінгенімізді қалады.

Мені олар мүлде басқа жағынан қызықтырды. Сол күндерде мәдени антропологтер интел- 
лектуалды түрде басымдыққа ие болды және менің Клайд Клакхон сияқты осы топтағы дос- 
тарым әр мәдениеттің өзінше ерекше болғанын насихаттады. Керісінше, мен оқығанымнан 
қарапайым қоғамның кейбір институттары уақыт және кеңістік бойынша алшақ орындар- 
да бір-бірін қайталайтынын, сондықтан олардың бір-бірінен алып пайдаланатындай өзара 
байланысы болмағанын түсіне бастадым. «Мэдениеттер бірегей болған жоқ және олардың 
ұқсастығы «тек адамзат табиғаты бүкіл әлемде бірдей болған» деген болжам арқылы тү- 
сіндірілуі мүмкін еді. Ұқсас жағдайларда әрекет ететін адамдар бір-бірінен тәуелсіз ұқсас 
институттарды құрды. Бұл көзқарас сол уақытта көпшілікке танымал болған жоқ. Қазір де 
жағдайдың өзгергеніне сенімді емеспін.

Сол уақытта мен шағын адам топтарын, яғни қазіргі және қарапайым түрлерін зерттеуге ба- 
ғытталған біршама нақты немесе «далалық» зерттеулермен таныстым. Екінші дүниежүзілік со- 
ғыста әскери-теңіз флотында борышымды өтеуге шақырылған кезімде, осы материалдарды 
теңізде ұзақ қарап отырып зерттедім. Кенеттен мен осы зерттеулерді олардың барлығын ортақ 
ұғымдар арқылы сипаттауға болатынын түсіндім. Бірнеше күннің ішінде осындай тұжырымда- 
малық сызбанұсқаны жасадым.

Соғыс аяқталғаннан кейін Гарвардта штаттық лауазымда The Human Group («Адамдар тобы») 
деп аталтан кітаппен (1950) жұмыс істей бастадым. Ол менің жасаған тұжырымдамалық сыз- 
банүсқамды қарастырылған зерттеулерге қолдануға бағыттады. Осы жұмыстың барысында тұ- 
жырымдамалық сызбанұсқа ғылымның бастапқы нүктесі ретінде ғана пайдалы деген ой келді. 
Ұғымдарды бір-бірімен байланыстыратын қағидаларды табу қажет болды. «Адамдар тобында* 
мен таңдаған топтарды сипаттауға лайық сондай бірқатар қағидалар ұсындым.

Мен профессор Толкотт Парсонсты бүрыннан білетінмін, онымен әлеуметтік қатынастар депар- 
таментінде тығыз байланыс орнаттым. Ол әлеуметтану саласындағы жетекші теорияшыл еді.
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ДЖОРДЖ КАСПАР ХОМАНС

Ол теория деп атаған нәрселер тек тұжырымдамалық схемалар болып табылады және теория 
кем дегенде бірнеше қағиданы қамтымаса, теория бола алмайды деп шештім. Менің бұл көзқа- 
расымның дұрыстығына ғылыми философия бойынша бірнеше кітап оқығаннан кейін сенімді 
бола бастадым.

Теорияны ұсыну үшін жалғыз қағида жеткіліксіз. Оны түсінуге феномен теориясы септігін тигізді. 
Түсініктеме жалпыға бірдей төменгі тәртіпті бір немесе одан да көп қағидалардың берілген не- 
месе шекаралас шарттармен, не болмаса параметрлермен байланысты жалпы қағидалардан ло- 
гикалық түрде туындайтынын көрсетеді. Мен осы мәселеге қатысты өз ұстанымымды The Nature 
of Social Scienc («Әлеуметтік ғылымның табиғаты») атты кітабымда (1967) жеткіздім.

Содан кейін мен өзімнен «Адамдар тобында» тұжырымдаған эмпирикалық қағидалар мен әлеу- 
меттік психологиядағы далалық және тәжірибелік зерттеулерді оқығаннан кейін назарымды ау- 
дарған қағидаларды түсіндіру үшін қандай жалпы қағидалар қолдануға болатыны туралы сура- 
дым. Жалпы қағидалар бір ғана шартқа сәйкес келуі керек: менің бастапқы түсінігім бойынша, 
олар жеке адамдарды адамзат мүшелері ретінде сипаттауы қажет.

Мұндай қағидалар әлдеқашан анықталып қойған еді, мен оларды өзім ойлап шығара алмас едім. 
Олар менің ежелгі досым Б.Ф. Скиннер және басқа да ғалымдар анықтаған мінез-құлықтык, пси- 
хологияның қағидалары болып шык,ты. Олар адамның физикалық ортадағы жеке әрекеттерін 
де, оның басқалармен өзара әрекеттесу кезіндегі мінез-құлқын да жақсы сипаттап берді. Social 
Behavior («Әлеуметтік мінез-құлық») атты кітабымның екі басылымында (1961 және 1974 жылда- 
ры түзетілген) мен осы қағидаларды тиісті жағдайда біркелкі тұрақты әлеуметтік құрылымдардың 
пайда болуын және қүрылымдардың оларды құруға ниеттенбеген индивидтердің әрекеттері ар- 
қылы сүйемелдену жолдарын түсіндіруде пайдаландым. Мен бұл мәселені әлеуметтанудың ең 
басты негізі деп танимын.

Қүрылымдар құрылғаннан кейін оларға кіретін немесе олармен байланысқа түсетін адамдардың 
мінез-құлқына одан әрі әсерін тигізеді. Бірақ бұл эсер бастапқыда құрылымдардың құрылуы мен 
сақталуын түсіндірген қағидалардың өздеріне түсініктеме береді. Құрылымдар бұл қағидалар 
қолданылатын жаңа жағдайларды қамтамасыз етіп қана қояды. Менің әлеуметтануым ұжымдық 
емес, жеке-дара болып қала береді.

(Джордж Хомане 1989 жылы қайтыс болды. [See Bell, 1992, for a biographical sketch of Homans. See 
also Fararo, 2007; Molm, 2005b]).

мақсатқа қол жеткізу мүмкіндігі мен оның екінші кезектегі ең бағалы мақсатқа 
қол жеткізу мүмкіндігі арасындағы байланысты айқындайды.

«Жеке әрекетке шектеулердің екінші көзі -  әлеуметтік институттар. 
Фридман мен Хечтердің пікірінше, индивидтің әрекеттері әдетте туған- 
нан өлгенге дейін отбасылық және мектеп ережелері; заңдар мен қаулы- 
лар; шұғыл шаралар; шіркеулер, синагогалар мен мешіттер; ауруханалар 
және жерлеу бюролары бойынша шектеледі. Жеке түлғалар үшін қол- 
жетімді іс-қимыл бағыттарының жиынтығын шектеу арқылы ойынның 
күштеп міндеттейтін ережелері, соның ішінде нормалар, заңдар, күн тәр- 
тібі және дауыс беру әлеуметтік нәтижелерге жүйелі түрде эсер етеді».

(D. Friedman and Hechter, 1988:202)

I, ^
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Бұл институттық шектеулер белгілі бір әрекеттерді ынталандыруға және 
басқалардан бас тартуға көмектесетін оң және теріс санкцияларды қамтамасыз 
етеді.

Фридман мен Хечтер рационалды таңдау теориясына негіз болатын екі 
ойды атап өтеді. Біріншісі — агрегация механизм! немесе «әлеуметтік нәти- 
жеге қол жеткізу үшін біріктірілген жеке әрекеттер», іске асыратын процесс 
(D. Friedman and Hechter, 1988:203). Екінпіісі — рационалды таңдау жасауда- 
ғы ақпараттың маңыздылығы. Кезінде, акторлар ашық әрекеттердің балама 
курстары арасында мақсатты таңдау жасау үшін барынша толық немесе, кем 
дегенде, жеткілікті дәрежедегі ақпаратқа ие болуы тиіс деп есептелді. Алай- 
да колда бар ақпараттың саны немесе сапасы өзгермелі және бүл өзгермелілік 
акторлардың таңдауларына терең эсер ететіні -  бүл күнде жүрт мойындаған 
шындық (Heckathorn, 1997).

Ертеректе қалыптасу кезеңінде айырбас теориясына рационалдықтың ру- 
диментарлы теориясы эсер етті. Кейінірек осы тарауда біз рационалды таң- 
дау теориясын қарастырғанда онымен байланысты кейбір күрделі түстарды 
талқылаймыз.

Джордж Хоманстың айырбас теориясы

Джордж Хоманстың айырбас теориясының өзегі іргелі идеялар жиынты- 
гыида жатыр. Оның кейбір ұсыныстары, кем дегенде, өзара эрекеттесуші екі 
адамга қатысты болганымен, Хоманс олардың психологиялық қагидаларга 
негізделгенін дэлелдеді. Хоманстың айтуынша, олар екі себептен психоло- 
гиялық қүбылыс болды. Біріншіден, «оларды эдетте өздерін психолог деп 
атайтын адамдар мэлімдейді жэне эмпирикалықтүргыда тексереді» (Homans, 
1967:39-40). Екіншіден, ең бастысы, олар қогамдагы индивид пен қатынасу 
деңгейіне байланысты психологиялық үдеріс болып табылады: «олар топтар 
мен қогам туралы қағидалардан гөрі жеке адам мінез-қүлқына қатысты қа- 
ғидалар; адамның адам ретіндегі мінез-щлцы  жалпы психологияның саласы 
болып саналады» (Homans, 1967:40; italics added). Осы ұстанымның нэтиже- 
сінде Хоманс өзін «аталган жэне ол жагымсыз соз -  психологиялық редук
ционист» (1974:12) ретінде мойындады. Хоманс үшін редукционизм -  бұл 
«аталган гылым мен [тап осы жагдайда элеуметтану] басқа аталган гылым- 
ныц [тап осы жагдайда психологияныц] жалпы қагидалар логикасына калай 
сүйенетінін көрсететін процесс» (1984:338).

Хоманс П С И Х О Л О ГИ Я Л Ы Қ  қагидаларды жақтаганына қарамастан, жеке адам- 
дарды оқшауланган деп санамады. Ол адамдардыц элеуметтік жан екенін мо
йындады жэне 03 уақытының кэп бөлігін баска адамдармен озара қарым-қа- 
тынаста өткізді. Ол элеуметтік мінез-қүлықты психологиялық принциптер 
арқылы түсіндіруге тырысты: «Хоманс ұстанымының пайымдаганы -  нэтиже- 
лердің адамның мінез-қүлқына эсер етуі туралы түжырымдар болып табыла- 
тын психологияныц жалпы түжырымдары, егер нэтижелер физикалық ортадан 
емес, басқалардан шықса, өзгеріске ұшырамайды» (Homans, 1967:59). Хоманс 
«озара эрекеттесуден жаңа нэрсе пайда болады» деген Дюркгеймнің позиция- 
сын теріске шығармады. Оныц орнына ол пайда болган қасиеттерді психоло- 
гиялық принциптермен түсіндіруге болатынын айтады, элеуметтік фактілерді 
түсіндіру үшін жаңа элеуметтік қағидаларды енгізудің қажеті жоқ. Ол элеумет- 
танудыц негізгі үғымы — норманы мысал ретінде пайдаланды:

30-253
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«Әлеуметтік фактінің керемет үлгісі -  бұл әлеуметтік норма және топ- 
тарға тиесілі топ нормалары көптеген адамдардың мінез-құлықтарын 
оларга сәйкестендіруге бағытталған әрекеттерін шектейді. Мәселе -  
шектеуде емес, оның түсіндірілуінде... Норма өзінен-өзі шектемейді: 
адамдар нормаларды сақтағанда оларды іске асырады, өйткені олар оны 
таза артықшылық деп түсінеді, сондықтан психолоғия қабылданған ар- 
тықшылықтың мінез-қүлыққа әсерін қарастырады».

(Homans, 1967:60)

Хомане «ер адамдарды әлеуметтануға қайтарудың» бағдарламасын егжей- 
теғжейлі сипаттап берді, сондай-ақ психолоғияға, адамдарға және «қоғамдық 
өмірдің қарапайым түрлеріне» арналған теорияны әзірлеуге тырысты. Хоманс- 
тың пікірінше, бүл теория <^элеуиетү\к мінез-щлыцты кем деғенде екі адамның 
арасындағы материалдық немесе бейматериалдық, азды-көпті пайдалы немесе 
қымбат іс-әрекет айырбасы ретінде қарастырады» (1961:13; italics added).

Мысалы, Хомане тоқыма өнеркәсібіндегі механикалық техниканың да- 
муын, осылайша индустриялық революцияны психолоғиялық принцип ар- 
қылы, яғни адамдар өздерінің сыйақыларын арттыру үшін белғілі бір жолмен 
әрекет етуі мүмкін деғен оймен түсіндірді. Жалпы алғанда, айырбас теориясы- 
ның ол үсынған нүсқасында қарапайым әлеуметтік мінез-қүлықты пайда және 
шығын түрғысынан түсіндіруғе тырысты. Оған танымал «әріптесі және до- 
сы»Толкотт Парсонстың қүрылымдық-функционалдық теориялары өз әсерін 
тиғізді. Ол мүндай теориялар «кез келғен нәрсені түсіндіруден басқа, барлық 
қасиеттерғе ие» деп бекітеді (Homans, 1961:10). Хомане құрылымдык функ- 
ционалистердің концептуалдық катеғориялар мен сызбанүсқаларды ойлап та- 
буыиан да артық нәрсе жасады. Хомане ғылыми әлеуметтанудың мүндай кате- 
ғорияларға мүқтаж екенін мойындады, алайда әлеуметтану да «категориялар 
арасындағы қарым-қатынастар туралы жалпы қағидалар жиынтығын қажет 
етеді, себебі оларсыз түсіндіру мүмкін емес. Қағидаларсыз ешқандай түсінік 
жоқ!» (1974:10). Осылайша Хомане психолоғиялық деңғейді есепке алатын 
осы қағидаларды дамытуды өзіне міндет етіп қойды, сөйтіп ол айырбас тео- 
риясының неғізін қалады.

Social Behavior: Its Elementary Forms («Әлеуметтік мінез-құлық: оның қара- 
пайым формалары») [1961, 1974]^ еңбеғінде Хомане өзінің айырбас теориясын 
мінез-қүлық психолоғиясы мен қарапайым экономика (рационалды таңдау 
теориясы) неғізінен алғанын мойындады. Шын мәнінде, Хомане (1984) өзі- 
нің теориясының «айырбас теориясы» деп аталғанына өкінеді, өйткені ол оны 
нақты жағдайларға қатысты қолданылатын бихевиористік психолоғия ретінде 
қарастырады. Хомане Б.Ф. Скиннердің бихевиористік парадиғмасының мыса- 
лын, әсіресе оның көғершіндерді зерттеуін талқылаудан бастаған:^

«Мысалы, зертханада торда аңқау көғершін бар делік. Оның қоршаған 
ортасын зерттеу үшін қолданатын туа бітті мүшесінің бірі -  түмсық. Кө- 
гершін тордың ішінде шүқыланып жүрғенде түмсығымен дөңғелек Кы
зыл нысанаға тиеді, осы мезетті күтіп отырған психолоғтер немесе авто- 
матты машина оны дәнмен қамтамасыз етеді. Дәлелдер -  бұл көғершін- 
дердің мінез-құлықты тағы бір рет қайталау ықтималдығы, яғни оның 
жай шоку ғана емес, нысананы шоку ыктималдығы өседі. Скиннердін 
тілінде көгершіннің нысананы шоку мінез-күлкы -  оперант\ оперант
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кушейтілді', дән — кушейтпкіш', ал көгершін оперантптық себептіліктпі 
басынан өткізеді. Егер тіліміздің әдеттегі ағылшын тілі болуын қаласақ, 
біз көгершіннің сыйақы алу арқылы нысананы шоқуды үйренгені тура- 
лы айта аламыз».

(Homans, 1961:18)

Бұл мысалда Скиннерді көгершіндер қызықтырды, ал Хоманстың алаңдау- 
шылығы адамдар еді. Хоманстың айтуынша, Скиннердің көгершіндері психо- 
ЛОГП6Н нақты айырбас қарым-қатынасқа түспөйді. Көгершін біржақты айырбас 
қарым-қатынасқа түседі, ал адамдар арасындағы айырбас екіжақты болады. 
Көгершінді дән ынталандырады, бірақ психолог, расында, көгсршіннің түмсы- 
ғымен қуаттанбайды. Көгершін психолог арқылы физикалық ортаның ұқсас 
байланысына түседі. Өзаралық болмаған соң Хоманс оны жеке мінез-щлыц 
ретінде анықтады. Хоманс мінез-құлықтың мүндай түрін зерттеуді психологке 
тапсырды, ал әлеуметтанушыларды, «кем дегенде, екі жануардың әрқайсысы- 
ның әрекеті басқасының әрекетіне серпін беретін (немесе жазалайтын) және 
сәйкесінше бір-біріне эсер ететін» әлеуметтік мінез-құлыкты зерттеуге шақыр- 
ды (1961:30). Дегенмен, Хоманстың айтуынша, жеке мінез-қүлыққа Караган
да, әлеуметтік мінез-құлықты түсіндіру үшін жаңа щшідалар талап етілмейді. 
Скиннердің көгершіндерді зерттеуде дамытқан жеке мінез-қүлық заңдары өза- 
ра қуаттандырудың күрделілігін есепке алумен бірге, әлеуметтік мінез-құлық- 
ты түсіндіреді. Ақырында, Хоманс Скиннерден алынған қағидалардың қажет 
екенін, зауықсыз болса да, мойындады.

Хоманс өзінің теориялық еңбегінде күнделікті әлеуметтік өзара әрекетте- 
сумен шектелді. Алайда ол өзінің принциптеріне негізделген әлеуметтанудың, 
ақырында, барлық әлеуметтік мінез-құлықты түсіндіре алатынына сенімі мол 
болғаны анық. Міне, Хоманс өзін қызықтырган айырбас қарым-қатынастары- 
ның бір түрін көрсетуде төмендегі мысалды қолданды:

«Мысалы, екі адам кеңседе қүжаттарды рәсімдеу жүмыстарын жүргізіп 
жатыр. Кеңсе ережелеріне сәйкес әрқайсысы өз ісін өз бетімен жасауы 
керек немесе көмекке мүқтаж болса, басшыдан кеңес алуы тиіс. Біз Тұл- 
ға деп аталатын адамдардың бірі жұмысқа дағдыланбаған және мезгіл- 
мезгіл көмек алған жағдайда оны жақсарта және жылдамдата түседі. 
Ережеге қарамастан, ол жетекшісіне баруды қаламайды, себебі оның 
қабілетсіздігі оны көтермелеу мүмкіндігіне зиян келтіруі мүмкін. Оның 
орнына ол біз Басқа деп атайтын басқа адамды іздейді және одан көмек 
сүрайды. Басқаның Тұлғаға қарағанда тәжірибесі мол, ол өз жүмысын 
сапалы әрі тез жасай алады, бос уақыты болады және онда бақылаушы 
ережелерді бүзды деп іздеп, кедергі келтірмейді деп болжауға негіз бар. 
Басқа Тұлғаға көмектеседі, ал, өз кезегінде, Тұлға оған алғыс айтып, ри- 
зашылық білдіреді. Екі адам осылайша бір-біріне көмектеседі және бі- 
рін-бірі қолдайды».

(Homans, 1961:31-32)

Осындай жағдайға назар аударып және ойларын Скиннердің қорытындыла- 
рына негіздей отырып, Хоманс бірқатар қағидаларды дамытты.
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Табыс қағидасы

«Адамдар түрлі іс-әрекет барысында нақты бір әрекеті марапатталған са-
йын, сол адамның бұл әрекетті қайталауы әбден мүмкін».

(Homans, 1974:16)

Хоманстың кеңседегі «Түлға -  Басқа» мысалын алсақ, бүл ұсыныс адамның 
басқалардан кеңес сүрауы оның өткен кезеңде пайдалы кеңес алғанымен байла- 
нысты екенін білдіреді. Сонымен катар өткен уақыттарда адамға жиі пайдалы 
кеңестер берілсе, ол көбінесе көбірек кеңес сұрайды. Сондай-ақ басқа адам өт- 
кен уақыттарда жиі қолдауға ие болса, кеңес беруге және оны жиірек беруге да- 
йын болады. Жалпы алғанда, табысқа жетудің қағидасына сәйкес мінез-қүлық 
үш кезеңді қамтиды: біріншіден, адамның әрекеті; екіншіден, марапатталған 
нәтиже; үшіншіден, бастапқы немесе кейбір қарым-қатынастарда үқсас әрекет- 
тің қайталануы.

Хоманс табысқа қол жеткізу туралы бірқатар қағидаларды нақтылады. Бі- 
ріншіден, көбінесе артық марапаттау жиі кездесетін іс-әрекеттерге әкелетініне 
қарамастан, бұл өзаралық байланыс шексіз жалғаса бермейді. Кейбір жағдай- 
ларда адамдар ылғи да осындай жолмен әрекет ете алмайды. Екіишіден, мінез- 
құлық пен сыйақы арасындағы интервал қаншалықты қысқа болса, адамның 
мінез-қүлқын қайталауы ықтимал. Керісінше, мінез-қүлық пен сыйақы ара- 
сындағы үзақ уақыт аралығы қайталанатын мінез-құлықтың ықтималдығын 
төмендетеді. Ақыр аяғында, Хоманстың пайымдауынша, үзілмелі сыйақылар 
үнемі қайталанатын әрекеттерге қарағанда қайталанатын мінез-қүлықты туды- 
руы мүмкін. Түрақты сыйақылар іш пыстыру мен сатиацияға әкеледі, ал түрақ- 
сыз аралықтағы сыйақылар (құмар ойындары сияқты) қайталанатын мінез-құ- 
лықты тудыруы мүмкін.

Стимул қағидасы

«Егер бүрын белгілі бір ынталандыру немесе ынталандыру жүйесі мара- 
патталуға негіз болған болса, қазіргі жағдайдағы дәл соған үқсас ынта
ландыру да адамды сол бүрынғыдай әрекет жасауға құлшындыруы ық- 
тимал».

(Homans, 1974:23)

Біз тағы да Хоманстың кеңсе мысалына ораламыз: егер бүрын Түлға және 
Басқалар кеңес беруді және кеңес алуды жөн көретін болса, онда олар болашак- 
та осындай жағдайларда үқсас іс-әрекеттерге тартылуы ықтимал. Хоманс одан 
да томен жерді мысалға келтірді: «Қараңғы бассейнге қармақ салып, балық үс- 
таған балықшы қараңғы бассейндерде балық аулауға бейім болады» (1974:23).

Хоманс жалпыландыру процесіне қызығушылық танытты, яғни үқсас жағ- 
дайларға мінез-құлықты бейімдеу үрдісі. Балық аулау мысалындағы жалпы- 
лаудың бір қыры -  қараңғы бассейндерде балық аулап үйренген адам кез келген 
қараңғы бассейнғе барып балық аулай алады. Сонымен қатар балықтан түскен 
табыстар балық аулаудың басқа түріне дағдыландыруы (мысалы, түщы судан 
түзды суға) немесе тіпті аң аулауға деғен қүмарлықты оятуы мүмкін. Деғен- 
мен кемсітушілік процесі де маңызды. Демек, актор өткен жолы олжалы болған
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нақты жағдайларда ғана балық аулайды. Бір жағынан, егер табысқа жету жағ- 
дайлары тым күрделі болса, ұқсас жағдайлар мінез-құлықты ынталандырмауы 
мүмкін. Егер түбегейлі нәтиже ойлағаннан әлдеқайда ұзаққа созылып кетсе, 
онда мүндай жағдай іс-әрекетті ынталандырмауы ықтимал. Актор ынталанды- 
руға әсіресе ол күнды болтан сайын әбден дәнігіп алуы мүмкін. Шын мәнінде, 
актор, ең болмағанда, жағдай әлденеше сәтсіздіктен кейін түзелмейінше, реле- 
вантсыз ынталандыруларға жауап бере алады. Мүның бәрі -  жеке адамнын се- 
зімталдығы немесе ынталандыруға назар аударуының көрінісі.

Қүндылық қағидасы

«Адамға өзінің іс-әрекетінің нәтижесі неғүрлым қүнды болса, оның
іс-әрекетті іске асыру ықтималдығы соғұрлым жоғары».

(Homans, 1974:25)

Кеңсе жағдайын мысалға алар болсақ, әркімнің келесі біреуге үсынатын 
сыйақысы қүнды болып есептелсе, акторлардың қажет іс-әрекетті орындау ык- 
тималдығы да соған сәйкес жоғары болады. Бүл кезеңде Хоманс сыйақылар мен 
жазалау түжырымын үсынды. Сыйақы -  оң мағынадағы іс-әрекет. Сыйақыны 
ұлғайту қажетті іс-әрекеттің орындалу ықтималдығына әкеледі. Жазалау -  те- 
pic мағынадағы іс-әрекет. Жазалау қатайған сайын субъектінің өз қалауы бо- 
йынша іс-әрекет ету мүмкіндігі азая береді. Хоманс жазалауды «адамдардың өз 
әрекетін өзгертуге мәжбүрлеудін тиімсіз қүралы» деп санайды, себебі адамдар 
жазалауға ықпалсыз іс-әрекетпен жауап қайтаруы мүмкін. Еріксіз іс-әрекетті 
ынталандырмаған жөн, ақыры мұндай іс-әрекет жойылады. Сыйақылардың 
артықшылықтары бар екені белгілі, алайда олар аз мөлшерде болуы мүмкін. 
Хоманс бүл тек қана гедонистік теория емес екенін анық көрсетті, сыйақылар 
материалистік (мысалы, ақшалай) немесе альтруистік (басқаларға көмек) тү- 
рінде болуы мүмкін.

Депривация-сатиация қағидасы

«Адам өткен уақытта белгілі бір марапатты жиі алса, алдағы уақытта ала-
тын сол марапаттын қүны азая түседі».

(Homans, 1974:29)

Кеңседе өзгелерге кеңес беру немесе кеңес алу үшін адамдар бір-бірін жиі 
марапаттауы мүмкін, алайда ол марапат олар үшін қүндылығын бірте-бірте жо- 
ғалтады. Бүл жерде уақыт шешуші мағынаға ие, еғер белғілі бір марапат үзак 
уақыт бойы қайталана берсе, адамдардың қанағаттану ықтималдығы азаяды.

Алайда бүл кезеңде Хоманс өзғе екі сыни түжырымдаманы анықтады: қүн 
және кіріс. Кез келғен іс-әрекеттің қүны альтернативті іс-әрекет бағытында жо- 
ғалтылған сыйақы ретінде анықталады. Әлеуметтік айырбаста кіріс шығындар 
үшін алынған көбірек сыйақы ретінде қарастырылады. Соңғысы Хоманстың 
депривация-сатиация туралы болжамдарын өзғертуіне түрткі болды, себебі 
«адамның іс-әрекеті нәтижесінде алынған найда неғүрлым көп болса, оның 
орындалу ықтималдығы соғүрлым жоғары болады» (1974:31).
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Агрессия -  мақұлдау ұсыныстары
«Л цсынысы: адам өзі күткен сыйақыны алмаса немесе өзі күтпеген жаза- 
лауға үшыраса, ашуланады; агрессиялы іс-әрекетке бейім болады және 
ондай іс-әрекет нәтижесі ол үшін қымбатқа түсуі мүмкін».

(Homans, 1974:37)

Егер адам кеңседе өзі қалаған кеңесті алмаса, ал басқа біреу өзі күткен 
мадақты естімесе, олардың екеуі де ашулануы мүмкін/ Хоманс еңбектерін- 
дегі түңілу және ашу тұжырымдамасына таңғаламыз, себебі олар психика- 
лык жай-күйге қатысты болып көрінуі мүмкін. Іс жүзінде Хоманс «адам қа- 
лағанын алмаған жағдайда уайым-қайғыға салынады; бихевиоризмде пурист 
болжамға мүлдем жүгінбейді, себебі бүл сөз... жанның күйіне байланысты» 
деп мойындаған. (1974:31). Хоманс бүлай үмітсізденіп, түңілу міндетті түрде 
ішкі күйге «ғана» қатысты болуы тиіс емес екеніне сендіреді. Сонымен қатар 
ол тек сол адам ғана емес, бөтен адамдар бақылайтын «сыртқы оқиғаларға» 
қатысты болуы мүмкін.

А қағидасында агрессияны бекіту тек теріс эмоцияларға байланысты, В үсы- 
нысы көбінесе жағымды эмоцияларға ие.

«В цсынысы: егер адам өзі күткен сыйақыны немесе өзі күткеннен де көп 
сыйақы алса немесе өзі күткен жазаны алмаса, ол риза болады; ол оң іс- 
әрекет жасауға бейім болады және ондай іс-әрекет нәтижесі ол үшін бү- 
рынғыдан да қүнды бола түседі».

(Homans, 1974:39)

Мысалы, адам кеңседе өзі қалаған кеңесті алса, ал келесі бір адам өзі күткен 
мадақты естісе, олардың екеуі де риза және бір-біріне көбірек кеңес беруі ықти- 
мал. Кеңес және мадак әрқайсысы үшін ерекше қүнды болады.

Рационалды үсыныс
«Балама әрекеттер арасында таңдау жасау кезінде адам өзін сол уақытта 
қалай қабылдағанына байланысты таңдайды, Р ықтималдықпен көбей- 
ген V нәтижесі үлкен нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін нәтиже- 
ні таңдайды».

(Homans, 1974:43)

Бүрынғы үсыныстар көбіне мінез-құлыққа тәуелді болғандықтан, рацио
налды туралы үсыныстар -  рационалды таңдау теориясы Хоманстың көзқа- 
расына эсер еткенін көрсетеді. Экономикалық түрғыдан алғанда, рационалды 
үсыныстарға сәйкес әрекет ететін акторлар өздерінің коммуналдық қызметте- 
рін барынша арттырады.

Негізінен, адамдар ашық түрдегі әртүрлі балама әрекеттер арқылы есептеу- 
лер жасайды. Олар әрбір әрекетке байланысты сыйақылардың санын салыс- 
тырады. Сондай-ақ олар, шын мәнінде, сыйақыны алу мүмкіндігін де есептей- 
ді. Акторлар сыйақы алуға болатыны екіталай деп санаса, жоғары бағаланған 
сыйақылар құнсызданады. Керісінше, егер құндылығы томен сыйақылар тым



11-тарау • Айырбас, желіуіік және рационалды таңдау теориялары 445

ПИТЕР М. БЛАУ
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Питер Блау 1918 жылы 7 ақпанда Австрияның Вена 
қаласында дүниеге келді. 1939 жылы Құрама Штатта- 
рына қоныс аударып, 1943 жылы АҚШ азаматы бол- 
ды. 1942 жылы Иллинойс штаты Элмхерст қаласында- 
ғы шағын Элмхерст колледжінде бакалавр дәрежесін 
алды. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін 
оқуын үзуге мәжбүр болды, сөйтіп АҚШ әскерінде 
қызмет етті және Қола жұлдызбен марапатталды. Со- 
ғыстан кейін, 1952 жылы мектепке оралып, өз оқуын 
Колумбия университетінің PhD дәрежесін алумен 
аяқтады (Bienenstock, 2005).

Блау формалды ұйымдарды зерттеуге қосқан үле- 
сі үшін әлеуметтануда алғаш рет кең танылды. Оның 
ұйымдарды эмпирикалық зерттеулері мен шартты 
ұйымдар жөніндегі оқулықтары әлі күнге дейін осы са- 
лада кеңінен пайдаланылып келеді. 2002 жылы қайтыс 
болғанға дейін өзінің әлеуметтік зерттеулерін жемісті 
жалғастырды.

Сондай-ақ ол Отис Дадли Дунканмен бірігіп жазған The American Occupational Structure 
(«Америкалық еңбек құрылымы») [1967] атты еңбегі үшін 1968 жылы америкалық әлеуметтану- 
шылар қауымдастығының беделді Сорокин сыйлығын иеленді. Бұл еңбек әлеуметтік стратифи- 
кацияны зерттеуге қосылған өте маңызды шығарма болып табылады.

Блау көптеген ғылыми-зерттеуімен танымал болса да, бізді қызықтыратыны -  оның әлеуметтік 
теорияға қосқан үлесі. Бұл жердегі ерекше атап өтерлік нәрсе -  Блаудың екі түрлі теориялық 
бағдарға қосқан маңызды үлесі. 1964 жылы жазған Exchange and Powerin Social Life («Айырбас 
және әлеуметтік өмірдегі билік») атты кітабы қазіргі заманғы айырбас теориясының негізгі құ- 
рамдас бөлігі болып саналады. Блау еңбегінің басты мәні, ең алдымен, шағын айырбас теория- 
сын қалыптастыруға және оны кең ауқымды мәселелерге қолдануға тырысуында болды. Кейбір 
елеулі кемшіліктеріне қарамастан, ең бастысы, ол үлкен және шағын әлеуметтік мәселелерді 
теориялық тұрғыдан біріктіруге талпыныс жасады. Сонымен қатар Блау құрылымдық теория- 
ның алдыңғы легінде болды. Америкалық әлеуметтанушылар қауымдастығының президент! 
(1973-1974) болған кезеңде осы тақырыпты қауымдастықтың жыл сайынғы жиналысында бас
ты мәселенің бірі ретінде қарастырды. Ол құрылымдық теорияны түсіндіруге және кеңейтуге 
бағытталған бірқатар кітаптар мен мақалалар жариялады. Осы саладағы оның кейінгі еңбек- 
тері арасында Structural Contexts of Opportunities («Мүмкіндіктердің құрылымдық мәнмәтінде- 
рі») [1994] және Crosscutting Social Circles («Әлеуметтік шеңберлердің қиылысулары») [Blauand 
Schwartz, 1997] кітабының екінші басылымын атауға болады.

Питер Блау 2002 жылы 12 наурызда қайтыс болды.

қолжетімді болса, олардың құны арта түседі. Осылайша сыйақының құны мен 
жетістікке жету ықтималдығы арасында өзара әрекеттесу бар. Ең қымбат сый- 
лықтар -  бұл өте құнды және қолжетімділер. Ең пайдасыз сыйақы -  бұл бағалы 
емес және қол жеткізу екіталай сыйақылар.

Хоманс рационалды ұсынысты табыспен, ынталандырумен және құн- 
дылықтармен байланыстырады. Рационалды ұсыныс бізге адамдардың іс- 
әрекет жасауы олардың табысқа жету ықтималдығын қабылдауына байла- 
нысты болатынын айтады. Бірақ бұл қабылдауды не анықтайды? Хоманс
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табысқа жету мүмкіндігінің жоғары немесе төмен болатынын бұрынғы та- 
быстары мен бүгінгі жағдайдың бүрынғы сәтті жағдайларға үқсас болуымен 
байланысты деп түжырымдайды. Рационалды ұсыныс актордың бір сый- 
ақыны баска біреуінен неге артық бағалайтынын да айтпайды, бүл үшін бізге 
қүндылық үсынысы қажет. Осылайша Хоманс өзінің рационалды принци- 
пін мінез-құлык туралы кеңестерімен байланыстырады.

Ақыр соңында, Хоманс теориясында акторды рационалды табыс іздеуші ре- 
тінде қарастыруға болады. Алайда Хоманс теориясы психикалық жай-күй мен 
(Abrahamsson, 1970; Mitchell, 1978) кең ауқымды қүрылымдарды зерделеуде 
әлсіз болды (Екеһ, 1974). Мысалы, Хоманс санаға қатысты «толыққанды дамы- 
ған психология» қажет екенін мойындады (1974:45).

Осындай әлсіздіктерге қарамастан, Хоманс жеке мінез-қүлық деңгейінде 
батыл жүмыс істеген бихевиорист болып қалды. Ол: «Қарапайым әлеуметтік 
мінез-қүлықты жеткілікті түрде түсінетін болсақ, кең ауқымды қүрылымдарды 
да түсінуге болады», — деп мәлімдеді. Ол айырбас процестері жеке және қо- 
ғамдық деңгейлерде «бірдей» деп түжырымдайды. Дегенмен әлеуметтік дең- 
гейде «іргелі процестерді біріктіретін жолдар күрделі» екенін жоққа піығар- 
майды (Homans, 1974:358).

Питер Блаудың айырбас теориясы
Питер Блаудың (1964) мақсаты «адамдар мен топтар арасындағы қарым-қа- 
тынасты реттейтін әлеуметтік процестерді талдау негізінде әлеуметтік қүры- 
лымды түсіну болды. Негізгі сұрақ... Әлеуметтік өмірдің адамдар арасындағы 
қауымдастықтардың айтарлықтай кешенді қүрылымына қалай айналатыны» 
еді (1964:2). Блау Хоманстың әлеуметтік өмірдің қарапайым түрлері мен кур- 
дел! күрылымдарды талдау шеңберін одан әрі кеңейтуге талпыныс жасады: 
«Бетпе-бет өзара әрекеттесу процестерін зерттеудің негізгі әлеуметтанулык 
максаты -  даму үстіндегі әлеуметтік күрылымдарды сипаттайтын жаңа әлеу- 
меттік күштерді түсінуге негіз калау» (1964:13).^

Блау айырбас процесіне ерекше назар аударды, оның пікірінше, айырбас 
процесі адамның мінез-күлкына айрыкша эсер етеді және жеке адамдар ара- 
сында да, топтар арасында да карым-катынастың негізін калайды. Іс жүзінде 
Блау түлғааралык айырбастан әлеуметтік күрылымға, одан әлеуметтік өзгеріс- 
терге әкелетін төрт сатылы бірізділікті карастырды:

1- кадам: Адамдар арасындағы жеке айырбас трансакциялар... тудырады.

2- кадам: мәртебе мен биліктің дифференциациялауына... әкеледі.

3- кадам: заңдылык және үйым... тамыр жаяды.

4- кадам: Оппозиция және өзгеріс.

Микродан -  макрота. Жеке деңгей туралы айтатын болсак, мүнда Блаумен 
бірге Хоманс та үксас процестерге кызығушылык танытты. Дегенмен Блау 
үсынған әлеуметтік айырбас түжырымдамасы баскалардың колдау реакциясы- 
на тәуелді адамдардың іс-әрекеттерімен шектелген.

Адамдар әлеуметтік бірлестіктерді күруға себеп болатын көптеген жағдай- 
ларға байланысты бір-бірімен жакындасады. Бастапкы байланыстар жасалып
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болғаннан кейін, бір-біріне берілетін сыйақылар байланыстарды сақтауға және 
нығайтуға көмектеседі. Керісінше де болуы мүмкін: сыйақы жетіспеген жағдай- 
да қауымдастық әлсірейді немесе ыдырайды. Айырбасталған сыйақылар ішкі 
(мысалы, сүйіспеншілік, махаббат, құрмет) немесе сыртқы (мысалы, ақша, фи- 
зикалық еңбек) болуы мүмкін. Тараптар үнемі бір-бірін тең деңгейде сыйақы- 
мен қамтамасыз ете алмайды, айырбастағы теңсіздік болған кезде қауымдастық 
ішінде биліктің айырмашылығы пайда болады.

Бір тарапта екінші тарапқа қажетті мүқтаж нәрсе болса, бірақ баска тарап- 
тың оған қарымта сыйақысы болмаса, бұл жағдайда төрт балама бар: Бірін- 
шіден, адамдар басқа адамдарды өздеріне көмектесуге мәжбүр етуі мүмкін. 
Екіншіден, олар өздеріне қажетті нәрсені алу үшін басқа ресурс таба алады. 
Үшіншіден, олар өзгелерден алғысы келетін нәрсесіз де өмір сүруге тырысуы 
мүмкін. Төртіншіден, ең бастысы, олар қарым-қатынасқа түсу арқылы басқа- 
ларға «жалпыланған несие» бере отырып, өзгелерді өздеріне бағындыра алады; 
кейін басқалар қарсы бірдеңе істеуді көздесе, осы несие арқылы олардың әре- 
кетіне шектеу қоя алады (соңғы нүсқасы, әрине, биліктің маңызды сипаттама- 
сы болып саналады).

Блаудың айқындамасы Хоманстың ұстанымына үқсас, бірақ Блау өзінің 
теориясын әлеуметтік фактілер деңғейіне дейін кеңейтті. Ол, мысалы, әлеумет- 
тік өзара әрекеттесу процестерін қоршаған ортаның әлеуметтік қүрылымынан 
бөлек талдау мүмкін емес екенін атап өтті. Әлеуметтік қүрылым әлеуметтік 
өзара әрекеттесуден туындайды, бірақ бұл кезде әлеуметтік қүрылымдар өзара 
әрекеттесу үрдісіне эсер ететін дербес күшке ие болады.

Әлеуметтік өзара әрекеттесу бірінші кезекте әлеуметтік топтар арқылы іске 
асырылады. Қарым-қатынастар басқа топтардан гөрі көп сыйақы әкелетінін 
сезгенде ғана адамдар аталған топқа қарай жақындайды. Сол себепті де олар 
топқа қабылданғандарын қалайды. Бірақ олар топқа қабылдану үшін топ мүше- 
леріне сыйақы беруі керек. Бүл топ мүшелеріне жаңа адамдардың топқа кіруі 
пайдалы болатынын дәлелдеу арқылы эсер етеді. Жаңадан қосылғандар топ- 
тын байырғы мүшелерін сыйақымен риза қылған кезде карым-катынас нығая 
түспек. Жаңадан келгендердің топ мүшелерін риза кылуға деғен кұлшынысы 
өзара үйлесімділік туғызады, бірак сыйакы аркылы бір-бірін риза кылуға бел- 
сенді түрде тырысу топты элеуметтік дифференциациялауға алып келеді.

Мүндағы парадокс -  топ мүшелері жағымды касиеттерімен серіктес бола 
алса да, баска топ мүшелеріне тэуелділік каупін тудырып, оларға өз басым- 
дығын еріксіз мойындатуы мүмкін. Топтың калыптасуының бастапкы кезең- 
дерінде элеуметтік танылу үшін топ мүшелерінің арасында туындайтын бэсе- 
келестікті осы топтың потенциалдык көшбасшыларын іріктеу сынағы ретінде 
карастыруға болады.

Ең жаксы сыйакы алуға лайыкты субъектілер бірте-бірте көшбасшылык 
деңғейге көтеріледі. Сыйлык алуға мүмкіндігі аз топ мүшелері элеуетті көш- 
басшылар ұсынған сыйакыларды алуды жалғастыра бергісі келеді, сөйтіп өзде- 
рінің калай кіріптар болғанын білмей де калады. Сайып келгенде, сыйакы алу 
мүмкіндіғі жоғары адамдар көшбасшы болады, соның нэтижесінде топ диффе- 
ренциацияланады.

Топтың көшбасшылар мен бағыныштылар болып еріксіз жіктелуі интегра- 
цияның жаңартылуын кажет етеді. Көшбасшының мэртебесін мойындағаннан 
кейін, ізбасарлардың интеграцияға деген кажеттілігі одан эрі арта түседі. Бу
тан дейін ізбасарлар өздерінін ен жағымды касиеттерін көрсеткен. Енді баска
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ізбасарлармен интеграциялану үшін олар өздерінің әлсіз жақтарын көрсетеді. 
Бұл -  шын мәнінде, көшбасшы болғысы келмейтіні туралы қоғамдық декла
рация. Бұл өзін-өзі кемсіту басқалардың аяушылығы мен оларды әлеумет- 
тік мойындауына әкеледі. Көшбасшы (немесе көшбасшылар) жалпы топтық 
интеграцияны жақсарту үшін осы деңгейде өзін-өзі кемсітумен айналысады. 
Кейбір салаларда бағынушылардың артықшылығын мойындай отырып, көш- 
басшылар бағынудан туындайтын ауыртпашылықты азайтады және топ өмірі- 
нің барлық салаларын бақылауды талап етпейтінін көрсетеді. Күштердің бұл 
түрлері топтың жаңа, сараланған мәртебесіне қарамастан, оны реинтеграция- 
лау үшін қызмет етеді.

Мүның бәрі Хоманстың айырбас теориясын еске түсіреді. Алайда Блау 
қоғамдық деңгейге көшіп, әлеуметтік үйымның екі түрін саралады. Айыр
бас теорияшылармен мінез-құлық әлеуметтанушылары да әлеуметтік 
үйымның пайда болуын мойындайды, алайда бүл мәселе бойынша Блау 
идеялары мен «аса таза» әлеуметтік мінез-қүлықарасында күрделі айырма- 
шылық бар екені анықталады. Бірінші түрінде Блау әлеуметтік топтардың 
пайда болған қасиеттері бұрын талқыланған айырбас және бәсекелестік 
үрдістерінен туындайтынын мойындады. Әлеуметтік үйымның екінші түрі 
кездейсоқ пайда болтан жоқ, бірақ белгілі бір мақсатқа жету үшін айқын 
түрде қүрылған, мысалы: пайда табу үшін сатылатын тауарлар, боулинг- 
тен турнирлерге қатысу, ұжымдық келіссөздер жүргізу және саяси жеңіске 
жету. Ұйымның осы екі түрін талқылау барысында Блау әлеуметтік бихе- 
виористер зерделеген «әлеуметтік мінез-құлықтың қарапайым түрлерінің» 
аясынан шығып кетті.

Осы үйымдардан басқа Блау олардың шеңберіндегі шағын топтарға да 
қызығушылық танытты. Мысалы, ол көшбасшылық және оппозициялық 
топтардың екі үйымда да кездесетінін айтты. Бірінші типтегі жағдайда бұл 
шағын топтардың өзара әрекеттесу үрдісінен шығады. Екінші жағдайда көш- 
басшылық және оппозициялық топтар үйым қүрылымына енгізіледі. Кез 
келген жағдайда топаралық дифференциациядан қашып қүтыла алмайсың 
және көшбасшылар мен ізбасарлар арасында үйымішілік оппозиция мен қақ- 
тығыстың негізін қалайды.

Хомансқа қарағанда, Блау күрделі әлеуметтік қүрылымдарды зерттей оты
рып, айырбас теориясын әлеуметтік қарым-қатынастар үлгісіне бейімдеу қажет 
екенін сезінді. Блау шағын топтар мен үлкен үжымдар арасындағы маңызды 
айырмашылықты мойындады, ал Хомане түтас әлеуметтік мінез-қүлықты не- 
гізгі психологиялық қағидалар арқылы түсіндіруге тырысқандықтан, бүл айыр- 
машылықты елеусіз деп санады:

«Ірі үжымдарды сипаттайтын күрделі әлеуметтік қүрылымдар ша- 
ғын топтардың қарапайым қүрылымдарынан түбегейлі ерекпіеленеді. 
Әлеуметтік қарым-қатынас қүрылымы шағын топта оныц мүшелері 
әлеуметтік өзара әрекеттесу барысында дамиды. Үлкен қауымдас- 
тықтыц немесе тұтас қоғамның көптеген мүшелері арасында тікелей 
әлеуметтік өзара әрекеттесу болмағандықтан, олардың арасындағы 
әлеуметтік қатынастардыц құрылымына басқа механизмдер делдал 
болу керек».

(Blau, 1964:253)
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Бұл мәлімдеме мұқият тексеруді қажет етеді. Бір жағынан, Блау әлеуметтік 
бихевиоризмді күрделі әлеуметтік құрылымдарды шешу үшін дұрыс парадигма 
деп санамады. Екінші жағынан, ол әлеуметтік нақтылық парадигмасын жоққа 
шығарды, себебі ол «бірге жүретін әлеуметтік өзара әрекеттесу мен әлеуметтік 
анықма ірі көлемдегі ұйымдарда тікелей кездеспейді» деп түжырымдады. Осы- 
лайша, әлеуметтік мінез-құлық парадигмасынан бастап, Блау аса күрделі әлеу- 
меттік құрылымдармен айналысатын өзінің әлеуметтік фактілер парадигмасын 
негіздеді.

Нормалар және құндылықтар. Блаудың ойынша, күрделі әлеуметтік қүры- 
лымдар арасында байланыстырушы механизмдер -  бұл қоғамда бар нормалар 
мен қүндылықтар (қүндылық консенсусы):

«Жалпы қоғам қабылдаган қүндылықтар мен нормалар бұқаралық ақпа- 
рат қүралдары арқылы әлеуметтік қарым-қатынасты байланыстыру қыз- 
метін атқарады. Олар жанама әлеуметтік айырбас мүмкіндігін тудырады, 
күрделі әлеуметтік қүрылымдардағы әлеуметтік интеграция және диф- 
ференциациялау процесін, оның ішіндегі әлеуметтік үйымдастыру мен 
қайта үйымдастыруды басқарады».

(Blau, 1964:255)

Баска механизмдер әлеуметтік қүрылымдар арасында делдал болды, деген- 
мен Блау құндылықтар туралы пәтуаға назар аударды. Алдымен, әлеуметтік 
нормаларға қарай отырып, «олар тікелей айырбасты жанама айырбасқа ауыс- 
тырады» деп мәлімдеді. Топтың бір мүшесі топ нормасына сәйкес келеді және 
сол сәйкестік үшін құптау алады, сәйкестік топтың сақталуына және тұрақты- 
лығына үлес қосу арқылы жасырын құптау алады. Басқаша айтқанда, топтық 
немесе ұжымдық білім алу жеке түлға арқылы айырбас қарым-қатынасына тү- 
седі. Оның мәні Хоманс айқындаған жеке тұлғалар арасындағы айырбас жө- 
ніндегі қарапайым түсініктен ерекшеленеді. Блау жеке тұлғалар арасындағы 
айырбасты алмастыратын қоғам және жеке тұлға арасындағы жанама айырбас- 
қа бірнеше мысалдар келтірді:

«Лауазымды тұлғалар орта буын қызметкерлерінің жүмысына олардан 
алатын сыйақыларға айырбас ретінде көмектеспейді, бірақ бүл көмекті 
беру олардың ресми міндеті болып табылады және осы қызметтің орын- 
далғаны үшін олар компаниядан қаржылай сыйақы алады».

«Жанама айырбастың мысалы ретінде үйымдастырылған кайырымды- 
лық қызметін келтіруге болады. Бүрындары кедейлерге өзінің себетін 
алып келетін және олардан алғыс естіп, құрметке бөленетін жомарт би
кеш ке Караганда, қазіргі ұйымдастырылған қайырымдылықта жеке до
нор мен қабылдаушының арасында тікелей байланыс та, айырбас та жоқ. 
Ауқатты кәсіпкерлер мен жоғарғы тап өкілдері қайырымдылық жарнала- 
рын содан қайыр көретін адамдардың алғысын алу үшін өткізбейді, оны 
әлеуметтік ортада кең таралған нормативті орындау үшін және өз қүрбы- 
ларының қошеметіне ие болу үшін жасайды».

(Blau, 1964:260)
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Норма түсінігі, Блаудың тұжырымдамасы бойынша, жеке тұлға мен қоғам- 
дық ұйымдар арасындағы айырбас деңғейіне, ал құндылық түсініғі қоғамдық 
цжымдар арасындагы қарым-қатынастың кең әлеуметтік деңғейіне және тал- 
дауына жатқызылады. Блау былай дейді:

«Түрлі үлгідеғі қоғамдық қүндылықтарды әлеуметтік кеңістік пен уа- 
қыт шегіндеғі қарым-қатынастың әрекеттесу ауқымын және құрылымын 
кеңейтуге мүмкіндік беретін әлеуметтік реттеу қүралы ретінде түсінуғе 
болады. Әлеуметтік қүндылықтарға қатысты келісім әлеуметтік реттеу 
тәртібін тікелей адам өмірінен белек әлеуметтік байланыстар шеғінен 
тыс тарату және әлеуметтік құрылымдардың тіршілігін үзарту үшін не- 
гіз болады. Құндылық стандарттары — екі түрлі мағынадағы әлеуметтік 
өмірдің қүралы. Қүндылықтың мәні — әлеуметтік қарым-қатынасты қа- 
лыптастырушы қүрал; жалпы қүндылықтар кең мағынада әлеуметтік 
ассоциация және қарым-қатынастарды байланыстырушы түйін ретінде 
түсіндіріледі».

(Blau, 1964:263-264)

Мысалы, партикуляристік щндылыцтар ынтымақтастықтың неғізі және 
біріктіру құралы ретінде қалыптасады. Бұл қүндылықтар патриотизм немесе 
мектеп, немесе компания беделінің көрінісі сияқты айналасындағы топтардың 
бірігу қызметін атқарады. Олар үжымдық деңғейде адамдарды жеке қарым-қа- 
тынас арқылы біріктіреді. Дегенмен олар жеке тартымдылықтан тыс интегра- 
тивті байланыстарды кеңейтеді. Партикулярлық құндылықтар сыртқы топтан 
ішкі топты диффереициациялайды, сөйтіп олардың біріктіруші функциясын 
күшейтеді.

Блаудың талдауы бізді Хоманс ұсынған айырбас теориясынаи алшак әке- 
теді. Хоманс үшін аса маңызды жеке түлға мен жеке түлғалық мінез-қүлыққа 
Блау түжырымдамасында ешқандай мән берілмейді. Оның орнына алдыңғы қа- 
тардан түрлі әлеуметтік фактілер орын алады. Мысалы, Блау топтарды, ұйым- 
дарды, үжымдарды, қоғамдарды, нормаларды және құндылықтарды қарастыр- 
ды. Өзініц талдауында ол ірі ауқымды әлеуметтік бірліктерді байланыстырушы 
және жоюшы механизмге ерекше назар аударды, бүл әлеуметтік фактілер пара- 
диғмасын үстанушылардың дәстүрлі қүралы бола алады.

Блау айырбас теориясын тек ірі қауымдастықтар деңғейіне дейін кецейтеді 
деп пайымдайды, дегенмен ол оны танымастай етіп өзгертеді. Ол қарастыра- 
тын қарым-қатынас деңгейіне сай процестер жеке түлғалық деңгейде болып 
жатқан үдерістен түбегейлі түрде ерекшеленеді. Блау айырбас теориясы шегін 
кеңейтуге талпыныс жасап, оны макродеңгейлік теорияға өзгертті. Дегеимен 
жан-жақты алып қарағанда ғалым жеке түлға.тар арасындағы қарым-қатынас 
бәрібір айырбас теориясының негізгі пәні болып қалатынын жақсы түсінген 
еді. Әйтсе де ол толықтыруды -  макроқүрылымдарды қарастыруды қажет ете- 
ді. Блау (1987, 1994) бүл ойын жасырмайды және өзінің соңғы еңбектерінде 
макродеңгейлік, қүрылымдық қүбылыстарға ерекше көңіл аударды.

Ричард Эмерсон және оның шәкірттерінің еңбегі

Ричард Эмерсон 1962 жылы билік-бағыну мәселесіне арналған маңызды еңбе- 
гін жарыққа шығарды, оның 1972 жылы (1972а, 1972Ь) жазылған екі эссесін
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«әлеуметтік айырбас теориясын дамытудағы жаңа деңгейдің бастамасы деуге 
болады» (Cook and Whitmeyer, 2011; Molm and Cook, 1995:215).

Молм мен Кук ғылыми еңбектердің жаңа топтамасының пайда болуына үш 
түрлі фактор эсер еткен деп санайды. Біріншіден, айырбас теориясына Эмерсон 
бағыну мен билік мәселелеріне қатысты өзінің алдыңғы еңбектерінің кеңейтіл- 
ген базисі ретінде қызықты. Ғалымға билік аспектісі -  айырбас теориясының 
орталықтандырылғаны екені анық болып көрінді. Екіншіден, ол Хомансқа кез- 
дескен қиыншылықтардан алшақ болып, айырбас теориясының негізі ретінде 
бихевиоризмнің жетістектерін қолдануға болады деп санады. Бір жағынан ал- 
ғанда, Хоманс және айырбас теориясының басқа да өкілдері адамдар тым ра- 
ционалды тіршілік иесі ретінде көрсетілгені үшін айыпталды, сонымен қатар 
Эмерсон актор рационалдығы идеясын қолданбай, бихевиоризм жетістіктерін 
пайдалану мүмкін деп пайымдады. Басқаша айтқанда, ол Хоманс теориясында- 
ғы қателікті қайталамайтынына сеиімді болды:

«Хоманс жеке тұлғалық айырбаспен байланысты мінез-қүлықты басқа 
актордың жәрдеміне негіздей отырып болжады, дегенмен мінез-құлық 
реакцияларының оперантты психологияда өзіндік мағынасы жоқ. Анық- 
тамаға сүйенер болсак, ынталандыру -  реакцияның жиілігін арттыратын 
немесе қолдайтын стимул салдарынан туындайды».

(Molm and Cook, 1995:214)

Сонымен катар Эмерсон макродеңгей қүбылысыиың пайда болуын тү- 
сіндіретін тәсілді ойлап таба отырып, редукционизмге қатысты қателіктерді 
(Хоманстың) қайталамауға тырысты. Үшіншіден, нормативті қүбылыстар- 
ға неғізделғен түсініктерді қолданған Блаудан айырмашылығы -  Эмерсон 
«әлеуметтік қарым-қатынастар мен әлеуметтік желілерді талдаудың әртүрлі 
деңғейлерін қамсыздандыратын қүрылыс блоғы ретінде» қолдана отырып, 
әлеуметтік қүрылым мен әлеуметтік өзгерістерді зерттеғісі келді. (Molm 
and Cook, 1995:215). Сондай-ақ Эмерсон пайымына сәйкес, жеке тұлғалар- 
меи бірғе аса ірі үжымдық құрылымдарда (агенттер арқылы әрекет етуші 
болса да) әрекет етуші субъект бола алады. Осыған орай, Эмерсон оперант
ты психолоғия принциптерін әлеуметтік қүрылым теориясын жасау үшін 
қолданды.

Эмерсонның 1972 жылғы екі эссесі оның айырбас интегративті теориясына 
үндес келді. Бүл эсселердің біріншісінде (1972а) әлеуметтік айырбастың пси- 
холоғиялық неғізі қарастырылды, ал екіншісінде (1972b) айырбас процесіндеғі, 
сонымен катар желілік күрылымдағы карым-катынас пен макродеңгей мәселе- 
лері талданды. Кейінірек Эмерсон өзінің ойын айкындап айтты: «Мен осы са
лата арналған айырбас және зерттеу теориясын желілік щрылымды алмастыру 
аркылы талдауды микродеңғейден макродеңғейғе кеңейтуғе тырысудамын» 
(cited in К. Cook, 1987:212). Эмерсонның ең беделді ізбасары Карен Кук атап 
өткендей, соңғы айтылғандардың ішіидегі ең маңыздысы микро- және макро- 
деңгейдің бірігуін түсіндіру болып табылады: «Айырбас желісі түсініғі дара- 
ланған жеке тұлғалар немесе диадалар және аса ірі топтар немесе жеке түлғалар 
жиынтығы (мысалы, формалды топтар немесе ассоциациялар, үйымдар, саяси 
партиялар, ауылдастыктар және т.б.) арасындағы концептуалды бос орынды 
толыктырады» (1987:219).®

Эмерсон мен Кук, екеуі де айырбас теориясындағы базалык микродеңғей-
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лік алғышарттардан бастайды. Эмерсон, мысалы, былай дейді: «Айырбас ба- 
ғытында, ең алдымен, адамдардың әлеуметтік өзара әрекеттесу үдерісіне қо- 
сатын және қолдайтын пайдасына көңіл бөлінеді» (1981:31). Атап айтқанда, 
Эмерсон бихевиористік принциптерді «бастапқы шарт» деп есептейді. Эмер
сон (1981:33) айырбас теориясы үшін маңызды болып табылатын үш базалық 
үсынысты мысалға келтірді:

1. Оқигалардан пайда табуды көздейтін адамдар «рационалды» әрекеттерге 
бейім болады, сондықтан осындай оқиғалар болып тұрады.

2. Адамдар ақырында мінез-құлыққа қатысты әрекеттен жалығады да, мүн- 
дай оқиғалардың әсері төмендейді.

3. Адамдар әлеуметтік процестер арқылы пайдаға қол жеткізеді, яғни айыр
бас теориясын үсына отырып, одан келетін пайдаға тәуелді болады.

Бүл жағдайлардың барлығы жалпыға мәлім, дегенмен Эмерсон 1972 жылғы 
микродеңгейді талдауға арналған бірінші эссесінде бихевиористік түрғыдағы 
айырбас теориясын басқа бағытта атап көрсетеді: «Біздің ең басты мақсатымыз 
теориялық қүрылымға оперантты принциптерді қосуға бағытталды, бүл опе- 
рантты психология ісімен айналысудан әлдеқайда қиынға соқты» (1972а:48). 
Бүл мәселені жүйлеуге түспа-түс 1972 жылы Эмерсонның екінші ғылыми ен- 
бегі жарыққа шықты: «Бүл эссенің негізгі мақсаты -  әлеуметтік щцрылымды 
тәуелді, түрақсыз өлшем ретінде қарастыру, сол арқылы әлеуметтік айырбас 
теориясын қалыптастыруды көздейді» (Emerson, 1972Ь:58). Егер 1972 жылғы 
бірінші эссе бөлек әрекет етуші субъект және оны қоршаған ортамен (мысалы, 
көлде балық аулап отырған адам) айырбасқа қарым-қатынасын талдауға арнал- 
ған болса, онда екіншісі -  әлеуметтік айырбас пен олардың желілерғе қарым- 
қатынасын талдауға арналды.

Эмерсонның айырбас теориясының макродеңгейіне сәйкес жеке тұлғалар 
да, қоғамдық үйымдар да әрекет етуші субъек ретінде көрінеді. Ғалым олардың 
арасындағы қалыптасатын айырбас қарым-қатынасын қарастырды. Айырбас 
желісі келесі құрамдас бөліктерден түрады (Cook et аһ, 1983:277):

1. Көптеген жеке немесе ұжымдық акторлар бар.

2. Күнды ресурстар акторлар арасында бөлінеді.

3. Барлық әрекет етуші желі акторлары арасында айырбастың көптеген 
мүмкіндіктері бар.

4. Кейбір айырбас мүмкіндіктері іс жүзінде қолданылатын айырбас қаты- 
настарына айналды.

5. Айырбас қарым-қатынастары бірыңғай желілік қүрылымда өзара байла- 
нысқан.

Демек, «айырбас желісі» -  әрекет етуші акторлар арасында екі немесе одан- 
да көп айырбастың өзара әрекеттесуі арқылы қалыптасқан нақты әлеуметтік 
қүрылым деген сөз (Cook et al., 1983:277).
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РИЧАРД ЭМЕРСОН
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ*

Ричард Эмерсон 1925 жыяы Соят-Лейк-Ситиде (Юта штаты) дуниеге кеяді. Тау бөктерін- 
де туып-өскендіктен, өзен-су, құзар шыңдар мен қаряы мұздықтар оның жанына жақын еді. 
Эмерсонның ең әйгіяі жетістіктерінің бірі -  оның 1963 жыяы Эверест! сәтті бағындыруға қа- 
тысуы бояды. Осы шыңға шығу тәжірибесі тураяы 1963 жыяы Sierra Club Annual Bulletin-нің 
жеятоқсан айындағы басыяымында Everest Traverse («Эвереске көтерілу») атты мақаяа- 
да баяндаяды. Сонымен қатар осы оқиғаға қатысты 1966 жыяы Sodometry басыяымын
да арнайы мақаяа жарияяанды. Сөйтіп оя Ұяттық ғыяыми қордан осы таулы өякеяерге топ- 
тық көтеріяу кезіндегі күйзеяістік жағдайды зерттеуге грант аяды. Осы жоба нәтижесінде 
1963 жыядың шіядесінде президент Кеннеди Ұяттық Географияяық қоғамның Хаббард медаяін 
иеленді (К. Cook, 2005).

Пәкістанның тауяы аймақтарындағы ауыя-қыстақтың қоғамдық өміріне деген сүйіспеншіяігі 
Ричард Эмерсонның әяеуметтік зерттеуяеріне сарқыямас шабыт сыйяады. Оның топтағы мінез- 
құяық, бияік және әяеуметтік эсер ету мәсеяесіне арналған жұмыстарында қарқынды өзара 
әрекеттесу мен бәсекеяестікті көрсету талап етілгендіктен, экспедиция мүшеяерімен тығыз қа- 
рым-қатынаста бояуы көмектесті.

Екінші дүниежүзіяік соғыстан соң, Батыс Еуропада әскери қызметтен босап, 1950 жыяы оя Юта 
университетінде қоғамдық ғыяымдар бакалавры дәрежесін аяды. Одан соң қоғамдық ғыяым- 
дар магистрі атанды (1952), Миннесота университетінде әяеуметтану мен қосымша психология 
мамандығын игеріп, философия ғылымдары докторы (1955) атағын алды. Оның докторлық дис- 
сертациясы The Determinants of Influence in Face to Face Groups («Қарама-қарсы топтардағы эсер 
ету детерминанттары») деп аталды.

Эмерсонның алғашқы академиялық қызметі Цинциннати университетінде (1955-1964) бастал- 
ды. Цинциннатиден шыққаннан кейін Эмерсон былай деп жазды: «Менің жұмысымда қайта- 
ланып отырған тақырып билік-тэуелділік мэселесіне арналған мақаламда толықтырылды. Де- 
генмен бұл теория өткендердің жиынтығы емес, келешекке арналған тірек еді. Менің биліктің 
құрылымдық жэне қоғамдық ауқымын теориялық жэне эмпирикалық тұрғыдан зерттеулерге 
қатысты нақты жоспарларым бар». Ол 1982 жылы желтоқсан айында кенеттен қайтыс болғанға 
дейін осы мэселемен түбегейлі айналысты. Бүгінгі таңда оның билік пен тэуелділіктің (Emerson, 
1962) байланысын қарастырған еңбегі классикалык, туынды ретінде, америкалық элеуметтану- 
дағы көптеген заманауи зерттеулерге эсер етуде.

Оның басқа екі ғылыми еңбегі де элеуметтанудың дамуына зор ықпал етті. Бұл туындылар 1967 
жылы жазылып, кейін 1972 жылы жарияланды. Зерттеулер элеуметтік айырбас теориясын да- 
йындауға арналды. Бұл жұмысты ол 1965 жылы Вашингтон университетіне қызметке ауысқан 
кезде жазды. Американың солтүстік-батысы оны өзінің эсем таулары мен сарқырамалары ар- 
қылы баурап алған еді.

Эмерсон Вашингтон университетінде жұмыс істеп жүрген кезінде элеуметтік теорияға ерекше 
назар аударды. Он жыл бойы (1972-1982) Карен Кукпен бірге элеуметтік айырбас құбылысын 
эмпирикалық тұрғыдан зерттеу жұмыстарын жүргізді. Олар Құрама Штаттарында осы бағытта- 
ғы зерттеулерді жүргізуге арналған алғашқы компьютерленген зертханада зерттеу бағдарлама- 
сын жасады. Бұл зерттеу Ұлттық ғылыми қордың үш гранты арқылы қаржыландырылды.

Эмерсон бұрынғы эріптестері мен шэкірттерінің жүрегінде «ойшыл» бейнесінде қалды. Оның 
түлғасының бұл аспектісі жайлы 1960 жылы Роберт Боуэннің The New Professors («Жаңа профес- 
сорлар») атты еңбегінде жақсы жазылған;
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РИЧАРД ЭМЕРСОН

«Сонымен, академиялык, (яғни теориялық өмірден алыстағанда) тақырыпты зерттеу құндылығы 
неде? Басқалар да бұл сұрақты қояды. Мұндай cayaлдapfa жауап беру қиын, өйткені сұрақ қою- 
шылар тақырыпқа қызыfyшылық танытпайды. Мен мұндай адамдарды өмірден алыстап кеткен- 
дер деп санаймын».

' Бұл биографиялық шолуды Карен Кук жазған.

Айырбас желісі идеясы екі актор (диадалық айырбас) арасындағы айырбас- 
ты ірі макродеңгейдегі құбылыстармен байланыстырады.

Әрбір айырбас қарым-қатынасы өзара байланыс жиынтығынан тұратын үл- 
кен айырбас желісіне енгізіледі. Біріктіру нәтижесінде бір тәуелділіктегі айыр
бас басқа айырбасқа эсер етеді (Yamagishi, Gillmore and Cook, 1988:835).

Осыған сәйкес, біз екі диадалық айырбас қарым-қатынасы А-В және А-С 
минималды желіні (А-В-С) ұйымдастырады деп айта аламыз, онда біріншідегі 
айырбас екіншіге эсер етеді. А, В жэне С үшін дамып келе жатқан биржалық 
желіде жай мүше болу жеткіліксіз] А-В жэне В-С айырбастар арасында байла
ныс болу кажет. Мысалы, Эйб пен Билл кеңсе саясаты туралы ақпарат алмаса 
алады жэне Билл мен Кэти қызметтерін ауыстыра алады, бірақ Эйбтің ақпара- 
ты Билл мен Кейттің қызметтер айырбасына жағымды немесе жағымсыз эсер 
етпесе, бүл олардың айырбас желісі бола алмайды.

Маңызды айырмашылық жағымды жэне жағымсыз айырбас байланыста- 
ры арасында болады (Emerson, 1972b). Біріншідегі айырбас екіншіге жағымды 
эсер еткенде, байланыстар жағымды болып саналады (мысалы, Эйбтің Билл- 
ғе беретін ақпараттары Биллдің Кэтиғе қызмет көрсетуіне көмектеседі), ал бі- 
ріншідеғі айырбас екіншіге кедергі жасаған жағдайда айырбас жағымсыз (Эйб 
Билл мен Кэтидің қарым-қатынасына кедергі болатындай, Биллғе Кэти туралы 
бірнеше өсек энғіме айтуына болатын еді) болады.

Билік-тәуелділік. Эмерсон билікті «бір актор екінші акторды «кабылдауға» 
мэжбүрлейтін элеуетті кұндылык деңғейі» ретінде аныктаса, тэуелділік «ак
тор карым-катынаста кабылдайтын элеуетті күн деңғейі» деп карастырады 
(1972Ь:64). Бұл аныктамалар Эмерсонның билік-тэуелділік теориясына алып 
келеді (Molm, 2007), оны Ямагиши, Гиллмор жэне Кук былай корытындылай- 
ды: «Айырбас карым-катынасындағы бір тараптың екіншіғе биліғі оның баска 
тарапка тэуелділіғінің кері функциясы болады (1988:837; Whitmeyer, 2005b). 
Тең емес билік пен тэуе.тділік карым-катынастағы үйлесімсіздікке алып келе- 
ді, бірак уакыт өте келе олар аса үйлесімді түрде биліктен тэуелділікке карай 
жылжиды. Молм мен Кук (1995) тэуелділікті Эмерсонның жүмысындағы сыни 
түжырымдама ретінде карастырды. Молм атап өткендей, «акторлардың бір- 
біріне тәуелділігі -  олардың өзара карым-катынасының неғізғі кұрылымдык 
көрсеткіштері (1988:109). Эмерсон бастапкыда мэселені былай карастырған: 
«1) Актор А-ның актор В-ға тэуелділігі В жанамасы аркылы А максатының 
ынталандырушы инвестицияларына тура пропорционал жэне 2) АВ карым-каты-
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насыпан тыс А үшін осы мақсаттарға крл жеткізуге кері пропорционал болып 
келеді» (1962:32). Осылайша, тәуелділік сезімі Эмерсоннын билік түсінікте- 
месіне байланысты: «А-ның В-ға билігі тең және В-ның А-дан тәуелділігіне негіз- 
делген» (1962:33). А мен В арасындағы өзара байланыста А-ның В-ға, В-ның А-ға 
тәуелділігі тең болған кезде үйлесімділік бар. Тәуелділікте үйлесімділік жоқ 
болған жағдайда тәуелділігі әлсіз актор билікке қатысты артықшылыққа ие бо- 
лады. Осылайша билік -  А және В арасындағы царъш-к^тынас қүрылымына 
салынған мүмкіндік. Билік сонымен қатар қарым-қатынастан сыйақы алу үшін 
де колданылуы мүмкін. Тіпті үйлесімді қарым-қатынаста да біршама тең дә- 
режеде билік пен тәуелділік болады. Билік пен тәуелділік мәселесіне қатысты 
зерттеулер, ең бірінші, позитивті нәтижелерге -  басқалардың сыйақы алуына 
негізделген. Дегенмен Молм өзінің бірқатар еңбектерінде (1988, 1989, 1994, 
1997; Peterson, 2005) билік-тәуелділік қарым-қатынасындағы жазалау билігі- 
нің жағымсыз рөлін атап өтті. Демек, билікке сыйақымен де, басқаларды жа
залау арқылы да қол жеткізуге болады. Жалпы айтқанда, Молм жазалау күші 
сыйақы күшінен әлсіз екенін анықтаған, оған себеп -  жазалау әрекеті жағым- 
сыз эсер тудыруы мүмкін. Яғни жағымсыз әсерді ушықтыру қаупі -  жазалау 
билігінің маңызды бөлігі болып табылады деген сөз.

Бүл бізді жазалау билігі қауіп элементін сыйақы билігіне қарағанда, аса 
стратегиялық түрғыда қолданады деген қорытындыға әкеледі (Molm, 2001).

Дегенмен Молм зерттеулерінің бірінде (1994) жазалау билігінің салыстыр- 
малы түрде әлсіздігін ескертеді және соған байланысты қауіп -  сыйақы билігі- 
не Караганда тиімділігі аз болғанынан емес, оның кеңінен қолданылмайтынына 
байланысты болуы .мүмкін. Молм, Квист және Уизли (1994) жазалауды сый- 
ақы беруге құқы барлар қолданғанда әділетті болып көрінетінін, ал серіктестер 
сыйақыны күткен кезде бүл әділетсіз және, сәйкесінше, әлсіз ынталандыру ре- 
тінде қабылданатынын айтады.

Анағұрлым интегративті айырбас теориясы. Кук, О’Брайен мен Коллок 
(1990) айырбас теориясын талдаудың түрлі деңгейлеріндегі, соның ішінде өзара 
байланыстағы жеке түлғалар, бірлестіктер және үлттық мемлекеттер арасында- 
ғы айырбасқа қатысты ажырамайтын интегративті терминдер арқылы анықтай- 
ды. Олар айырбас тарихындағы жүмыстың екі саласын -  біреуін айырбастағы 
әлеуметтік мінез-қүлыққа назар аудара отырып, микродеңгейде, ал екіншісін -  
әлеуметтік қүрылымды айырбас ретінде қарастырып, макродеңгейде теңесті- 
реді. Олар айырбас теориясының күші микро- және макроинтеграцияда деп 
біледі, себебі «бір теория аясында жеке акторларға және жалпы макродецгейге 
(немесе жүйелі деңгейде) қатысты қолдануға болатын түжырымдарды үсына- 
ды, осыған орай, бір деңгейдегі өзгерістердің салдарларын басқа талдау деңгей- 
лерінде қолдануға әрекеттенеді» (Cook, O’Brien and Kollock, 1990:175).

Кук, О’Брайен және Коллок үш заманауи үрдісті үйлестіріп, үшеуін де ана- 
ғүрлым иитегративті айырбас теориясына бағыттайды. Біріншіден, далалық 
зерттеулерді барынша қолдану арқылы макроскопиялық мәселелерге назар 
аударды, олардан алынған деректер зертханалық эксперименттердің нәтижесін 
толықтыруы мүмкін. Екіншіден, олар жүмыстағы басты назардын диадаға және 
ірі айырбас желілеріне ауысқанын байқады. Үшіншіден, ең бастысы, төменде 
талқыланған агымдағы ізденістер айырбас теориясын және қүрылымдық әлеу- 
меттануды, әсіресе желілік теориясын бір арнаға жинақтайды.

Сонымен қатар Кук, О’Брайен және Коллок көптеген баска микротеория-

31-253



4 5 6  II бөлім • Қазіргі заманғы әуіеуметтану теориясы: негізгі мектептер

лардағы түсініктерді біріктірудің тиімділігін талқылайды. Шешім қабылдау 
теориясы «акторлардың мәмілелерге қатысты таңдау жасау жолдарын» ұсы- 
нады (Cook, O’Brien and Kollock, 1990:168). Жалпы алғанда, когнитивті ғылым 
(соның ішінде когнитивті антропология және жасанды интеллект) «акторлар 
ақпаратты қалай алатыны, өңдейтіні және қабылдайтыны жайлы көбірек мә- 
лімет» береді (Cook, O’Brien and Kollock, 1990:168). Символикалық интерак- 
ционизм акторлар бір-біріне ниеттерін қалай түсіндіретіні туралы ақпарат 
үсынады және ол айырбас қарым-қатынастарында сенім мен өзара адалдықты 
дамыту үшін маңызды. Жалпы, олар өздерінің айырбас теориясының синте- 
тикалық нүсқасы агенттік пен қүрылым қарым-қатынастарының өзекті мәсе- 
лелерін шешуге дайын деп санайды. Олардың ойынша, «айырбас теориясы -  
қүрылымға қатысты мақсатты акторларды нақты түжырымдайтын әлеуметтік 
ғылымдардағы теориялық бағыттың шектеулі санының бірі болып саналады» 
(Cook, O’Brien and Kollock, 1990:172).

Айырбас теорияшылары үнемі өз үстанымдарын баска бағыттағы теориялар 
арқылы өңдеп, жетілдіріп отыруға тырысты, оның мысалдары көп. Мәселен, 
Ямагиши мен Кук (1993) айырбас теориясын рационалды таңдау нүсқасы -  
әлеуметтік дилемма теориясымен интеграциялауға талпынған (Yamagishi, 
1995). Әлеуметтік дилемма бағыты атақты түтқын дилеммасының диадалық 
түжырымдамасынан туындағаны сөзсіз. «Әлеуметтік дилемма белгілі бір ын- 
таландыру қүрылымының түріне байланысты жағдай ретінде айқындалады, 
онда 1) егер топтың барлық мүшелері бірге қызмет жасаса, барлығы, сол сәт- 
те; 2) әрбір жеке тұлға үшін бірге қызмет жасамағаны тиімді» (Yamagishi and 
Cook, 1993:236; Yamagishi, 2005). Оз зерттеулерінің жай-жапсарына қарамас- 
тан, Ямагиши мен Кук айырбас қарым-қатынасы және қүрылымының сипа- 
ты адамдардың әлеуметтік дилеммамен қалай айналысатынына эсер етеді деп 
санайды.

Хегтведт, Томпсон мен Кук (1993) айырбас теориясын когнитивті процес- 
терге катысты бірыңғаи интеграциялауға тырысты: ол — атрибуция теориясы. 
Осы теория арқылы интеграциялау айырбас теориясына адамдар атрибуттар- 
ды калай қабылдайтынын жэне иемденетінін түсінуге мүмкіндік береді, ал 
айырбас теориясы атрибуция теориясын қарастыру кезіндегі «әлеуметтік қү- 
рылым алғышарттарының және атрибуцияныц мінез-қүлық салдарының» әл- 
сіз түстарының орнын толтырады (Hegtvedt, Thompson and Cook, 1993:100). 
Мысалы, авторлар, билік құзыры оның қүрылымдық жағдайымен байланыс
ты және «өздерін жоғары билікке иеміз деп ойлайтын адамдар айырбас нәти- 
желерін жеке іс-қимылдармен немесе өзара әрекеттесумен байланыстырады» 
деген болжамдарына қолдау тапты (Hegtvedt, Thompson and Cook, 1993:104). 
Дегенмен бұл авторлар гипотезасын толық қолдамағанымен, зерттеу әлеумет- 
тік қүрылым, когнитивті үдеріс (қабылдау және атрибуция) және мінез-қүлық 
арасында өзара әрекеттесудің маңыздылығын көрсетеді.

Маңызды үсынысты Микер (1971) жасады, ол айырбас теориясының ра
ционалды таңдау теориясына тәуелділігі жойылса, түрлі микротеориялық 
агенттіктер арқылы интеграциялануына мүмкіндік туатынын айтты. Микер ра- 
ционалдықты айырбас ережесінің бірі ретінде қарастыру керек және айырбас 
альтруизм, бәсекелестік, өзара кепілдік пен ахуал келісімділігі сияқты басқа 
айырбас ережелеріне негізделуі мүмкін деп болжады.

Соңғы жылдары айырбас теориясы бірқатар жаңа бағытта дами бастады
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(Molm, 2001). Біріншіден, айырбас қарым-қатынасына байланысты тәуекел- 
мен белгісіздікке көңіл бөлінеді (КоИоск, 1994). Мысалы, бір актор екіншісіне 
айырбасқа пайдалы ештеңе алмай, құнды нәтижелер беруі мүмкін. Екіншіден, 
тәуекелге деген қызыгушылық айырбас қарым-қатынасына деген сенімге кү- 
мән туғызуы мүмкін. Мәселе мынада болып түр: жауапты сәтте бір-біріне өзара 
кепілдік беру үшін бір актор келесі акторға сене ала ма? Үшіншіден, осыған 
байланысты акторларда бір-бірімен өзара міндеттер кешенін жасау арқылы 
тәуелділіктің төмендеуі мен сенімнің артуы мәселесі туындайды (Molm, 1997). 
Бүл, өз кезегінде, төртінші мәселемен байланысты, пайдакүнем акторларға 
ерекше назар аударылатын теориядағы аффект пен эмоцияға көңіл бөлуді кү- 
шейту. Бесіншіден, алдыңғы айырбас теориясының басым бөлігі қүрылымға 
назар аударса, айырбас қарым-қатынасында актордың сипаты мен рөлін анық- 
тауға қызығушылық арта түседі.

Көп көңіл аударуды қажет ететін сұрақтарға қатысты Молм былай дейді: 
«Айырбас теориясы айырбас қүрылымдарын қарастыруға бейім, бірақ өзғеріс 
немесе айырбас динамикасына баса назар аудару қажет. Соңында, кейінғі жыл- 
дары ерекше назар аудартқан жаңа бағыттардың бірі -  айырбас теориясының 
желілік теориясымен интеграциялануы болды. Біз желілік айырбас теориясы- 
на желілік теориясын талқылап болғаннан кейін ораламыз».

Желілік теориясы

Желілік теориясын талдаушылар (Mizruchi, 2005; Wasserman and Faust, 1994; 
Wellman and Berkowitz, [1988] 1997; Harrison White, 1992) өздерін Рональд 
Берт «атомистік» және «нормативті» әлеуметтік ағымдар деп атаған бағыттар- 
дан ерекшелеу үшін бар күштерін салды (Burt, 1982; Granovetter, 1985). Ато- 
мистикалық әлеуметтік бағыттар өзғе акторлардан ғөрі оғаш шешім қабылдай- 
тын акторларға назар аударады. Жалпылай алғанда, олар акторлардың «жеке 
атрибуттарына» көңіл бөледі (Wellman, 1983). Атомистикалық агым акторлар 
арасындағы қарым-қатынасты ескермегені және тым микроскоптығы үшін те- 
ріске шығарылды. Барри Уэллман атап өткендей, «жеке дәлелдерді есептеу -  
бүл психологтерғе жүктелетін жүмыс» (1983:163). Бүл, әрине, қалай болғанда 
да, мотивтерді терең қарастыратын бірқатар әлеуметтану теорияларынан бас 
тарту болып саналады.

Желілік теорияшылардың көзқарасына сәйкес, нормативтік бағыттар- 
да акторларға қатысты нормалар және қүндылықтар интернализацияланып, 
әлеуметтену мәдениеті мен үдерісіне басты назар аударылады. Нормативтік 
бағытта адамдарды біріктіретін нәрсе -  жалпы идеялардың жиыитығы. Желі- 
лік теорияшылар мүндай ойды жоққа шығарады және қоғам мүшелерін өзара 
байланыстың объективті қүрылымына шоғырландыру керек (Mizruchi,1994). 
Уэллман өз ойын былай түжырымдайды:

«Желілік теориясын талдаушылар жеке адамдар мен үжымның өздерін 
қалай ұстау керектіғі туралы ережелердің заңдылықтарын емес, олардың 
мінез-құлықтарының заңдылығын зерттеғісі келеді. Сол себепті де же- 
лілік теорияшылар әлеуметтік мінез-қүлықтың нормативті түсініғінен 
алшақ болуға' тырысады. Олар әлеуметтік процесті жеке акторлардың
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және интернализацияланған нормалардыц жеке анықтауыштарының 
жиынтығы сияқты қарастыратын кез келген түсініктемені құрылымдық 
сипаттан тыс деп жоққа шығарады».

(Wellman, 1983:162)

Негізгі мәселелер және принциптер

Мұның не екенін түсіндіргеннен кейін, желілік теориясы өзінің басты мәселе- 
сі -  қоғамның мүшелерін байланыстыратын (жеке және ұжымдық) әлеумет- 
тік қарым-қатынас немесе байланыстың объективті қүрылымын түсіндіреді 
(Burt, 1992). Бұл мәселені Уэллман былай тұжырымдайды:

«Желілік теориясын талдаушылар әлеуметтанушылардың басты мақса- 
ты әлеуметтік қүрылымдарды зерттеу екенін мәлімдеп, өз істерін қара- 
пайым да батыл қадамнан бастайды... Әлеуметтік қүрылымды зерттеудің 
ең тура жолы — оның мүшелерінің өзара байланыс қүрылымына өңдеу 
жүргізу. Желілік теориясын талдаушылар күрделі қүрылымдырды, көп 
жағдайда әлеуметтік жүйелердің түрақты желілік үлгілерін іздейді... Ак- 
торлардың мінез-қүлықтары осы құрылымдар арқылы шектелген деп 
есептеледі. Осыған сәйкес, басты көңіл еріктілерге емес, қүрылымдық 
шектеулерге бөлінеді».

(Wellman, 1983:156-157)

Микро-макроқүрылымның кең ауқымда қамтылуы — желілік теориясы үл- 
гілері ерекшеліктерінің бірі. Демек, желілік теориясы үшін акторлар жеке адам 
(Wellman and Wortley, 1990), сонымен қатар топтар, мекемелер және қоғам 
болуы мүмкін (W. Baker, 1990; Clawson, Neustadtl, Bearden, 1986; Mizruchi and 
Koenig, 1986). Байланыстар ipi масштабта, әлеуметтік-қүрылымдық, сондай-ақ 
микроскоптық деңгейлерде қамтылады. Марк Грановеттер мүндай микродең- 
гейлік байланыстарды «қарым-қатынастың нақты жеке қарым-қатынасына 
және қүрылымына (немесе желіге)» «енгізілген» деп сипаттайды( 1985:490). 
Бүл сілтемелердің негізінде кез келген «актордың» (жеке немесе үжымдық) 
қүнды ресурстарға (байлық, билік, акпарат) дифференциалды түрде қол жет- 
кізуге мүмкіндігі бар деген идея жатыр. Нәтижесінде қүрылымдалған жүйе- 
лер, ережеге сай, стратификацияланған, ал кейбір қүрамдастары басқаларға 
тәуелді болады.

Желілік өңдеудің маңызды аспектілерінің бірі — әлеуметтанушыларды 
әлеуметтік топтар мен әлеуметтік санаттарды зерттеуден алыстату, «топ деп 
аталу үшін жеткілікті түрде шектелмеген және тығыз байланысқан» акторлар 
арасындағы қатынасты зерттеуге бағыт алу керек (Wellman, 1983:169). Бүған 
«әлсіз байланыстар күшімен» айналысып жатқан Грановеттер (1973, 1983, 
2005, Tindall and Malinick, 2007) жақсы мысал бола алады. Грановеттер «күшті 
байланыстарды», мысалы, жеке адамдар мен олардың жақындары арасындағы 
байланысты және «әлсіз байланыстарды», мысалы, жеке адамдар мен олардың 
жай таныстары арасындағы байланысты ажыратты. Элеуметтанушылар мық- 
ты, берік байланысы бар адамдарға немесе әлеуметтік топтарға назар аудару- 
ға бейім болады. Олар тығыз байланыстарды эдетте маңызды деп қарастыруға
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бейім, ал әлсіз байланыстардың әлеуметтік маңыздылығы нашар деп ойлайды. 
Грановеттердің максаты әлсіз байланыстар өте маңызды болуы мүмкін екенін 
анық көрсету болды. Мысалы, екі актор арасындағы әлсіз байланыс ішкі бай- 
лаиыстары күшті екі топ арасында көпір ретінде кызмет жасай алады. Мұндай 
әлсіз күш болмаса, бұл екі топ толығымен оқшауланып қалады. Бүл оқшаула- 
ну, өз кезегінде, әлеуметтік жүйенің шектен тыс фрагментациялануына алып 
келуі ықтимал. Байланыстары әлсіз жеке тұлғалар тығыз біріккен топтарда оқ- 
шаулануы және басқа топтарда, одан да кең ауқымда не болып жатқанынан ха- 
барсыз болуы мүмкін. Сол себепті де әлсіз байланыстар оқшауланудың алдын 
алады және адамдардың қоғамда жақсырақ интеграциялануына мүмкіндік бе- 
реді. Дегенмен Грановеттер әлсіз байланыстардың маңыздылығын ерекшелеп 
көрсетеді және мұның «берік байланыстарда маңызды болуы мүмкін» екенін 
түсіндіруғе асығады (1983:209; see Віап, 1997). Мысалы, берік байланысы бар 
адамдарда бір-біріне көмектесу және бір-біріне оңай қол ұшын беру үпіін үлкен 
мотивация болады.

Желілік теориясы салыстырмалы түрде қазірғі және дамымаған теория бо
лып табылады. Берт айтып кеткендей, «қазіргі уақытта желілік талдау сілте- 
ме жасайтын еркін бағыттардың құрамасы бар» (1982:20). Бірақ ол өсуде, оған 
желі арқылы жарнамалапып жатқан мақалалар, кітаптар саны және осыған ар- 
налған журналдың (Social Networks) бар екені дәлел бола алады. Деғенмен бүл 
жүмыстың конғломерациясы әлсіз болғанмен, желілік теориясы келісілғен қа- 
ғидалар жиынтығына неғізделуі мүмкін (Wellman, 1983).

Біріншіден, акторлар арасындағы байланыс әдетте мазмүны мен карқын- 
дылығы жағынан симметриялы болып келеді. Акторлар бір-бірін түрлі заттар- 
мен жабдықтайды және олар мүны зор немесе кішіғірім қарқындылықпен жа- 
сайды. Екіншіден, адамдар арасындағы қарым-қатынас ірі желілер құрылымы 
түрғысынан өңделуі қажет. Үшіншіден, әлеуметтік желілердің құрылымдалуы 
әртүрлі тұрақты желілердің қалыптасуына алып келеді. Бір жағынан, желілер 
өткінші: А мен В арасында және В мен С арасында байланыс болса, онда А жэне 
С арасында да байланыстын болуы ықтимал. Нәтижесінде бар болу мүмкіндіғі 
жоғары. А, В жэне С қатысуымен желі пайда болады. Баска жағынан, сілтеме- 
лердің саны мен олардың жиіліғіне шектеу бар. Сөйтіп, түрлі шекаралар арқы- 
лы желілік кластерлер бір-бірін бөлектейді жэне де дамуға бейім болады. Төр- 
тіншіден, кластерлер өз арасында, сонымен катар баска жеке түлғалар арасында 
да көлденең байланыстын болуына мүмкіндік туғызады. Бесіншіден, жүйе эле- 
менттері арасында шектелғен ресурстар дифференциалды түрде үлестірілуіне 
сэйкес симметриялы емес карым-катынастар орнайды. Соңында, жеткіліксіз 
ресурстарды біркелкі үлестірмеу бэсекелестікке де, серіктестікке де алып ке- 
леді. Кейбір топтар таппіы ресурстарға кол жеткізу үшін біріғеді, ал баскала- 
ры болса, ресурстар үшін бэсекелесіп, жанжалдасып жатады. Осылайша, желі 
теориясының жүйелік күрылымы коалиция мен жанжалдың түраксыз үлғілері 
аркылы каркынды түрде өзғеріп отырады (Rosenthal et al, 1985).

Мысал үшін, Мизручи (1990) корпорацияның біріғуіне жэне оның билікпен 
арадағы карым-катынасына кызыккан еді. Ол «тарихи топтасу екі түрлі эдіс- 
пен айкындалған» деп түжырымдайды. Біріншісі, субъективті көзкарас, «топ
тасу -  өздерін топпен сэйкестендіретіи топ мүшелері сезімдерінің функциясы, 
сондай-ак олардың жеке мүддесі топ мүддесімен байланысты екенін сезіну бо
лып табылады» (Mizruchi, 1990:21). Мұнда екпін нормативті жүйеғе койылады
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және бірігу нормативті жүйе немесе топтық қысымның интернализация жолы 
арқылы туындайды. Екіншісі, объективті көзқарас, «ынтымақтастық -  жеке 
тұлғалардың көңіл күйінен тәуелсіз объективті процесс» (Mizruchi, 1990:22). 
Мизручидіц желілік теориясына бүйрегі бүратынын ескере отырьш, ынтымақ- 
тастық мәселесінде объективті ыңғай жағына көшуі өзінен-өзі түсінікті.

Мизручи: «Мінез-қүлық үқсастығы тек бірлікте ғана емес, сонымен қатар 
эквивалентті щръиіымга байланысты», -  дейді, яғни «акторлардың әлеуметтік 
күрылымы -  әлеуметтік қүрылымдағы басқа акторлармен бірдей қарым-қаты- 
нас үстау болып саналады» (1990:25).

Осыған сәйкес, тіпті арасында епіқандай байланыс болмағанына қарамас- 
тан, эквивалентті қүрылым корпорация арасында да болады. Мүныц себебі, 
әлеуметтік қүрылымда олардың қандай да бір қарым-қатынаста болатыныпа 
байланысты. Мизручи «бұл қүбылыс мінез-қүлық үқсастығын түсіндіруде 
маңызды рөл ойнайды» деген түжырымға келді. Сонымен, Мизручи әлеу- 
меттік қарым-қатынас желісіне негізделген эквивалентті қүрылымға үлкен 
мән берді.

Басым интегративті желілер теориясы
Рональд Берт (1982) қүрылымды детерминизмнің кешенді формасын ойлап 
табуға тырысатын желілік теорияшылардың алдыңғы сапында болды. Берт 
«атомистикалық» және «нормативті» бағыттар арасындағы әрекеттер теория- 
сындағы бөліністі түжырымдайды. Атомистикалық бағытта «балама әрекеттер 
акторлардың бір-бірінен тәуелсіз бағаланады, сондықтан бағалар бас акторлар- 
ға сілтемесіз жасалынады», ал «нормативті жүйедегі акторлардың басқалармен 
қарым-қатынасы әлеуметтік нормаларға сәйкес, бір-біріне тәуелді жеке актор- 
лар арқылы анықталады» (Burt, 1982:5).

Берт «атомистикалык және нормативті іс-әрекет арасындағы айырмашы- 
лықты айналып өтетін», «іс-әрекетке қатысты екі түрлі перспективаны синтез- 
демейтін, осылайша интеллектуалдық түрғыдан осы екі көзқарастан да асып 
түсетін» өзіндік перспективаны дамытады (1982:8).

Ол екі түрлі көзқарастан алғанына қарамастан, баска екеуінен «шекті баға- 
лау постулатыныц критерийлері арқылы» өзгешеленетін щрылымдык, перспек
тиваны дамытады. Өлшемдер үсынылған қүрылымдық көзқарас есебінен ак- 
торлық мәртебе -  рөлдік жиынтық, еңбекті түрлендіру болып бөлінеді. Актор 
балама әрекеттердің пайдалылығын жартылай өзініц жеке жағдайларына және 
жартылай баскалардың жағдайларына қатысты бағалайды (1982:8). Берт өзінің 
бағытын атомистикалык ағымның логикалық жалғасуы және нормативті тео
рия бойынша эмпирикалық нақты шектеу деп түсінеді.

Берттің әрекет теориясыныц қүрылымын 11.1-сызба айқындайды. Берттің 
сипаттауы бойынша, «акторлар әлеуметтік шектеулер салдарынан максатқа 
сәйкес әрекет етеді» (1982:9; Mizruchi, 1994). Оның ойынпіа:

«Акторлар әлеуметтік қүрылымда тіршілік етеді. Әлеуметтік қүрылым 
әртүрлі балама әрекеттерді қолдану арқылы олардың өзіндік қалыбын 
жасап, әлеуметтік кескіндерін айқындайды. Сол мезетте әлеуметтік қү- 
рылым акторлардың шара қолдану мүмкіндіктерін дифференциалды 
түрде шектейді. Нәтижесінде қабылданған әрекеттер, әлеуметтік қүры- 
лым үлгісіндегі қызығушылықтар және мүмкіндіктер -  өз кызығушы-
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лықтарын өз мүмкіндіктері шегінде көздейтін акторлардың бірлескен 
функциясы болып табылады. Соңында, шектеу шеңберінде кабылдана- 
тын мұндай шаралар әлеуметтік құрылымның өзін өзгертуі мүмкін және 
бүл өзгерістер құрылым шеңберінде акторлар соқтығысатыи жаңа шек- 
теулерге әкеледі».

(Burt, 1982:9)

11.1-СЫЗБА •  Рональд Берттің интегративті моделі

Актор 
қызығушылығы

Ж елілік айырбас теориясы

Желілік айырбас теориясы (Markovsky, 2005) мен әлеуметтік айырбас тео
риясы, сондай-ақ желілік талдау өзара тығыз байланыста. Бүл байланыстар 
екі теорияның да артықшылықтарын сақтап, кемшіліктерін жояды. Бір жағы- 
нан, желілік өңдеу әлеуметтік қарым-қатынастың қарапайым diagrammahle 
модельдеріиен әлеуметтік өзара әрекеттесудің күрделі көріністерін ойлап 
табуға мүмкіндік береді, бірақ Кук пен Витмайер (1992:123) ол тек қарым- 
қатынас не екені жайлы мардымсыз мәліметпен шектеледі деп тұспалдайды. 
Екінші жағынан, әлеуметтік айырбас теориясы ықтимал артықшылықтар 
негізінде таңдау жасайтын акторлардың қарапайым моделін үсынады, бірақ 
бұл жеткіліксіз, себебі ол әлеуметтік құрылымдарды бүлайша таңдау детер
минанты емес, жеке таңдау нәтижесі деп біледі. Басқаша айтатын болсақ, 
желілік теориясының қүрылым моделі күшті (қарым-қатынас желісі), бірақ 
қарым-қатынас неден тұрады дегенге келсек, модель көмескі. Ал айырбас 
теориясы акторлар (айырбас) арасында қарым-қатынастың күшті моделін 
иеленеді, олар әрекет ететін әлеуметтік қүрылым моделі әлсіз. Айырбас тео
рия моделі -  желілік талдауда жоқ контентпен, ал желілік талдау әлеуметтік 
айырбас теориясында жоқ тәуелсіз айнымалы сияқты әлеуметтік құрылым 
моделімен қамтамасыз етеді.

Желілік айырбас теориясының негізгі идеясы кез келген аса ірі әлеуметтік 
айырбас желілерінің мәнмәтінінде кездеседі. Алмасатын нәрселер бұл ыңгай- 
да желілердің түрлі мөлшері, пішіні мен байланысына қарағанда аса маңызды 
емес. Әлеуметтік айырбас сияқты желілік айырбас теориясы, ең алдымен, би- 
лік мәселесіне негізделді. Актордың айырбас мүмкіндігі қаншалықты болса.
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күші де соншалықты деген кағида бұл жерде басты алғышарттардың бірі бо- 
лып табылады. Айырбас үшін бүл мүмкіндіктер желі құрылымымен тікелей 
байланысты екені белгілі. Желідегі жағдай нәтижесінде акторлардың табыс 
мөлшері пайданы игеру немесе жинау қабілетіне, былайша айтқанда, айырбас 
мүмкіндігіне қарай ажыратылады.

Эмерсон (1972а, 1972b) «айырбас теориясы екі түлғалық немесе диадалык 
айырбас қарым-қатынастарын талдаумен ғана шектелген» деген қорытындыға 
келе отырып, әлеуметтік айырбас желілерін зерттеуге бірінші болып қүлшы- 
на кірісіп кетті. Бүл қарым-қатынастардың өзара байланысты екенін талдай 
келе, айырбас аса ірі желілік қүрылымдарға енгізіле бастағанын айтты. Эмер- 
сонның алғашқы мақсаты (1972Ь:58) «әлеуметтік қүрылым тәуелді айнымалы 
ретінде қарастырылатын әлеуметтік айырбас теориясын» жасауға негізделді. 
Дегенмен оның зерттеулері кейінірек әлеуметтік қүрылымның өзі тәуелсіз ай- 
иымалы бола алатынынын көрсетті, басқаша сөзбен айтқанда, айырбас қарым- 
қатынастары арқылы тек қүрылым гана айқыидалып қоймай, сонымен қатар 
айырбас қарым-қатынастары да әлеуметтік қүрылымдар арқылы айқындалды.

Ямагиши, Гиллмор және Кук (1988) айырбас теориясы мен желілік тео
риясын байланыстыру арқылы бүл қүбылысты әрі қарай зерттеді. Олар би- 
лік айырбас теориясы үшін түпнегіз болады деп түйіндеді, бірақ билік диадада 
да мағыналы түрде зерттелінуі мүмкін емес. Дүрысы, билік -  «шын мәнінде 
әлеуметтік күрылым қүбылысы» (Yamagishi, Gillmoreand Cook, 1988:834). 
Толығымен адекватты теория айырбас қарым-қатынасының арасындағы бай
ланысты айырбас қарым-қатынасын талдаумен үйлестіру қажет. Сол себепті 
желідегі үйлестіру туралы түрлі болжамдар Эмерсонның айырбасқа қатысты 
жағымды және жағымсыз идеясына негізделді.

Келесі макалаларында Кук пен Витмайер (1992) айырбас теориясын және 
желі өңдеуін біріктіру мүмкіндігін аса мүқият зерттеді. Олар екі бағыттың ак- 
торлар мен қүрылымға қатысты көзқарастарындағы сәйкестіктерді талдады. 
Сөйтіп, олар екі теорияның акторларға деген көзқарасы, негізінен, бірдей бол
тан деген қорытындыға келеді, себебі акторлар өздерінің мүдделерін тиімді 
түрде барынша арттыруға дайын болатынын айырбас теориялары -  анық түр- 
де, ал желілік талдаулар жанама түрде түжырымдайды.

Сонымен қатар олар екі бағыттың құрылымына деген көзқарастың көп жа- 
ғынан үқсастығын да атап өтті. Басты айырмашылық айырбас теориясы әлеу- 
меттік қатынасты тек шынайы айырбас түсінігі қүрылымында қарастырады, 
ол жағдайда желілік талдау айырбас болғанына немесе болмағанына қарамас- 
тан кез келген қатынасты енгізуге бейім.

Олардың қарым-қатынас түсініктемелеріндегі осы ерекшелік айырбас 
желісі (Friedkin, 2005) мен желілік талдау үшін қажетті желі түрлерінің ара- 
сындағы маңызды айырмашылықты айқындайды. Желілік айырбас теория- 
шылары тек айырбас қарым-қатынастарына қызығады, ал желілік теория- 
шылары қарым-қатынастың көптеген типтеріне қызығушылық танытады. 
Мысал ретінде, көптеген желілік зерттеулер «орталықтандыруға» жүмыл- 
дырылды.

Бүл байланыс көптеген әртүрлі адамдармен байланыстың артықшылықта- 
рын білдіруі мүмкін. Желілік айырбас теорияшыларының ойынша, тек «байла- 
ныста» болу жеткіліксіз; қарым-қатынастар алмасып түруы қажет. Осылайша 
Эйб, Билл және Кэти туралы ертеректегі мысалдағыдай, Билл «орталықтан- 
дырылған» желілік айырбасқа сәйкес, Эйб пен Биллде Билл мен Кэтидегідей
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өзіндік айырбас болса ғана бір диададағы айырбастар басқалардағы айырбас- 
тарға эсер етеді. Керісінше, желіні өңдеу үшін олардың байланысты болғаны 
жеткілікті, ал сілтеменің шынайы сипаттамасы маңызды емес.

Құрылымдық билік

Айырбас теориясы мен желілік айырбас теориясын талдауды үйлестірудің бас- 
ты жолы -  диадалық қарым-қатынастағы билікті талдау шегінен шығу және 
жалпы желіде билікті үлестіруді талдау мүмкіндігіне ие болу. Ол қазіргі же- 
лілік айырбас теориясының маңызды тақырыптарының біріне айналып отыр. 
Желідегі билікті үлестіруді талдау барысында Кук пен оның әріптестері (1983) 
«әлсіздік» теориясын дамытты. Олар «билік күшінің барлық қүрылымы осы 
үстанымның тәуелділік ауқымына негізделген» деп түжырымдайды. Олардың 
ойынша, бұл жүйелік тәуелділік осы ұстаиымның басты құрылымдық функ- 
циясы болса, онда билікке тәуелділік қарым-қатынасының табиғаты да болып 
табылады. Басқаша айтқанда, әлсіздік нақты қүрылымдық ұстанымдағы желі- 
лік тәуелдікке байланысты.

Марковски, Уиллер және олардың әріптестері (Markovsky, Wilier and 
Patton, 1988; Wilier and Patton, 1987) желідегі билікті үлестіру мәселесін қарас- 
тыруға тағы бір маңызды талпыныс жасады. Бұл зерттеу табысты болды, оны 
әдетте Желілік айырбас теориясы (Markovsky, 2005), қысқартып ЖАТ {NET) 
деп атайды. Бұл теория бойынша билік желі қүрылымымен анықталады, жеке- 
лей алғанда, қатысушылар арасындағы балама байланыстармен сипатталады. 
Теория қарсыласудың балама желілік жолдары мен үлғілерін есепке ала оты- 
рын, желідеғі салыстырмалы болжау нәтижелеріне неғізделғен биліктің тео- 
риялық-сызбалық индексін (GPI) қолданады.

Күшті және әлсіз билік құрылымдары
ЖАТ акторлардың айырбастан шығарылып тасталу мүмкіндігіне байланысты 
желінің екі түрін -  күшті және әлсіз билік деп ажыратады. Күшті энерғети- 
калық желілер қүрамына жойылуы тиіс кейбір акторлар (билігі томен актор- 
лар) мен жойылмауы тиіс акторлар (биліғі жоғары акторлар) кіреді. Мысалы, 
компаниядағы кімді қызмет бабында өсіру керектігі туралы шешімді айырбас 
ретінде қарастыруға болады. Аса жоғары лауазым бастық үшіи жасалатын жү- 
мысқа алмастырылады, себебі ол жұмыс жауапкершілік түрғысынан аса ірі 
лауазымды үсыну мүмкіндігіне ие. Егер біз бастықтың орны -  біреу, бәсекелес- 
тер көп деп шамаласақ, онда бізде күшті билік желісі болады. Бәсекелестердің 
біреуінен басқасының барлығы шығуы керек жағдайда бастықтың айырбастан 
шығуы мүмкін емес. Теория бойынша, күшті желідегі жоғары билікті акторлар 
ресурстардың барлығына ие болады. Бүл жағдайда бәсекелестер бастық талап 
еткен кез келғен жұмысты қамтамасыз етуғе ынталы. Дегенмен, еғер біз желі- 
де бәсекелестікті арттыра түсу үшін тағы бір бастықты ұсындық деп елестетін 
болсақ, теория бойынша, екі бастық та аса томен билікке ие болар еді, себебі 
бәсекелестердің екеуі де жоғарылау үшін айырбасқа балама болады.

Екінші бастықты енгізу билік қүрылымын әлсіз етеді. Әлсіз билік қүры- 
лымдарында барлық лауазымдар жойылуы мүмкін. Екінші бастықтың болуы 
бірінші бастықтың айырбастан шығу ықтималдығына алып келеді. Осылайша
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бәсекелестер барынша аз жұмыс мөлшерін талап ететін басшы үшін қызмет 
ете алады. Әлсіз билік желілерінде қызметтен шығарылудың түрлі жолдары 
бар. Қызметті алға жылжыту үшін жиырма бәсекелес және тек екі ғана бас- 
тык бар деп есептейік. Бүл бастықтың шығарылуынан гөрі, бәсекелестердің 
шығарылуына көбірек қауіп төндіреді. Демек, теория бойынша, іііығарылу 
қаупі аз лауазымдардың (бастықтар) шығарылу қаупі жоғары (бәсекелестер) 
лауазымдарға қарағанда жүмыста қалу мүмкіндігі пропорционалды түрде 
жоғары болады.

Желілік өңдеу мен айырбас теориясыиың ең үлкен артықшылығының бірі -  
ағенттікке деғен кең мағынадағы көзқарас. Желілік өңдеу әдетте ағенттікті тө- 
мендетеді және осы құрылымның кұрамын сипаттауға көңіл бөледі. Айырбас 
теориясының рационалды өз мүддесіие бағытталған ағенттік моделі бар, бірақ 
бұл модель келіссөздерде өз ұстанымдарын жақсарту, қүрылымды өзғерту үшін 
ағенттердің қабілетін ескермейді. Лейк (1992) желілік айырбас теориясын ак- 
торлардың «желілік байланыстарды стратеғиялық амал-айламен басқаруды» 
зерттеу үшін қолданды. Бұл қызметте бәсекелестер секілді томен билікті үс- 
таііымдар өз жағдайларын жоғарылату мақсатында алға жылжудың басқа көз- 
дерін іздеуі мүмкін, алайда «жоғары билікті акторлар тәуелділерді өздерінен 
оқшаулағанды дүрыс көреді» (Leik, 1992:316).

Желілік айырбас теориясының тағы бір екі мағыналы сипаттамасын атап 
өткен жөн: бұл -  оның зертханалық тәжірибелерғе бейімдіғі. Көптеғен теория- 
лар зертханалық жағдайларда тәжірибелер арқылы сынақтан өтеді. Әрине, ба- 
қыланатын жағдайда теорияларды тестілеу өте тиімді әрі әлеуметтануда сирек 
кездесетін жағдай, бұл үлкен кедерғі болып та саналады. Деғенмен сәйкес ке- 
летін сипаттамаларды бөліп корсету үшін зертханалық жағдайлар тым жасан- 
ды болды. Еғер субъектілерғе айырбас тиімділіғі туралы білуғе рұқсат берілсе, 
зертханаларда тіпті теориялардың болжамдары алып тасталады, себебі оған 
нормативтік пікірлер араласады (Molm, 2001:264).

Бүл -  тәжірибе нәтижелері зертханадан тыс әлеуметтік өзара әрекеттесу- 
лерғе қолдану кезінде тиянақты түсіндірілуі керек екенін білдіреді. Зертхана- 
ның қолдан жасалған жағдайлары жасанды теорияға ықпал етуі мүмкін. Уил- 
лер (1999:289) атап өткендей, «зертханалық парадиғма ненің зерттеліп, ненің 
зерттелмейтінін реттеғен кезде теорияның дамуы біржақты болып келеді, ал 
зерттсу зертханадан тыс мағынасы жоқ немесе дабыра маңыздылыққа ие мәсе- 
лелерғе жүмылдырылады». Мысалы, Уиллердің талдаулары әлсіз билікті желі- 
лерғе деғен қарқынды кызығушылыққа неғізделеді: «Ешкім бұл саладағы әлсіз 
билік желілерін зерттемеғен. Сол себепті де олардың эмпирикалық мағынасы, 
тіпті эмпирикалық тіршіліғі беймағлұм» (Wilier, 1999:290).

Рационалды таңдау теориясы

Рационалды таңдау теориясы айырбас теориясының дамуына эсер еткенімен, 
неғізғі әлеуметтік теория үшін жалпы марғиналды сипатта болды (Hechter and 
Kanazawa, 1997). Джеймс С. Коулманнын мыктап күш салуының арқасында 
рационалды таңдау теориясы қазірғі әлеуметтануда танымал теориялардың 
біріне айналды (Heckathorn, 2005; Chriss, 1995; Lindenberg, 2000; Tilly, 1997). 
1989 жылы Коулман Rationality and Society деген рационалдық таңдау жүмыс- 
тарын кеңінен насихаттайтын журнал шығарды. Сонымен қатар, ол (1990) аса 
мацызды Foundations o f Social Theory («Әлеуметтік теория неғіздері») атты
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кітабын жариялады. Коулман 1992 жылы Америкалық элеуметтанушылар ас- 
социациясының президент! болды, бұл форумды ол рационалды таңдау тео- 
риясын алға жылжыту мақсатында, The Rational Reconstruction o f Society («Қо- 
ғамның рационалдық ұйымдастыруы») деп аталатын мәлімдеме жасау үшін 
пайдаланды (Coleman, 1993b).

Рационалды таңдау теориясының негізгі принциптері түсіндірілгендіктен, 
Коулманның (1989) {Rationality and Society) журналының бірінші санының 
кіріспелік ескертуінен бастаған жөн деп санаймыз. Журнал пәнаралык болуы 
қажет, себебі рационалды таңдау теориясы (немесе Коулман атаған «рационал
ды іс-әрекет теориясы» [1989:5]) парадигмалық интеграцияны қүру мүмкіндігі 
бар жалғыз теория болып отыр. Коулман бағыт әдіснамалық жекешілдік база- 
сына негізделгенін айтудан қысылмайды және рационалдық таңдау теориясын 
макродецгей феноменін түсіндіру үшін микродеңгей негізі ретінде қолданады. 
Ең кызығы, Коулманның бағытын «қолайлы» деп таппайды:

«Жүмыс іс-әрекеттері сол жүйеде пайда болатын акторларға жүгінбей-ақ 
жүйелік деңгейде -  өзгермелі, әдіснамалық түрғыда біртүтас болып са- 
налады... іс-әрекет туралы көзқарас таза айқындылық ретінде, іс-әрекет 
туралы көзқарас иррационалды ретінде, соиымен қатар іс-әрекет туралы 
пікірі толық, делдалдык ниет -  максатсыз, сыртқы билік арқылы бол
тан секілді. Бүл -  жеке мінез-құлық қандай да бір іс-әрекеттің моделін- 
сіз белгілі бір факторлар немесе детерминанттарымен «түсіндірілетін», 
әлеуметтік ғылымда кецінен жүргізілетін эмпирикалық жүмысты жоққа 
шығарады».

(Coleman, 1989:6)

Осылайша әлеуметтанудағы жүмыстың мацызды бөлігі Rationality and 
Society журналында жарық көрді. Дегенмен макродецгей және олардың ра
ционалды әрекеттеріне байланысты мәселелер жарияланбады. Мүндай ака- 
демиялық мәселелерден басқа Коулман үздіксіз өзгеріп жатқаи әлеуметтік 
өмірімізді ғылыми тәжірибе арқылы танып-білу үшін жүмыстың рационал
ды таңдау арқылы жасалынғанын қалайды. Мысалы, Хэкаторн мен Бродхед 
(1996) ЖҚТБ-ны алдын алуға бағытталған мемлекеттік саясат туралы мәсе- 
лені рационалды таңдау түрғысынан зерттеді.

Әлеуметтік теорияның негіздері
Коулман «әлеуметтануды әлеуметтік жүйеге жүмылдыру қажет» деп түжы- 
рымдайды, бірақ мүндай макрофеномендер индивидуум түптүлғасы болатын 
ішкі факторлармен түсіндіріледі. Ол жүмысты осы деңгейде бірнеше себептер- 
ге байланысты қолдайды, соның ішінде мәліметтер әдетте жеке деңгейде жина- 
лады, содан кейін агрегатталады немесе жүйелік деңгейін қамтамасыз ету үшін 
қүрастырылады. Басқа себептердіц ішінен жеке деңгейге арнайы назар аудару- 
ға септігін тигізетін иақ осындай «араласу» әдетте әлеуметтік өзгерістерді күру 
үшін жасалатынында болып түр.

Мәлім болғанындай, Коулман перспективасының негізінде «әлеуметтік 
теория -  бұл жай ғана академиялық жаттығу емес, сонымен қатар осындай 
«араласулар» арқылы әлеуметтік өмірге әсерін тигізуі қажет» деген идея 
жатыр.
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Жеке тұлғаға ерекше назар аударатынын ескере отырып, Коулман өзінің 
әдіснамалық дарашыл екенін мойындайды, дегенмен ол өзінің перспективасын 
сол бағыттың «ерекше нұсқасы» ретінде көреді. Оның көзкарасының ерекше- 
лігі -  ол пайда болу идеясын қабылдайды және ол жүйенің ішкі факторлары- 
на көңіл бөлгенімен, бұл факторлардың жеке іс-әрекеттер мен бағыттар болуы 
міндетті емес. Демек, микродеңгейдің феномені жеке тұлғаларға қарағанда тал- 
даудың негізі бола алады.

Коулманның рационалды таңдау бағыты «адамдар мақсатты түрде, қүнды- 
лықтар немесе қалаулары арқылы айқындалатын мақсатпен (сәйкесінше, іс- 
әрекеттермен) әрекет етеді» деген өзінің негізгі идеясында түсінікті айтылған 
(1990:13). Бірақ Коулман (1990:14) кейін көптеген теориялық мақсаттар үшін 
оған өз пайдасына аса көніл бөлетін рационалды акторлардың нақты түжы- 
рымдамасы қажет болғанын айтады.

Оның теориясында екі негізгі элемент бар: акторлар және ресурстар. Ре- 
сурстар -  бүл акторлардын бақылауы және олардың қызығушылық танытқан 
нәрселері. Осы екі элементті ескере отырып, Коулман олардың өзара әрекетте- 
суінін жүйелік денгейге қалай жетелейтінін көрсетеді:

«Әлеуметтік әрекет жүйесі үшін минималды негіз -  екі актор. Олардың 
әрқайсысы бір-бірінің қызығушылығын туғызған өз ресурстарын бакы- 
лауда үстайды. Олардың әрқайсысы басқанын бақылауындағы ресурс- 
қа қызығушылық танытады, мақсатқа бағытталған акторлар бір-бірімен 
байлаиысты әрекеттерге қатысады... әрекет жүйесі... бүл қүрылым, актор
лардын әрқайсысы өзінің мүдделерін іске асыруға барынша үмтылумен 
бірге, олардың өзара әрекеттесуіне немесе жүйелік сипатқа ие болуына 
мүмкіндік береді».

(Coleman, 1990:29)

Коулман рационалды таңдау теориясына сенгенімен, ол бүл түжырым қа- 
зіргі уақытта барлық сүрақтарға жауап береді деп санамайды. Бірақ ол өзін осы 
бағытта алга жылжу мүмкін деп санайтыны анық, себебі ол «рационалдыққа 
негізделген әлеуметтік теорияның табысы -  теория түсіндіре алмайтын әлеу- 
меттік белсенділік саласында дәйекті төмендеуінде» (Coleman, 1990:18).

Коулман адамдар шынайы әлемде өздерін әрқашанда рационалды үстамай- 
тынын мойындайды, бірақ оның өз теориясына әсері аз екенін сезеді: «Менің 
түжырымдамам бойынша, мүнда жасалған теориялық болжамдар үқсас келеді, 
акторлар әдеттегідей тура рационалдыққа сай әрекет жасай ма, әлде, байқал- 
ғандай, ауытқуға түсе ме?» (1990:506; ІпЬаг, 1996).

Жеке рационалды іс-әрекетке бағытталғанын ескерсек, Коулманның мик- 
ро-макромәселелерғе назар аударуы -  микро-макролық байланыстарға немесе 
жеке адам әрекеттерінің бірлесуі қоғамдық жүйедеғі мінез-қүлықтардың қа- 
лыптасуына алып келеді.

Бүл мәселеғе аса мән бере отырып, Коулман сонымен қатар микро-мак- 
робайланысына немесе жүйе акторлар бағытын қалай шектейтініне қызы- 
ғушылық танытады. Соңында, ол қарым-қатынастың микро-макролық ас- 
пектісіне немесе басқа әрекеттердің жеке түлға әрекеттеріне эсер етуіне ден 
қояды.

Бүл тепе-теңдікке қарамастан, Коулманнын көзқарасында кемінде үш не- 
гізғі әлсіздік бар. Біріншіден, ол микро-макромәселесіне баса мән бере оты-
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рып, басқа қарым-қатынастарға аздап шектеу қояды. Екіншіден, ол микро- 
макромәселесін елемейді. Үшіншіден, ол бір бағытты меңзейді; басқаша айт- 
қанда, микро-макрофеномендері арасындағы диалектикалық қатынастарға 
мән бермейді.

Коулман өзінің рационалды таңдау әдісін қолданып, бірқатар макродеңгей 
феномендерін түсіндіреді. Оның негізгі ұстанымы теорияшыларға өздерінің ак
тор туралы тұжырымдамаларын үнемі сақтауды және сол микротүрақтылық- 
тан макродеңгейге дейінгі феномендердің әртүрлі бейнелерін жасап отыруды 
міндеттейді. Осылайша макрофеномендердегі айырмашылықтарды микродең- 
гейдегі өзгерістерге емес, макродеңгейдегі қатынастардың әртүрлі қүрылымда- 
рына жатқызуға болады.

Микро-макроқозғалыстағы басты қадам -  бұл бір түлғаның екіншісіне өз 
өкілеттігі мен құқықтарын беру. Бүл акция бір актордыц басқаға бағынышты 
болуына әкеп тірейді. Ең бастысы, ол ең неғізғі макрофеномендерді жасайды: 
екі тәуелсіз актор емес, екі адамнан түратын белсенді бірлік. Бұл құрылым 
акторлардан дербес жүмыс істейді. Өз мүдделері үшін әрекет етудің орнына, 
басқа актордың немесе тәуелсіз үжымның мүдделерін іске асыруға үмтылады. 
Бүл тек баска әлеуметтік шындық қана емес, сонымен бірғе «ерекше кемші- 
ліктері бар және ерекше мәселелерді тудырады» (Coleman, 1990:145). Қол- 
данбалы бағытты ескере отырып, Коулман осы мәселелерді зерттеуғе мүдделі 
болды.

Үжымдық мінез-құлық. Коулманныц микроэлементтерді қарастыру бағы- 
тындағы мысалдарының бірі -  үжымдық мінез-қүлық жағдайы (Zablocki, 1996). 
Ол үжымдық мінез-қүлықпен айналысуды жөн көреді, себебі үжымныц жиі 
тәртіп бұзуын және тұрақсыз мінезін рационалды таңдау түрғысынан талдау 
киын деп есептейді. Бірақ, Коулманныц пікірінше, рационалды таңдау теория- 
сы тек тәртіптіні және түрақтыны ғана емес, макрофеноменнің барлық түрлерін 
түсіндіре алады. Рационалды актордан «үжымдық мінез-қүлық деп аталатын 
тұрпайы және турбулентті жүйелік жүмысқа көшу -  өз әрекеттерін бақылауды 
басқа акторға қарапайым түрде (және рационалды) жүктеу... айырбас бөліғі ре- 
тінде емес, біржақты тәртіп арқылы жасалады» (Coleman, 1990:198).

Неліктен адамдар біржақты тәртіпте өз іс-әрекеттерін бақылауды баскалар- 
ға тапсырады? Рационалды таңдау көзқарасы түрғысынан жауап беретін бол- 
сак, олар мүны 03 пайдасын барынша еселей түсу үшін жасайды. Әдетте жеке 
максимизация бірнеше акторлар арасында бақылауды үйлестіруді қамтиды 
және бұл қоғамдағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Деғенмен үжымдық мі- 
нез-қүлық жағдайында бақылау біржақты болғандықтан, жеке максимизация 
жүйелік тепе-теңдікке әкелуі міндетті емес. Оның орнына үжымдық мінез-қү- 
лықтың теңсіздік сипаттамасы туындайды.

Нормалар. Коулман талдаған баска макродеңғейдеғі феномендер -  норма- 
лар. Көптеғен әлеуметтанушылар нормаларды кабылдайды және солар аркы- 
лы жеке мінез-кұлыкты түсіндіруғе тырысады, бірак олар нормалар неліктен 
және калай пайда болатынын түсіндірмейді. Коулман рационалды акторлар 
тобында нормалар пайда болуы жэне сакталуы мүмкін екеніне таңғалады. 
Коулманныц пікірінше, нормалардың сакталуын дұрыс көретін және олардыц 
бұзылуы залал әкелетінін байкайтын кейбір адамдар нормаларды ұстанады 
және колдайды.
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ДЖЕЙМС С. КОУЛМАН
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Джеймс С. Коулман әлеуметтануда әртүрлі мансап- 
қа ие болды. «Теориялық» түсінігі оның кемелді- 
гін сипаттауға болатын көп теңеудің бірі ғана еді. 
1955 жылы Колумбия университетінде PhD дәреже- 
сін алды (on the importance of the Columbia «school» 
to his work, see Swedberg, 1996), ал бір жылдан кейін 
академиялық мансабын Чикаго университетінің ассис- 
тенті қызметінен бастады (ол Джон Хопкинс универси- 
тетінде 14 жыл қызмет атқарып, мұнда қайтып келді, 
1973 жылы қайтыс болғанға дейін осында істеді). Чи- 
кагода дәріс бере жүріп, Коулман, тұтастай әлеуметтану 
болмаса да, өнеркәсіптік әлеуметтану тарихындағы ма- 
ңызды зерттеулердің бірі -  Union Democracy («Демок
ратия одағы») (1956) еңбегінің авторы (Seymour Martin 
Upset and Martin A. Trow) болды. (Коулман Колумбия- 
дағы докторлық диссертациясын, Липсеттің басшылы- 
ғымен, «Демократиялық одақта» зерттелетін кейбір 
мәселелерге арнады). Сонымен қатар Коулман жас- 

тар мен білім туралы өзекті мәселелерге назар аударды, оның жарқын бір көрінісі федерал- 
ды үкімет үшін (ол кейіннен Coleman Report («Коулман баяндамасы») деген атаумен танымал 
болды) дайындалған баяндамасынан байқалады. Америка мектептерінде нәсілдік теңдікке қол 
жеткізу әдісі ретінде, мектеп автобустарын пайдалану біраз дау тудырса да, саяси игі қадамға 
септігін тигізді. Коулман бұл жұмысы арқылы, басқа кез келген америкалық әлеуметтанушыға 
қарағанда, тәжірибелік тұрғыдағы ықпалы жағынан әлдеқайда пәрменді болды. Содан кейін 
Коулман тәжірибелік әлемнен математикалық әлеуметтанудың сирек кездесетін атмосферасы- 
на (әсіресе оның Introduction to Mathematical Sociology («Математикалык, әлеуметтануға кіріс- 
пе») [1964] және The Mathematics of Collective Action («Ұжымдық әрекет математикасы») [1973]; 
see Jasso, 2011 for a review of the theoretical relevance of this work) бар күшін салды. Кейінгі жыл- 
дарда Коулман әлеуметтану теориясына, әсіресе рационалды таңдау теориясына қызығушы- 
лық танытады, бұл оның Foundations of Social Theory («Әлеуметтік теория негіздері») кітабынан 
(1990), сондай-ақ 1989 жылы Rationality ond Society журналының негізін қалауынан байқалады. 
Мұнда аталған жұмыстар өзінің әртүрлілігімен ерекшеленеді және оған Коулман түйіндемесінің 
тізіміндегі 28 кітап пен 301 мақала дәлел болады.

Коулман 1949 жылы Пурду университетінің бакалавр дипломын алды және 1951 жылы Колум
бия университетінің беделді әлеуметтану кафедрасына оқуға түскенге дейін Истман Кодакта 
(Eastman Kodak) химик болып жұмыс атқарды. Коулманға Роберт Мертонның теориясы эсер етті 
(7-тарауды қараңыз), әсіресе ол Дюркгеймнің жеке мінез-құлықтың әлеуметтік детерминанты 
туралы дәрістеріне қатты қызықты. Оған ықпал еткендердің тағы біреуі -  әйгілі әдіскер Пол 
Лазарсфельд, ол Коулманның сандық әдістер мен математикалық әлеуметтануға деген өмірлік 
құштарлығын оятты. Үшінші аса зор ықпал еткен Сеймур Мартин Липсет болды, Коулман оның 
зерттеу тобына қосылды, ак,ыр соңында Демократия одағының маңызды зерттеуіне қатысады. 
Осылайша Коулманның бітіруші тренингтері эмпирикалық зерттеулер барысында оған теория 
мен әдістерді және олардың байланысын байыптауға маңызды бағыт берді. Бұл барлық ықти- 
мал әлеуметтанушылар үшін үлгі болды және үлгі болып қала бермек.

Осы тәжірибелердің негізінде Коулман аспирантураны бітіріп, өзінің кәсіби мансабына кіріс- 
кенде, әлеуметтанудағы «көзқарасын» былай сипаттады:

«Әлеуметтануда... әлеуметтік жүйе (шағын жүйе немесе үлкенірек болсын) болуы тиіс 
және ол жеке тұлғаның емес, талдаудың бірлігі ретінде болуы шарт. Бірақ ол зерттеу-
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шінің оғаш қылықтарына еретін, репликацияға бой бермейтін және түсіндірмелі немесе 
себеп-салдарлы байланыстары жетіспейтін жүйесіз әдістерден бойын аулақ ұстай оты- 
рып, сандық әдістерді қолдануы керек. Неліктен менде және Колумбиядағы басқа сту- 
денттерде сол кезде осы көзқарас болды? Менің ойымша, бұл -  Роберт К. Мертон мен 
Пол Лазарсфельдтің ерекше тәсілдерінің нәтижесі».

(Coleman, 1994:30-31)

90-жылдардың ортасына қарай Коулман өзінің көзқарастарының өзгергенін, бірақ ол өзгеріс өзі 
ойлағандай емес екенін байқады. Мысалы, 1960 жылдары Джон Хопкинстегі әлеуметтік симу- 
ляциялық ойындар туралы өзінің жұмысына қатысты ол: «Мен үшін жүйенің ерекшелігі әрекет 
етудің жалғыз детерминанты болып табылмайды (Эмиль Дюркгеймнің Le suicide («Суицид») зерт- 
теуіндегідей), сонымен қатар кейде әдейі, кейде байқаусыз әрекеттердің салдары болуы мүмкін 
деген теориялық бағытымды өзгертуге мәжбүрледі», -д е д і (Coleman, 1994:33). Осылайша Коул- 
манға іс-әрекет теориясы қажет болды, сол үшін ол көптеген экономистер секілді,

рационалдық сипаттағы қарапайым негізді немесе мақсатты әрекетті таңдады. Әлеуметта- 
нудың ең күрделі міндеті -  микродеңгейдегі әрекеттен макродеңгейдегі нормаларға, әлеу- 
меттік құндылықтарға, мәртебені бөлу мен әлеуметтік жанжалға көшетін теорияны дамыту.

(Coleman, 1994:33)

Коулман экономикаға не себепті ден қойғанын төмендегіше түсіндіреді:

«Экономиканы басқа әлеуметтік ғылымдардан ерекшелейтіні -  оның «рационалды 
таңдауды» қолданбауы, бірақ жеке әрекет пен жүйенің функционалдану деңгейлерінің 
арасындағы алмасуларға мүмкіндік беретін талдау тәсілін қолдануы. Екі жорамал жасай 
отырып, бұл адамдар рационалды әрекет етеді және нарықтар толықтай коммуникация 
арқылы жүзеге асады, экономикалық талдау жүйесі қызметінің макродеңгейін жеке әре- 
кеттердің микродеңгейімен байланыстыра алады».

(Coleman, 1994:32)

Коулманның әлеуметтануға деген көзқарастарының басқа аспектілері оқушы кезіндегі алғашқы 
жұмысына байланысты, оны әлеуметтік саясатқа қолдануға болады. Ол теория туралы былай 
деді: «Әлеуметтік теориядағы жұмыстарды бағалау өлшемдерінің бірі оның әлеуметтік саясатты 
ақпараттандыру мүмкіндігіне қарай айқындалады» (Coleman, 1994, р. 33). Кейбір әлеуметтану- 
шылар Коулманның теорияны, әдістерді және әлеуметтік саясатты байланыстыру мақсатымен, 
әсіресе көпшілігі Коулманның оларды байланыстыруды таңдаған кейбір жолдарымен келіспей- 
ді. Ерекшеліктерімен келісе ме, жоқ па -  болашақ әлеуметтанушылар әлеуметтік тәжірибенің 
осы үш негізгі аспектісін тиімді байланыстыру қажеттілігіне әлі күнге дейін дауласып келе жатыр. 
Бірақ қалай болғанда да, олардың кейбірі Джеймс Коулманның жұмысынан пайдалы модельдер- 
ді таба алары сөзсіз.

Джеймс Коулман 1995 жылы 25 наурызда қайтыс болды (J. Clark, 1996; Lindenberg, 2005; 
Marsden, 2007).

Адамдар өздерінің мінез-кұлқын бақылаудан бас тартуға дайын, бірақ про
цесс барысында олар басқалардың мінез-құлқын бақылау (нормалар арқылы) 
құқығына ие болады. Коулман өзінің норма бойынша үстанымын былай нақ- 
тылайды:

«Бұл түсініктің негізгі элементі... өз іс-әрекетін ішінара бақылау құқық- 
тарынан бас тарту және басқалардың іс-әрекеттерін ішінара бақылау құ- 
қықтарына ие болу, яғни норманың пайда болуы. Соңғы нәтиже -  бұл
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бақылау... оны әрқайсысы өз бетімен жүргізеді, бұл — бақылауды жүзеге 
асыратын акторлардың барлығына тән міндет».

(Coleman, 1990:292)

Сонымен қатар адамдар басқаларды ішінара бақылау жасау қүқығына ие бо- 
лып және басқа түлғаларға ішінара өздерінің бақылау күқығын беру аркылы өз 
пайдаларын барынша арттырған сияқты болып көрінеді. Басқаруды беру бір- 
жақты болмағандықтан, нормалар жағдайында тепе-теңдік бар.

Сондай-ақ нормалардың кейбір адамның мүддесіне сай болғанмен, басқа бі- 
реуге зиян болып келетін кездері де бар. Кейбір жағдайларда нормаларға бас- 
тамашылык ететін және қолдайтын акторлар өз іс-әрекеттерін бақылаудан бас 
тартады. Мұндай нормалар кейбір адамдар басқа адамдардың іс-әрекеттерін 
бақылау қүқығына ие (норма арқылы) болу жөнінде консенсус пайда болған- 
да күшіне енеді. Сонымен қатар нормалардың тиімділігі консенсусты сақтау- 
ды қамтамасыз ету мүмкіндігіне байланысты. Консенсус және қүқық қолдану 
үжымдық мінез-қүлыққа сай теңсіздіктің алдын алады.

Коулман нормалар өзара байлаиысты екенін мойындайды, бірақ ол осын- 
дай макромәселені әлеуметтік жүйелердің негіздеріндегі өз жүмысының шең- 
берінен тыс көреді. Дегенмен ол норма интернализациялануының микромә- 
селесін өз мойнына алуға дайын болады. Ол интернационализацияны талқы- 
лау барысында «рационалды таңдауға негізделген теориялар бағытына ығыса 
бастаганын» мойындайды (Coleman, 1990:292). Ол нормалардың интернали- 
зациялануын ішкі санкциялау жүйесін қүру ретінде қарастырады. Адамдар 
нормаларды бұзған кезде өздерін санкциялайды. Коулман бұл жағдайды нор- 
маларды қолдану арқылы басқаларды бақылауға тырысатын бір актор немесе 
акторлар тобының көзқарасы тұрғысынан талдайды. Осылайша бір акторлар 
жиынтығының қызығушылыгын туғызу үшін ішкі нормалар сақталуы және 
соған сәйкес реттелуғе тиіс басқа жиынтықтың болуы шарт. Ол «мүидай әре- 
кеттер ақылға қонымды шығындармен тиімді болған жағдайда» мүны рацио
налды деп санайды (Coleman, 1990:294).

Коулман нормаларға өзінің теориясының үш неғізгі элемент! тұрғысынан: 
микродан -  макроға, микродеңғейдеғі мақсатты әрекетке, макродан -  микро- 
ға қарайды. Нормалар -  микродеңғейдеғі мақсатты әрекеттің неғізінде пайда 
болатын макродеңгейдеғі феномендер. Баяғыда болған нормалар санкция сал- 
дарынан немесе санкция қаупінен жеке тұлғалар әрекетіне эсер етеді. Кейбір 
әрекеттерді қолдай отырып, кейбірін қолдамауға болады.

Корпоративті актор. Нормалар жағдайында Коулман макродеңғейге көшті 
және үжымдық акторды талдауын осы деңгейде талқылау аркылы жалғастыр- 
ды (J. Clark, 1996). Мүндай ұжым ішінде акторлар өздерінің жеке қызығушы- 
лығымен әрекет ете алмайды, бірақ үжымныц мүддесі үшін әрекет етуі керек.

Жеке таңдаудан үжымдық (әлеуметтік) таңдауға ауыстыру үшін әртүрлі 
ережелер мен тетіктер бар. Ең қарапайымы -  дауыс беру, жеке дауысты жіктеу 
рәсімдері және үжымдық шешімғе келу. Бұл -  микро-макроөлшем, ал үжым 
үсынған үміткерлер тізімі секілді заттар макро-микробайланысқа жатады.

Коулман тұжырымдамасы бойынша, үжымдық акторлардың жеке акторлар 
сияқты өз мақсаттары бар. Сонымен қатар үйым, адамзат акторлары сияқты, 
үжымдық мүддеғе қайшы келетін өз мақсаттарымен жүре алады. Бүл мүдделер 
қақтығысы бізге ұжымдық билікке қарсы көтерілістің қайнар көзін түсінуғе
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көмектеседі. Мұндағы микро-макробайланыс адамдардың корпоративті құры- 
лымдардың өкілеттілігінен және көтеріліске қатысушылардың заңды құқық- 
тарынан айрылуын қамтитын тәсілдерді қарастырады. Сонымен қатар макро- 
дан — микроға дейінгі байланыс адамды белгілі бір макродеңгейде оқшаулану- 
ға, сондай-ақ акциялар мен инвестициялардан айырылуға алып келеді.

Рационалды таңдау теорияшысы ретінде Коулман «жеке тұлғаиың барлық 
құқықтары мен ресурстары осы деңғейде бар» деғен идеяны алға тартады. Жеке 
тұлғалардың мүдделері оқиға барысын анықтайды. Алайда бұл әсіресе «құқық- 
тар мен ресурстардың басым бөліғін тәуелсіз ұжымдық акторлар иемденетін» 
қазірғі қоғамда шындыққа жанаспайды (Coleman, 1990:531). Қазірғі әлемде 
ұжымдық акторлар үлкен мәнғе ие. Үжымдық актор жеке тұлғаға пайда немесе 
зиян^келтірердей әрекет етуі мүмкін. Осыған байланысты үжымдық акторды 
қалай талқылай ала.мыз. Коулман тұжырымдамасы бойынша, «барлық еріктілік 
жеке тұлғаларға сүйенеді деғен түжырымдамалық нүктеден басталса, олардың 
соңғы нәтижесі кез келғен әлеуметтік жүйеде қаншалықты тиімді түрде жүзеғе 
асатынын көруғе болады. Әлеументтанушылар жеке түлғаларды тәуелсіз деп 
санайтын қағидалар мен әлеуметтік жүйелердің қызметін бағалауға оңтайлы 
тәсілдерғе жүғінеді» (1990:531-532).

Коулман үшін неғізғі әлеуметтік өзғерістер көзі -  «табиғи түлға» актор- 
ларын толықтыратын үжымдық акторлардың пайда болуы. Олардың екеуі 
де акторлар болып саналады, себебі олар «ресурстар мен оқиғаларды бақы- 
лайды, сол арқылы өз мүдделерін жүзеғе асыру үшін шаралар қолданады» 
(Coleman, 1990.542). Эрине, бүл жерде әрдайым үжымдық акторлар қатысады, 
бірақ отбасы секілді бүрынғы, автономды акторлар арқылы қүралған жаңа топ 
оларды үдайы ауыстырып отырады. Енді бұл жаңа үжымдық акторлар «бүрын- 
ғылардың әлеуметтік жауапкершіліғін қалай қамтамасыз етуғе болады» деғен 
мәселені көтереді. Коулман мүны үжымдық акторлар мен ағенттерғе қатысты 
заңдар, сол сияқты сыртқы қүрылымды өзғерту немесе ішкі реформаларды ен- 
ғізу арқылы реттеуғе болады деп болжайды.

 ̂ Коулман аудандар, діни топтар және мақсатты қүрылымдар, экономикалық 
үйымдар және үкімет сияқты отбасына неғізделғен бастапқы қүрылымдарды 
бөліп корсетеді. Ол бір кездері отбасында өзара байланыста болған іс-әрекеттің 
проғрессивті түрде «бөлінуін» көреді. Бастапқы қүрылым функциялары быты- 
рап, бірқатар корпоративті акторлар тарапынан қолдау табатындықтан, «ыды- 
рап» кетеді.

Коулман осы бөлінуғе, сондай-ақ біз қазір бастапкы қүрылымдарда ме- 
кендеғен адамдармен емес, мақсатты қүрылымдардағы үстаныммен айналы- 
суға мәжбүр болып отырғанымызға алаңдаулы. Ол осылайша өз жүмысының 
мақсаты -  «тәуелді адамдар жойылатын бастапқы қүрылым секілді өмірғе 
қабілетті әлеуметтік күрылымның ірғетасын қалау» деғен тұжырым жасайды 
(Coleman, 1990:652).

Коулман әлеуметтік теорияның көп бөліғін өзі homo sociologicus деп атаған 
көзқарасты қабылдағаны үшін сынайды. Бүл перспектива әлеуметтену про- 
цесіне және адам мен қоғам арасындағы байланысқа ерекше көңіл аударады. 
Сондықтан homo sociologicus жеке адамдардың бостандығымен, о.тарға қойған 
шектеулерғе қарамастан, өз еркімен істейтін әрекетімен айналыса алмайды. 
Оған коса бүл перспектива әлеуметтік жүйенің әрекетін бағалауға қабілетсіз. 
Керісінше, Коулманның пікірінше, homo economicus осы кабілетке ие. Сонымен 
катар Коулман дәстүрлі әлеуметтануға ескі теориялык мантраларды кайта-
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лағаннан әріге бармағанына, қоғамдағы болып жатқан өзгерістерге ат салыса 
алмағанына жәнб бізгб қоғамның қай бағытта дамып бара жатқанын білугә кө- 
мектеспегені үшін қарсы шығады. Әлеуметтану теориясы (сонымен қатар әлеу- 
меттану зерттеулері) максатқа, қоғамның дамуына қызмет етуі тиіс. Коулман 
білім үшін білімге емес, «қоғамды қайта құру үшін керекті білімге» қызығатын 
әлеуметтік теорияны жақтайды (1990:651).

Коулманның әлеуметтік теорияға қатысты көзқарасы қоғамның өзгермблі 
сипаты туралы көзқарасымсн тығыз байланысты. Алғашқы құрылымдардан 
өту және оларды мақсатты бағытталған қүрылымдармен ауыстыру жаңа қо- 
ғамдық үйымдармен лайыкты түрде толтырылмаған бірқатар бос орындарды 
қалдырды. Әлеуметтану мен әлеуметтік теориялар қоғамды қайта жаңарту 
үшін кажет (Coleman, 1993a, 1993b, Bulmer, 1996). Оның міндеті -  мақсатты 
бағытталған қүрылымдарды жою емес, осындай қүрылымдардың мүмкін- 
діктерін жүзеге асырып, түйткілдерінен арылу. Жаңа қоғам жаңа әлеуметтік 
ғылымды қажет етеді. Институттық салалардың арасындағы байланыстар өз- 
герді, нәтижесінде әлеуметтік ғылымдар дәстүрлі пәндік шекаралардан өтуге 
дайын болуы керек.

Сын-пікірлер

Әлбетте, рационалды таңдау теориясы (Goldfield and Gilbert, 1997; D. Green 
and Shapiro, 1994; Imber, 1997) әлеуметтанудың зіл батпан ауыртпалығының 
астында қалды. Шын мәнінде, Хекаторн (1997:15) атап өткендей, әлеуметта 
нудың кейбір шеңберінде рационалды таңдау теориясы туралы «байбалам» 
естіліп қалады. Джеймс Коулманның еңбектері көптеген сыншылардың ша- 
буылына ұшырады (Alexander, 1992; Rambo, 1995). Мысалы, Тилли (1997.83) 
Коулман теориясына төмендегідей сын айтты:

1. «Себеп-салдарлық тетіктерін көрсетуді қажет етпеді».

2. «Толық аяқталмаған, соған сәйкес, жаңылыстырушы психологиялық ре
дукционизм».

3. «Белгілі бір уакыт ішінде әлеуметтік ғалымдарды тығырыкка тіреген 
жалпы теорияның формасы — рационалды таңдау талдауы насихаттал- 
ды. Осы тығырыкта әлеуметтік ғалымдар жеке редукционизмнің әртүрлі 
брендтерін сатып жүрғен жергілікті баскесерлер мен сенім білдірушілер- 
дің күрбанына айналып, максатсыз кезіп жүрді».

Түтастай алғанда, біраз зерттеушілер (Weakliem and Heath, 1994) рационал
ды таңдау теориясының дүрыс тұстарын колдайды, бірак сынның басым көп- 
шілігі әлеуметтанудың балама үстанымдарының жактастары тарапынан болды 
(Wrong, 1997). Мысалы, өзінің макрокұрылымдык ұстанымын ескере отырып, 
Блау (1997): «Әлеуметтану макродецғейдеғі феномендерғе назар аударуы тиіс 
және рационалды таңдау теориясының пәні ретінде жеке мінез-кұлыкты түсін- 
діру әлеуметтану аясынан тыс шығып кетеді», -  деп түжырымдайды.

Рационалды таңдау теориясы шектен тыс амбициясы үшін, яғни барлык 
баскд теориялык перспективалардың орнын баскысы келғен менмендіғі үшін
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көптеген сынға ұшырады. Сөйтіп, Дональд Грин мен Ян Шапиро (1994:203): 
«Рационалды таңдау теориясы «рационалды тандауды түсіндірудің шегін зерт- 
тейді» және «бәсекелесуші теориялық есептерді елемеу, сіңіру немесе сенімсіз- 
дік үрдісіне... кону», -  деп түжырымдайды.

Феминистік көзқарас тұрғысынан Ингланд пен Кильборн (1990) рационал
ды таңдау теориясындағы өзімшілдік болжамын сынады; олардың көзқарасы 
бойынша, өзімшілдік-альтруизм айнымалы ретінде қарастырылуы керек. Өзім- 
шілдік туралы болжам батылдыққа бейімділікті білдіреді. Олар бүл жорамал- 
дан бас тартып және оған айиымалы ретінде қараса, рационалды таңдау теория- 
сыныц «дедуктивті детерминанттылығын» кемітетінін мойындайды, бірақолар 
«ақиқатқа жақын, ағаттығы аз теориялық бағыттың артықшылығы шығынды 
өсіреді» деп болжайды.

Символикалық интеракционизм түрғысынан Дензин ([1990Ь]; осы кітап- 
тың 9-тарауын қарацыз) теориялық бағыттың аса диаметрлік қарама-қайшы- 
лықты сынын үсынады:

«Рационалды таңдау теориясы... «қоғам қалай болуы мүмкін» деген 
сүраққа айқын жауап бермейді... Оныц рационалдықтын идеалды нор- 
малары өзара әрекет етуші түлғалардың іс жүзіндегі қызметін үйлес- 
тіретін күнделікті өмірге, рационалдық және эмоциялы нормаларына 
сай келмейді».

«Рационалды таңдау теориясының қазіргі әлеуметтік теория үшін шек- 
теулі пайдасы бар. Оның топтық өмір туралы сызбасы және адам, әрекет, 
өзара әрекеттесу, озіндік, гендер, эмоциялық, билік, тіл, күнделікті өмір- 
дің және тарихтың саяси экономиясы туралы сипаттамасы танымдық 
түрғыдан өте шектеулі және толығымен ақылга қонымсыз».

(Denzin, 1990а:182-183).

Жалпы қабылданған интерпретация түрғысынан жүмыс істейтіндердің көп- 
шілігі Дензиннін рационалды таңдау теориясына қатысты айтқан сынын қа- 
былдады.

Жалпы сынға толықтыру ретінде айтар болсақ, рационалды таңдау теория
сы мәдениет (Ғагаго, 1996) және сәтті кездесулер (G. Hill, 1997) сияқты күбы- 
лысты елемей немесе кемсіткені үпіін сынға үшырады.

Соңында, көптеген сыни пікірлермен қатар, Смелзердің (1992) «басқа тео- 
риялық перспективалар сияқты рационалды таңдау теориясы ішкі эволюция 
немесе сыртқы наразылыққа мән беру секілді қүбылыстар нәтижесінде туын- 
дады» деген дәлелін еске ала кеткен жөн.

Осылайша рационалды таңдау теориясы тавтологиялық және бүрмалану- 
ға келмейтін сипатқа ие болды, ең маңыздысы ол «барлығын түсіндіру, және 
соған сәйкес ештеңені түсіндіре алмау қасиетін» дамытты (Smelser, 1992:400).

Рационалды таңдау теориясының жақтаупіылары (Hedstrom and Swedberg, 
1996) жеткілікті. Талайлардың оны әлеуметтік теория ретінде мәртсбесін кө- 
теріп заңдастыруга, тіпті теорияның қолдану аясын кеңейтуге қүлшына кірісіп 
жүргеніне куәміз. Сондай-ақ рационалды таңдау теориясына қатысты сындар- 
дың әрі қарай өріііи түсуі де мүмкін.
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•г̂ Қорытынды
Бүл тарауда позитивистік бағытты ұстанатын өзара байланысты үш теория карастырыл- 

ды. Қазіргі айырбас теориясы зияткерлік эсер сериясы арқылы эволюцияланады, әсіресе 
бихевиоризм және рационалды таңдау теориясы арқылы дамыды. Қазіргі айырбас теория- 
сының негізін қалаушы Джордж Хомане болып саналады. Оның редукционистік, табанды 
түрде микробағдарланған айырбас теориясы үсыныстардың кіші санына жинақталды. Блау 
бірінші кезекте нормалардың маңыздылыгын атап, макродеңгейде айырбас теориясын ке- 
ңейтуге үмтылды. Айырбас теориясындағы қазіргі жүмыстың көп бөлігі айырбас үшін ин- 
тегративті, микро-макротәсілді әзірлеу үшін Ричард Эмерсонның дамытудың қүрылымдык 
жүктемесінің ықпалында болды. Эмерсон ізбасарлары және басқалар оның теориялық ке- 
лешегін жаңа домендер катары аркылы кеңейту мақсатында еңбектеніп жатыр.

Эмерсон концерндерінің бірі — желілер, сонымен қатар желілік теориясымен байланыс
ты концерн. Сондай-ак айырбас теориясы мен желілік теориясы арасында көптеген кай- 
талаулар кездеседі, көптеген желілік теорияшылар айырбас шегінен тыс жүмыс істейді. 
Желілік теориясы әлеуметтік шынайылыктың микро- және макродеңгейлері арасындағы 
байланыстардың объективті үлгісіне жүмылдырылады.

Желілік айырбас теориясы айырбас желісіндегі билікті бөлуге назар аудару максатында 
әлеуметтік айырбас теориясын және желілік талдауды біріктіреді. Ол кайбір күрылымдар- 
дың өздігінен күшті немесе әлсіз болу жолдарын карастырды.

Көп деңгейде Джеймс Коулманның кажырлы еңбегінің аркасында айырбас теориясы- 
ның дамуында айрыкша орын алатын рационалды таңдау теориясы теориялык перспекти
ва ретінде калыптасты. Ең алдымен, экономикаға негізделген бірнеше принциптерді кол- 
дана отырып, рационалды таңдау теориясы микро- және макродеңгей мәселелерін шешу 
мүмкіндігін, сонымен катар макродеңгей феноменінің калыптасуындағы микродеңгейлік 
факторлар рөлін түспалдайды. Әлеуметтануда рационалды таңдау теориясын жактаушы- 
лардың саны көбеюде, алайда баска теориялык перспективаларды колдайтындардың оларға 
карсыласуы да артып келеді. 1
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Ескертпелер
1. Дегенмен рационалды таңдаудың қазіргі теорияшылары максимизациялау мүмкіндігін- 

де жэне қалауында шектеулер бар екенін мойындайды (Heckathorn, 1997).

2. Алдағы талқылауда біз Хомане кітабының екі басылымын салыстыра отырып зерде- 
лейміз. Біз қаралған басылыммен шектелмейміз, себебі бірінші басылымның көп ас- 
пектілері Хоманстың ұстанымын нақты бейнелейді. Хоманс аталған басылым кіріспе- 
сін тиянақты түрде қайта қараганымен, «негізгі уәждің мәнін өзгертпегенін» атап өтті 
(Homans, 1974:v). Осылайша біз екі басылым арқылы өзімізді қауіпсіз сезінеміз.

3. Скиннер адамдармен қоса, басқа да түрлерді зерттеді.

4. Хоманс мүны әлі күнге дейін қайта қаралған кейінгі басылымында «әділет үлестіруші 
заңы» деп атағанымен, ол бірінші басылымда тұжырымдаманы накты түрде жетілдір- 
ді. Әділет улест іруш і еліктеген тұлғалар арасында сыйакылар және шығындар әділетті 
түрде үлестіріледі деген мағына береді. Шын мәнінде, Хоманс бұл туралы «адамның же- 
тіспеушілігі қаншалықты жоғары болса, әділетті үлестіру ережесін жүзеге асыру сәтті 
болмайды, әсіресе біз «ашу» деп атайтын эмоциялы мінез-кұлық танытуы мүмкін» де
ген ойын ұсыныс ретінде жариялады (1961:75).

5. Блау (1987) макротеорияны микронегізде қалыптастыру идеясын бүдан былай қабыл- 
дамайды.

6. Эмерсон мен Кук (сонымен катар Блау) интегративті айырбас теориясын жалғыз өзі 
ойлап тапкан жоқ. Сонымен катар Уехара (1990) мен Уиллер, Марковски мен Паттонды 
(1989) караңыз.
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V
Тарау мазмұны
Феминизмнің негізгі мәселелері

Тарихи көзқарас; феминизм, әлеуметтану және гендер
Қазіргі феминистік теориялар

Феминистік әлеуметтану тұрғысынан теориялық негіздеу

Феминистік теория -  әйелдердің перспективасына бағытталып жасалған 
әлеуметтік өмір мен адамзат тәжірибесі туралы идеялардың жалпылан- 
ған ауқымды жүйесі. Феминистік теория әйелге және әйелдерге деген екі 

багытта дамыды. Біріншіден, зерттеу объектісі -  қоғамдағы әйелдердің жағда- 
йы (немесе жағдайлары) және тәжірибелері. Екіншіден, бұл теория әлеуметтік 
әлемді әйелдің ерекше көзқарастары арқылы сипаттауға тырысады. Феминис- 
тік теория көптеген әлеуметтану теорияларынан ғалымдар, өнер адамдары мен 
белсенділердің пәнаралық және халықаралық қауымдастықтарының жүргізетін 
жүмыстары арқылы ерекшеленеді.* Феминистік әлеуметтанушылар осы пән- 
аралық қауымдастықтар ашқан тәжірибелік жаңалықтарды есепке ала отырып, 
пәндік білімді талап ету арқылы әлеуметтануды кеңейтуге және тереңдетуге ты
рысады.

Тарау феминизм мектебіне арналған неғізгі мәселелердің мазмүнынан баста- 
лады да, феминизм мен әлеуметтану арасындағы байланыстың қысқаша тарихы 
баяндалады. Содан кейін заманауи феминистік теорияның әртүрлі типтерін си- 
паттап, әлеуметтанушылардың осы теорияға сіңірген еңбеғін атап өтеді. Тарау 
әртүрлі теориялық дәстүрлерден шығатын феминистік әлеуметтанымдық ой- 
лардың интеграциялық мәлімдемесімен аяқталады.

Феминизмнің негізгі мәселелері

Заманауи феминистік теорияның алға шығуы «ал әйелдердің жайы не болмац?» 
деген алдамшы, қарапайым сұрақтан бастау алады. Басқаша сөзбен айтқанда, 
әртүрлі жағдайда зерттелетін әйелдер қайда? Егер олар болмаса, неліктен олай? 
Егер олар болса, олар нақты немен айналысады? Олар бүл жағдайды басынан 
қалай өткереді? Ол үшін олар қандай жағдай жасайды? Бұл жағдайдың оларға 
қандай маңызы бар?

Осы сүраққа жауап бере отырып, феминизм мектебі төмендегідей қоры- 
тындыларға қол жеткізді. Әйелдер көптеген әлеуметтік жағдайларға қатысады. 
Егер әйелдер қатыспаса, олардың қабілетінің немесе қызығушылығының жоқ- 
тығынан емес, онын себебі — оларды қатыстырмау мақсаты болғанын білдіреді. 
Әйелдер қатысқан жерде олардың танымал түжырымдарынан (мысалы, әйел 
мен ана рөлі сияқты) ерекшеленетін рөлдерді сомдайды. Шындығында, әйелдер 
мен аналар сияқты басқа рөлдерімен қатар, әйелдер еркектермен бірге зерттеліп 
отырған жағдайларға белсенді түрде қатысады. Әйелдер әлеуметтік жағдайдың 
көпшілігінде белсенділік танытса да, ғалымдар, қоғам және олардың әлеуметтік
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акторлары, әйелдер де, еркектер де оған көз жұма қарайды. Оған коса, көптеген 
әлеуметтік жағдайда әйелдердің ролі еркектікіне қарағанда маңызды әрі ықпал- 
ды болса да, ол багыныіііты сипатқа ие болғаидықтан, басым бола алмады. Олар- 
дың көрііібеуі -  теңсіздіктің тағы бір көрсеткіші.

Феминизмнің екінші негізгі сұрағы: «Неге барлыгы осьиіай?». Осы сұракка 
жауап ретінде феминистік теория әлеуметтануға көп әсерін тигізген жалпы 
әлеуметтану теориясының негізін қалады. Феминистік әлеуметтану теорияла- 
рының негізгі қосқан үлестерінің бірі -  гендерлік тұжырымдаманың осы сауа- 
лына жауап іздеді. 1970 жылдардың басынан бастап, феминистік теорияшылар 
адамдарға 1) әйел мен еркекке байланысты нақты биологиялық атрибуттарды 
және 2) ер-азаматтық пен әйелге тән қасиеттерге байланысты әлеуметтік жат- 
танды мінез-құлық арасындагы ерекшеліктерді айқындауға мүмкіндік берді. 
Соңында олар мүны «гендер»^ деп анықтады. Гендердің басты ерекшеліктері 
феминизмдегі теориялық пікірталастың нүктесі болып қалады және бұл пікір- 
сайыстар фемипистік теорияның кейбір түрлерін ажырату тәсілдерін үсынады. 
Бірақ феминистік теориялардың барлық түрінің арасындағы бірауызды келісім 
бойынша, гендер үғымы әлеуметтік құрылым ретінде табиғаттан пайда болма- 
ган, топтық өмір процестерінің бөлігі ретінде адамдар жасаған нәрсе болды.

Осы мәселелерді зерттеуші феминистердің шеңберіне Қүрама Штаттарын- 
дағы, сондай-ақ халықаралық деңгейдегі адамдар көбірек тартыла бастағанда, 
феминист теорияшылар: «Ал әйелдер арасындағы айырмашылықтар туралы не 
деуге болады?» деген үшінші сүрақты қояды. Бүл сүрақтың жауаптары әйелдер- 
дің әлеуметтік тұрағы, яғни оның табы, нәсілі, жасы, талғамы, отбасылық мәрте- 
бесі, діні, этникалық құрамы мен жаһандық орналасуы арқылы жалпы әйелдер- 
дің өміріи сипаттайтын, ерлерге қатысты еленбейтін, теңсіздік пен атқаратын 
қызметтегі ерекшеліктер туралы жалпы түжырымға алып келеді.

Барлық феминистер үшін төртінші сүрақ: «Барлық адамга ортац іиыпайы 
ддиіеттпік орнату цшЬі біз әлеуметтік әлемді щ ш й  өзгертіп, щлай жақсарта 
аламыз?». Әділеттік мақсатындағы бүл әлеуметтік өзгергіштік -  әлеуметтану- 
дың сыни теориясының ерекше сипаты. Патрисия Хилл Коллинз (1998:xiv): 
«Әлеуметтанудың сыни теориясы білімнің негізін қамтиды... ол әділетсіздікті 
сипаттайтын арнайы саяси, әлеуметтік, тарихи мәнмәтінде әртүрлі дәрежеде 
орналасқан адамдар тобының алдында түратын негізгі мәселелермен айналыса- 
ды», -  деп түсіндіреді. Бүл міндет -  нәсілдік және этникалық аз топтарда, пост- 
колониялық қоғамдарда кеңінен таралған феминизм, марксизм, неомарксизм 
әлеуметтануында және әлеуметтану теорияларында көрініс табады. Бүгінде елу 
жылдан астам белсенділік танытып, шынайы материалдык табыска жеткеннен 
кейін, феминистік әлеуметтану теорияшылары жеңіс пен жеңілістердің иәтиже- 
сінде пайда болған мынадай сүракка кезігеді: «Қазіргі әлемде гендерлік теңсіздік 
щлай және неліктеп сак,талады?» (Ridgeway, 2011).

Феминистік теория тек әйелдер туралы емес, гендерлік катынастардың орта 
таптык теорияларын жасаудың негізгі ірі жобасын камтиды. Демек, феминизм- 
нің негізгі теориялык табыстарымен Маркстің гносеологиялык жетістіктерінің 
бірі сәйкес келеді. Маркс «адам -  коғамның білімі, олар піындыкты абсолютті 
және әмбебап мәлімдеме» деп санайды, ал шын мәнінде әлемді экономикалык 
және саяси баскаратын адамдардың тәжірибесі сипаттайтынын көрсетті. Соны- 
мен катар ол әлемге дүние жүзіндегі еңбекшілердің көзкарасы аркылы карауға 
болатынын тиімді дәлелдеді. Бұл түсіиік үстем тап өкілдерінің білімін біржак- 
ты карастырмады және бізге осы білімді жүмысшылардың перспективасынан
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алынған білімдерімен салыстыруға мүмкіндік берді, сөйтіп, әлеуметтік шын- 
дықты талдау мүмкіндігімізді айтарлықтай кеңейтті. Маркс қайтыс болғаннан 
кейін, бір ғасырдан астам уақыт өтсе де, біз осы түсініктің салдарынан әлі де 
ассимиляцияға түсудеміз.

Феминизмнің басты теориялық мәселелері біздің әлемді қабылдау тусіні- 
гімізге революциялық өзгерістер алып келді: біздің әлемді абсолютті және әм- 
бебап білім ретінде қабылдауымыз, шындығында, адамдар «шебер» ретінде қо- 
гамның күшті бөлігінің тәжірибесінен алған білімде болып отыр. Егер біз әлемді 
бүрын-соңды көрінбеген, «төменнен» еленбеген көзқарас арқылы қайта ашсак, 
бұл білім релятивтеледі: бағынышты, бірақ міндетті түрде «қызмет көрсететін» 
рөлдердегі әйелдер -  біз өмір сүріп жатқан қоғамды қалпына келтіру және қай- 
та күру үшін жүмыс істеді. Бүл жаңалық біз білген қоғам туралы ойымыздың 
барлық мәселелерін қамтиды және оның салдары әлеуметтану теориясы үшін 
заманауи феминистік теорияның маңыздылығын айқындайды.

Феминистік теория олардың маскулативті ағат пікірі мен гендерлік сая- 
сатын көрсетіп, оларды ақііараттандыра отырып, қалыптасқан білім жүйеле- 
рін қайта қүрастырады. Білім «деконструкцияланған» деп айту -  біздің осы 
уақытқа дейін қойылымдық, сингулярлық және табиғи ретіндегі біліміміздің 
көрінісі жасырын болғанын дәйектейді, яғни бүл көрініс әлеуметтік, реля- 
циялық және күш-қуаттық қойылымдарға неғізделген қүрылым болып сана- 
латынын байқағанымызды айтқанмен бірдей болады. Бірақ феминизм өзінің 
теориялық шеғінде релятивистік және деконструктивті қысымның пәніне ай- 
налды. Бүл кысымның алғашқы әрі күштіреғі әйелдердің мәртебесін төмен- 
детуғе қарсы шыққан жетекші феминистерден, постколониялық қоғамдағы 
әйелдердеи, жүмысшы тап әйелдеріпен және лесбияндардан туындайды. Бүл 
әйелдер «шеттен ортаға» (Hooks, 1984) шығып сөйлеп, әртүрлі әйелдер бар 
екенін және еркектерғе берілер білімғе қойылған талаптар сияқты унитар- 
лы әйелдер туралы феминистердің кез келғен ғеғемондық талаптарына қар- 
сы шығатын әйелдердің мүдделеріне бағытталған көптеғен білім жүйесі бар 
екенін көрсетті. Феминизм ішіндеғі екінші деконструктивті қысым постмо- 
дернистік әдебиеттердің дамуынан пайда болды, ол ғендер меи әлем бастан 
кешіретін сана мен түлғаның тұрақты локусы ретінде жеке «мен» туралы, әр- 
тараптанбаған түжырымдар сипатындағы ғендерлік мәселелерді көтереді. Бүл 
мәселелердің потенциалды әсері, ең алдымен, феминистік эпистемолоғиямен 
байланысты, оның ақиқат талаптарына сай келетін жүйесі кейін толығырақ 
қарастырылады.

Тарихи көзқарас: феминизм, әлеуметтану және гендер

Феминизм мен әлеуметтану феминизмнің іргелі сүрақтарына жауап табу үшін 
әлеуметтануға тереңірек үңіле отырып, феминистер тарапынан бүрыннан келе 
жатқан қарым-қатынастармен бөліседі.

Феминистік перспектива Батыс тарихында түрақты сипатқа ие. Әйелдер ба- 
ғынышты болған жерінде, олар әрқашан және барлық жерде дерлік бағынышты 
болды, олар осы жағдайды мойындады және наразылық білдірді (Lerner, 1993). 
Батыс әлемінде наразылық танытқан мақалалар 1630 жылдардан бастап, ша- 
мамен 1780 жылдарға дейін жіңішке, бірақ үзаққа созылған ағыс ретінде пайда 
болды. Сол кезден бастап феминистік жазбалар ғылыми үжымдық күпіке айнал- 
ды, ол көптеғен интеллектуалды оқиғаларды қамтығандықтан, олардың қатысу-
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шыларының санымен қатар, сын айтатындардың саны да арта берді (Cott, 1977;
Donovan, 1985; Giddings, 1984; Lerner, 1993; Rossi, 1974; Spender, 1982, 1983- 
Tong, 2009). F , , ,

Феминистік жазбалар соңғы 200 жылда қарқынды дамығанымен ерекшеле- 
нш отырған феминистік әлеуметтік белсенділікпен байланысты; маңызды сәт 
заманауи Батыс тарихының либералды «мезеттерінде» болып отырады. АҚШ 
тарихында феминистік мобилизацияның негізгі кезеңдері «толқын-толқын» бо
лып дүниеге келді. Феминизмнің бірінші толқыны — әйелдердің саяси құқығы, 
әсіресе дауыс беру күресіне бағытталған және құлдыққа қарсы қозғалысының 
бөліну шеңберінде 1830 жылдары басталды. Екі атаулы күнмен ерекше есте 
сақталды. Нью-Йоркте, Сенека-Фолсте әйелдер қүқығы туралы конвенция қа- 
былданған 1848 жылы әйелдерге қүқық беру жөнінде 19 өзгерту енгізілген 1920 
жыл. Феминизмнің екінші толқыны (1960-1990 жылдары) аталмыш саяси ку
цы қты экономикалық және әлеуметтік теңдікке ауыстырып, гендер түжырымы 
арқылы әйелдер мен ерлер арасындағы қарым-қатынасты қайта ұғынуға қызмет 
етті. Феминизмнің екінші толқынын уәждеуде ушінші толцынды феминизм тер
мин! әртүрлі топтардағы әйелдердің: кара түсті әйелдер, лесбиян, жұмысшы тап 
әиелдері, жаһандык Оңтүстік елдеріндегі әйелдер, сонымен катар XXI ғасыр- 
да ересектерге тән өмір сүретін әйелдердің сыни көзкарастарын сипаттау үшін 
колданылады (Ғеггее, 2009).

Өз түсініктерінде феминист болған әйелдердің көпшілігі әлеуметтанудың 
мамандык және пән ретінде дамуына басынан бастап белсенді араласты. Бірін- 
ші толкындағы феминистік идеялар 1830 жылдары Огюст Конт әлеуметтану 
үғымын ойлап тапканда, ал феминист Гарриет Мартиноға (1802-1876) әлеу- 
меттанудағы журналдарды редакциялауды ұсынған кезде сол заманның түсінік 
шегінен тыс болды. Мартино -  әлеуметтану тарихындағы елеулі тұлға. Оның 
еңбектері екінші толкынды феминизмнің (Deegan, 1991; М. Hill, 1989; Ноескег- 
Drysdale, 1994; Lengermann and Niebrugge-Brantley, 1998; Niebrugge, Lenger- 
mann and Dickerson, 2010) әсерімен ғана калпына келді және әлеуметтануды 
«кұру кезінде» әйелдер катыскан деген түжырымды нығайтады (Lengermann 
and Niebrugge-Brantley, 1998).

Әлеуметтанудың «классикалык үрпак» үйымдастырған пән ретінде дамуы 
1890 жылдан бастап, 1920 жылға дейін (мысалы, Эмиль Дюркгейм [1858 -  1917] 
және Макс Вебер [1862 -  1920]) маңызды жұмыстар аткарған ак нәсілді ойшыл 
ер адамдар белгілеген бірінші толкынды феминизм белсенділігінің артуымен 
сәйкес келді. Әйелдердің көзкарасы аркылы Джейн Аддамс, Шарлотта Перкинс 
Гилман, Флоренс Келли мен Марианна Вебер сиякты феминистер тікелей неме- 
се жанама әлеуметтанудың дамуына, теориялар кұруда, зерттеу әдістерін ойлап 
табуда, элеуметтану журналдарында макала шығаруда, элеуметтанымдык ассо- 
циацияларға тиесілі және кәсіби ассоциацияларда кьізмет аткаруда маңызды 
рөл аткарады. АҚШ-та кара нәсілді Джулия Купер мен Б. Ида Уэллс Барнетт 
элеуметтануды ұйымдастыруда, толык катысуға нәсілдік тәжірибешілер тыйым 
салғанмеи, элеуметтану сыны, белсенділіктің элеуметтану теориясы мен тэжі- 
рибесін пэрменді дамытты.

Гилманның элеуметтануға феминистік түрғыдан коскан үлесінің тари- 
хи маңызы зор болды, ол биологиялык көбею жолымен ерлер мен эйелдер 
арасындағы элеуметтік колдау өзгешелігі ретінде аныкталатын шамадан 
тыс жыныстык ерекшеліктер тұжырымдамасын ұсынды (Lengermann and 
Niebrugge, 2013).
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Алайда осы әйелдердің жетістіктері кәсіби элитадағы еркектердің кесірінен 
әлеуметтану тарихынан бірнеше мәрте өшіріліп тасталды (Delamont, 2003; Skeggs, 
2008; for a detailed examination of this process see Lengermann and Niebrugge- 
Brantley, 1998).

1920 мен 1960 жылдар арасында феминистік ойлау мен белсенділік төмен- 
дей бастады, ол, біріншіден, жартылай дауыс беруден жеңіске жеткен аномия 
сезіміне байланысты болса, екіншіден, жартылай әлеуметтік дағдарыс себепші 
болды: Бірінші дүниежүзілік соғыс пен оның зардаптары, Үлы дағдарыс, Екін- 
ші дүниежүзілік соғыс пен оның зардаптары, 1950 жылдардағы қанды соғыс- 
тар 03 әсерін тигізбей қойған жоқ. Әлеуметтанушы әйелдер өздерінің кәсіби 
маргиналдануын сынауға негіз қалдырмады. Олар ерлер үстемдік ететін уни- 
верситетте түрақты орын алу үшін өз бетінше оқшауланып жүмыс істеді. Де- 
генмен әйел әлеуметтанушылар әйелдердің өмірлеріне зерттеу жүргізді және 
Элен Мэйер Хакердің Women as a Minority Group («Әйелдер азшылық топ ре- 
тінде») (1951) және Мирра Комаровскийдің Cultural Contradictions o f Sex Roles 
(«Жыныстык рөлдердің мәдени қайшылықтары») (1946) деген еңбектеріндегі 
«жыныстық рөлдер» аясындағы гендерлік мәселелердің түжырымдары негізін- 
де жүмыс істеді.

1960 жылдан бастап феминистік белсенділіктің екінші толқыны -  феминис- 
тік ойлар күшейе бастады, әлеуметтанудағы әйелдер өз мамандыктарын қор- 
ғауға және пәнде феминистік перспективаны кұруға (қайта қүруға) бар күшін 
салды (Ғеггее, Khan, Morimoto, 2007; Niebrugge, Lengermann, Dickinson, 2010). 
Алиса Росси сияқты жеке әйелдердің басшылығымен Америкалық әлеумет- 
танушылар ассоциациясында Әйелдер жиынының қүрылуы, содан кейін 1971 
жылы Sociologists fo r Womenin Society -  SWS («Әлеуметтанушылар қоғамдағы 
әйелдер үшін») атты жеке феминистік үйымның 1987 жылы Джудит Лорбер 
шығарған Gender &  Society журнал ын батыл түрде қаржыландыра бастауы -  бұл 
саладағы үлкен жетістік болды. Бүл қадамдар әйелдерге мамандық және феми- 
нистік басылымдармен сөйлесу арқылы пәнге идея енгізетін феминистік базаға 
жол ашты.

Екінші толқын феминизмінің әсері әлеуметтануда әлі күнге дейін жалғасын 
тауып келеді. Әйелдер кәсіпке студенттер, оқытушылар және ғалымдар ретінде 
теңдесі жоқ ауқымда араласты; бакалаврдың көпшілігі және PhD атағын алу- 
шылардың жартысына жуығы қазіргі кезде әйелдер болып отыр (Англия, 2010; 
Stacey and Thorne, 1996). Әйелдердің, пайыздық көрсеткіші пәнге жалпы қаты- 
суына Караганда, пәннің кәсіби ассоциациялардағы қызметі жоғары (Rosenfeld, 
Cunningham and Schmidt, 1997).

Бүл екінші толқын салтанат күру кезеңіндегі әлеуметтануда гендер мәселесі 
басты түжырымдаманың біріне айналды (Ғеггее, Khan, Morimoto, 2007; Finlay, 
2007; Tarrant, 2006). Кең мағынада «ер» және «әйел», «еркектік» және «әйел- 
дік» терминдерінде адамдар мен мінез-қүлықтарды жіктеу үшін әлеуметтік қү- 
рылым ретінде түсіндірілетін гендер қазір ғылыми-зерттеулерде сөзсіз айны- 
малы болады. Айнымалының болуы гендерлік теңдіктің кейбір стандарттарын 
нормативті міндеттеуді немесе теңсіздіктің шешімдері гендерлік дискримина
ция тәжірибесі аркылы түсіндірілуінің мүмкіндігін білдіреді. Гендерге назар 
аудару нәтижесі ерлер мен әйелдерді дүрыс косу үшін феминистік түсініктерді 
айтарлыктай кеңейтті, ал феминист ғалымдар кауымдастығы әлі күнге дейін 
әйелдерден ғана күралғанмен, ендігіден былай ер феминистердің маңызды жү- 
мысын камтиды (Вгіскеіі, 2005; RWConnell, 1995; Diamond, 1992; Hearn, 2004;
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М.НІІ1,1989; AJohnson, 1997; Kimmel, 1996,2002; Messner, 1997; Schwalbe, 1996; 
Trexler, 1995; Wedgwood, 2009).

Дегенмен феминизм мен әлеуметтану арасындагы қарым-қатынас хура
лы үнемі кереғар пікірлер болып тұрады. 1985 жылы Стейсимен Торн Г/ге 
Missing Feminist Revolution in Sociology («Әлеуметтанудағы жоғалған феми- 
нистік революция») эссесінде үстіртін классикалық түжырымдама жасап, ке- 
йін оны қайта қарады (Alway, 1995b; Chafetz, 1997; Stacey and Thorne, 1996, 
Thistle, 2000; W harton, 2006; C. Williams, 2006). «Әлеуметтанудағы жоғалған 
феминистік революция» дегеніміз әйелдер тәжірибесі мен перспективасын 
ескере отырып, әлеуметтанудың мазмүнын, түжырымдамаларын және әдіс- 
терін қайта өңдеуді білдіреді. Бүл жүмыс жүйелі және бүқаралық сипатта 
болмады. Мысалы, әлеуметтану теориясы қоғамындағы феминистер -  тео- 
риялары мезгілімен мойындалған, бірақ ассимиляцияланбаған, идеялары 
осы пәннің басым түжырымдамалық негіздеріне түбегейлі эсер етпеген, ай- 
қын және белсенді теориялық топ.

Гендер мәселесінде әлеуметтанудағы феминистік мектепке баса назар ау- 
дарылады. Бірақ бүл феминизм теориясының бастапқы екі негізгі мәселесінен 
басталды: яғни ол -  әйелдің бостандығы мен осы мақсатқа жетудің қүралы ре- 
тінде әйелдер тәжірибесі арқылы қалыптасқан әлемнің артикуляциясы. Гендер- 
ді зерттеу, әрине, бүл жобаларға қарсы емес, бірақ олармен бірдей болмайды. 
Бүл тарау гендерлік түжырымдамалардың айналасындағы үлкен оқиғаларды 
есепке алуға тырысады, сонымен бірге феминистік теория гендерлік әлеуметта- 
нумен бірдей емес екенін есте сактай отырып, қиылысу теориясынын өсуі және 
жыныстық айырмашылық теориясының қайта өрлеуі, сондай-ақ материалистік 
немесе социалистік феминизмнін сақталуы сияқты феминистік теорияныц соң- 
ғы оқиғаларын түсіндіруге көмектеседі.

Қазіргі феминистік теориялар

Бүл бөлімде біз қазіргі феминистік әлеуметтану түрғысынан талдауды басшы- 
лыққа ала отырып, қазіргі феминистік теориялардың типологиясын үсынамыз.^ 
Біздің типологиямыз феминистердің «Әйелдердіц жавдайы цандай болмац?» де
ген ең басты сүрақ төңірегіндегі жауаптарды қамтыды. Негізінен, бүл сүраққа 
бес жауап бар (12.1-кестені қараңыз). Біріншісі, гендерлік айырмашылыц түрғы- 
сынан түжырымдалуы мүмкін: көптеген жағдайдағы әйелдердің орны мен тә- 
жірибесі сол жағдайдағы ерлердің орны мен тәжірибесінен ерекшеленеді. Екін- 
шісі, гендерлік теңсіздік, көптеген жағдаидағы әиелдердің орны өзгеше ғана 
емес, сонымен қатар ерлермен салыстырғанда, тең емес. Үшінші, гендерлік қы- 
сым — әйелдердің өзін үстауы, бағынуы, қалыптасуы, ер адамдардын қанап, пай- 
далануы және зорлық-зомбылық арқылы қалыптасқан әйелдер мен еркектер 
арасындағы тікелей бағыныпітылық қарым-қатынасы. Төртіншісі, әйелдердің 
айырмашылық, теңсіздік және қысым қарым-қатынасындағы тәжірибесі олар- 
дың қурылъшдық қысымыныц әлеуметтік орнына — табына, нәсіліне, үлтына, 
жасына, талғамына, отбасылық мәртебесіне және жаһандық орналасуына бай- 
ланысты өзгеріп отырады. Бесінпііден, үшінші толқын феминизмінде басқа тео- 
риялық үстанымдар үшін аса маңызды болып саналатын әйел түжырымдамасы 
мәселесіне баса назар аударады және әлеуметтік талдауда «әйел» түжырымда- 
масы туралы пікірлерден қандай нәтиже шығатыны туралы мәселені көтереді.
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12.1-К ЕС ТЕ •  Ф е м и н и стік  те о р и я н ы ң  түр л ер ін е  ш олу

Феминистік теорияның негізгі түрлері -  
«Әйелдер туралы не деуге болады?» 
деген жалпы сұраққа жауап

Гендерлік айырмашылық

Көптеген жағдайда әйелдердің орны мен 
тәжірибелері сол жағдайдағы еряердің орны 
мен тәжірибесінен өзгеше

Гендерлік теңсіздік

Көптеген жағдайда әйелдердің орны 
өзгеше ғана емес, сонымен қатар ерлермен 
салыстырғанда тең емес

Гендерлік қысым

Әйелдер қысымда тек ерекшеленіп неме- 
се тең емес болып қана қоймай, сонымен 
бірге өздерін белсенді ұстайды, бағынады, 
қалыптасады, ерлердің айтқанына көнеді 
және зорлық көреді

Қүрылымдық қысым

Әйелдердің айырмашылық, теңсіздік және 
қысым қарым-қатынасындағы тәжірибесі 
олардың капитализмдегі, патриархат 
пен нәсілшілдіктегі әлеуметтік орнын 
айқындайды

Гендерді талдау

«Әйел» категориясын шын мәнінде қалай 
түсіну керек? Ол қалай туындайды және 
қалай қолдау табады?

Теориядагы ерекшеліктер -  «Неге 
барлығы осылай?» деген жалпы 
сұраққажауап

Мәдени феминизм
Жыныстық айырмашылық теориялары 
Әлеуметтану теориялары:
• институтты;
• интеракциялы

Либералды феминизм

Психоаналитикалық феминизм 
Радикалды феминизм

Социалистік феминизм 
Салааралық теория

Постмодернистік феминизм

Осы негізгі категориялардың ішінен біз теорияларды олардың «Неліктен 
бәрі осьиіай?» деген екінші сұрағына берілген әртүрлі жауаптарындағы термин- 
дер бойынша ажырата аламыз.

Бұл типология әлеуметтану ішінде және одан тыс құрылган заманауи фе- 
министік теорияның жалпы құрылымын қалыптастырудың бір әдісін ұсынады. 
Сондай-ақ ол гендерлік әлеуметтану әдебиеттерін кеңейтуге көмектеседі. Ген
дер әлеуметтануының басты мәселесі -  адамзат тәжірибесінің қалыптасуын- 
дағы сыни көзқарастың әйелді сипаттайтын феминистік теорияга сәйкес кел- 
мейтінінде (Alsop, Fitzsimons and Lennon, 2002; Chafetz, 2004), бірақ гендерлік 
әлеуметтанудан бастаған кейбір әлеуметтанушылар феминистік теория үшін 
маңызды жүмыстар істеді және көптеген әлеуметтанушылар феминистік тео- 
рияны қалыптастыруға тікелей ат салысты.

Бұл типологияны келесі ескертулермен бірге оқып шығу керек: мүндағы жа- 
зылган бірнеше мансаптық позицияларда теорияшылардың нақты орны емес.
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теориялық позициялары көрсетілді және феминистік теория мен феминистік 
әлеуметтану теориясы уақыт өте өзгеретін динамикалық кәсіпорындар болады. 
Қазіргі уакытта бұл типология келесі интеллектуалды үрдістердің ішінде орна- 
ласқан: 1) бұл түрлі теориялардың элементтерін синтездеуге, сыни бағалауға 
деген түрақты үмтылыс; 2) ерлер мен әйелдерге бірдей әсерін тигізетін қысым 
тәжірибесі мен әйелдердің жүйелік кысымға үшырауы; 3) өкілеттіктің мате- 
риалдық жүйелерін белгілейтін мәдениет пен мағынаға ерекше көңіл бөлінетін 
интерпретациялардың арасындағы қысым; 4) ақырында, феминистік теория 
әлеуметтанудың Томас Кун «қалыпты ғылым» деп атаған бөлігі ретінде тәжі- 
рибеге енеді, яғни оның жорамалдары эмпирикалық зерттеулер үшін бастапқы 
нүкте ретінде қабылданады.

Гендерлік айырмашылықтар

Қазіргі кезде гендерлік айырмашылық теориялары ескі феминистік теориялар 
арасында қызығушылық пен өңдеудің қайта жандануын туындатып отыр.

«Айырмашылық» үғымының тарихи түсінігі феминистік көзқараспен бірне- 
ше теориялық пікірсайыстарда қарастырылды, біз оларды әйел мен ер адам ара- 
сындағы теорияға сілтеме жасай отырып, қандай да бір мінез-қүлық пен тәжі- 
рибеде суреттейтін, түсіндіретін және қадағалайтын айырмашылықтарды анык- 
тау үшін қарастырамыз. Гендерлік айырмашылықтың барлық аспектілері «әйел 
мен еркек арасындағы іргелі айырмашылық өзгермейтін жайт болып санала- 
ды» деген идеяға сүйенетін «эссенсиалдар уәжіне» қарсы түра алу керек. Бүл 
өзгеріссіз айырмашылық әдетте үш негізгі фактор бойынша қарастырылады; 
1) биология; 2) әсіресе отбасында (бірақ отбасында ғана емес) әртүрлі рөлдер- 
ді орындайтын әйелдер мен еркектердің әлеуметтік-институттық қажеттіктері; 
3) адамның өз-өзін анықтау актісінің бір бөлігі ретінде «Басқаны» күру үшін 
экзистенциалды және феноменологиялық қажеттігі.

Социобиологияға ден қоюшылық феминист ғалымдардың қызығушылығын 
тудырды, әсіресе бірінші кезекте «адам биологиясы ер »мен әйел адамының ара- 
сындағы әлеуметтік айырмашылықты анықтайды» деген тезисті зерттеген Элис 
Росси (1977, 1983) болды. Биология мен социомәдени процестердің феминис- 
тік қызығушылықпен өзара әрекеттесуінің жалғасын соңғы мәлімдемелердегі 
жаңа {or пео-) материализмнен іздеуге болады (Ahmed, 2008; N. Davis, 2009; 
Hird, 2004). Бүгінде феминистік теориядағы маңызды гендерлік айырмашылық 
теориялары: әйелдер қозғалысы, психология, экзистенциалды және феномено- 
логиялық философия, әлеуметтану және постмодернизм сияқты түрлі ағымдар- 
дан тамыр тартады.

Мәдени феминизм. Мәдени феминизм — осы тақырып аясында талданатын 
барлык теориялардың ішіндегі қайталанбас бірегейі, себебі оның бағыты әйел- 
дер мен ерлер арасындағы айырмашылықтың пайда болу себептерін түсіндіру- 
ге емес, көбіне әйелдер мен ерлер арасындағы ерекше қатынастың әлеуметтік 
қүндылыгын зерттеуге, тіпті мерекелеуге арналды. Мүндай көзқарас мәдени 
феминизмге маңызды эссенциалды тезистен туындайтын мәселелерді шешудің 
орнына одан айналып өтуге мүмкіндік берді.

Эссенциалистік гендерлік айырмашылықтардың бастапқы уәжі ерлердің 
патриархалды дискурсында әйелдердің ерлерден бірқатар томен түратыны 
және ол табиғи жетіспеушілік олардың әлеуметтік бағынуын түсіндіретінін
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әйелдерге қарсы қолданды. Бірақ бұл уәжді алғашқы феминистік толқын -  
«әйел мінезі» мен «әйел сипаты» ұғымының оң аспектілерін қарастырған мә- 
дени феминизм теориясын жасаушылар тоқтатқан еді. Маргарет Фуллер, 
Фрэнсис Уиллард, Джейн Аддамс, Шарлотта Перкинс Гилман сияқты тео- 
рияшылар пацифизм, қамкорлық, жұмсақтық, серіктестік, қақтығыстарды оң- 
тайлы басқару сынды әйел қасиеттері қоғамды басқаратын үкіметтің бойында 
болу керек деп есептеді (Deegan and Hill, 1998, Donovan, 1985; Lengermann and 
Niebrugge-Brantley, 1998). Бұл үрдіс бүгінге дейін ерекше нормалар туралы дау- 
ларға қатысты әйелдердің этикалық шешімдері (Day 2000, Gilligan, 1982, Held, 
1993), әйел санасындағы «қамқорлық назары» тәсілі (Fisher, 1995, Reiger, 1999, 
Ruddick, 1980), әйелдердің қарым-қатынас стилі (М. Crawford, 1995; Tannen, 1990, 
1993, 1994), әйелдердің эмоционалды тәжірибе ашу тәсілі (Beutel and Marini, 
1995; Mirowsky and Ross, 1995), сондай-ақ әйелдердің агрессиялы мінез-қүлқы- 
ның томен және бейбіт өмірге эсер ететін қасиетінің жоғары болуы деп бағалан- 
ды (Ғогсеу, 2001; Ruddick, 1994; Wilson and Musick,1997).

Заманауи әдебиетте өзекті мәдени феминизм мәселесі бойынша Кэрол Гил- 
лиган «әйелдер ерлерге қарағанда саналы ойлаудың түрлі әдістерін қолданады» 
деген уәж үсынды. Гиллиган бүл екі этикалық стильді бір-біріне қарсы қояды, 
біріншісі -  «қамқорлық этикасы», яғни барлық тараптар олардың қажеттікте- 
рін көріп, оларға жауап беріп жатқанын сезінгенде нәтижеге жетуге үмтылатын 
әйел іспетті болса, екіншісі -  «әділет этикасы», ол дегеніміз -  барлық тараптың 
тең қүқыгы қорғайтын ер адам іспеттес деп көрсетеді (Gilligan and Attanucci, 
1988). Алайда көптеген зерттеулер осы екі этикалық принципке, гендерлік айыр- 
машылықтардың бар-жоғына қатысты болып отыр, нәтижесінде бүл зерттеудің 
үзақ мерзімді әсері -  «күтім этикасы -  әлемдегі моральдық позиция» (Orme, 
2002; Reitz-Pustejovsky, 2002; Ғ. Robinson, 2001). Көптеген сындарға қарамастан 
(Alcoff, 1988; Alolo, 2006), мәдени феминизм әлемге танымал, себебі ол әйел- 
дердің әдістері мен білімдерін андроорталықтас мәдениеттен гөрі әділ қоғамды 
қүру үшін пайдалану тиімдірек болатынын болжайды.

Жыныстық ерекшелік теориялары. Бұл теориялар феминистік дискурста 
қайта жанданды (e.g., Khanna, 2010; Mortensen, 2006; Zerilli, 2005). «Жыныстық 
дифференциация» -  бірқатар философиялық зерттеулерді қамтитын термин, 
экзистенциалды, феноменологиялық, лакандық -  адами түрғыда конституция- 
лык қүкықтары, яғни ерлер мен әйелдердің мәдени немесе символдық көрініс- 
теріне сәйкес келетін және қарсы түрған адамдар туралы мәселе. Жыныстық 
айырмашылықтар теориясы «айырмашылықты» өмірлік факт ретінде қабыл- 
дайтын социобиология мен мәдени феминизмге деген көзқарасын күрт өзгер- 
теді. Жыныстықайырмашылықтар теориясы айырмашылықты өмірлік факт ре- 
тінде емес, ер адам мәдениеті өзі ашатын және өзіне қолданатын процесс ретінде 
түсінеді. Бүл мәдениет әйелдер тәжірибесін, өзін танудың түжырымдамалық 
шеңберінің аясында білудің жолдарын және оның әйелді «Өзге» формасында 
көрсететін, сонымен қатар ер агентінің қарама-қарсылығы ретінде қарастырады. 
Феминистік теорияшылар жыныстық айырмапіылықты әйелдердің еркін бо- 
луының мүмкіндіктері мен адам эмансипациясы ретінде зерттейді.

Жыныстық айырмашылық теориясы классикалық үлгіде ер адам (және ер
лерге бағыталған) философиясына, әдебиетіне және психоанализіндегі идея- 
ларға феминистік жауап ретінде Францияда пайда болды (Egeland, 2006).

Оны ең алғаш ұсынған Симона де Бовуардың «Тһе Second Sex» ([1949] 1957)
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талдамасы болып саналады, феминистік экзистенционализмді Жан-Поль Сартр- 
мен біріге отырып, экзистенционализмнің ең ірі жобасының бір бөлігі ретінде 
құрды. Экзистенционализм түсінігі бойынша, әлемдегі өзге дүниелерге Караган
да адамдардың «болмысы» (олардың шын мәніиде кім болатындары) олардың 
«өмір сүру салтымен» ерекшеленеді, яғни адамдар өздерін жасауға ерікті. Жеке 
индивид үшін «басқа» адам оған «белгіленген» тарихы бар объект ретінде карау 
аркылы оның тіршілігін мойындап, сонымен катар оны шектейді. Әрбір адам 
үшін үлкен мәселе -  еркіндік жауапкершілігін өз мойнына алу, себебі ол бас- 
каның өзіндік мәнін мойындау кажеттігінен бас тартуды білдіруі мүмкін. Осы 
түргыда де Бовуар: «Әйел болып тумайды, әйел болып калыптасады», -  дейді. 
Дегенмен бүл экзистенциалды саяхат нәсілдік азшылык пен төменгі таптардың, 
негізгі діни бағыттағы емес адамдарға калай киын болса, әйелдер үшін де со- 
лай киын, себебі үстемдік жағдайындағы ер адамдар әйелдің мәнін әйелдер сте- 
реотипі аркылы және олардың кім болуды калайтын тандау еркіндігінен айыра 
отырып аныктауға тырыскан еді. Әйелдер тек ерлерге карсы шығу аркылы өз 
бостандығына кол жеткізе алды, ерлердің калауынан шығып, өз болмысын мо- 
йындату үшін біраз еңбектеніп карсыласты. Алайда бүл әйелдерге өзіндік мәнін 
аныктау әрекеттері түрғысынан болмыстарын ұғынуды талап етеді.

Де Бовуар әйелдерге бас тартуға кеңес береді, ал Хелен Сикс, Люси Ирига- 
рай, Джулия, Моник Виттиг сиякты француз феминистері тобының зерттеулері 
Жак Лаканның, Жак Дерридтің, Фердинанд де Соссюрдың еңбектеріне сүйене- 
ді. Бүл түжырымдар бойынша әйелдердің күші мен күдіреті тілдері мен сөздері 
аркылы сезілді. Бұл түсінік лакандык психоанализде екі уәжбеи түсіндіріледі: 
біріншіден, де Соссюр тілдің абсолютті дүрыс не бүрыс мағынаға ие емес екенін, 
алайда оппозициялык таранта сөздер айтыла алатынын атап өткен еді, екінші- 
ден, Фрейдті кайта карастыру, яғни санасыз ойлауда жыныстык айырмашылык 
жок, бірак тек фаллос үшін жынысты бөлу — елестетуді, символикалык және 
реалды үш негізгі тіркеушіні карастырады. Жыныстык айырмашылык түрлі 
әдістер аркылы жүзеге асырылады, алайда бұл арада сөз екі жыныска да тиесілі 
(Е. Purcell, 2011). Бүл теорияшылар әйелдерді вербалды емес катынастык косу 
аркылы балама сөздікке дейін тәжірибені пайдалануда олардың тілі, жазуы мен 
семиотикасын бекіту үшін жеке әрі үжымдык түрде босатуды көздейді.

Жыныстык айырмашылык теорияларына оралу барысында тек еуропалык 
феминистердің зерттеулерін ғана басшылыкка алып коймай, сонымен катар 
гендердің статистикалык көріністері арасындағы жаңа бағыттарды және өндіріс 
саласындағы гендердің шектен тыс өзгермелі тұжырымдамаларын, әсіресе эт- 
ноәдіснамада «жасалатын» гендерлік теорияны (келесі бөлімді караңыз) және 
постмодерндік перформативті теорияны (төменде постмодерндік феминизмді 
караңыз) кеңінен камтуымыз керек. Осы жыныстык айырмашылык теория- 
лары символикалык саланы феминистік талдаудың негізі ретінде үсынады 
(e.g.. Pollock, 2010). Олар әйел тәжірибесі мен олардың өмір сүретін фалло- 
центристік үғымдар әлемінде маргинализациялануын, шығындарын және жа- 
сырын талпыныстарының жүзеге асуы үшін калай пайдаланатынын зерттеді 
(Moitensen, 2006). Бұл дәстүрдегі соңғы жүмыстар әйелдердің үжымдык жү- 
мыстарын талап етеді, себебі олардың максаты -  өз үғымы бар әлемді жасау ар
кылы ерлердің көзкарастарын кайта өзгерту. Әсіресе топтык әйелдерге саяси 
максат пен өздерінің дербестігін дәлелдейтін үстанымдарды, әлеуметтік әлемді 
реформалайтын мүмкіндіктерді карастыру кажет болды (Zerilli, 2005).
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Әлеуметтану теориялары: институттық және интеракционистік

Институттық теория бойынша, гендерлік айырмашылықтар нәтижесінде түрлі 
институттық талаптарға сай әйелдер мен ерлер сан алуан рөлде ойнайды. Айыр- 
машылықты анықтайтын негізгі фактор әйел адамдарды жар, ана және үй жү- 
мыскері, үй мен отбасы сияқты жеке ортасы және ер адамдардан өте қатты ерек- 
шелейтін тәжірибелер арқылы қалыптасқан еңбекті жыныстық түрғыдан бөлу 
болды. Әйелдердің ана мен жар ретіндегі қызметі әйелдің түлғасы мен мәдение- 
тін зерттеу барысында толығымен талданды, мұны зерттеушілердің қатарында 
И. Бернард (1981, [1972] 1982), Ходоров (1978), М. Джонсон (1989) мен Рисман 
Ферре (1995) сияқты әртүрлі теорияшылар бар. Отбасындағы жыныстық еңбек 
бөлінісі берілген ойлау сызығының орталық мотиві болып табылады. Мүндай 
шарттағы қайталанған тәжірибе өзге мекемелерге ауысуда және ерлер мен әйел- 
дердің саяси мінез-күлықтарында (мысалы, дауыс беру кезіндегі гендерлік ажы- 
рау), мансап таңдауда (мысалы, күту кәсібі әйелдердікі ретінде), корпоративті 
басқару мен кәсіптік өсу мүмкіндіктерінің (мысалы, әйел адамдардың ана болуы- 
на қатысты жүмысты тоқтата тұруы) арасындағы айырмашылыктарды тану ре- 
тінде көрсетіледі. Институттық орналастыру теориялары «қарапайым әрекеттер 
гендерлік түлғаның үздіксіз ерекшеліктерін қалай туындатады» деген біршама 
күрделі мәселелерді жоққа шыгармады. Институттық орналастыру теориялары 
екі түрлі сынға үшырады: біріншіден, олар ерлер мен әйелдер бірдей институттық 
позицияны ұстанған кездегі гендерлік айырмашылықтың сақталуын ескермейді 
(кейбір феминистік теорияшылар ерлер мен әйелдер жыныстың бөлек қүрылым 
ретінде сақталуы үшін ғана бірдей институттық позицияны ешқашан ұстанбайды 
деп түйіндейді) (Кап, Sullivan and Gershuny, 2011). Екіншіден, көптеген әлеумет- 
танушылар институттық теорияларды түлға мен әрекеттегі гендерлік айырмашы- 
лықтардың тым статикалық және анықталган моделі ретінде қарастырады.

Интеракционистік. Гендерлік ерекшеліктердің пайда болуын әлеуметтану 
түрғысынан әлдеқайда жаңаша түсіну зор жетістік ретінде гендерді этноәдіс- 
намалық талдаудан туындап отыр. Этноәдіснама (10-тарауды қараңыз) «инс- 
титуттар, мәдениет және стратификациялық жүйелер бөлек түлғалардың өза- 
ра әрекеттесуінің ағымдағы кызметі арқылы сақталып түрады» деп түсіндіреді. 
Бұл идея жынысқа қатысты қолданылса, онда ол «адамдар гендерлік мәселемен 
айналысады» деген ой түсінігін туындатады.

Уэст пен Циммерманның 1987 жылы жазған Doing Gender («Гендерді жүзеге 
асыру») атты мақаласы -  қазіргі кезде бүл позицияның классикалык пікірі. Жы- 
ныс, жыныс категориясы мен гендердің арасын ажырату оиың бастапқы нүкте- 
сі болып саналады. Нәресте биологиялық жыныстың (азды-көпті айқын бола 
алады) қандай да бір конфигурациясы арқылы дүниеге келеді. Туу барысының 
басы-қасында болған ересектер жынысының белгілі болуына негізделе отырып, 
нәрестеге жыныстық категория беріледі. Осындай тіркеуден кейін нәрестеиі 
қоршаған барлық адамдар және нәрестенің өзі де гендермен айналыса бастайды, 
яғии берілген жыныс категориясына сәйкес келетіндей әрекет ете бастайды.

Жауапкершшік қағидасы арқылы этноәдіснамадағы шешімге не кажет екенін 
бәрі қалай біледі: адамдар өздері таңдаған кез келген жол арқылы жай ғана эре- 
кет етпейді; өзара әрекеттесу кезінде адамдар басқа адамдарға да қатысты пай- 
далы немесе түсінікті болатын мінез-қүлық үшін «жауапкершілік» артып қоя- 
ды. Демек, адамдар «басқалар мүны нақты жағдайда қалай сигіаттай алар еді деп
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күтіп, мінез-құлықты басқарады» (Fenstermaker and West, 2002:212). Осылайша, 
гендер -  бір-бірімен өзара әрекеттесетін адамдар арқылы әлемді ұғыну мен оның 
жұмыс істеуіне мүмкіндік беру әдісі ретінде үнемі болып отыратын құбылыс.

Мысал келтірсек, «дүрыс» қоғамдық дәретхананы пайдалану -  бүл әртүрлі 
потенциалды қиыншылықтардан құтылу тәсілі. Бұл дегеніміз -  қарбалас күн- 
ді ешбір қиындықсыз өткізу тәсілі және мүны жасап отырған адам гендермен 
айналысып жатырмын деп ойламауы әбден мүмкін. Адам сезімдерінің бар ау- 
қымын білдіретін қүшақтау, күлу, шағымдану жолдары гендерлік қалыптасқан 
және адамдар басқа адамдармен араласып, сөйлесу кезінде жағдайға байланыс- 
ты қолданады. Шындығында, гендерлік сүрақтан туындайтын тағы бір мәселе -  
«Гендермен айналыспау мүмкін бе?» деген сүрақ.

Мүндай тәсілдің қазіргі кездегі танымалдығы оның тек теориялық тиянақ- 
тылығын ғана көрсетіп қоймайды. Бүған қоса, ол ерлер мен әйелдерді көбінесе 
бір-біріне үқсас көретін АҚШ тарихындағы белгілі түсінікке қатысты жарамды 
екенін көрсетеді. Этноәдіснамалықтүсіну жыныстан-жынысқа теориясына, жы- 
ныс категориясынан гендерге өтудегі барлық гендерлік тәжірибеге ортақ бастау 
болады: еркектер мен әйелдердің екеуі де осыны көреді және екеуі де гендерлік 
сипат бойынша қызметтермен айналысады.

Алайда «жасауды, орындауды» қарапайым түрде түсіну еркек пен әйел 
адамға бірқалыпты болып көрінгеніне қарамастан, Уэст пен Фенстермейкер 
(1995, 2002) және Уэст пен Циммерман (1987) гендерлік саладағы болмыстын 
бір бөлігі -  «айырмашылықты жасайды», өзгешеліктерді жасау барысында, өз- 
дерін ерлерше немесе әйелдерше ажырату үшін әрекет ететінін мойындайды. 
Ажыратудың бұл әрекеттері гендерлік сәйкестікті сақтап түру үшін бір жағдай- 
дан келесі жағдайға карай қайталанып отырады. Бүл теорияшылар өздерінің 
«жасауға» қатысты талдауларын айырмашылықтың басқа мағыналарына, со- 
ның ішінде нәсіл мен тапқа дейін кеңейтті. Гендерлік ерекшеліктерді ескеріп, 
осының барлығын өндіретін әлеуметтік механизм -  жыныс категориясына қа- 
тысты жауапкершілікті, есеп берушілікті орнату.

Бүл бағытқа қойылатын басты сын -  жауапкершіліктің стандарттары қай- 
дан алынатынының түсініксіздігінде, өйткені ол адамдардың өзара әрекеттесу 
барысында көбінесе ерекше ұқсас мінез-қүлық көрсететін фактісін ескермей- 
ді (Maldonado, 1995; L. Weber, 1995). Тағы бір жиі қайталанатын кемшілік: 
«гендерлік» тезиске негізделген пікірталастар мен зерттеулердің копшілігі 
гендерлік теңсіздіктің интерактивті өнімдеріне сыни тұрғыдан мән бермей- 
ді әрі осындай үлгілерді «жою» жөніндегі феминистік жобаның соңына та- 
бандап түсе алмайды. (Deutsch, 2007; Risman, 2009; Thorne, 1995). Тағы бір 
сын -  гендерлік айырмашылықты жасайтындардың корпоративтілік туралы 
сүрақты шешуге қатысты тәсілден бас тартуына байланысты (R. Connell, 2009; 
Messerschmidt, 2009). Дороти Смит (2009) былай деп сын айтады: «Гендерді 
жасау» жыныс, нәсіл жэне тап арасындагы айырмашылыктарды жеңілдетеді 
жэне сәйкестендіреді. Дегенмен кез келген эдеби ізденістердің корсетуі бо
йынша, гендерлік айырмашылыктар туралы тезис мүғалімдерді, зерттеушілер 
мен теорияшыларды оның салдарын бакылаудың, соның ішінде транссексуал- 
дардың өмірлік тәжірибесін бакылаудың кеңейтілген жобасына ынталанды- 
рып келеді (С. Connell, 2010). «Гендермен айналысу» теория ретінде философ 
Джудит Батлердің ғендерлік «көрсетілімі» болып саналады деген постмодер- 
нистік тезисіне карай үлкен резонанс тудырды.
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Гендерлік теңсіздік

Гендерлік теңсіздіктің феминистік тұрғыда теориялануын төрт тақырып сипат- 
тайды. Ерлер мен әйелдер қоғамда тек өзгеше ғана емес, сондай-ақ біркелкі орна- 
ласпаған. Әйелдер тап, нәсіл, кәсіп түрі, этникалық тегі, діні, білімі, азаматтыққа 
непзделген немесе осы факторлардың кез келген қиылысуындағы әлеуметтік 
жағдайлармен бөлісетін ерлерғе қарағанда өзін-өзі жетілдіру үшін материалдық 
ресурстарға, әлеуметтік мәртебеғе, билікті және қажетті мүмкіндіктерғе сонша- 
лық ие емес. Осындай теңсіздік нәтижелерінің себепкері -  қоғамның ұйымдас- 
тырылуы, өйткені адам потенциалдарының сипаты мен өзғешеліктеріне қарай 
ерекшеленсе де, табиғи өзғерістердің ешбір елеулі заңдылығы жыныстарды 
бөлмейді. Кез келген адам өз жағдайының шектеулері мен мүмкіндіктеріне бе- 
йімделетін өзін-өзі жетілдіру мен фундаменталды икемділіктеғі ажырамас қа- 
жеттілік арқылы сипатталады. Гендерлік теңсіздік бар деп айту әйелдердің ер- 
лерғе қарағанда белғілі жағдайға қатысты өзін-өзі таныту мүмкіндіғінің азырақ 
екенін білдіреді. Барлық теңсіздік теорияларына сәйкес, әйелдер де, еркектер 
де аса эғалитарлы әлеуметтік құрылымдар мен жағдайларға айтарлықтай жеңіл 
жауап қатады. Бұл тұрғыдан ғендерлік теңсіздік теорияшылары мен гендерлік 
айырмашылық теорияшылары бір-бірімен қайшы келеді. Соңғылары ғендерлік 
аиырмашылықтың себептеріне қарамастан, тұлға табиғатына әлдеқайда тереңі- 
рек бойлап әлеуметтік өмір құбылыстарына жіті мән береді.

Либералды феминизм. Гендерлік теңсіздік теориясының негізғі көрінісі -  ли- 
бералды феминизм. Осыған сәйкес, ғендерлік теңсіздік еңбек бөлінісінің сек- 
систік қүрылымдауының нәтижесі болып саналады және ғендерлік теңдікке 
қол жеткізу үшін басты институттарды -  заң, жұмыс, отбасы, білім алу және 
ұқаралық ақпарат қүралдарын қайта құрылымдау арқылы еңбек бөлінісін өз- 

ғерту керек; осылай еткен жағдайда моральдық қүрылым үшін елеулі адами ка
питал ретінде әйелдер ерлермен қатар өз теңдіғін талап ете алады (Bern 1993’ 
Friedan, 1963; Lorber, 1994; Pateman, 1999; A. Rossi, 1964; Schaeffer, 2001). ’ 

Тарихи түрғыдан бұл түжырымдар алғаш рет 1848 жылы әйелдерді қосу үшін 
Тәуелсіздік декларациясын салыстыру меи кеңейту мақсатында Нью-Йорктеғі 
Сенека Фоллда жасалған ниеттер туралы декларацияда саяси түрғыдан қалып- 
тасты. Ол төмендеғідей ревизионистік жолмен басталады: «Біз ешқандай кү- 
МӘНС13 әйелдер мен ерлер тең жаралған деп санаймыз» (көлбеу автордікі) және 
әиелдерғе ерлермен тең дәрежедегі қүқықты иеленуғе шақыруымен аяқталады. 
Мүндай іргелі қүжаттың радикалды сипаты -  ол әйелді үй мен отбасының айна- 
ласында шектемей, «өзіндік жеке түлға ретінде құқығы бар, тәуелсіз адам» деп 
түжырымдады (DuBois, [1973] 1995). Сонымен бірғе ол либералды феминизм 
толыққанды өмір сүретін жағдайды қарастырады, яғни 1) барлық адамның бел- 
Ғ1Л1 бір елеулі ерекшеліктері -  ойлау қабілеті, моральдықабыройы мен ар-намы- 
сы бар; 2) бұл мүмкіндіктерғе құқықтары заң жүзінде мойындалғанда ғана қол 
жеткізіле алады; 3) жыныстық сипатқа қатысты ерлер мен әйелдер арасындағы 
теңсіздіктер -  бұл «табиғатта» негізі жоқ әлеуметтік қүрылымдар және 4) тең- 
сіздікке қатысты әлеуметтік өзғеріс саналы қоғамға үйымдасқан түрде шақыру 
және мемлекет арқылы жүзеғе асуы мүмкін.

Қазірп заманда либералды феминизм кең қанат жайыіі отыр. Ол солтүстік ат- 
лантикалық қоғамдардағы нәсілшілдікке қарсы түратын, Әйелдердің арыздары 
боиынша қүрылған Үлтгық Ұйым (1966) және Пекин Декларациясы (1996) сияқ-
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ты өзінің басты ұйымдастырушылық құжаттарында жергілікті, ұлттық, халық- 
аралық дәрежеде құрметтелуі тиіс құқықтар ретінде адамның тендік теориясын 
насихаттап, әр жерде «әйел адамның кұқықтарына» байланысты жұмыс жасайды.

Екініііі толқын аркылы келген либералды феминизм әйелдердің экономикалық 
тендіктері үшін бірінші толқын қол жеткізген саяси құқыктарды жүзеге асыруға 
көңіл бөлді. Феминистік әлеуметтану гендерлік еңбек бөлінісін, әлемді қоғамдық 
пен жекеден айыратын идеология мен тәжірибені талдап, осындай тендікке кол 
жеткізу жолындағы кедергілерді түсіндіріп, бұл жобаға теориялар мен зерттеулерін 
енгізді. Ер адамдардың қоғамда бірсыпыра қолжетімді артықшылықтары бар, орта 
оларға әлеуметтік өмірдің басты марапаттарын береді, олар: ақша, билік, мәртебе, 
бостандық, өсу мен өзін-өзі дамыту мүмкіндіктері. Ал әйелдерге жеке ортадағы, үй 
шаруашылығындағы жауапкершілік жүтеледі. Күнбе-күн әлемнің барлық жерінде 
көптеген ақысыз еңбек істеліп жатады. Екі сала әйелдердің өмірлерінде үнемі өзара 
әрекеттесіп қатар жүреді және екі салада бүрынғыдай патриархалды идеология 
мен сексизм арқылы қалыптасады. Кейбір классикалық еңбектердің қатарында 
(Acker, 1990; Bernard, [1972] 1982; Hochschild (Anne Machung), 1989) либералды 
феминистік әлеуметтанушылар әлеуметтік өмірдің мемлекеттік жеке үлгісі хура
лы негізгі үш түсінікті қалыптастырады: 1) жеке өмірдің динамикасы әйелдердің 
агенттілігін, қоғамдық салаға қатысуын шектейді; 2) қоғамдық саланың өзі әйелдер- 
ді қолайсыз жағдайда үстайтын гендерлік сүрақтар туралы пайымдаулардың төңі- 
регінде үйымдастырылды; 3) жеке және қоғамдық үйымдар арқылы өзара әрекетте- 
су негізінде жүргізілетін келіссөздер, бәлкім, әйелдердің экономикалық тендіктері 
үшін ең қатал және түрақты кедергі болар.

Джесси Бернард The Future o f Marriag («Некенің болашағы») атты еңбегін- 
де ([1972J1982) некенін моделі, идеал мен сенімнің бір уақыттагы мәдени жү- 
йесі -  ерлер мен әйелдер тәжірибесіне талдау жасады, нормалар мен рөлдерді 
үйымдастыруды қадагалады. Мәдени түрғыда неке әйелдер үшін өзін-өзі қа- 
лыптастырудың көзі болып саналады, ал ерлер үшін түрмыс пен жауапкершілік 
туралы сенімсіз ойлар қалыптастырады. Институттық бағытқа сенсек, неке ер- 
кекті биліктен де, еркіндіктен де шеттетпейді, яғни түрмыстық міндеттемеден 
шығу қүқыгы болады, ерлер жыныстық түрғыда беделді болған соң, әйелдерді 
өздерін томен санауға итермелейді. Сол себепті әйелдердің шектелген, тәуелді, 
үй шаруашылығына байланған, изоляцияланған болып сезінуіне себеп болады.

Эмпирикалық түрғыда кез келген институттық некеде екі неке болады: кү- 
йеуі беделді, дербес және әйелі эмоциялы және сексуалды қызмет етеді деген 
нормаларын сезініп, өзін шектелген және ауыртпашылыққа түскеніне сенетін -  
еркектің некесі және зайыбы өзін қамаулы, шектеулі, өзін-өзі қалыптастыра 
алмайтын, үй ішіндегі, эмоциялы және сексуалды кызметтерді қамтамасыз ету 
міндеті бар, күйеуінің таңдауы мен айтуы бойынша ғана өмір сүре алатын түр- 
ғыда қарастырылатын -  әйел некесі.

Бернард адамның күйзелісі туралы мәліметтерді үсынды, оның мақсаты -  
отбасын щ ртн  әйелдер (олардың орындауы тиіс талаптарына қарамастан) 
және бойдац ерлер (олардың еркіндікке қатысты талаптарына қарамастан) күй- 
зелістің барлық көрсеткіштерін жоғары бағалайды деген пайымдауларды дә- 
лелдеу. Жақында жасалған зерттеулер көрсеткендей, Бернард анализі көптеген 
отбасыларда әлі де өзектілігін жойған жоқ (Dempsey, 2002; Steil, 1997), басқа 
жүптарда да эгалитарлы некенің либералды-феминистік идеалы жасалып отыр 
(Grafand С. Schwartz, 2011; Р. Schwartz, 1994).

Джоан Акер (1990) үйымдардың жыныстық сипатқа қатысты бейтараптыгы
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туралы кең таралған пікірдің орнына «ұйымдардың гендерлік ішкі құрылымы» 
бар деген өз ойын ұсынды. Оның бар екенін тым болмағанда вес себеп арқылы 
түсінуіміз қажет: біріншіден, жұмыстың гендерлік сегрегациясы, соның ішінде 
төленетін және төленбейтін жұмысқа қоса, жарым-жартылай ұйымдастырушы- 
льіқ тәжірибенің көмегімен құралады. Екіншіден, гендерлік сегрегацияға орай, 
әйелдер мен ерлердің арасындағы табыстар мен мәртебедегі теңсіздікте жарым- 
жартылай ұйымдастырушылық процестерде жасалады... Үшіншіден, ұйымдар 
дегеніміз -  бұл жыныстың мәдени түрлері кеңінен таралған салалардың бірі. 
Төртіншіден, жеке-дара гендерлік бірдейліктің кейбір аспектілері, әсіресе ер- 
кектіктщ аспектілері де үйымдастырушылық процестер мен қысымдардың 
өнімдері болады. Бесіншіден, маңызды феминистік жоба — кең аукымды ұйым- 
дарды адами мақсаттар үшін аса демократияшыл және аса жағымды сипатта жа- 
сау (Acker, 1990:140).

Акер өз дәлелін гендерлік ішкі құрылымды «жұмысты бағалаудың» гендер- 
лік бейтарап міндетімен әшкерелеу арқылы көрсетеді. Талдау бірлігі ретінде 
алынған «жұмысқа» фокусталу гендерлік бейтараптықты ұсынса, бұл өз кезе- 
гінде үйымдастырушылық құрылымға тән гендерлік жұмыс сегрегациясын жа- 
сырады. Жүмысты бағалау Акер «ұйымдастырушылық логика» деп түсіндірген 
терминдер арқылы іске асырылады, яғни «жауапкершілік, күрделілік пен иерар- 
хиялық позицияның арасындағы сәйкестік туралы ұсыныс», бұл да гендерлік 
бейтарап болады. Алайда әйелдердің жүмыс орындары иерархияның ең төменгі 
сатысында болғандықтан, ұйымдастыру логикасына сәйкес, олардың жұмыста- 
рының жауапкершілік пен қиындыққа қатысы болмайды.

Акердің жасаған талдауы новаторлық сипатта болды. Ол үйымдастыру- 
шылық процестердің гендерлену моделін және «гендерлік субмәтін», «мінсіз 
жұмысшы», «мінсіз жұмыс нормасы» мен «теңсіздік режимдері» сияқты үғым- 
дарды зерделеуді, сонымен қатар «салыстырмалы құндылық» саясатын зерттеу 
шенбері туралы түсінікті ұсынды (Kellyetal., 2010; Sayce, 2012; Schneidhofer 
Schiffinger and Mayrhofer, 2012).

In The Second Shift («Екінші ауысым») (1989) атты еңбекте Арли Хохшильд 
ана мен жүбай болған әйелдердің қоғамдық салаға кірудегі тең емес шарттарын 
көрсетеді, ол мұны жеке саланың жүмысын «екінші ауысым», яғни әйелдер- 
дің орындауы тиіс күнделікті міндеттерінің сағаттық кезегі ретінде тұжырым- 
даиды. Екеуі де жүмыс істейтін жұппен арадағы сұхбатқа сүйеніп, Хохшильд 
әиел адамның екіжақты жұмыс күнінің көрінісін суреттейді, кеңседегі жұмыс, 
одан кейін үй жүмысы, ал мұндай күн кестесіндегі эмоциялы және физикалық 
қиындықты мынадай сөзбен толық жеткізуге болады: «Қарны аш адам тамақ 
туралы қалай айтса, бүл әйелдер де үйқы мен демалыс туралы тура солай айт- 
ты» (1989:10).

Хохшильдтің еңбегі әйелдер тәжірибесін әр тараптан қамтып, әйелдер мен 
ерлер «жүмыс пен отбасын қалай басқарып, қалай үлгеретініне» қатысты ірге- 
лі зерттеуге алып келді (Gimenez-Nadal and Sevilla-Sanz, 2011; Latshaw, 2011; 
Milkie, Raley and Bianchi, 2009). The Time Bind («Уақыт белдеуі») (1997) еңбе- 
гінде Хохшильд екі табыс көзі бар отбасыларда жұмыс пен отбасын тең үстау 
мәселесін әлдеқайда терең зерттейді. Ол отбасына бағдарланған саясатты үсы- 
натын компаниялардың әсерін қарастырады және жұмысшылар бұл саясатты 
толық қолданбайтынын байқаған, себебі олар жүмыстағы уақытты -  «жеке кез- 
десуді» жұмьісқа деген жауапкершілікпен теңестіретін корпоративті мәдениетте 
олар әлдеқайда маңызы төменірек ойыншылар болып көрінуі мүмкін. Көптеген
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жұмыскерлер, соның ішінде әйелдер мен еркектерде талаптардың түзулігі мен 
марапаттаудың статистикалық жүйесіне байланысты жүмыста жүмыс істегенді 
жөн санайды. Себебі үйде жүйесіз, шексіз және марапаттауы болмашы ғана жұ- 
мысты орындауға тура келеді.

Осындай зсрттеулерге сүйөне отырып, либералды феминистік әлбуметтану- 
шылар гендерді құрылым ретінде қарастыруға көшті (Ғеггее, Lorber and Hess, 
1999; Lorber, 1994; P. Martin, 2004; Risman, 2004). Рисман (2004:432) бүл бағыт- 
ты жынысты қүрылымның бөлігі ретінде қарастыратын бүрынғы талдаулар- 
мен салыстырады (жоғарыда «Гендерлік айырмашылық» бөлімінде айтылды). 
Оның орнына ол гендерді адамның әрекет етуінің үш негізгі қозғаушы күші -  
жеке-дара, мәдени-интеракционды және институттық күрделі қүрылым ретін- 
де сипаттайды. Бүл көзқарас бойынша, гендер «әлеуметтік стратификациялық 
жүйе» ретінде қарастырылады (Risman, 2004:430), ол гендерлік еңбек бөлінісін 
жасайды, сексистік идеология бойынша өмір мен мәдениет қогамның орталык 
үйымдық құрылымы арқылы ұйымдастырылады.

Жуырда гана феминистік әлеуметтанушылар, соңгы 50 жылдағы еңбек- 
теріне қарамастан, гендерлік теңсіздіктің сұрақтарына жауап іздей бастады 
(England, 2010; Ridgeway, 2011).

Риджуэй (2011) гендерлік теңсіздікті гендерлік факторлардың түжырымда- 
масы бойынша түсіндіреді. Бүл шеңберлер -  адамдардың өз мінез-қүлықтарын 
өзгелерге бейімдеуінің женілдетілген сызбанұсқасын қамтитын мәдени идеялар. 
Риджуэй қызметті координациялау мақсатында гендерлік шеңберлерді адам қа 
жеттіктерінің әлдеқайда кең әлеуметтік мәнмәтінінде қолданады, онда қатысу- 
шылар жыныс, нәсіл мен жас сиякты категориялар бойынша жалпы категория- 
ларды қолдану арқылы жедел түрде іске көшеді. Одан кейін олар өз субъектіле- 
ріне категориялық сипаттамалар түргысынан жауап қатады. Ол бүл шеңберлерді 
жүмыс, білім және когам сияқты үйымдастырушылық механизмдерге қараганда 
баяуырақ өзгереді деп есептейді. Осылайша, қүрылымдар ескі түсініктегі жана 
интерактивті баптауга енеді. Риджуэй бұл идеясын Силиконды алқаптагы IT 
стартап жүмыстарындағы гендерге карап, оларды дәстүрлі биотехнологиялық 
фирмалармен салыстыру арқылы тестілейді. Онын ойынша, фрейм-талдау дүрыс 
болған жағдайда дәстүрлі гендерлік сенім -  ерлердін технология мен техникалык 
қызметтердегі қабілеттерінің әйел затына Караганда әлдеқайда жаксы дамыганы 
туралы ой күшейе түседі, әйелдер үшін ерлермен бірдей қызмет ету мүмкін емес 
делінетін инновацияның бейресмилігіне негізделді.

Білім алу мен жүмысбастылық саласындагы әйелдердің білім үлгерімінің 
өсуі туралы деректерді қарастыра отырып, Ингланд (2010) феминистер «те- 
желген революцияга» соқтыгып қалуы мүмкін деген қорытындыга ^келеді. 
Мүндай табыстылық барлық әйелдерге бірдей эсер етпеді, дәстүрлі әйелдер- 
дің қызметі мен жүмыс орындарын қүнсыздандыратын мәдениеттің қайта кон- 
фигурациялануына алып келмеді, бүган коса гетеросексуалды жакындасуга 
байланысты келіссөздер үшін жаңа сценарий жасамады. Ингланд толыкканды 
гендерлік теңсіздікке багытталган козгалыстың тежелуі кең таралган үш пікір- 
дің өзара әрекеттесуін көрсетеді деп түйеді: әрбір адам өзінің жеке күш жүм- 
сауы аркылы мобильдікті көтеруге кұкыкты; дегенмен әйелдер мен ерлердің 
арасында үлкен айырмашылык бар және еркектердің аткаратын істері әйел- 
дердікіне Караганда әлдекайда маңызды болып табылады деген пікірлер. Осы
лайша төңкеріс тежеліп калды, өйткені: 1) ер адамдар дәстүрлі әйелдер манса- 
бының өсуіндегі жогары өрлеу мобильдігін көрмейді; 2) әйелдер мен ерлердің
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эссенциалистік сенімдерді қабылдауы олардың кездесуді, көңіл табу мен неке 
құру секілді істерді атқару тәсілдерін берік түрде өзгертеді; 3) эссенциалистік 
сенімді қабылдаған әйелдер өздерінің мобильдік тәжірибесі бұғатталмаса, дәс- 
түрлі әйелдік мансапты қалайды (яғни көк жейделі әйелдердің таңдауы). Бұл 
ана позициясынан дәстүрлі әйелдің мансабына көтерілуге ұмтылатын орта тап 
қыздарына да қатысты.

Ингландтың талдауына қатысты айтылған әртүрлі жауаптар болды 
(Crawley, 2011; Graf and Schwartz, 2011; Latshaw, 2011; Reskin and Maroto, 2011). 
Өзгеріс қарқынына карай алаңдаудың өсуі либералды феминистерді өзара жа- 
қындастырып немесе айырмашылықтар теорияларына қатысты ортақ қызығу- 
шылық тудырары сөзсіз.

Гендерлік кемсіту
Гендерлік қысым теориялары әйелдердің жағдайын зорлық-зомбылық, қысым 
көрсету, үстемдік ету тәжірибесіне негізделген әйелдер мен ерлер арасындағы 
билік қатынасының салдары ретінде сипаттайды. Қысым теорияшылары доми- 
нацияны бір жақ (индивидуалды немесе үжымдық) доминант, сондай-ақ өзге 
жақ (индивидуалды немесе үжымдық жақты) а^бординат, доминантты қолдану 
күралына айналдыруда табысқа жететін кез келген қарым-кдтынас деп айтады 
(Lengermann and Niebrugge-Brantley, 1995). Ерлердің қысымы салдарынан ген- 
дерлік қысым теорияшылары үшін әйелдердің жағдайы қазір ең маңызды мәселе- 
ге айналып, кеңінен талқылануда. Гендерлік қысымның осындай көрінісі қоғамды 
үйымдастырудың ең кең таралған жолдарымен терең тамырласып жатыр. Демек, 
бұл -  көбінесе патриархат деп аталатын қоғамдық өмірдің барлық салаларында- 
ғы ерлердің үстемдігін арттыруға арналған қүрылым. Патриархат бірқатар басқа 
факторлардың, мейлі, ол биология немесе әлеуметтану, гендерлік рөлдер неме
се таптар жүйесі болсын, ойластырылмаған және екінші реттік нәтижесі болып 
саналмайды. Бұл -  күшті және әдейі ойластырылған мақсат-ниетті қолдауға ие 
болып түрған бастапқы билік. Шынымен де, гендерлік қысымның жақтаушыла- 
рына гендерлік айырмашылықтар мен гендерлік теңсіздік патриархаттың жанама 
өнімі болады.

Біз бұл жерде гендерлік қысым теориясының екі негізгі нүсқасын қарастыра- 
мыз: психоаналитикалық феминизм және радикалды феминизм.

П сихоаналитикалы қ ф ем инизм / Психоаналитикалык феминизм Фрейд пен 
оның интеллектуалды ізбасарларының теорияларын қайта түжырымдап, пат- 
риархатты түсіндіруге тырысады (J. Benjamin, 1988,1996,1998; Chodorow, 1978, 
1990, 1994, 1999; Langford, 1999). Бүл теориялар көбіне психиканың санадан 
тыс немесе санасыз бөлігіне терең енген эмоцияларды, тұлғаның эмоционалды 
динамикасын көрсетеді, сондай-ақ олар аталған эмоциялардың калыптасуында 
жастық шақ пен сәбилік кездің маңызын ерекше атап көрсетеді. Алайда Фрейд- 
тің теорияларын қолданғысы келсе, феминистер сексистік және патриархалды 
болып саналатын оның гендерлік-спецификалық қорытындыларын жоққа шы- 
ғару мақсатында өздерінің пайымдарын іргелі түрде қайта жасауы тиіс.

Езгі теорияшылары сияқты психоаналитикалык теорияшылар да патриар- 
хатты ерлердің әйелдерге кысым көрсететін, жан-жакты тараған, уакыт пен ке- 
ністікте мәңгі болатын жүйе ретінде көреді. Алайда психоаналитикалык феми- 
низмнен айырмашылығы -  бүл жүйеде барлык адам өздерінің күнделікті өмі-



4 9 4  II бөлім • Қазіргі заманғы әлеуметтану теориясы: негізгі мектептер

рінде сол әрекетті жасаумен немесе соны қолдаумен айна.пысады. Әйелдер тек 
кездейсоқ қарсылық көрсетеді, бірақ көбіне не келіседі, не болмаса өзінің ба- 
ғыныштылығына бойсүнып, белсенді түрде жұмыс істейді. Психоаналитикалық 
феминистердің шешкісі келген ойжүмбақ: не себепті, қай жерде болмасын, ер 
адамдар патриархатты сақтап қалуға соншалыкты күш салады және не себепті 
әйелдердің қарсылығы жоқтың қасы?

Психоаналитикалық феминистер ерлерге патриархатты колдауға тәжірибелік 
пайдалардың когнитивті есебі жеткілікті болады деген түжырымға карсы шықты. 
Когнитивті мобилизация ерлердін патриархатты сақтап қалуға күлшына күш са- 
луының бірден-бір қуат көзі бола алмайды. Өйткені патриархатты қандай жағдай- 
да да сөзсіз күндылық деп есептеуге жол бермейтін адамзаттың парасат пайымы, 
саралау қасиеті тосқауыл болады. Мүның орнына бүл теорияшылар фрейдистер 
соншалықты тиімді дәйектейтін психиканың аспектілеріне зер салады. адам эмо 
цияларынын зонасы, жартылай мойындалған немесе мойындалмаған қалау мен 
қорқыныш, сондай-ақ невроз және ауытку. Бүл жерде олар мотивациялық қуат 
пен әлсіздіктің клиникалық түрде дәлелденген қайнар көздерін табады. Олардын 
бірі жеке сана-сезім арқылы көрінбейді және бақьіланбайды, өйткені ол психика
лық күрылымдарға тым терең ориыққан.

Психоаналитикалық феминистер патриархаттып энергетикалық негіздерін 
іздеу барысында өздерінің аналитикалық объективтерін әлеуметтік-эмоциялық 
ортаға айналдырады. Ол ортада жас бала түлғасының және жасөспірімдік шақ- 
тын екі даму аспектісі қалыптасады: 1) «адамдар арасындағы бітпес қауырттық 
ты тең үстау, әрекет ету еркіндігі мен өзгелер тарапынан мойындауш үмтылу ар 
қылы ересек адамдарға айналады» деген түжырым: 2) барлық қоғамда сәбилер 
мен балалар әйел адаммен, аналарымен немесе аналарын ауыстыратын әйелдер- 
мен болған тығыз, үздіксіз, жақын қарым-қатынастар барысында өздерінін ерте 
және ең манызды дамуын сезінеді. Нәресте мен кішкентай бала, тіпті тілден де 
мақрүм болғанның өзінде, түлғалық дамуының ерте сатыларыида алғашқы эмо- 
циялы толқуларды бастан өткереді: қорқыныш, махабоат, жеккөрушілік, өтініш, 
ашу, айырылу, қалау. Осындай ерте кездегі сезімдердің эмоциялық салдары әр- 
қашан күшті, бірақ та көбінесе санадан тыс «естелік сезімдер» ретінде қалады. 
Әйел, ана мен қамкоршыға арналған мүндай эмпирикалык қалдықтағы басты 
орталық болып саналатын тереп екіүшты сезімдердің жиынтығы: қажеттілік, 
тәуелділік, махаббат, жекеменшіктік, сондай-ақ өзінің еркін бүзуға катысты 
қорқыныш пен ашу да жатады. Балалардың әкесіне қатысты қарым-қатынасы 
әлдеқайда шартты, қосалқы және эмоциялы түрғыдан әркелкі болып келеді.

Осы сәттен бастап еркекке тән қасиеттерді позитивті бағалайтын және әйел- 
ғе тән қасиеттер қүнсызданатын және өзінің жіғіттікке сай болуын кобірек 
күйттейтін мәдениет рухында өсіп келе жатқан ер бала әйел адамнан немесе 
анасынан шүғыл окшаулануға үмтылады. Бүл -  оның өзі үшін қымбатқа түсе- 
тін эмоциялық ажырау. Есейғенде ерте балалық шақта қалыптасқан қажеттік, 
махаббат, жек көру, меншіктік сияқты әйелдерғе қатысты эмоциялық өзғеру ер 
адамды өзіне лайық әйел табуға ынталандырады. Әйел өз кезеғінде онын эмо- 
циялык талаптарына сәйкес келеді, дегенмен ол ер адамға тәуелді, бағынышты 
болады, осылайша ер адам үстемдік етуғе үмтылады. Қыз балалар да әйелден 
немесе анасынан сол жылуды алып, өз мәдениетінде әйелді бір саты томен са 
найтын әйел біреғейліғіи бойына сіңіреді, әйелдерді төмендететін жағдайлар- 
ды көріп оседі. Қыз бала бойында өзі туралы терен позитивті және неғативті 
эмоциялар ара-тас күйде өседі, өзінің қоғамдық мақсаттағы армандарын шеғере
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бастайды, әлеуметтегі орнының бағасын төмендетеді (Oliver, 2006). Айналада- 
ғы жұрт мойындауға лайықты қабілеттерін көрсетіп, өзінің ересек өміріндегі 
эмоциялық өзгерістердің шешімін табуға ұмтылады, көбіне ерлермен сексуалды 
қүмарлық әрекеттеріне бойсұнады және әйелдермен жақыидықты, достықты 
қолдау әрекеттерінде өзара бірдей ниет етеді. Сондай-ақананы алмастырушыны 
іздеудің орнына, ол ана атану арқылы ерте кездегі нәресте-ана қарым-қатынас- 
тарын қайта қалыптастырады.

Психоаналитикалық феминист теорияшылар өз талдауларын жеке тұлға- 
ның шеңберінен Батыс мәдениетіне дейін кеңейтті: Батыс ғылымында «адам» 
мен «табиғат» ұғымдарын бөліп көрсетуге тырысты (Jaggar and Bordo, 1989; 
Keller, 1985); танымал мәдениеттің мотивтері (J. Benjamin, 1985, 1988; Chancer, 
1992; Zannettino, 2008), кәсіби топтардың ұйымдастырушылық тәжірибелері 
(Ford and Harding, 2008), қызмет көрсетушілердің (Varley, 2008), және әйел- 
дердің зерттеулеріндегі еркектердің феминизммен өзара байланысы (Landreau, 
2011) қарастырылды. Екі ауытқушылык кайта аныкталатын доминанттың ұғы- 
нуы мен даралануының арасындағы шиеленістің нәтижесінде пайда болады: бі- 
реуі екіншісін тек басқару мен субординаттау әрекеттері арқылы ғана «мойын- 
дайды» (Zosky, 1999).

Психоаналитикалық феминистер әйелдерді басқару кезінде еркектердің ішкі 
эмоциялық қажеттіктері бойынша қысым көрсету арқылы өздері тәрбиелеген әйел- 
ге деген үстемдікке қол жеткізетінін түсіндіреді. Немесе әйелдерде мүндай невроз- 
дар болмайды, не болмаса қосымша невроздарга тап болмайды, бірақ қаидай жағдай 
болмасын, олар үстемдікке қарсы шығу үшін эквивалентті қуат көзінен психика- 
лык түрғыда айырылып қалады. Клиникалық психиатриялық дәлелдерге және 
кросс-мәдени психологияға сенетін болсак, аталған невроздар Батыс когамында 
кең таралған (Наакеп, 2008). Алайда бүл теориялар адами эмоциялардан әйелге 
кысым көрсетуге дейінгі үзақ жолға созылып, эмоцияны қысыммен байланысты- 
ратын және эмоциялардын өзгеруінің, әлеуметтік аранжировкалардың немесе тап, 
үлт және этникалық қатыстылықтың себебінен болған қысымның ықтимал өзге- 
рістерін болжай алмайды. Бүған коса психоаналитикалык феминистік теорияның 
өзгерістерге арналған стратегиялық талдаулары да онша мардынаы емес.

Радикалды феминизм. Радикалды феминизм екі негізгі эмоциялық сенімге 
негізделді: 1) әйелдер өздерінің әмбебап қүнсыздануына қарсы абсолютті оң 
күндылыктармен қамтамасыз етілуін талап етеді; 2) әйелдер әрқашан шеттеті- 
леді, көбінесе патриархат жүйесімен күштеп шеттетіледі (Bunch, 1987; Chesler, 
1994; Daly, 1973; C.Douglas, 1990; Dworkin, 1989; Echols, 1989; Frye, 1983; 
Hunnicutt, 2009; C. MacKinnon, 1989; 1989,1993; Rhodes, 2005; Rich, 1976,1980). 
Афро-америкалық мобилизацияның «кара билігінің» айкайы секілді және холо
кост сиякты коркынышты окиғаларды бастарынан өткерген еврейлер іспетті зор 
күлшыныс пен ерлік, радикалды феминистер әлеуметтік үйымдастыру, гендер- 
лік кысым және өзгерістер стратегиясының теориясын күрастырады.

Радикалды феминистер коғамнын кез келген мекемесінде және ең карапа- 
йым стратификациялык күрылымдарда үстемдік пен бағыныштылык жүйеле- 
рін көреді, ал олардың ішінде ең іргелісі болып патриархат саналады. Патриар
хат -  баскару мен бағындырудың тарихи бірінші күрылымы, ол баскарудың не- 
гізгі және ең кең таралған моделі ретінде жалғасын тауып келеді (Lerner, 1986). 
Патриархаттык жүйеде ерлер баска адамдарды баскару мен бағдарлау мүмкінді- 
гін иемденді. Патриархаттың ішінде еркектер мен әйелдер субординация туралы
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түсініктерін қалыптастырды. Патриархат ерлер мен әйелдерде тиранияның басқа 
формасына жетелейтін кінә мен репрессия сезімін, садизм мен мазохизмді, мани
пуляция мен алдауды тудырады. Радикалды феминистер үшін патриархат әлеу- 
меттік теңсіздіктің ең елеулі құрылымы болды.

Бұл талдаудың негізгі элемент! -  еркектер әйелдерге үстемдік ететін үйым- 
дар және еркектерді қолдайтын патриархаттық қүрылымның зорлықшыл бей- 
несі. Зорлык-зомбылық барлық кезде тек физикалық дөрекілікті білдірген жоқ. 
Ол басқарудың неғүрлым күрделі жерлерінде: қанағаттандыратын экономикалық 
ресурстардың базасынан бас тартуда (Klasnic 2011); сән мен сұлулық стандарт- 
тарында (В. Thompson, 1994; N. Wolf, 1991); аналық, моногамиялық, ойшылдық 
пен гетеросексуалдықтың тираниялык көзқарасында (Rich 1976, 1980); жүмыс 
орнындағы жыныстық қатынаста (С. MacKinnon, 1979; L. Roth, 1979); гинеколо
гия, акушерлік, психотерапия тәжірибесінде; еңбекақысы өтелмейтін үй жүмысы 
мен үй шаруашылыгында көрініс тапты. Бір топ өз мүмкіндіктерін басқара алма- 
ған кезде күш қолдану басталады, дәл осы жағдай өмірлік мүмкіндіктер мүддесіне 
сәйкес өзге топтардағы ерлердің әйелдерге деген қатынасында көрінді.

Радикалды феминизмнің патриархатты зорлықпен байланыстырудың негі- 
зінде айқын физикалық зүлымдық жатыр; сексуалды зорлық және зорлау (Bart 
and Moran, 1993; Buchwald, Fletcher, and Roth, 1993; Mardorossian, 2002; Martin, 
Vieratis, and Britto, 2006; Scully, 1990), жезөкшелікке итермелеу (Barry, 1979, 
1993), әйелін зорлау мен өлтіру (Caputi, 1989; Hammer, 2002), порнографиядагы 
садизм (Russell, 1998), тарихи және мәдени жалмауыздарды өртеу тәжірибеле- 
рі, зинақор әйелдердің таспен атылып өлтірілуі, бір жынысты жүптарды қудалау, 
сәби кыздарды өлтіру, жесірлерді қорлау мен клиторидэктомияның тәжірибесі.

Патриархат орныққан сәттен бастап, экономикалық, идеологиялық, заңды, 
эмоциялы энергетикалық ресурстар ол жүйені әрі қарай сақтау үшін мобили- 
зациялануы мүмкін. Бірақ физикалық зорлық көрсету әрқашанда оның негіз- 
гі ресурсы болып кала береді, ал топаралық және түлғааралық қатынастардағы 
зорлық әйелдердің топтық қарсылықтарына қарсы қүрал ретінде қолданылады. 
Сондай-ақерлер әйелдерді билеп-төстеуге зор қүлшыныс танытады, себебі әйел 
еркектің үрпагын дүниеге әкеліп, өсіріп, өрбітуші, сексуалды қажеттігін қана- 
ғаттандыра алатын, түрмыстық жағдайын жасайтын, эмоциялық қолдау көрсе- 
тетін, оның әлеуметтік мәртебесін күтейтетін әмбебап әрі тиімді қүралы болды.

Патриархатты қалай жеңуге болады? Радикалдардың айтуынша, ол жеңіс 
әрбір әйел өзінің қүдіреті мен бағасын мойындайтындай, санасының ірге- 
лі өзгерісінен басталуы тиіс (Villalon, 2010); әйелдер патриархаттық қысымға 
қарсы шығуы, өзін әлсіз, тәуелді тап деп түсінуін тоқтату керек (Blackstone, 
Uggen, McLaughlin, 2009); өзара айырмашылықтарына, бауырлық пен апа-сің- 
лілік қатынастың бар екеніне қарамастан, баска әйелдермен бірлесіп жүмыс 
істеу қажет (Chasteen, 2001; McCaughey, 1997; Whitehead, 2007). Осындай әп- 
келік қатынастарда екі стратегия пайда болады: патриархалды күштің сыни 
конфронтациясы, яғни патриархаттың сепаратизм деңгейіне жетуі, ал әйелдер 
үй шаруашылығынан басқа қоғамдық және әлеуметтік топтарда жүмыс істеуге 
талпыну керек. Радикалды феминизмнің ірі ықпал етушісі ретінде лесбияндық 
феминизм ерлердің «эротикалық және эмоциялық бауыр басуы патриархатқа 
қарсы шыгудың тагы бір көрінісі» деп қабылданады (Phelan, 1994; Rudy, 2001; 
Taylor and Rupp,1993).

Радикалды феминизмнің теориялық түрғыдан бағалануы социалистік және 
психоаналитикалық феминистер жасаған уәждерді (әйелдердің бағыну себеп-
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тері туралы) қамтуы тиіс. Соңғы талдаулар осыған үқсас жолмен көп деңгей- 
лі гендерлік проблематиканың либералды феминистік талдаулары негізінде 
жасалады. Оның мақсаты -  әйелдерді зорлықпен қалай басқаратынын көрсету 
(К. Andersen, 2009). Сонымен қатар радикалды феминистер патриархаттық құ- 
рылым жүйесі әйелдерге үстемдік жасау тәжірибесіне сүйенеді деген өздерінің 
тезистерін қолдау үшін тағы да елеулі бір зерттеулер жүргізді. Толық жасалма- 
ған болса да, оларда айтарлықтай тиянақталған өзгерістер бағдарламасы бар. 
Дегенмен олар патриархатқа ғана біржақты назар аударды деп (бүл әлеуметтік 
үйымдастыру мен әлеуметтік теңсіздіктің реалияларын жеңілдете түседі) айып- 
талуы ықтимал.

Құрылымдық кемсіту

Гендерлік қысым теориясы сияқты қүрылымдық қысым теориялары кейбір 
адам топтарының басқа адам топтарын бақылаудан, пайдаланудан және олар- 
ды бағынышты етуден тікелей пайда табатынын мойындайды. Қүрылымдық 
қысым теорияшылары үстемдік ету барысында мүдделердің әлеуметтік қүры- 
лым арқылы қалай қабылданатынын талдайды, бүл жерде бағзыдан бері бел- 
гілі биліктің байырғы тәсілі болып саналатын әлеуметтік қатынастардың қай- 
таланатын кең ауқымды механизмдері ретінде түсіндіріледі. Бүл теорияшылар 
патриархаттың, расизм мен капитализмнің, гетеросексуализмнің қүрылымына 
көңіл бөлуді жөн көреді және «билік пен қысым тәжірибесі осы қүрылымдар- 
дың өзара әрекеттесуінен, яғни бір-бірін өзара күшейту^ден туындайды» дейді. 
Қүрылымдық қысым теорияшылары жеке доминанттардың әсерін жоққа шы- 
ғармайды, олар бүл агенттік қалайша қүрылымдық механизмдердің өнімі болып 
табылатынын зерттейді. Бүл тарауда біз қүрылымдық қысым теориясының екі 
формасын қарастыратын боламыз: социалистік феминизм және қиылысу (сек- 
тораралық) теориясы.

Социалистік феминизм. Социалистік феминизмнің теориялық жобасы үш 
негізгі мақсаттың аясында өрбиді: 1) әйел тәжірибесі түрғысынан капитализм 
мен патриархаттың ерекше, алайда өзара байланысқан қысымдарына сыни көз- 
қарас арқылы қарау; 2) тарихи материализмнің кеңейтілген түсінігі түрғысынан 
әлеуметтік талдаудың нақты және дүрыс әдістерін ойлап табу; 3) адамдардың 
іс-әрекетін анықтауда материалистік талдау идеяларына сүйену. Социалистік 
феминизм баска феминистік теориялардың, әсіресе марксистік және радикалды 
феминистік ойлардың шегінен тыс синтездеу мен теориялық қадамға қол жет- 
кізудің формалды жобасыиа айналды (Acker, 2008; Eisenstein, 1979; Fraser, 1989, 
1997; Fraser and Bedford, 2008; Himenez, 2005; Hartsock, 1983; Hennessey and 
Ingraham, 1997; Jackson, 2001; C. MacKinnon, 1989; Dorothy Smith, 1979, 1987, 
1990a, 1990b, 1999a, 1999b, 2000, 2004a, 2009; Vogel, 1995).

Жоғарыда атап өткеніміздей, радикалды феминизм, патриархаттың сыны бо- 
лады. Осында сипатталған марксистік феминизм Маркстің таптық талдауы мен 
феминистік әлеуметтік наразылықты дәстүрлі түрде біріктірді. Алайда ерекше 
неке болып суреттелген амальгама (Hartmann, 1981; Shelton and Agger, 1993) кө- 
біне гендерлік қысымның күшейтілген теориясын емес, гендерлік теңсіздік тура
лы шағын мәлімдеме жасады. Себебі таптық қысымдардың сынында әйелдердің 
мүдделері тең дәрежеде қарастырылмай, соның бір бөлігі ретінде қабылданды. 
Таза марксистік феминизм заманауи америкалық феминизмдегі салыстырмалы
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түрде іске аспайтын теория болып саналса да, ол әлі де социалистік феминизмге 
маңызды ықпал етеді. Оның негізін Маркс пен Энгельс қалады (2-тарауды кара- 
ңыз). Олардың басты мәселесі қоғам тарапынан жасалған қысым болды, алайда 
ішінара гендерлік қысымға да көңіл бөлді. Ең танымал пікірлері -  The Origins o f 
the Family, Private Property, and the State («Отбасының шығуы, жекеменшік және 
мемлекет») (Маркс 1883 жылы қайтыс болғаннан кейін Энгельс оның жазбала- 
рына сүйеніп, 1884 жылы жазған). Біз бұл кітапты қысқаша талдаймыз, өйткені 
ол гендерлік қысымның классикалык марксистік теориясына және тарихи мате
риализм әдісіне жақсы кіріспе ретінде кызмет етеді.

«Отбасының шыгуы, жекеменшік және мемлекет» еңбепнің негізгі уәжі: 
әйелдің бағыныштылығы оның өзгермейтіндей көрінетін биологиясында не- 
месе айқын әрі бақыланатын тарихы бар, сондай-ақ өзгеруі мүмкін әлеуметтік 
қатыиастардың нәтижесінде туындайды. XIX ғасырда гендерлік мәселе тура- 
лы ойлайтын болсақ, бүл радикалды, шынымен де, феминистік пайым болды. 
Әйелдер бағыныштылыгының салыстырмалы негізі отбасында жатьір. Отбасы 
дегеніміз -  латын тілінен «қызмет» деп тура аударылған мекеме, өйткені кур- 
дел! қоғамда өмір сүретін отбасының басым көпшілігінде еркектер әйелдерге 
түрлі қызмет жасауыиа бүйрық беріп түрады. Заманауи қоғамның идеология- 
сы отбасын әлеуметтік өмірдін іргелі және әмбебап ерекшелігі ретінде карас- 
тырса да, Энгельс пен Маркс отбасын айтарлықтай бертінгі кездегі салыстыр
малы өнертабыс болып саналатынын корсету мақсатында археологиялық және 
антропологиялық деректерді пайдаланады. Демек, әйелдер салыстырмалы 
түрде автономияға ие, өйткені олардың жинаушы, кәсіпкер, негізгі материал- 
дарды сақтаушылар мен таратушылар ретіндегі тәуелсіз экономикалык база- 
лары болды. Осындай туысқаидык қүрылымдарда әйелдер мен еркектер үзақ 
уақыт бойы өмір сүрді. Бұл әлеуметтік жүйенің қүрылымын құлатқан фактор 
болды, Энгельс айтқандай, «әйел жынысының әлемдік тарихи қүлдырауы» 
(Engels, [ 1884 )1970:87) жүзге асады, яғни экономикал ықтүрғыда балықаул ау мен 
егін шаруашылығы сияқты күрделі жүмыстардың пайдаболуымен ерлердіңәлеу- 
меттік рөлі, қуаты, ертедегі аң аулаушылық рөліне негізделген мобильдігі және 
технологияларының тиімділігі әйелдерден гөрі маңызын арттырды. Бүл кезеңде 
объектінің е р л ^  табы түжырымының, идеясының, болмысының пайда болу ке- 
зеңі болды, экономикалык өндірістегі коммуналды ресурстардын жекешеленуі 
орын алды. Жаңа экономикалык жағдайда жекеменшік иелері өзіне сәйкес жү- 
мыс күшіне мүқтаж болды, мейлі қүл, мейлі түтқын немесе әйелдер мен олар- 
дың балалары болсын, бастысы ерлердің сақталуы мен қамтамасыз етілуі үшін 
қызмет етушілер. Осылайша, алғашқы отбасылар, отағасы мен әйелдер, ала 
лардың рөлі қалыптасты.

Осыдан кейіи еңбекті қанау үстемдік етудің аса күрделі таптық қүрылымда- 
рына, әсіресе таптық карым-қатынастарға айналып кетті. Сонымен қатар отбасы 
да экономикалык және мүліктік жүйелердің тарихи өзгерістері себебінен эконо- 
миканың бар әділетсіздігін және әйелдердің бағынуын қамтамасьіз ететін тәуел- 
ді мекемелерге айналды. Энгельс пен Маркстің түжьірымдауы бойынша, таптық 
төңкеріс арқылы меншік құқықтарын жойып кана әйелдер өздерінің әлеуметтік, 
саяси, экономикалык және жеке әрекет ету бостандығына қол жеткізе алады.

Патриархаттың шығу тегін мүліктік катынастардың пайда болуыиан іздеу 
әйелдердің марксистік таптық талдаудың жалпы шеңберінде қысым коруіне 
алып келеді. «Мүлік» бүл жеке мүлік ретінде емес, қоғамдық өндіріске кажет- 
ті ресурстарга дегеи мүлік ретінде түсініледі (өндіріс қүралдары). Сондай-ақ
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ДОРОТИ Е. СМИТ
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Дороти Смиттің әуіеуметтану теориясы оның әйел ретіндегі, дәлірек айтсақ, ерлер үстемдік ете- 
тін академиялық ортамен жалғызбасты ата-ананың, екі әлемнің ортасында жанталасып жүрген 
әйелдің өмір тәжірибесінен туындайтынын айтады. 1960 жылдардағы Берклидегі өмірін, яғни 
жалғызбасты ана ретінде баласын өзі асырап, әлеуметтану саласында докторлық дәреже қор- 
ғағанын еске алады, ол өз өміріне қатысты «мансап -то сы н  жағдайлар мен қайғылы оқиғалар- 
дың тізбегі» деп санайды (1979:151). Бұл күтпеген тақырып Смиттің жобаларының сызықтық 
ізденісімен айналысатын мақсатты акторларының бейнесі сиякр'ы, әлеуіиеттану ортодоксиясы- 
на қатысты таласқа түсуге мәжбүрлеген көптеген жеке тәжірибелерінің бірі болып табылады.

Ол оқиғалар әдейі немесе жоспарлы түрде жасалғанына қарамастан, кейінгі оқиғалар Смит- 
тің дамуындаты маңызды кезеңдер секілді аутсайдер болып көрінеді. Ол тәуелсіз әрі белсенді 
әйелдердің көпұлтты отбасында дүниеге келді (Smythe, 2009). 1955 жылы Лондон универси- 
тетінде әлеуметтану саласының бакалавр дәрежесін алды, ал әлеуметтану саласындағы фи
лософия докторы дәрежесін Берклидегі Калифорния университетінде 1963 жылы қорғады. 
Бұл кезең ішінде ол «некеге тұру, иммиграциялану (Канадаға), өмірге бала әкелу, күйеуінің 
тастап кетуі және т.б. жағдайларды» басынан өткерді (D. Smith, 1979:151). Смиттің пікірінше, 
бұл оқиғалар кезінде «шындығында, менде таңдау аз болды және, әрине, алдағаны болжай 
білу қабілетім де нашар еді». Берклиде әлеуметтанушы-зерттеуші, әлеуметтану оқытушысы, 
Эссекс университетінде әлеуметтану пәнінен дәріс оқушы, Колчестер, Англия университетінің 
оқытушысы қызметтерін атқарды, британиялық Колумбия университетінде әлеуметтану ка- 
федрасында доцент, Торонтадағы Онтарио Білім берудегі пәндер институтында әлеуметтану 
профессоры болып жұмыс істеді.

Смит барлығы «бифуркацияға» (екіге бөліну) байланысты деген тақырыпта көп еңбек жазды. 
Еңбектері кейде басты тақырып ретінде, кейде мотив ретінде жазылды. Смит әлеуметтік-ғылы- 
ми сипаттама мен адамдардың өмірлік тәжірибесі арасындаты, әйелдердің бастарынан кешкен 
тәжірибесі мен патриархалды идеал типтерінің арасындағы, микротәжірибе мен макроәлем 
құрылымдарының арасында (әсіресе субординаттар мен доминанттардың микроәлемдерінің 
арасында) болатын бифуркация тәжірибесін талдады. Смит еңбектерінің кейбірін таңдап, бе- 
рілген тақырыптарды жете қарастыруға болады. 1987 жылы Смит феминистік әлеуметтанудағы 
маңызды тақырыптардың ең ауқымды әрі кешенді түсініктемесін жасады The Everyday Worldas 
Problematic («Өмірдің күнделікті проблемалары») (1987). Бұл еңбектен кейін The Conceptual 
Practices of Power («Күштің концептуалды тәжірибеде қолданылуы») (1990a), Texts, Facts and 
Femininity («Мәтін, дерек және феминизм») (1990b), Writing the Social («Әлеуметтанудағы 
жазу») (1999b) және Institutional Ethnography: A Sociology for People («Институттық этнография: 
халыққа арналған әлеуметтану») (2004b) сияқты туындылары жарык, көрді.

Смит феминистік әлеуметтанушыларға және мамандықтың теориялық жақтарына қызығатын 
барлық әлеуметтанушыларға неомарксистік мәселелерді үстемдік құрылымдармен және көп- 
теген субъективті, микроинтерактивті әлемдерді феноменологиялық түсіндірумен біріктіретін 
әлеуметтануды ұсынды. Смит осы күнделікті өмірдің әртүрлілігін экономикалық сұраныстың 
тарихи ерекшеліктерінен көреді. Үстемдік етушілер өз жеке мүдделерін көздейтіндіктен, па- 
йымдау барысында Смит әлемді рационалды шешім қабылдайтын жеке субъект ретінде түсін- 
діруден аулақ болғысы келді.

Смиттің ойынша, эгоизмнің өзі де қүрылымданған. Алайда бұл к,ұрылымдар әуел бастан белгілі, 
яғни оны жеке адамдардың күнделікті өмірлерін зерделеу арқылы білуге болады деп ойлайды. 
Оның соңғы жұмысы макроқұрылымдарды күнделікті әлемнің ұйымдастырушылары ретінде 
қарастыратын адамдарға арналды, әйелдерге арналған әлеуметтану жобасын кеңейте түседі.
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Ол адамдардың күнделікті тәжірибелеріндегі әлеуметтік қарым-қатынастардың мәтіндік ұйым- 
дастырылуын талдауға үлкен қызығушылық танытты (D. Smith, 2006). Бұл жерде оның еңбегі фе- 
министік постмодернизмге әлеуметтану баламасын үсынады. Әлеуметтану теориясы үшін Смит 
еңбектерінің мәні осы тараудың басым бөлігін құрайды. Оның қызметі жайлы маңызды зама- 
науи шолу М./1. Кэмпбелл мен Марджори Дево (2011) еңбектерінде жарияланған.

бұл таптарды бөлудің негізі болып табылады, себебі кейбір таптар өздерінің 
өндіріс қүралдарына ие екенін білдіре алса, ал басқа таптар өндіріспен айналы- 
сатын жағдайды туындатады. Марксистік талдауда аталған таптық жіктелу ка
питализм кезінде, заманауи қоғамның экономикалық жүйесінде қалай жүзеге 
асатынына ерекше назар аударылады. Капитализмнің негізгі ерекшелігі болып 
өндіріс қүралдарын иемденген таптың -  капиталистердің капиталдың үздік- 
сіз жиналуына иегізделіп жүмыс істеуі саналады. Капитал -  экономикалық 
өндірістегі материалдық инфрақүрылымды қалыптастыруға септігін тигізе 
алатын байлық (акша немесе өзге де активтер). Адамдардың тауар алмасуы- 
на не сатуына бағытталатын экономикалық үйымдардың басқа формаларына 
Караганда, капиталистер тауарды байлық пен дәулет жинау үшін толығымен 
пайдалануға үмтылады. Капиталистердің тауарды байлыққа айналдыратын 
механизм! қосымша қүн болды. Қосымша қүн -  бүл жүмысшылардың еңбегіне 
берілетін өтемақы мен олар өндіретін тауарлар қүнының арасындағы айырма- 
шылық. Капиталистер аталған қосымша қүнды иемденіп, оны өздерінің өмір 
салттарын жақсартуға және биліктерін арттыруға және, ең алдымен, капитал- 
ды жинау мен көбейтуді әрі қарай жалғастыра беру үшін қайта инвестициялау 
мақсатында қолданады.

Социалистік феминистер капитализмнің таптық қатынастарының марксис- 
тік талдауын негізгі қүрылымдық қысымның бірінің түсіндірмесі деп қабылдай- 
ды. Бірақ олар патриархат дәл сол экономикалық өндірістің жанама өнімі деген 
марксистік талдауды жоққа шығарады. Оның орнына олар патриархат экономи- 
калык жағдайлар арқылы өзара әрекеттесетін тәуелсіз қысым қүрылымы болып 
табылады деген радикалды феминистік дәлелді қолдайды.

Социалистік феминизм капитализм кезіндегі және патриархат кезіндегі 
қысым туралы білімдерін әлеуметтік қанаудың барлық түрлерінін бірыңғай 
түсіндірмесіне біріктіреді. Бүл екі қысымды біріктіруге қолданылатын бір тер
мин -  капиталистік патриархат (Eisenstein, 1979; Hartmann, 1979; Kuhn and 
Wolpe, 1978). Бірақ көбіне кең ауқымда қолданыста болатын термин үстемді- 
гі басым жақ екінші бағынышты жақтың тәуелсіз субъективтілігін мойындау- 
дан бас тарта отырып, үстемшілдіктің қүралына айналдыратын карым-қатынас 
ретінде жоғарыда («гендерлік қысым» тарауында көрсетілген) анықталгандай, 
доминантты болып табылады. Социалистік феминизм қысымды әлеуметтік 
субъектілер категориялары арасындағы кең ауқымды қүрылым, күшті қарым- 
қатынас сияқты үстемдік ету деп түсіндіреді. Әйел адамдар социалистік феми- 
низмде талдаудың басты тақырыбы, үстемдік етудің барлық түрлеріндегі ма- 
ңызды артықшылық ретінде рөл атқарады. Алайда бүл теорияшылар қысымның
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барлық тәжірибелеріне қатысты (әйелдер мен еркектердің екеуіне де жасалған) 
алаңдаушылық білдіреді. Сонымен қатар олар өздері қысым көрген кейбір әйел- 
дер қалайша басқаларға қысым көрсетуге белсене қатысатынын да зерттейді. 
Мысал ретінде кедей әйелдерді қанайтын америкалық қоғамдағы жоғарғы тап 
әйелдерін айтуға болады (Eisenstein, 1994; Hochschild, 2000).

Социалистік феминистер тарихи материализмді өздерінің аналитикалық 
тәсілдері ретінде пайдаланады (Hennessey and Ingraham, 1997). Марксистік 
әлеуметтік теорияның негізгі қағидасы болып саналатын тарихи материализм 
адам өмірінің материалды жағдайлары содан туындайтын әрекеттер мен қа- 
рым-қатынастар адамның тәжірибесін, тұлғасын, идеялары мен әлеуметтік ме- 
ханизмдерді қалыптастыратын шешуші фактор деп есептейді және де аталған 
жағдайлар имманенттік динамика салдарынан уақыт өте келе өзгеріп тұрады. 
Тарих -  бұл тәжірибелер, тұлға, идеялар мен әлеуметтік шаралардағы корре- 
лятивті өзгерістер және топтың өмір сүруіне қажетті материалдық жағдайлар- 
дың жазбасы. Тарихи материалистер әлеуметтік талдаудағы кез келген әрекет 
пен талпыныс топтың материалдық шарттарының спецификасын және аталған 
шарттар мен топқа тән тәжірибе, тұлғалар, оқиғалар, идеялар мен әлеуметтік 
механизмдер арасындағы байланысты тарихи тұрғыдан айқындауы тиіс деп 
есептейді. Социалистік феминистер тарихи материализмге сүйене отырып, ең 
кең ауқымды әлеуметтік механизмдерді, үстемдік етуді зерттейтін өз теориясы- 
ның мақсатын жүзеге асыруға тырысады.

Социалистік феминистердің тарихи материализмді колдануы мектептің 
марксистік ойға деген көзқарасын көрсетеді. Алайда бұл тәсілді колдану бары- 
сында социалистік феминистер үш негізгі бағыт бойынша марксистік таным 
шеңберінен тысқары кетеді: материалдъщ жагдайларды қайта анықтау; идео- 
логияның маңызын қайта бағалау мен олардың үстемдік етуге деген бағдары. 
Біріншіден, олар материалдыц жагдайлардың ұғымын кеңейтіп, нарық үшін 
экономикалық өндірістің марксистік түжырымдамасын ғана емес, сондай-ақ 
адамның жеке өміріне тікелей қатысты басқа да жағдайларды қамтиды: сек- 
суалдық, бала табу және бала тәрбиесі; тұрмыстык жұмыстардың төленбейтін, 
көрінбейтін шеңбері; эмоциялық қамқорлық және білімнің өнімі. Айтылған әре- 
кеттердің барлыгында эксплуататорлық механизмдер біреулеріне пайда алып 
келсе, басқаларын кедейлендіреді. Түгелдей өндіріс пен эксплуатацияның тари
хи трансформациясына талдау жасаудың үстемдік ету теориясы үшін маңызы 
зор (McDowell, 2008).

Марксистік тарихи материализм мен социалистік феминизмнің тарихи ма- 
териализмінің арасындағы екінші айырмашылық -  кейбір марксистер сана-се- 
зім, мотивация, идея, жағдайдың әлеуметтік түсіндірмелері, білімдер, мәтіндер, 
идеология, өз мүдделеріне байланысты амал ету әдістері немесе баскалардың 
мүддесіне қарай келісу сиякты әрекеттерге бара алады дегенге басты мән бе- 
реді.^ Социалистік феминистердің пайымдауынша аталған факторлардың бар- 
лығы адамның тұлғасына, адамның әрекеттеріне және осы әрекет арқылы жү- 
зеге асатын үстемдік ету қүрылымдарына айрықша эсер етеді. Бүған коса ада- 
ми субъективтіліктің бүл аспектілері өзара байланысқан және экономикалық 
тауарларды өндіру сияқты күрделі әрі күшті әлеуметтік қүрылымдар арқылы 
жасалады. Аталған қүрылымдардың барлығындағы эксплуататорлық механизм
дер кейбіреуін байытып, игілікке бөлесе, екіншілерін кедейлендіріп, жағдайын 
нашарлатады. Адами субъективтілікті қалыптастыратын процестердің тарихи- 
материалистік талдауы үстемдік ету теориясы үшін аса маңызды.
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Үшіншіден, таптық теңсіздік макрсистік теорияшылардың талдау объекті- 
сіне Караганда, социалистік феминистер әлеуметтік теңсіздіктердің кең өрісті 
шислбнісуінө үлкән көңіл бөлбді. Олар экономяканың, саясат пөн идеология 
ның когамдык кұрылымдары адам өндірісінің интимді, жеке процестерімен, үй 
шаруашылыгымен, сексуалдыкпен және үстемдік етудің көп кырлы жүйесін 
колдау субъективтілігімен өзара әрекеттесетін когамдык ұйымдардың портре- 
тін жасап, дамытады. Бұл жүйені талдау үшін социалистік феминистер үстемдік 
етудін аукымды жүйелерін картага енгізу мен кысым көруді басынан өткізген 
адамдардың күнделікті тәжірибелерін жагдайга кдтысты айрыкша және жан- 
жакты зерттеуді катар жүргізеді. Олардың өзгерістер стратегиясы жеке адам- 
дар, ірі және шагын топтар ұжымдык азат етуге үмтылуга әрекет етуді үйренеді 
деген үмітпен зерттеп жаткан ашылу процесіне негізделеді.

Осы жалпы теориялык күрылым іііеңберінде социалистік феминистік талдау 
белгілі бір жагдайларга ерекше көңіл аударады. Біріншіден, материалистік фе
минизм заманауи капиталистік жүйе кұрылымында гендерлік карым-катынас- 
тарды орнатады, себебі бүл жүйе казіргі күні жаһандык деңгейде әрекет етеді. 
Материалистік феминистер капитал байлыгынын артуына үлес косып жаткаи 
әйелдердің өмірі еңбегіне жаһандык капитализмнің калай эсер ететінін зерттей- 
ді. Жаһандык капитализмде ерлерге Караганда әйелдер жалдаибалы жұмысшы- 
лар сиякты әлдекайда аз акы алады, себебі патриархалды идеология оларга тө- 
менірек әлеуметтік мәртебе береді. Патриархат әйелдерге үй шаруашылыгының 
жауапкершілігін жүктейтіндіктен, ерлермен салыстырганда жалданбалы еңбек 
саласына күрылымды түрде колайлырак келеді, сондыктан да оларды үйымдас- 
тыру да киынырак болады. Бұл екі фактороларды капиталистер үшін табыстын 
жеңіл кайнар көзіне айналдырады. Сонымен катар капитализм үй шаруасын- 
да отырган әйелдердің жүмыстарына да тәуелді болады. Сөйтіп, әйелдердің үй 
шаруашылык тауарлары мен кызметтерінің түтынушысы ретіндегі жүмысы ка- 
питалистік табыстың басты көзіне айналады (J.L. Collins, 2002, Hennessey and 
Ingraham, 1997; Ingraham, 2008; N. Rose, 1995; Vogel, 1995).

Дороти Смит пен онын шәкірттері екінші жагынан: капиталистік патриар- 
халдык күрылымдагы мемлекет пен биік дәрежелі мамандыктарды бакылау- 
дың озара тәуелді жүйесіне, баскарушылардын карым-катынасына коніл бөлді. 
Онын негізінде экономикалык, саяси және артыкпіылыгы бар мамандыктар ка- 
растырылды (әлеуметтік салаларды косканда). Осы баскару механизмінін ди- 
намикасы әйелдердін күнделікті кызметі мен күнделікті түрмысты камтамасыз 
ету тәжірибесіне ерекше көңіл аударып, зерттеді. Баскару карым-катынастары 
әйелдердің күнделікті еңбегін медициналык сактаидыру формалары, мектеп 
күнтізбесі, әдемі үй мен көрікті әйелдің денесі туралы жарнамалык хабарлан- 
дырүлар сиякты түрлі багыттагы «мәтіндер», косымша орындар, жалпы талап- 
тар аркылы болжам мен кадагалау түргысынан айкындалады (М. Campbell and 
Manicom, 1995; Currie, 1997,1999; Widerberg, 2008).

Социалистік феминистердің өзгерістер багдарламасы капитализм киянаты- 
на карсы табанды күресу үшін әйелдерді өзара жаһандык ниеттестікке үндейді. 
Шындыгында, экофеминизм социалистік феминизмдегі негізгі бетбүрыс бол- 
ды (Dordoy and Mellor, 2000; Goldman and Schurman, 2000; Kirk, 1997). Олар 
феминистер кауымын жогары зиялылар катарын толыктыру каупіне катысты 
эрдайым кырагылык танытуды сүрайды. Олардың жобаларынын максаты -  
мемлекеттік білім беру, денсаулык сактау, транспорт, балаларды багу жэне үй 
шаруашылыгы; байлар мен кедейлер табыстарынын арасындагы үлкен айырма-
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шылықты азайтатын прогрессивті салық қүрылымы, қауымдастықтың барлық 
мүшелерінің күнкөріс минимумын қамту, кең әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 
ету арқылы әлеуметтік ресурстарды тиімді қайта үлестіру... сияқты ауқымды 
шараларға көпшілікті жүмылдыру. Олардың ойынша, адамдар басқа адамдар- 
дың түрмыс тіршілігіне өздерінің жеке өмірі сияқты қарап, соны түсінген сәтте 
ғана жүмыла әрекет етуге талпынады. Феминистік әлеуметтік ғалымның мінде- 
ті -  адамдардың түрмыс күйін қалыптастыратын материалдық теңсіздікті көр- 
сетіп, соны жария ету.

Бүгінгі таңда Америка Қүрама Штаттарындағы социалистік феминистік 
теорияда тежеліс байқалады. Солтүстік Америкалық әйгілі теорияшы Дороти 
Смит зерттеулері көптеген диссертациялар мен мақалалардың жазылуына әлі 
де арқау болып жатыр. Алайда олар көбінесе оның «институттық этнография- 
даты» еңбегіне немесе әлеуметтанудағы эпистемологиялық сүрақтарға сүйе- 
неді (Hart and MacKinnon, 2010). Бірақ социалистік феминистік теориялау 
әлемнің өзге бөліктерінде аса маңызды беделге ие. Кейбір жағдайларда оның 
басты қағидалары феминистік түжырымдауларға негіз болып отыр. Мысалы, 
Хорватия сияқты заманауи капиталистік қоғамдағы гендерлік жүмыстың ма- 
ңызы туралы 2011 жылы Бранки Галичтің жүргізген зерттеуін атауға болады. 
Джесук Сонг (Jesook Song, 2010) түрмысқа шықпаған Оңтүстік Корея әйелде- 
рінің «өз бөлмесін» іздеуін капитализм мен патриархат интерфейстерінің түп 
тамырындағы кеселден көреді. Бір жағынан, гетеросексуалдық пен қаржы ин- 
дустриясындағы некеге қатысты теріс пікірлердін салдарынан 20-30 жастағы 
әйелдердің несиені өтеуі қиын екенін көрсетеді. Екінші жағынан алсак, мүндай 
автономияға деген үмтылыс еңбек нарығындағы түлғаның «неолибералды» 
түсінігін нығайтуына септігін тигізетінін түспалдайды. Энн-Майке Фехтер 
(2010) жаһандық үжымдық капитализмге «Әйелдер қайда?» деген сауал қоя- 
ды. Әйелдерді жаһандық капитализмдегі жалақысы аз, қаналушы енбек күші 
ретінде көрудің орнына, ол өздерінің өмірлерін капитализмнің ерте даму са- 
тыларымен байланыстыратын жоғарғы экспатрианттар әйелдерінің, яғни им- 
периялық отарлық шенеуніктердің әйелдерінің зерттелмеген өмірлеріне назар 
аударады. Екі жағдайда да ол өз күйеулеріне қолдау корсету үшін эмоциялык 
жүмыстарды орындайтын әйелдерді көреді, сонымен катар бүл әйелдер ка- 
питализмнін жаһандық қанат жаю кезенінде алаңдаушылық тудыратын нәр- 
сенің барлығының эмблемасы ретінде идеологиялық түрғыдан қызмет етеді. 
Кэтрин Хаким (2010) әйелдер еркектерге қарағанда «эротикалықкапиталдын» 
активтерін көбірек тарататынын айтады және ол капиталистік патриархаттың 
осы активтерді пайдалануға байланысты көптеген шектеулері моральдық тер- 
миндермен емес, тапшы ресурстардың экономикалық бақылануы терминдері- 
мен түсіндірілуі қажет деп түжырымдау мақсатында, Бурдьенің капитал тү- 
жырымдамасын қайта қарастырды.

Сектораралы қ теория. Сектораралық теориядағы басты мәселе -  әйелдердің 
әртүрлі конфигурациялар мен әртүрлі қарқындылық дәрежесінде қанауға үшы- 
райтынын түсіну (Andersen, 2005; Anzaldua, 1990; Anzaldua and Keating, 2002; 
P. Collins, 1990, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2012; Crenshaw, 1991; E. Glenn, 
1999; Lorde, 1984; Misra, 2012; D. Smith, 2009; Yuval-Davis, 2012). Барлықәйел- 
дер өздерінің жыныстық сипатына қарай қысым көретіні ықтимал болса да, 
олар әлеуметтік теңсіздіктің басқа да толып жатқан түрлеріне байланысты 
әрқалай қанауға үшырайды. Қысъш мен артыідиылықтың накргы векторлары
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(немесе, Патрисия Хилл Коллинздің пікірінше, «үстемдік ету матрицасы» 
[1990]) тек жыныспен ғана шектелмейді, сондай-ақ тап, нәсіл, жаһандық орна- 
ласу, сексуалдық қалаулары меи жасты да қамтиды. Мұндай интерсекциялар- 
дың вариациясы әйел болу тәжірибесін өзгертеді және де мұндай өзгеріс пен 
әртүрлілік «әйелдердің» тәжірибесін тұжырымдау барысында ескерілуі тиіс. 
Сектораралық теориядағы уәж — ол қанаудың нақты тәжірибесін құрайтын 
интерсекцияның өзін және аддитивті стратегиясын, жыныс, нәсіл, тап, сек- 
суалдылықты коса зерделегенде дұрыс түсінікті бере алмайды дегенге саяды 
(Andersen, 2005). Мысалы, Креншоу қара нәсілді әйелдер жүмысбастылық жағ- 
дайында жиі дискриминацияға үшырайды, себебі олар қара нәсілге жатады. 
Алайда бүл жалпы дискриминация, яғни «жыныс сипатына байланысты бол
тан дискриминация» (сондай-ақ «ақ түсті әйелдер») немесе «нәсілдік дискри
минация» («кара нәсілді ер адамдар») деп дәлелденбесе, соттар әдетте мұндай 
дискриминацияны мойындаудан бас тартады. Біз сектораралык теориялардың 
іргелі түсінігі, яғни кейбір ерлер мен әйелдер ие болатын артыкшылык баска 
әйел мен ерлер үшін кысымға айналатынын үсынғымыз келеді. Сектораралык 
теориялар бұл теңсіздік механизмдерін әділетсіз энергетикалык байланыстарға 
негізделген иерархиялык күрылымдар деп түсіндіреді. Әділетсіздік такырыбы 
бүл талдаудың ерекше маңызды аспектісі екенін ескертеді.

Сектораралык теория идеология мен доминанттарға субординаттарды бас- 
каруға мүмкіндік беретін биліктің арасындағы іргелі байланысты мойындайды. 
Осы максатта олар канау әрекеттерін актауға арналган концептуалды күралға 
айналатын саясатты калыптастырады. Әлеуметтік тәжірибеде доминанттар 
адамдар арасындағы өзгешеліктерді кемістіктерге немесе артыкшылыктарға 
айналдырып, оларды репрессивті тәжірибелерді актау максатында колданады. 
Адамдар өзгешеліктерді әркелкіліктің, кызығушылык пен мәдени байлыктыц 
кайнар көзі ретінде танымай, керісінше «жаксырак» немесе «жаманырак» де
ген сиякты көзкараспен карау үшін әлеуметтенеді. Лорд (1984:115) айткандай, 
бүл «айырмашылыктың осындай институттык ауыткуы пайда экономикасының 
абсолютті кажеттілігі болып табылады». Бүл идеологиялар «мифтік норманы» 
жасау аркылы ішінара әрекет етеді, адамдар осы нормаға карай өздерін және 
баска адамдарды бағалайтын болады. Америка Құрама Штаттарында бүл нор
ма «ак, түсті, арык, ерлерге арналған, жас, гетеросексуалды, христиандык және 
каржылык тұрғыдан кауіпсіз» болды (Lorde, 1984:116). Аталмыш норма доми- 
нанттарға әлеуметтік өндірісті (төленетінді де, төленбейтінді де) баскаруға мүм- 
кіндік беріп кана коймай, сондай-ак индивидуалды субъективтіліктің күрамдас 
бөлігіне айналады: адамдарды өздерін күнсыздандыруға мәжбүрлеу, адамдарды 
әртүрлі топтардан кайтаруға және өз тобының шеңберінде топ мүшелерін кү- 
рауға, жазалауға немесе маргиналдау максатында ережелер жасауға әрекет ете 
алатын өзгешеліктердеи бас тартады. Анзальдуа соңғы тәжірибені «бөтен» ре- 
тінде сигіаттайды. Белгілі бір критерий бойынша «бөтенді» топтың мүшесі есе- 
бінде кабылданбайтындай етіп күру үшін бағынышты топта жасалған аныктау 
актісі; осы орайда «дефинициялык іс-әрекет коалиция мен тойтарыстың потен
циал ын киратады» деген пікір білдіреді.

Қанау мен артыкшылык векторларының киысуы адамдардың каналу тәжі- 
рибесі каркынының да, формасының да әртүрлі нысандарын калыптастырады. 
Сектораралык көзкарас тұрғысынан жасалған еңбектер мен зерттеулердің ба- 
сым көпшілігі адам өмірінің накты бір шындығын көрсетеді, өйткені бүл өмір 
аталған векторлардың интерсекциялануы нәтижесінде калыптасады. Феминис-
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тер ең көп зерттеген интерсекциялар: бұл жыныс пен нәсіл (В. Dill, 1994; S. Hill 
and Sprague, 1999; Tester, 2008); жыныс пен тап (Philip Cohen, 1998; Foner, 1994; 
Gregson and Lowe, 1994; Wrigley, 1995) және нәсіл, жыныс пен таптың интерсек- 
циялары (Andersen and Collins, 1992; Edin and Lein, 1997; Edin and Kefalas, 2005; 
Lareau, 2003).

Баска да талдаулар жыныс пен жасты (Diane Gibson, 1996; Lopata, 1996), жы
ныс пен жаһандык орналасуды (Desai, 2007; Purkayastha, 2012; Reddock, 2000), 
жыныс пен сексуалды артықшылықты қамтнды. Осындай перспективті, сектор- 
аралық теория тұрғысынан жасалған ең соңғы жұмыстардың көбінде суборди- 
натты ер адамдардың жағдайлары да қарастырылды (P.Collins, 2004; Edin and 
Kefalas, 2005; Shows and Gerstel, 2009; Lamont, 2000).

Өздерінің материалды жағдайларына қатысты жауап ретінде адамдар әділет- 
сіз билікке қарсы ұдайы өмір сүрудің интерпретациялары мен стратегияларын 
ойластырады. Сектораралық теория жобасының бөліктерінің бірі теңсіздіктің 
тарихи шиеленістері арқылы туындаған нақты топтық білімдер туралы ақпарат 
ұсына отырып, бұл білімдердің әртүрлі феминистік экспрессияларын (мысалы, 
кара феминистік ой немесе Чикана феминизм!, не болмаса постотаршылдык тү- 
сініктер) дамытуды көздейді (Chilisa and Ntseane, 2010; Р. Collins, 1990; Cordova 
et al, 1990; James and Busia, 1993).

Сектораралык теория Солтүстік Атлант коғамдарындағы жоғарғы ак нәсіл 
феминистерінің тәжірибелеріне сүйене отырып, екінші толкын (бірінші тол- 
кынның да) феминизмінде жасалған жүмыстың сынын дамытып, жетілдіре- 
ді. Бүл еңбектің кейбір бөлігі постмодернизмде жасалған жұмыска тұспа-түс 
келеді, алайда мұндай параллелизмді асыра бағаламаған жөи. Сектораралык 
теория -  бүл феминимзнің ең көне дәстүрлерінің бірі, ең болмағанда, Америка 
Қүрама Штаттарындағы байрғылардың бірі. Мысалы, Sojourner Truth-тың Ак
рон әйелдерінің күкыктары туралы Конвенцияда айткан Ain’t I а Woman («Мен 
әйел емеспін бе») деген сөзі (Zerai, 2000). Бүл сын постмодернизм кезінде фи- 
лософиялык ұғым ретінде бағаланды, алайда шын мәнінде саяси болып санала- 
тын «әйел», «гендер», «иәсіл» мен «мейірбике» сиякты үғымдар нені білдіреді 
деп сүрак кояды (Chopra, 2004; Hooks, 1984; Kaminsky, 1994; Mohanty, 1991). 
Жакын арада олар Коллинзғе кара нәсілді ерлер Black feminist thought («Қара 
феминистік ой») деп сипатталатын идеяны колдайтындары туралы пікір біл- 
дірғен еді (Harnois, 2012). Ол «аналык» және «отбасы» сиякты әмбебап тәжі- 
рибенің алуантүрліліғіне назар аударды. Ходоров пен Бенджаминдердің әлеу- 
меттану-психоаналитикалык зерттеулеріне сүйене отырып, өзінің теориялык 
жүмыстарын кайтадан ой елегінен өткізді (Dickerson, 1995; Е. Glenn, Chang 
and Forcey, 1993; Mahoney and Yngvesson, 1992; Segura and Pierce, 1993). Бүл 
сын ак түсті конструкция ретінде түсінуге ұмтылатын ак түстің артыкшылык 
тәсілдерін, олар нәсілшілдіктің азаюына белсенді түрде не жасай алады және 
көптеген жан-жакты феминистік талдауды жасауға кандай үлес коса алатынын 
білғісі келетін ак феминистердің «ак түс» ұғымын кайта саралап ой елеғінен 
өткізуіне жетеледі (Alcoff, 1998; Chodorow, 1994; Frankenberg, 1993; Rowe, 2000; 
Ward, 1994; Yancy, 2000).

Сектораралык түжырымдама ретінде феминистік әлеуметтануда кең тарал- 
ды және оның іргелі алғышартын мойындамайтын зерттеуді казіргі таңда кез- 
дестіре кою киындау. Осы кағиданың кең түрде мойындалуынан екі негізгі мәсе- 
ле туындады. Шартты түрде шешілғен алғашкысы -  әйелдерді ерекше көзкарас 
түрғысынан бағалау және саяси үстанымға сүйене отырып, әйелдер арасындағы
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аналитикалық қағида мөн эмпирикалық дбрөкті шөшу. Бұл мәсөлөнің шбшілуі 
феминистік теорияның іргелі пункттерінің біріне, яғни көзқарас тұжырымда- 
масына қайтып оралу арқылы жүзеге асады. Патрисия Коллинз (1998:224-225) 
мәселені түсіндіре отырып, әлемге деген көзқарасты ұстанатын топ «гетерогенді 
ұқсастықпен» сиппаталады; Коллинз Маркс ұсынысына сілтеме жасай отырып, 
оның «кбздесетін, орын алатын жәнө өткбннөн көлбтін жағдайларға бөлінөтінін» 
атап көрсетеді.

Осылайша, Коллинз «топтың көзқарасы қандай да бір эссенциализммен 
шектелмейді, бірақ ол көзқарас топ мүшелерінің (бүл жағдайда әйелдер) ортақ 
тәжірибе мен мүдделерді мойындауын бейнелейді» деген қорытынды жасайды. 
Қысым мен артықшылық -  нәсіл, тап, жыныс, жас, жаһандық орналасу, сексуал- 
ды артықніылық вскторлары барлық адамдардың өміріндс қиылысса, төория- 
иіылар сол екі арадағы олардың қиылысу жолдары жалпы көзқарастың расталу 
дәрежесіне елеулі түрде эсер етеді деп түжырымдайды.

Екінші сүрақтың жауабын табу әлдеқайда қиын. Ол басында жыныстың 
әсері туралы айтып, кейін нәсілді, одан соң тапты қосатын аддитивті процес- 
тің соңына түспей, керісінше, адамдардың тәжірибелері мен әрекеттеріндегі қа- 
наушылық немесе артықшылықтардың бірнеше векторлық өзара әрекеттесуін 
эмпирикалық түрғыда бақылауға негізделеді. Аддитивтік процесс барысында 
өткен тәжірибе, индивидуумдардың эмпирикалық шындығына қатысты жоққа 
шығарылады.

Алайда осындай әртүрлі векторлар адам өмірінде қалайша қатар өмір сүреді? 
Баланста? Иерархияда? Үстемдіктің жылжымалы сызбасында? Сектораралық 
теорияшылардың айтуынша, индивидуумдардан қиылысу мен көзқарас тәжіри- 
бесін табу концептуалды және әдіснамалық түрде айтарлықтай жеңіл болса да, 
мүндай редукционизм теориялық және саяси жағынан қауіпті болады.

Осы мәселеге байланысты көптеген әлеуметтанушылар (Кеп, 2008; L. Weber, 
2009; Weldon, 2006) Чу мен Ферри (2010) қазіргі кездегі сектораралық зерттеу- 
лерге арналған бағдарламаға піолу жасайды. Олардың пікірінше, қиылысуды үш 
түрлі жол арқылы түжырымдауға болады. Біріншіден, жобаға марғинал дауыс- 
тарды кірғізуді, әкелуді және айрықша құқық беруді, оларды «піеттен ортаға 
карай» жылжытуды қамтиды. Екінпііден, ол сектораралық процесті қамтуға 
тырысады, бұл әдіс бойынпіа түмыстық түрлі қатынаста әркелкі векторлар өз 
ықпалымен ерекшеленеді. Мүмкін, өзінің нақты сипатын да өзгертеді. Бүл әдіс 
салыстыруды талап етеді, үстемдік ету матрица терминдерінде өзғеше әрекет 
ететін (бірақ ұқсас жағдайларда) адамдарды табу қажеттіғін алға тартады. Үпіін- 
ші, бағыт қиылысатын қүрылымдар мен институттар өздері атайтын «жүйелі 
қиылысты» қалай жасап, өндіретінін қарауға әрекет етеді. Бүл тәсіл зерттеушіні 
тап сияқты «неғізғі эффектіні» көруден бас тартқызып, адам өмірін әртүрлі жол 
арқылы қоршайтын қиылыстарды жасап, өзара әрекеттесудеғі қоғамныц әртүр- 
лі иерархиялық билік механизмдерін көруғе бағыттайды.

Олар бүл жерде сектораралық қиылысты зерттеу үшін «қазірғі есептеуіш ди- 
намиканың кері байланыс тұзағын және биолоғия ғылымындағы қоршаған орта 
мен жүйелердіц өзара әрекеттесуі туралы күрделі теорияларды стратификация 
процесі түрғысынан қайта түжырымдауды» модель ретінде алатын Уолбиға 
(Walby, 2009) сілтеме жасайды.

Сектораралық теория өзғерістерге дайындық барысында қаналған адамдар- 
дың сенім мен әділеттілікті бағалау принциптері туралы білімғе бет бүрады. 
(Р. Collins, 1990, 1998, 2012; hooks, 1990; Lorde, 1984; Misra, 2012). Аталған
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ПАТРИСИЯ ХИЛЛ КОЛЛИНЗ
Б И О Г Р А Ф И Я Л Ы Қ  Ш О Л У

Патрисия Хилл Коллинз 1948 жылы дүниеге келді. Өзінің 
айтуынша, Филадельфиядағы қара қауымдастықта ор- 
наласқан қара нәсілді жұмысшының отбасында өскен. 
Ол күн сайын осынау қауіпсіз базадан қыздарға арнал- 
ған жалпы білім беру мектебіне барып оқыды, ал кейін 
1969 жылы Брандейс университетінде бакалавр дәреже- 
сін және 1970 жылы Гарвардта MAT алды. 1970 жылда- 
ры мектептегі оқу бағдарламаларының маманы ретінде 
Бостонда, Питтсбургте, Хартфордта, Нью-Йоркте және 
Вашингтонда жұмыс істеді. 1984 жылы әлеуметтану ғы- 
лымының PhD дәрежесін алу үшін Брандейске қайтып 
оралды. Қызметінің басым бөлігін Цинциннати универ- 
ситетінде өткізді, бұл білім ордасында ол қос лауазымда 
қызмет етті: әлеуметтану профессоры және афро-амери- 
ка ғылымдарының профессоры. Қазіргі уақытта ол Мэри
ленд штаты Университетінің еңбек сіңірген профессоры. 
2009 жылы Америкалық әлеуметтану ассоциациясының 
президент! болып сайланды. Коллинз -  тарихта осы лауа- 
зымға ие болған афро-америкалық тұңғыш әйел.

Коллинздің айтуынша, білім беру саласындағы жетістіктері мектептер, қауымдар мен жүмыс 
орнындағы «тұңғыш», «аз адамдардың бірі» немесе «жалғыз» афро-америкалық әйел н ^ е с е

жағдаиларда өзін әртүрлі елдерден келген өзге адамдардан төмен 
санап, білім беру саласындағы жетістігі оның қара нәсілді жұмысшы табынан қашықта жүоуін

Г ь ^ о іЧ у д ы м ь ^ ''"^  «Дауысыньщ жоғалуына» себеп болған шие-

жауап ретінде әлеуметтік теорияның балама түсінігін, теорияны жүргізудің ба-
Г н е  Г Г н  ^=Уым дааь.ь,нь,. теориялы' д а у ь . с ь ж З р ь ^
және өзінің жоғалтқан дауысын қаитаруға мүмкіндік берді. Оның Джесси Бернард пен С Райт
Миллс жүлдесін алған Black Feminist Thought («Қара феминистік ой>>) (1990) а^тты^еңбегі феми- 
н иаж  жане а а е у м т ік  теориядағы айрықша манді туындыға айналды. Бул еңбекте а л а у !е ^ к

tS ’’ Осы м а к с іііТ к о  айелдерді гусіну жолдарын көрсе-
дауыстарды, спектрін (біреулері таныс, 6ас,алары беймалім) 

қолданады. Ол нәсіл, гендер және таптық қысымға қарсы тарихи күрестің интерсекциясы ао 
кылы топтық түс,н.кке негізделген алеуметтік теория жасадьг Коллинз осы е^е^інде ерё.ше 
эпистемологияны ашып көрсетеді, оның ойынша, қара нәсілді әйелдер шындық пен н а қ т^ ы қ - 
ы бағалаидьс Сондаи-ақ ол өзінің феминистік концептуалды тақырыбын дәйекті түрде дәлел-

Г п а л л а Г '  -  -ьжьГс, т а 1 7 ү Г е "  ір " е
ықпалдасып, өзінің сектораралық теориясын әрі қарай тереңдете түсті (editing, with Margaret 
Andersen, the essay collection Race, Class and Gender ([1992]). ^

In Fighting Words: Black Women and the Search for Justice (.Сөзблн курлс: кара тусті әйелдер 
ж ™ е  алкпл'кт. в д е у.) (1998) енбегінде Коллинз алеуметтік теорияи ің  қайта анық а у Г “ а 
ытталған жобасын жал«сть,радь,. Алайда ол оны элиталык интеллектуалды топтын пТовин- 

циясы немесе тэжірибесі ретінде қарастыріиайды, қайта оны алеуметтік элем б о й ы н ^  ар- 
vpm алеум е^ік топтарды гусінуге қарай балыттады. In Black Sexual Politics- African Americans 

Gender and the New Racism (яҚара насілділердін жыныстык саясаты:

c Z Z  Г Г '  Р004) атть, еибвгінде Коллинз езінін с е !? о р а р Г ,к  Г р и я

талдау4 де“ н 'к в н е Г " ' ' '  "Р°6лемалардь,
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теория бойынша, қысым көрген қауымдастық куәгерлік жасап, қарсы шығып, 
өзгерістер ұйымдастыруы қажет, себебі тек қауымдастықтың өз ішінде ғана әді- 
леттілікке деген сенімді сақтауға болады. Бұл құқықтық рационалдықтың тар 
мағынасындағы әділеттілік емес, өзгелер мен өзіне қамқорлық жасау, әділет- 
тілік қағидаларының әлеуметтік институттары, әлеуметтік қарым-қатынастар 
шеңберіндегі әділеттілік болады.

Феминизм және постмодернизм

Посмодернистік теория феминистік теорияға, негізінен, екі маңызды мәселе бо
йынша қозғау салды. Біріншіден, феминистік теорияның «Ач әйелдер туралы не 
білеміз?» деген секілді негізгі мәселелеріне түбегейлі қарсы шығып, «әйел» ка- 
тегориясы шын мәнінде не білдіретіні туралы философиялық дәйекті ұсынады. 
Екіншіден, постмодернизм феминистік теорияны «оппозициялық эпистемоло- 
гиямен» кез келген теория аясында ұсынылатын шындыққа қатысты тұжырым- 
дарды дәлелдеуді талап ету стратегиясымен қамтамасыз етті. Жоғарыда аталған 
стратегияның тиімділігі қазіргі заманға негізделген дұрыс деп қабылданатын 
тұжырымдарға күмән келтіруде пайдаланатын бай және провокациялық тіл- 
ді қалыптастыру арқылы арта түседі. Постмодернистік феминистік теориядағы 
ең беделді ойшыл -  философ Джудит Батлер. Өзге постмодернист феминистер 
сияқты, ол да постструктуралистер мен постмодернистік ойшылдардың, әсіресе 
Мишель Фуко мен Жак Дерриданын еңбектеріне сүйенеді ( 17-тарауды қараңыз).

Постмодернистік теория «адамдар бұдан былай қазіргі заманның жағдайында 
емес «постмодернистік» кеңістікте өмір сүреді» деген болжам жасады. Аталған 
постмодернистік әлем негізгі төрт өзгерістің өзара әрекеттесуі арқылы қүралады: 
1) жаһандық капитализмдегі экспансивті кезең; 2) орталықтандырылған мем- 
лекеттік биліктің әлсіреуі (ескі империалистік жүйелердің қүлдырауы, комму- 
нистік блоктың фрагменттелуі және ұлттық мемлекеттердің ішіндегі этникалық 
саясаттың өсуі); 3) өндірісті басқаратын және түтынушылыққа септігін тигізетін 
аса күшті технологияға негізделген өмір салтының қалыптасуы; 4) тапқа емес сәй- 
кестіктің басқа формаларына (үлт, нәсіл, гендер, жыныстық бағдар, этникалық 
тиістілік, дін және экология) негізделген қоғамдық азаттық қозгалыстарының да- 
муы. Феминизм философы Сьюзан Бордоның түсіндіруі бойынша, бүл өзгерістер 
саяси тәжірибемен айналысатын және «Кшнің ақиқаты? Кімнің табиғаты? Кімнің 
тарихы? Кімнің дәстүрі?» деген жаңа бірқатар сүрақтар қоятын әлемдегі барлық 
адамдардың іс-әрекетінен туындайды (Bordo, 1990:136-137).

Бүл сүрақтар постмодернистерді модернистік эпистемологияның негізгі қа- 
ғидасыиан, ягни адамдар таза сананың көмегі арқылы әлемді толық және объек- 
тивті түрде тануға көмектесетін шындық жайлы түсінік және «табиғаттың ай- 
насы» саналатын білімнен бас тартуға мәжбүрледі. Олардың пікірінше, осын- 
дай модернистік қағида бірқатар эпистемологиялық қателіктерді туындатты: 
әлемнің шегінен тыс бакылаушыны байқайтын іщдсійшыл көзк/арастың түрі; бүл 
әлемді біртұтас түсіндіретін цлы баяндама\ талдаудың белгілі бір ережелерін 
әрдайым сәйкес келетіндей теңестіретін іргелі тэсіт, әлемді әрқашан басқарып 
түратын ашық қағидалар бар деп сендіретін универсализм', адамдар негізгі және 
өзгермейтін сипаттардан түрады деп айтатын эссенциализм; бір адамның әлем 
туралы пайымдауы әлемді нақты көрсете алады дейтін репрезентация. Пост
модернизм «ақыл-ойды» адам санасының әмбебап, елеулі сипаты ретінде және 
«ой жүгірту субъектісін» сана-сезімнің ретті, бірыңғай конфигурациясы ретін-
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дегі тіршілігіне күмән келтіреді. Постмодернистер білімнің жинақталу процесін 
дискурстың әртүрлі топтары жасаған тәжірибе жайлы сансыз көп түсініктердің 
бірі ретінде суреттейді. Олар соңғы пайымдаулардың модернистік сүранысын 
бекіту үшін тәжірибелердің мыкты жиынтығы мен сөз қорын қүрастырды. Со- 
нымен қатар олар артықшылығы жоқ топтардың түсініктерін дискурс пен білім- 
дердің ортасына қарай жылжытатын орталыцсъиздандыру, әлем туралы нақты 
түсінік деп көрсетілетін үғымдардың тарихи қалыптасуын және қарама-қайшы- 
лықтары бар екенін көрсететін деконструкция және білімнің кез келген қүры- 
лымын зерттейтін айырмашылыққа назар аудару сияқты балама эпистемоло- 
гиялық тәжірибелерді үсынады.

Постмодернистік теорияның жалпы феминистік теорияға қосқан басты 
үлесі феминистік теорияның негізгі категориясы туралы сұрақ -  әйел (неме- 
се әйелдер) мәселесі болды. Бүл сүраудың классикалық мәлімдемесі -  Джудит 
Батлердің 1990 жылы жарияланған Gender Trouble («Гендерлік алаңдаушы- 
лық») еңбегі. Батлер әйелге, гендерге және көпшіліктің пікірінше, жыныс, ген
дер мен сексуалдыцтыц арасында байланыс бар екеніне күмән келтіріп, өзінің 
дәлелін әйелдер қозғалысының саяси мәлімдемесінде ашық білдірді. Джудит 
Батлер былай дейді: «Шарасыз әйелдер категориясы деп үғынатын феминизм- 
нің түрақты субъектісіне қатысты касарысқан табандылық осы категорияны 
қабылдауға байланысты көптеген қарсылық тудырары сөзсіз». Шындығында, 
феминизм ішіндегі фрагментация мен феминизмге қатысты парадоксты сая- 
сат, феминизм бойынша, сәйкестік саясатының қажетті шектерін көрсетеді 
(Butler, 1990:4). Батлердің бүл ескертуі феминистік мәселелердің үшінші тол- 
қынымен катар, екінші толқынның позициясына көңіл белуге көмектесті.

Батлер үшін әйелдің санаты гендерді жасайтын процестен, ол «перформа- 
тивтік» деп атайтын процестен туындайды. Оның перформативтікке берген 
анықтамасы сөйлеу әрекеті теориясынан (Butler, 1995:134) шығады, онда пер- 
формативтілік «атау беретін нәрселердің пайда болуына, жүзеге асырылуына 
себеп болатын және өз кезегінде дискурстың күрушы және өндіруші билігін 
анықтайтын дискурстық практика» болып табылады. (Философ Дж.Л. Остин- 
нің сөзінен алынған перформативтіктің классикалық мысалы ретінде соттың 
немесе министрдің: «Ал енді сіздерді ерлі-зайыптылар деп жариялаймын» де
ген сөзін айтсақ болады). Батлер «адамдар бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде 
гендерді байқайды, гендерді мойындау арқылы олар оны қалыптастырады» дей- 
ді. Батлер осындай қайталанатын іс-әрекеттер гендерді, ер мен әйелді сезіну- 
ге қалай алып келетінін түсіндіру үшін Жак Дерриданың итерация қағидасын 
пайдаланып. Bodies That Matter («Мән-мэ.гъшасъ\ бар тән») (1993) еңбегінде си- 
паттап береді. Итеративтік (қайталанушылық) -  бүл белгілер мен символдар- 
дың әртүрлі жағдайда қайталану мүмкіндігі. Мысалы, «Мен сені сүйемін», «Сен 
қүлпырып кетіпсің», «Шыққың келіп тұр ма?». Осындай қайталаулар келісімге 
әкеліп мағыналық өзгерістерге жағдай жасайды. Алайда адамдар өз мүмкіндік- 
терін таңдауға құқылы емес. Фукоға сүйене отырып, Батлер перформативтікті 
дискурстың немесе «регулятивті дискурстың» ұғымын қалыптастырады. Фуко 
үшін дискурс дегеніміз -  әлемдер мен құбылыстарды жүйелі түрде байланысты- 
ратын идеялар, әрекеттер, сенімдер мен мақсаттардың жиынтығы. Осылайша, 
гендерлік тиімділік өзінің тарихы мен мәдениетіне қарай бейімделіп, ер немесе 
әйел сияқты әрекет ету үшін регулятивті дискурстарга бағынады. Перформа- 
тивтікке байланысты итеративті және регулятивті дискурсты ескере отырып, 
жогарыда атап өткен дискурстарды байланыстыратын басты сәйкестік ретінде
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қабылданады. Екі бинарлық қарама-қайшылық көзқарасы бойынша, индивидке 
жынысты тағайындау -  бұл осы тағайындау барысында нені көңілге алуға бо- 
латынын және итерацияның көмегімен нені жасауға болатынын көрсететін ре- 
гулятивті дискурс арюіілы реттелетін нәтиже. Бірақ, Батлердің пікірінше, бала- 
ма түсінік «анықтаушы қызметін атқаратын түпнұсқалық сәйкестіктің орнына, 
гендерлік сәйкестік жеке немесе мәдени тарих ретінде қабылданатын мән-ма- 
ғыналар түрғысында қайта қарастырылуы мүмкін. Мысалы, имитациялар бірі- 
гіп бастапқы және интернационалды гендерлік өзінің «менін» жасайды немесе 
осы қүрылыстың механизмін құрады» (Bathler, 1990:138). Батлердің ойынша, 
адамдар әйел немесе еркек деген ішкі сәйкестік бойынша өмір сүрмейді, одан 
гөрі олар ерлер мен әйелдердің жеке өмірлері мен тарихтағы орындарына байла- 
нысты белгілі бір түсінік қалыптастырады. Бұл мағыналар әрекет ету тәсілдерін 
қалыптастырады және де түлға жан-жағына қараган кезде басқа адамдардың да 
осындай әрекет тәсілдерін қолданатынын байқайды. Осылайша, адамдар ер- 
кектер мен әйелдер тәрізді мәдени іріктелген түсініктерге сәйкес әрекет етуге 
тырысып, басқа адамдарға еліктегендіктен, гендер пайда болады. Бүл идеялар 
адамдардың негізгі гендерлік «мен» идеясын қабылдауын тиімді түрде жүзеге 
асырады. Бірақ Батлер (1990:25) «жыныстың артында гендерлік сәйкестік тұр- 
мағанын, бұл сәйкестік оның нәтижесі болып саналатын «өрнектер» арқылы 
жүзеге асырылатынын» тілге тиек етеді. Қоғамдағы осы сөз тіркестерінің кілті 
гетеросексуалдықты табиғи деп бағалайтын әлеуметтік-мәдени тарихпен ретте- 
леді, бүл өз кезегінде гетеросексуалдылық имитацияға қатысу үшін өзін басқа 
жыныстан өзгеше ету қажеттілігінен туындайды.

Батлер постмодернистік феминизмнің дамуына зор үлес қосты. Бірақ өзге 
ғалымдар Мишель Фуконың идеяларын (Oksala, 2011), әсіресе оның билік, бі- 
лім және дене туралы түсініктерін әйелдерді азат ету жобасына бейімдеп алды. 
Феминистік бейімделу үлгісіне Бартки (1990) мен Бордоның (1993) зерттеулері 
.мысал бола алады. Бартки әйелдердің «өздігінен тағайындалған» жаттығулары 
мен диета-режимдеріне және Бордо әйелдердің тамақтану тәртібінің бұзылуына 
мән береді. Олардың екеуі де әйелге тән қасиеттерді қалыптастыру үшін регуля- 
тивті дискурстар немесе билік/білім режимдерінен қүрылған органдардың мы
салы ретінде қарастырылады.

Бірақ постмодернизмге қатысты феминистік қарым-қатынас та алаңдау- 
шылық туғызады. Көптеген феминистер постмодернизмнің үмтылысы ерек- 
ше деп санайды, сол себепті оны феминистік жобаға енгізуге қайшы келеді 
(Benhabib, 1998). Мүндай алаңдаушылықтың растаушысы -  постмодернизмнің 
қүпия сөздігі, саяси күрес емес, оның академиядағы орналасуы және бүл ака- 
демиялық дискурстағы гегемонистік мәртебенің рефлексивтен тыс үғынылуы 
болып табылады. Сондай-ақ феминистердің көпшілігі постмодернистік мәсе- 
ленің «кінәсіздігіне» күмән келтіреді. Ол, шынымен де, еркін бе, әлде жоғар- 
ғы академиялық тап маргиналданған адамдардың үндеуіне жауап беретін білім 
саясатының бір бөлігі болып табыла ма деген сауал қояды. Хартсок (1990:169) 
бүл алаңдаушылыққа қатысты классикалық мәлімдеме жасады: «Соншалықты 
көп топтар... әлемді, тарихи «прогресс» жайлы сипаттама бере алатын жалпы 
теорияның мүмкіндіктері туралы, «субъектінің» табиғаты туралы сезіктенетін 
маргиналданған басқаларды қайта анықтаумен айналысып жүруі өте күдікті бо
лып көрінеді». «Алаңдаушылықтың тағы бір себебі -  деконструкция мен айыр- 
машылықтың шексіз регресіне постмодернистік акцент жасалуы адамдарды 
өркениеттен, либералистік саясаттан радикалды индивидуализмге жетелейді.
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Мұндай радикалды индивидуализм «әркім... біздің арамыздағы бір адам ерек- 
шеленеді, сәйкесінше, әрбір мәселб немесе дағдарыс бұл тікелей біздің немесе, 
керісінше, менің емес, сендердің мәселелерің» деп қорытынды жасай алады» 
(Р. Collins, 1998:150; Jordan, 1992). Ең алдымен, постмодернистік бетбұрыс фе- 
министік ғалымдарды әлемді «дискурс», «көрініс» және «мәтін» деп қарастыра- 
тын төңсіздіктің, әділөтсіздіктің, қысымның матбриалистігіне және нөоидөалис- 
тік позициясына апарады. Постмодернизм матөриалдық төңсіздікпен байланыс- 
ты үзе отырып, феминизмді өзінің пропзессивті өзгерістеріне деген бейімділігі- 
нен — әрбір әлсумөттік сыни теорияның іргелі жобасынан қалыс калуы мүмкін.

Феминистік әлеуметтану тұрғысынан 
теориялық негіздеу ______

Бүл тарауда феминистік әлеуметтану тцргысынан теоримлык, негіздеу кейбір 
іргелі қағидаларын бекіту мақсатында жоғарыда айтылған феминистік теория 
нүсқаларының айқын немесе айқын емес идеяларының синтезі көрсетілді. Біз 
бүл эффектінің төрт айрықша ерекшелігін анықтадық: білім әлеуметтануы, ко
там моделі, әлеуметтік өзара әрекеттесу қүрылымы және әлеуметтік тәжірибе- 
нін субъективті деңгейіне назар аударуы. Бұл синтез әртүрлі пәндерді, соның 
ішінде әлеуметтану ғылымын негіздеген теорияшылардың классикалық пі- 
кірлеріне сүйенеді (The major influences are Andersen, 2005; J. Benjamin, 1988, 
Bordo, 1993; Butler, 1990, 1993; Chodorow, 1978; P. Collins, 1990, 1998, 2004 
England, 2010; Fenstermaker and West, 2002; Gilligan, 1982; Heilbrun, 1988 
Hennessey and Ingraham, 1997; Ingraham, 1999; Lorde, 1984; MacKinnon, 1989 
Rich, 1976, 1980; Ridgeway, 2011; Dorothy Smith, 1989, 1990a, 1990b, 1999a, 
1999b, 2004a, 2009; and West and Fenstermaker, 1993).

БІЛІМНІҢ феминистік әлеуметтануы

Білімнің феминистік әлеуметтануы адамзат төрт сипаттамамен дәйектеген 
«әлем туралы білім» атаулының барлығын қамтиды: 1) ол әркашан әлеуметтік 
қүрылымда әркелкі орналасқан топтардағы акторлар тұрғысынан жасалады, 
2) сөйтіп, ол толық және объективті емес, әрдайым жартылай және мүдделі бо- 
лады; 3) ол топтар арасында және кейбір жағдайда, топтардағы әрекет етуші- 
лер арасында өнеді және түрленеді; 4) оған әрдайым билік қатынастары, мей- 
лі ол үстемдік етуші немесе бағынышты топтар түрғысынан болсын, эсер ете- 
ді. Бүл білімнің түсінігі «эпистемологияның феминистік нүктесі» деп аталды 
(Harding, 1986). Феминистік әлеуметтану тұрғысынан теориялау білім әлеу- 
меттануынан басталады. Өйткені феминистер әйелдердін көзқарасы тұрғысы- 
нан әлемді сипаттап, талдап, өзгертуге тырысады. Сондай-ақ әйелдер әлеумет- 
тік қатынастардағы бағынышты позицияда жүмыс істеғендіктен, феминистік 
әлеуметтанушылар білімнің өндірістік әлеуеті қоғамдағы барлық өндірісті рет- 
тейтін билік жүйесінің күрамдас бөлігі деп санайды. Феминистік әлеуметтану 
теориясы әлеуметтік білімдер қалыптастырған көзқарас ретінде қысым көрген 
адамдардың, онын ішінде әйелдердің дүниетанымын орнықтырып, әлеуметтік- 
логикалық дискурстағы және әлеуметтік теория шеңберіндегі күштердің тепе- 
теңдіғін өзғертуге тырысады.

Әлеуметтік қоғамды әйелдер түрғысынан зерделеу үшін феминистік әлеу-
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меттанушы теорияшылар әрдайым әйелдердің көзқарасын ескерулері қажет. 
Көзқарас дегеніміз -  әлеуметтік қатынастар туралы жалпы білімді дамытуға 
қауқарлы тарихи ортақ жағдайдағы әлеуметтік ұжымның өнімі. Маркс бас- 
таган феминистер маңызды үш ұжымды -  басшы, қызметкерлер мен әйел- 
дерді анықтады. Қоғамдық өндірістің ерекше қарым-қатынастары оларды 
позициялық топ ретінде қалыптастырады. Тарихи патриархаттық қоғамдағы 
әйелдерге, табы мен нәсіліне қарамастан, әлеуметтік жаңғырту міндеттері 
(бала туу, балаларды тәрбиелеу, үй шаруашылығын жүргізу, тағам дайындау, 
науқастарға күтім, эмоциялық және сексуалдық қызмет көрсету) жүктелді. 
Дегенмен патриархаттық өндірістегі «тап» ретінде әйелдердің кез келген ын- 
тымақтастығы басқа тап конфигурациялары, соның ішінде экономикалык 
тап және нәсілдік таптар сипатында сыналады. Әйелдердің әлсуметтік өнді- 
ріске қатысты бағынышты жағдайдағы нәсілдік, гендерлік, таптық, геосаяси, 
геоәлеуметтік және жыныстық немесе жасқа негізделген теңсіздіктер коали
ция мен оппозициянын біртүтас күрделі жүйесін қалыптастырады. Бүл жүйе 
енді феминистің сипаттамасы мен әйелдердің көзқарасын талдаудың ажыра- 
мас бөлігі болды.

Әртүрлі көзқарастар тобының өнімі ретіндегі білімнің осындай түсінігі әлеу- 
меттанушы теорияшыларға феминизмнің эмансипациялық жобасына пайдалы 
есептер жүргізуге көмектеседі. Кемінде төрт стратегия қолданылады. Олардың 
бірі -  «веб-есептердің», ягни әртүрлі қатысушылардың білімдері туралы дерек- 
тің дүрыстыгын бекітеді (Нагаway, 1988). Екінші стратегия позициясы әлсіз 
субъектілердің немесе топтардың есеп жазбаларына немесе көзқарастарына ба- 
сымдық беруге багытта^іады. Себебі доминанттардың көзқарастары көбірек се- 
нім мен циркуляцияга ие болуы -  биліктің теңсіз қатынастарының негізгі фак
торы. Әлсіздік туралы көзқарасқа басымдық беру феминистік эмансипациялық 
жобаның бір бөлігі болып саналады, сонымен қатар ол әлеуметтік процестерді 
түсіну көзқарасын өзгертіп, негізгі әлеуметтану теорияларына айрыкша ықпал 
етеді. Үшінші стратегия феминистік теорияшыларды рефлексияға және жеке 
тұлга немесе топ үстанымының білімінен әлеуметтану есебін жалпылауга көшү 
кезеңдерін есепке алуды талап етеді, өйткені бүл ауысым билік әрекеті болып 
саналады (Р. Collins, 1990, 1998; Dorothy Smith, 1990a). Төртінші стратегия 
әлеуметтік теорияшылардың өздері айтқан нақты орынды анықтауга, осылайша 
өздерінің біржақтылыгын (осы сөздің барлық магынасында) және оның теория- 
ға әсерін анықтауга арналды.

Төртінші стратегияга сәйкес, біз мүндагы теориялық синтезді жасайтын 
көзқарасымызды айқындауымыз керек. Біз қазіргі Құрама Штаттардагы ака- 
демиялық әлеуметтік галымдардың салыстырмалы түрде артықшылыгы бар 
тап позициясынан, сондай-ақ нәсілдік, жастық және гетерожыныстық тәжі- 
рибеде кездесетін қысым мен жеңілдік векторларының нақты қиылысында 
орналасқан әйелдер көзқарасы тұргысынан зерделейміз. Сонымен қатар біз 
кедейлік пен отаршылдық арқылы қалыптасқан тұргылықты топтардың от- 
басылық мұраларын зерттедік. Қазіргі замангы мәртебеге және отбасылық 
тарихқа араласу біздің мүдделеріміз бен қүндылықтарымызды қалыптасты- 
рады. Бұл жерде ұсынылган синтез қысым теориясының әділетті қоғам тұ- 
жырымдамасын әр адамға фундаменталды қүқық ретінде (шүбәсіз концес
сия немесе сыйақы), яғни азық-түліктің, киім-кешектің материалдық маңыз- 
дылыгынан, баспанадан, денсаулық сақтау мен білім беруден, зорлық-зом- 
былық қорқынышының жоқтыгынан, өз тобы мен индивидуалдық бірегей-
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лігінің ерекшеліктеріне оң баға беруден әлеуметтік игіліктің әділетті үлесін 
талап етуіне мүмкіндік беретін қоғам түрғысында сипаттайды.

Макроәлеуметтік тәртіп

Осы және алдағы екі бөлімде біз лексиканың және концептуализацияның қа- 
лыптасқан әлеуметтану конвенциясы шеңберінде жүмыс істей отырып, таныс- 
тыру рәсімін феминистік әлеуметтану теорияларының көпшілігінің сынына 
үшыраса да макроәлеуметтік, микроәлеуметтік және субъективтік категория- 
лары төңірегінде үйымдастырамыз.

Феминистік әлеуметтанудың макроәлеуметтік тәртіпке деген көзқарасы 
марксистік экономикалық өндіріс түжырымдамасын әлеуметтік өндірістің жал- 
пыға ортақ түжырымдамасына, яғни барлық адамның қоғамдық өмірін өндіруге 
дейін кеңейтуден басталады. Нарыққа арналған тауарлар өндірумен катар, фе- 
министерге арналған әлеуметтік кәсіпке үй шаруашылығының маңызды тауар- 
ларын өндіру, үй жүмысын үйымдастыру сияқты іс-шаралар кіреді; адамның 
ынтасын оятатын және қанағаттандыратын, адамды қүрметтеуге, қолдау көр- 
сетуге, сүйіспеншілік пен өзін-өзі бағалауға деген эмоциялық қажеттіліктері; 
қауымдардың ережелері мен заңдарын жасайтын мемлекет пен дін және жағ- 
дайларға институттанған, қоғамдық анықтамалар беретін саясат, бұқаралық ақ- 
парат құралдары және академиялық дискурс.

Осылайша қалыптасқан және кеңейтілген, топаралық қарым-қатынастардың 
марксистік моделі әлеуметтік үйымның феминистік моделінде сол айқын қал- 
пында қала береді. Әлеуметтік өндірістің осы түрлерінің әрқайсысы бүл қыз- 
метте маңызды ресурстарды бақылайтын доминанттар немесе «қожайындар» 
ретінде әрекет етеді. Өндірістік сектордың әрқайсысындағы өндіріс қожайын- 
дарының қанауы нәтижесінде өз еңбектерінің жемісінен қағылған бағынушылар 
мен «кызметшілердің» жұмысына негізделеді. Біз марксистік теориядан гөрі, 
феминистік теория арқылы өндіріс барысында қожайындар мен қызметшілер 
арасындағы жақын қарым-қатынасты және қызметшінің қоғамдық өміріне қа- 
жетті барлық затпен қамтамасыз етілетінін айқын көре аламыз. Эксплуатация- 
ның өзара тығыз қатынастарында үстемдік мәжбүрлеу ретінде емес, патерна
лизм, яғни «топқа қатысты жағымды сезімдердің топқа қатысты кемсітушілік 
ниеттермен үйлесуі» ретінде көрінуі мүмкін. Патернализмнің екі жағы да астар- 
лы сипатта болып, үстемдік пен бағыныштылық қарым-қатынастарына ықпал 
етпейді (Jackman, 1994:11). Әлеуметтік өндіріс -  тап, гендер, жыныс, нәсіл, жас, 
билік және білімі өте тығыз байланысқан қожайындар мен қызметкерлердің 
қосарлы иерархиясын үйымдастыратын үстемдік пен эксплуатацияның көп өл- 
шемді қүрылымы арқылы жүзеге асырылады.

Қоғамдық өндірістегі стратификацияның осы үлгісі жекелеген институттар- 
дың және әртүрлі, бірақ өзара байланысты рөлдер жүйесінен түратын қоға.мның 
күрылымдык-функционалдық көзқарастарының тікелей сын-пікірін үсынады. 
Феминистік теория бүл кескіннің жалпылама емес екенін, бірак ол қоға.мның 
доминанттарының -  ақ нәсілді еркек, жоғарғы тап және ересектік тәжірибеле- 
рі мен артықшылықтарын бейнелейтінін мәлімдейді. Феминистік зерттеулер 
әйелдердің және басқа да бағынышты жағдайдағы адамдар әлеуметтік өмірді 
бөлінбейтін рөлдердіц қозғалысы ретінде қабылдамайтынын көрсетеді. Оның 
орнына олар рөлдерді теңестіруге, рөлдерге байланысты мүдделер мен бағдар- 
ларды біріктіруге, сондай-ақ осы біріктіру арқылы әлеуметтік институттарды
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үйлестіруге қатысады. Шынында да, үстем таптың өндіріс жағдайына бак^ілау 
жасауының бір көрсеткіші, оның мүшелері мақсатты рөлді бөлу мүмкіндігіне ие 
болуы ықтимал. Бірақ феминистік әлеуметтану бұл жағдайды өмірін және іс- 
әрекеттерін бөле алмайтын акторлардың бағынышты қызметтеріне байланысты 
екеніи атап көрсетеді. Шынында да, егер бұл бағынышты акторлар осыған үқсас 
жолмен бөлінсе, күрделі индустриалды қоғамдағы өндірістің бүкіл жүйесі құл- 
дырайтын еді. Феминистік модельдің қүрылымдық-функционалдық модель- 
ден айырмашылығы әйелдердің біріккен тәжірибелерін күнделікті өмірдің өте 
ұсақ текстурасын шығаратын көптеген басқа «қызметші» топтардың тәжірибе- 
лері үшін жалпылауға болады деп атап көрсетеді. Осындай бағынышты таптар 
үйымдастырылған қоғамдық өмірге ие деген түсінік қүрылымдық-функционал- 
дықтеорияда бейнеленген түсініктен айрықша ерекшеленуі мүмкін, тіпті негізгі 
институттық салаларды бірегейлендіру өзгеше болуы мүмкін. Дегенмен олар- 
дың артықшылыққа ие жақтары қоғамға қажетті және ол қазіргі қалыптасқан 
жағдайлардан, сондай-ақ институттық бөлінген әлемдегі қожайынының өзіне 
деген сенімінен туындайды.

Сонымен қатар феминизм әлеуметтік үстемдік күрылымындағы идеоло- 
гиялық үстемдіктің негізгі рөліне баса назар аударады. Идеология -  қоғамдық 
білім ретінде институттанған және бүкіл қоғамға тиімді түрде таралғаны сон- 
шалықты -  ол барлык әлеуметтік таптар үшін ортақ шындық және әлеуметтік 
өмірге қатысты сенімдер жүйесі болып есептеледі. Осылайша, феминистердің 
«әлеуметтік шындықты қоғамдық білім» деп санайтыны -  жалпыға ортақ мәде- 
ниет, біртіндеп құрылған әлеуметтік өнім емес, бірақ қоғам доминанттарының 
мүдделері мен тәжірибелерінің көрінісі және олардың қоғамдағы билігінің бір- 
ден-бір маңызды көрсеткіші. Бүл көзқарастың дәстүрлі марксистік талдаудан 
айырмашылығы -  феминистер үшін идеологиялық бақылау үстемдіктің негізгі 
процесі, ал дискурс пен білімді иерархиялық бақылау -  қоғамдық үстемдіктің 
басты элемент!.

Макроәлеуметтік тәртіпке қатысты феминистік мәселелердін өзегі -  гендер- 
ді құрылым ретінде макроқұрылымдық модельдеу. Дәл осы қүрылымда қысым 
көрсету тамыр жаяды. Феминистік теорияшылар әйелдердің денелері әлеумет- 
тік өндіріс пен көбеюде манызды ресурс болып саналатыны, демек, ол эксплуата
ция мен бақылау орнына айналатынын айтады. Гендерлік қысым ерлердің мүд- 
делері мен тәжірибелерін бейнелейтін институттанған білімнің идеологиялық 
жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Басқалардын арасында гендерлік идеология 
ерлерді әлеуметтік-мәдени биліктің иегерлері ретінде айқындайды және ерлер- 
ге үстемдік ету қүқығы, әйелдерге әлеуметтік өндірістің барлық өлшемдерінде 
қызмет ету міндетін атқару сияқты рөлдерін бөліп береді. Гендерлік идеология 
әйелдерді ерлердін ынтызарлық нысандары ретінде қалыптастырады, олардың 
әлеуметтік қүндылығы тиісті дене үлгісін жасауы арқылы анықталады. Соны
мен катар гендерлік идеология әйелдердің өндірістік қызметін жүйелі түрде тү- 
зетіп және бұрмалап отырады: 1) олардың кейбірін тривиализациялау арқылы, 
мысалы, үй шаруашылығы жұмысы бойынша; 2) басқа қызмет түрлерін, мыса- 
лы, аналық қызметті танымастай идеализациялау арқылы; 3) тағы бір маңызды 
жұмысты, мысалы, нарықтағы тауар өндірісінде әйелдердін көп және манызды 
үлестерін елеусіз ету. Бұл идеологиялык процестер барлық әлеуметтік үстем- 
діктін макроқүрылымдық өндірісіне қатысты қолданылуы мүмкін.

Капитализм мен патриархат аналитикалықтүрде үстемдіктін түрлі формала- 
ры болып бөлінсе де, көптеген сипаттар бойынша бір-бірін нығайтады. Мысалы,
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мемлекеттік және жекеменшік салаларға өндірісті ұйымдастыру және осы сала- 
ларды реттеу екі үстемдік етуші жүйеге де пайда әкеледі. Капитализм әйелдердің 
жеке сектордағы еңбегі капитал үшін тегін жүмыскердің пайда болуымен үтады, 
сондай-ақ олардың жеке сектор үшін жауапкершілігі бар әйелдерді маргинал 
етеді, бірақ әдетте жалақыны үнемі төмендете отырып, оларды арзан еңбектің 
колайлы көзіне айналдырады. Сонымен қатар патриархат әйел жүмыскерді қа- 
наудан пайда кереді, сондықтан оның ерлерге тәуелді болуына себеп болады. 
Әйелдердің қоғамдық салаға араласуының күрделі болуы -  ондағы бар «жақсы» 
жүмыспен ең бірінші ер адамдарды қамтамасыз ету үшін тиімді. Әйелдердің жү- 
мыс орындарында жыныстық қудалауға ұпіырауы және қоғамдық жерлерде қы- 
сым көру тәжірибесі -  кездейсоқ қүбылыс емес әрі маңызы жоқ микрооқиғалар 
да емес, патриархаттың капитал шекарасын қорғауға көмектесетін билік қарым- 
қатынасының мысалы. Бұл бөліністі қоғамдык және жекеменшіктің «нәсілдік» 
және «жастық», сонымен қатар «гендерлік» аспектілері одан әрі қиындатады.

Микроәлеуметтік тәртіп

Микроинтерактивті деңгейде феминистік әлеуметтану (кейбір микроәлеумет- 
танулық көзқарастар сияқты) объективті жобалар немесе интерсубъективті 
мағына беру арқылы, адамдар бір-бірін қалай есепке алуға баса назар аудара- 
ды. Феминистік әлеуметтану теориясы өзара әрекеттесудің дәстүрлі үлгілері 
(әлеуметтік бихевиористік және әлеуметтік анықтамалық) дем беруші катего- 
риялардың макроқүрылымдағы теңдігі бірлескен жобаларды іздестіруде қалай 
әрекет ететінін немесе қүрылымдық доминанттар тең дәрежедегілермен және 
бағындырушылармен өзара іс-қимылын қалай үйлестіретінін сипаттайды. Бі- 
рақ феминистік теория қүрылымдықтеңсіздіктердің өзара әрекеттесуі кезінде 
әдеттегі үлгілерге Караганда, олардың бірігуінде көптеген басқа да қасиеттер 
бар деп санайды. Бүл әрекет мақсатты емес, әртүрлі қызметтің мәні жасырын 
немесе көрінбейтін, жалпы мағынасы ең ыктимал болып табылатын жалпы- 
лама параметрлерге әрдайым қолжеткізу ашық түрде болмайтынын білдіре- 
ді. Бұл талдау гендерлік және постмодернистік гендерлік түжырымдаманың 
сабақтас тармағы ретінде гендерлік әдебиет әлеуметтануына қосымша аспек- 
тілер ұсынады. Барлық интерактивтік жағдайларда гендерлік қатынас пен 
гендерлік айырмашылықтар түрақты болуы мүмкін. Адамдар өзара қарым-қа- 
тынаста басқа адамдардың жауаптарын күтіп қана қоймай немесе басқаларға 
еліктеу ғана емес, сонымен катар олардың іс-қимылын зерделей отырып, өз 
әрекеттерін түзетеді.

Көптеген негізгі микроәлеуметтану белгілі іс-әрекеттердің сызықтық бағыт- 
тарын көздейтін мақсатқа бағдарланған адамдар үлгісін көрсетеді. Керісінше, 
феминистік зерттеу көрсетіп отырғандай, біріншіден, әйелдер өмірі кездейсоқ- 
тыкка толы, негізгі себептер әйелдердің некеге тұрмауы, күйеулерінің іс-қи- 
мылдары, өмір жоспарына балалардың күтпеген әсерлері, ажырасу, жесірлік 
және әйелдер басым бөлігінін еңбек ақысының төмендігі. Екіншіден, күнделікті 
өмірде әйелдер өз мақсаттарын желілік дәйектілікпен іске асырмайды, өзгелер- 
дің қажеттіліктері мен талаптарына қарай бейімдейді. Бұл тақырып аналар мен 
кыздар арасындағы эмоциялық және реляциялық симбиозды талдайды, яғни 
әйелдермен тығыз қарым-қатынаста болатын әйел топтарының сипаттамалары 
арқылы оқытушылар, медбикелер, хатшылар, тіркеу бөлімшелері және кеңсе кө- 
мекшілері ретінде әдеттегі сабақтарда, сонымен катар аналар, коғам және туыс-
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тық координаторлар сияқты қызмет атқаратын әиелдерді талдауға непзделді. 
Әйелдер іс-әрекеттеріне «жауапты» деп санайтын болсақ, біз оларды енжар эсер 
етушілер деп сипаттамаймыз. Оның орнына, біз оларды өз мақсаттарына ғана 
емес, басқа адамдардың тілектерін, әрекеттерін және талаптарын бақылау, үй- 
лестіру, жеңілдету және салыстыру міндеттеріне бағдарланғандар деп білеміз. 
Микроәлеуметтанудың мақсатқа бағдарланған акторларының қарапайым мо- 
делінің орнына, феминистік зерттеулер өздерінің күнделікті өмірінде басқалар- 
дың іс-әрекет желілеріне жауап беретін және ұзақ мерзімді перспективада олар 
бақылай алмайтын осы жағдайлардың біреуіндегі акторларды көрсетеді.

Қарапайым микроәлеуметтік теория интерактивті жағдайлардағы бірлесіп 
жүмыс жасау мен мағыналық қүрылымға қатысты қысымның соншалықты зор 
болуы акторлардың макроқұрылым туралы ортақ ойларын дамытып, теңдікке 
үмтылуына бағыт береді деп болжайды. Әйелдер мен ерлер арасындағы өзара 
әрекеттесу туралы феминистік зерттеулер бүл идеяға қарсы, өйткені олар әлеу- 
меттік өзара әрекеттер макроқұрылымдық жүйенің эсер ету арқылы кеңінен 
таралғанын алға тартады. Күнделікті түрмыста эйелдер кездейсоқ қауымдас- 
тықтар, кездесулер, неке, отбасы жэне жалдамалы жүмыс арқылы өзара қарым- 
қатынас жасайтын ерлерге қүрылымдық жағынан бағынышты болып көрінеді. 
Әйелдер жеке тұлға ретінде қол жеткізе алатын теңдік немесе үстемдіктің ең 
кең таралған түрі -  гендерлік институт. Ол интерактивті процестің ішіндегі осы 
қүрылымдық үлгі арқылы тиімді эрекет етеді.

Гендерлік теңсіздіктің макроқүрылымдық үлгісі эйелдер мен ерлердің өзара 
іс-эрекеттерімен тығыз байланысты жэне ол тек жобаларды кім ойластырып, кім 
жүзеғе асыратыны туралы еңбектің кең ауқымды бөлінуіне ғана емес, сондай-ақ 
мекенжай мен сөйлесу формаларындағы, көзбе-көз байланыстағы жэне кеңістік 
пен уақытты бақылаудағы бедел мен құрметті айқындайтын процессуалды те- 
тіғіне эсер етеді. Интерактивті жағдайдағы ерекшелік ретінде теңсіздіктің бұл 
болжамы нэсіл мен таптық факторлар феминистік талдау қүрылымына енғен 
кезде күшейе, күрделене түседі.

Әлеуметтік анықтамалар «элеуметтік өзара эрекеттесудеғі негізгі үздіксіз 
жобалардың бірі -  ортақ мағыналарды қүру» деп болжайды. Қатысушылар 
бір-бірін көре отырып, қарым-қатынас жасау арқылы тіл табысып, ортақ ке- 
лісімғе келеді. Феминистердің пікіріише, бүл үйғарым билік пен идеолоғия- 
ның макроқұрылымдары арқылы микро-өзара эрекеттесу жэне ену фактісі 
бойынша бекітілуі керек. Бұл құрылымдар қарым-қатынас жасау эрекеттері 
арқылы мағыналарды қалыптастырады. Ерлер эйелдермен өзара байланыста 
доминант ретінде эйелдердін белсенділігін түсіндіру үшін басқа макродеңғей- 
лерғе жүгініп немесе ашық зерттеу жүргізғеннен ғөрі, ғендерлік идеолоғияның 
макроқүрылымындағы эйелдер белсенділігіне үлкен мэн береді. Өздерінің тэ- 
жірибелерінде бір ғана идеолоғиялық интерпретациялауға үшыраған эйелдер 
диалектикалық шиеленіс жағдайында тұрып, бүл идеолоғияны өмірдің шына- 
йылығына карай бейімдейді. Бүл шиеленістің мағынасы эртүрлі. Әлеуметтік 
зерттеушілер ұзақ уақыт бойы тығыз қарым-қатынас жасайтын субъектілер 
ортақ көзқарастарды немесе ортақ түсіністік жүйесін қалыптастырады деп 
есептейді. Феминистердің зерттеуі ен жақын, ұзақ мерзімді некелік байланыс
та, жоғарыда айтылған себептер бойынша, ерлер мен эйелдердің бір-біріне бө- 
тен болып қала беретінін жэне олар эртүрлі элемде өмір сүріп жатқанын көр- 
сетеді. Бүл «жатсыну» бағынышты эйелге қарағанда, үстемдік етуші ер адамда 
айкынырақ көрінуі мүмкін (Dorothy Smith, 1979).
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Демократиялық этос өзара әрекеттесудің әлеуметтік-анықтамалық және 
әлеуметтік-бихевиористік сипаттамаларын қалыптастырады. Дәстүрлі үлгілер 
адамдардың өзара әрекеттесуге және одан бас тартуға қатысты тең мүмкіндікте- 
рімен таңдау еркіндіктері бар екенін білдіреді. Феминистік зерттеулер -  әйел- 
дер өзара қарым-қатынас жасап, өздерімен ұқсас жағдайларды бастан кешкен 
әйелдермен сөйлесу барысында өмірлік тәжірибелерімен бөлісетін кең мағына- 
лы іс-әрекет шеңберін қамтиды. Оның үстіне, бүл қауымдастықтар тәжірибелік, 
эмоциялық және мағыналық қолдау көрсету арқылы әйелдерді өзіне тарта түсуі 
мүмкін. Алайда әйелдер осы жағдайларды таңдауда еркін құқықка ие емес. Заң, 
интерактивті үстемдік және идеология бүл қоғамдық таңдауды шектейді, кем- 
сітеді де, тіпті әйелдер де өздерінің көркіне күмәнмен қарай бастайды. Мұндай 
жағдайларда қауымдастық еркін және ашық таңдау емес, жасырын, шектелген 
және карым-қатынас пен мағына үшін көзге көрінбейтін аренаға айналады.

Ақыр соңында, өзара әрекеттесу тәжірибесінің феминистік талдауы терең 
психикалык құрылымдар түрғысынан түсіндірілетін ерлер мен әйелдер ара- 
сындағы айырмашылықты атап өтуі мүмкін. Ер адамдарды тәрбиелеу индиви- 
дуализацияны және әйел затынан бас тартуды мадақтайды, сондықтан ерлер 
ерте жасында еркектік артықшылыққа үмтылу оның әйелдік мінез-құлықтар- 
дан алыстауын білдіретінін ұғады. Сол сияқты әйелдер еркектерге және бір-бі- 
ріне қатысты жүктелген міндеттердің бірі -  ерлердің назарын аудару, жасаған 
әрекеттеріне түсінік беру және мақұлдау сияқты өзара әрекеттесу қимылдары 
арқылы бір-бірінің субъективтігін мойындауы екенін ертеден біледі. Бүл мінез- 
құлықтар ерлер мен әйелдер арасындағы өзара әрекеттесуді ғана емес, гендерлік 
топтардағы өзара әрекеттесуді де түсіндіреді. Әйелдер өздерін ауық-ауық бір- 
біріне неғүрлым жауапты және баска адамдардың қажеттіліктері мен тілектерін 
көбірек бақылап отырушы ретінде көрсетеді. Ерлер бөлісу құқығы мен міндет- 
терін сезінуге бейім келеді. Оны олар жеке мақсаттарға қол жеткізу және өзара 
қарым-қатынастың қалыпты сипаты ретінде емес, адамдардың өзгелер алдында- 
ғы жауапкершілігін жомарттық ретінде қарастыру үшін жүзеге асырады.

Субъективтілік

Көптеген әлеуметтану теорияларында әлеуметтік тәжірибенің субъективті дең- 
гейі микроәлеуметтік әрекеттермен (микросубъективтілікпен) не болмаса «мә- 
дениет», немесе «идеология» ретінде макродеңгеймен (макросубъективтілік- 
пен) байланыстырылады (13-тарауды қараңыз). Алайда феминистік әлеуметта- 
ну актордың мақсаттары мен қарым-қатынастарын жекелеп түсіндіруді талап 
етеді. Бүл талап феминистік әлеуметтанудың басым бөлігі сиякты әйелдердің 
өмірін зерттеуден туындайды және оны, жалпы алғанда, бағыныштылардың 
бәрінің өміріне қолдануға да болады. Әйелдер бағынушы ретінде мәдени және 
микроинтеракциялық тұрғыда бекітілген анықтамаларға қайшы келгендіктен, 
өздерінің субъективті тәжірибесінің айрықша екенін түсінеді. Әдетте әлеу- 
меттанушылар микроәлеуметтік тәртіптің субъективті деңгейіне назар аудар- 
ғанда, төрт негізгі мәселеге тоқталады: 1) рөлдерді қабылдау және өзгені тану; 
2) қауымдық нормаларды интернализациялау процесі; 3) өзіндік мәннің әлеу- 
меттік актор ретіндегі табиғаты; 4) күнделікті өмірді түйсіну табиғаты. Бүл бө- 
лімде осы мәселелердің әркайсысы феминистік бағыт бойынша карастырылады.

Субъективтіліктің дәстүрлі әлеуметтану моделі (Мид [9-тарауды караңыз] 
пен Шюцтың теорияларында көрсетілгендей) рөлді кабылдау кезінде әлеумет-
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тік актор өзін-өзі акторға азды-көпті ұқсайтын өзге адамдардың көзімен көру- 
ді үйренеді деп түжырымдайды. Бірақ феминистік әлеуметтану әйелдер әлеу- 
меттену кезінде өздерін ерлердің көзімен көруге үйренетінін дәлелдейді. Тіпті 
олардың әлеуметтенгені соншалықты, өзін-өзі және басқа әйелдерді де еркектік 
көзқараспен қабылдайды. Әйелдердің рөлдерді қабылдау тәжірибесі ерлерден 
ерекше. Жай ғана өздеріне үқсайтын әлеуметтік өзгенің емес, түпнұсқалы өзге- 
нің рөлін қабылдап үйренуге міндеттілік фактісі арқылы қалыптасады. Әйелдер 
үшін ерлер өзге болып саналады және олар әйелдер үшін жүмбақ. Ал ерлер үшін 
өзге -  бірінші кезекте, мәдениетте басым маңыздылыққа ие деп саналатын сапа- 
лык қатынаста өздеріне үқсас ерлер, яғни гендерлік сипат бойынша көрсетіледі. 
Феминистік теория бұл формуланың жеке өмірдегі қысымшылық пен артық- 
шылық векторларының киылысуы арқылы күрделене түсетінін ескереді.

Рөлді қабылдау әдетте актордың қоғамдық өмірін қалыптастыратын мак
ро- және микродеңгейдегі тәжірибелердің бірігуінен саналы түрде жасаған тү- 
жырымы. Өзіне «жалпылама өзгенің» рөлін алу үшін әлеуметтік акторларды 
үйрету арқылы қауымдастық нормаларын түйсінудің шарықтау шегі ретінде 
қарастырылады.

Өзге сөзінің жекеше түрде қолданылуы әдетте микроәлеуметтанушылардың 
осы ойдан шығарылған, жалпылама өзгенің бірден-бір үйлесімді, жүйелі көрінісі 
ретінде қарастыратынын көрсетеді. Бірак феминистердің ойынша, патриархал- 
ды мәдениетте жалпылама өзгелер әйелді өзін «ерлерден кем» немесе «ерлерге 
тең емеспін» деп сезінуге мәжбүрлейтін еркектер басымдығына негізделген ко
там нормаларының жиынтығын білдіреді. Әйел кауымдастықтың үстемдікті дәл 
көрсететін жалпылама өзгенің сезімін қалыптастыруына қарай, өзін-өзі бағалау 
және өзін-өзі тану сезімінің пайда болуына кедергі тудыруы мүмкін. Феминис- 
тік теория адамдардың көпшілігінде бірыңғай жалпылама өзгенің болатынын 
жоққа шығарады. Бағынышты адам үстемдікке ие жалпыланған өзге немесе 
мағыналық жүйе арқылы басқарылатын және «балама» түсініктерді үсынатын, 
басқаларды жалпылайтын «үй топтарында» орналасуы тиіс әлемдер арасында 
өмір сүруі қажет. Жалпылама өзгенің көптеген нүсқаларының болуы -  түлға 
болу немесе өзін-өзі қалыптастырудың күрделілігін түсіну үшін маңызды.

Микроәлеуметтанушылар үсынған анықтамаға сәйкес, әлеуметтік актор 
күнделікті өмірді жеке қызығушылық тұрғысынан көреді. Феминистік әлеумет- 
танушылар әйелдердің деңгейімен шектеліп қалатыны соншалықты -  олар тіпті 
әлемде өз жоспарларын күру мағынасыз және мүмкін емес екенін айтады. Со- 
нымен қатар әйелдер өмір-әлемін өздерінің жеке мүдделеріне сай игеру керек 
екенін сезіне алмайды. Олар өмір-әлемін әртүрлі акторлардың мүдделерін үй- 
лестіретін орын ретінде сезіну үшін ғана әлеуметтенуі мүмкін. Әйелдерде сырт- 
қы кедергілерден босатылған, кеңістіктің нақты салаларын бақылау тәжірибесі 
болмауы мүмкін. Дәл сол сияқты олардың уақытты сезінуі маңызды нәрселер- 
дің басымдығын көрсетпейді. Өйткені олар басқалардың тілек-мүддесін үйлес- 
тіруді өзіне басты максат етіп қояды.

Әйелдер өзі мен өзгенің мүдделерін осылайша назарға ала отырып, жоспар 
қүруы және әрекет етуі; рөлдердің бар балансын қақтығыс, рөлдік бөлініс ретін- 
де емес, әлеуметтік өмірге жауап ретінде қабылдауы мүмкін.

Феминистік әлеуметтанушылар дәстүрлі микроәлеуметтанушылар бол- 
жаған күнделікті өмірдің бірыңғай сана-сезімі жайлы көзқарасын сынға алды. 
Феминистік әлеуметтанушылар әйелдерге күнделікті өмірдің танымдық сти- 
лінің ең кең тараған ерекшелігі -  «екіге бөлінген сана» тән екенін атап өтеді.
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Ол өз басынан өткеріп, одан қорытқан тәжірибесі мен сол тәжірибені сипаттау 
үшін қолданылатын білімнің әлеуметтік типтері арасындағы «ажырау жолы» 
арқылы анықталады (Dorothy Smith, 1979, 1987). Күнделікті өмірдің өзі бағы- 
ііыштылар үшін екі шындыққа бөлінеді; нақты, бастан өткен және қорытылған 
тәжірибе, сонымен катар әлеуметтік типтеу шындықтары. Өз тәжірибесінің 
мәдени тұрғыдан үстемдік етуші ерлердің тәжірибесінен қаншалықты айыр- 
машылыгы барын түсінетін әйелдер ортақ субъективтіліктің ықтималдығына 
күмәнмен қарайды. Патриархалдық уақытпен толық реттелмейтіп биология- 
лык және әлеуметтік тіршілік иелері түрғысынан оларға өмірлік тәжірибе ре- 
тіндегі уакыт пен әлеуметтік міндет ретіндегі уакыт арасындағы демаркация 
көбірек мәлім еді.

Субъективтіліктің феминистік әлеуметтануы алдымен мына сүракты кояр 
еді: 03 тәжірибесі калыптаскаи әлеуметтік тәжірибеге сәйкес болмаған кезде 
адамдар калай тіршілік етеді? Бәз біреулер ол жайлы бас катырмай-ак өмір сүре 
береді; баскалар өз тәжірибесін түсінуі үшін индивидуалды типтерді калыгітас- 
тырады; үшіншілері осындай екіжакты шындыкты кабылдайтын өзгелермен ор- 
так тіл табысуга тырысады; төртіншілері өз тәжірибелерінің шындығын жокка 
шығарады.

Әйелдер субъективтігіне катысты жалпылама түжырымдамалар барлык ба- 
ғыныштылардың субъективтігіне ортакболуы мүмкін: 1) олардың рөлді кабыл- 
дау тәжірибесі биліктегі айырмашылыктарға байланысты жат болып саналатын 
басканың болжамын зерттеу кажеттігін түсінумен күрделенеді; 2) олар тек бір 
ғана жалпылатан өзгемен емес, сондай-ак мыктылардың мәдениетіндеғі де, 
биліғі әлсіз немесе биліғі жок әртүрлі субмәдениеттердегі де көптеғен жалпы- 
ланған өзгелермен байланысты болу керек; 3) оны жүзеғе асыра алатындары 
туралы әсіресе америкалык этос аясында жиі айтылса да, олар өздерін бір мак- 
сатка бағытталған әлеуметтік акторлар ретінде сезінбейді; 4) ең бастысы, олар 
күнделікті өмірде екіге бөлінген санамен өмір сүреді, өздерінің бастан өткізғен 
тәжірибелерімен үстемдік ететін мәдениет тұжырымдамасы арасындағы айыр- 
машылык сезімі -  бұл әлеуметтік шындык.

Біздің талкылауымыз толыкканды субъектіғе, яғни үздіксіз, токтаусыз өзін- 
өзі танып, түйсінуғе кабілетті индивидке (әйел мен ерғе) катысты айтылды. 
Түтас субъекті жайлы тұжырым феминистік теория үшін аса маңызды, өйткені 
дәл осындай субъектінің ғана азапка төзуғе, күндылыкты бағалауға, карсылык 
көрсетуғе немесе барлығын өз калпында кабылдауға карым-кабілеті жетеді. 
Түтас субъект -  әлеуметтік өзғерістердің маңызды агенті. Бірак бізді осындай 
субъектінің каншалыкты толыкканды екені кызыктырады, Жалпылама өзге- 
ні шын мәнінде «өзғе» немесе «бөтен» субъектінің, тек белғілі бір жалпылама 
өзғемен ғана емес, сонымен бірғе осындай көптеғен образдар аркылы кезіге- 
тін субъектініп, санасы екіғе бөлінғен, түлғасы өзғеруғе және дамуға кабілетті 
субъект нәтиже ретінде емес, процесс ретінде карастырылу кажет. Осындай 
түтас болудың орнына баска бөліктерден тұратын «менді» кабылдау тұлғаның 
феминистік теорияларына тән, сонымен катар бүл карсыласумен өзгерістер 
жайлы фе.министік идеялардың түпкі мағынасы. «Менді» колданулары «түтас 
субъектінің немесе сананың» болу мү.мкіндіғіне күмән тудыратын сыни пост- 
модерндік феминизмде (жоғарыда карастырылып өткен) тым бөлшектеніп ке- 
теді. Бірак тұлға, яғни кез келғен «мен» ұдайы өзғерісте болса, ондай жағдайда 
жалпы тұлғаны калай аныктауға болады? Деғенмен постмодернизмді сынға 
алатын фемииистер әйелдердіц күнделікті өмір тәжірибелеріндегі мәлі.мдеме-
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лерге непзделш, жауап кайтарады. Олар «мен ол кезде өзім болмадым» немесе 
«мен осы кезге деиін өзш болмағанмын» деп айткан кезде, өзгеріске ұшыраған
ұракты өзшдік болмысын және осы өзгеріс туралы білетін белгілі бір өзіндік

оолмыс бар екенш меңзейді.

Қорытынды

сминнстш теорияда өиелдер объектілер мен субъектілер. орындаушылар мен майталман- 
д р ретінде көрсетілетш адамның вмірі туралы идеялыкжуйені дамытады. Феминиэмиін тарихы 
әиелдердщ багыныштьиіыгы жойылганша жалгаса береді, әйелдер әрдайым және барлык жерде 
дерлж башнышты. 1700 жылдардын сонына дейін фсминистік жазбалар наразылықтың сыпа- 
иы, 6.рак ж,ғерл, ағысы ретіш.е сакгалып капды. Сол уакығған казіргі і г е  дейін ,^ми„„сйк 
жаз а сыни жүмыстың тегеуршд, толкынына айна.іды. Фсминпстік теорияль.к ілім реформалар 
казЬН Г " ”’  ‘■Расындагы коғамдык ауыткуларга байланысть, әртүрлі снпатта болгатяен, дел 
казфг, түста, жаңа консервативті алеуметтж урдістерге карамастан. кен канат жайьш келеді.

леумеггаііудың курамдас бөлігі бола тура, фсминистік теория 1970 жылдарга дейін пэннік 
жетекш. тулгаларь. ер адамдар болтандыктав, солардын казге ілмеуі салдарынан даму сатысын 
да кенжелеп к^дь,. ,970 жмлдардан бастая алеуметтануда айелдер саимнын артуы L „ e  аГ еі

” “ р" ~

I T  «асшыльжка алады: Ал ейелдер туралы не деуш 6о-
лады. Н е л ,^ е н  еиелдердщ жагдайы ош нйай?  Біз алеуметтік елемді қалай езгертт. т ркей- 
те аламыз^ Әиелдер арасындаш  айырмашылықтар туралы не деуге бо.гады? Осы суракгарға 
жауаптар феминнстж теорияяың әртурлілігін тудьтрады. Бул тарау феминистік тсорияның төрт 
епэп толтасуын корсету уипн осы артурлілікті талдайды. Гендерлік айырмашылык теорияла- 

ры аиелдердш жагдаиы ерлерджшен срекше екенін көрсетеді, бул айырмашыльжты болмыстын 
екі ерекше тур, әиел мен ер немесе институттык рөлдер мен алеу.меттік езара өрекеттесудік не 
болмаса аиелдщ .баскалар, ретіндегі онто.логаялык табигаты негізінде тусіндіреді. Гендерлік 
теназдж теориялары, аеіресе лнбералдь, феминистер айелдердін тендік жолында іртелі kZ , k- 
ка умтылуына ерекше назар аударады жене сексизм калыптастырган тенсіздік курылымдарын 
сипаттаиды. Гендерлік кысь,м теорнялары фемннистік психоаналитнкальж теория мен ради- 
калды феминизмді қамтиды. Біріншісі айелдердің кысымға утырауын ерлердін устемдікке де
ген психикалык талнынысынын психоаналитикалык синаттамалары негізінде, екіншісі ерлер- 
л аиелдерд, багындыру ушш зорлык-зомбыльж колдапу мумкіншілігі негізінде тусіндіреді 
Күрылымдьж канау теориялары социалистік феминизм мен езара киылысу теориясын кам- 
тиды, социалиспк феминизм канаушылыкты өлеуметтік өндіріспен кайта өндірісті бакылау- 
га агы^алган патриархалдык жене капиталистік әрекеттерден туы.ідайтын кубылыс турінде 
сииаттаиды; өзара киылысу теориясы таптыи. нәсілдін, жыныстын, аффективті ұнатудын жене 
емір суру төжгрнбесшщ жаһандык орналасуынын. топтык көзкарастардыи жене әйелдер ара- 
сыіідағы қарым-қатынас салдарын қадағалайды.

Феминистік теория стандартты елеуметтану теорияларыи кайта караудын негізі ретінде 
бес манызды ои үсынады. Бфмшіден, елеуметтану теориясынын тажірибесі барлык білімніи 
үрмалау сипатын, накты әлеуметтж жетілген білімдіні, сондай-ақ білімнін калыптасу нөтиже- 

сшдеі I билжтін кызметш мойындайтыи білім елеуметгануына негі.зделуі керек. Екіншіден, мак- 
роәлеуметтж курылымдар өз мүдделері ушін әрекет ететін доминанттармен бакыланатын жөне 
доминанттын идеологияльж енбегі тіиті ездері ушіи кезге ілінбейтін жене багаланбайтын багы-
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ныштылар арқылы орындалады. Доминанттар қоғамның өнімді жұмысын реттеп, бақылап оты- 
рады. Оның ішіндс тек экономикалық өндірісті ғана емес, сондай-ақ қайта өндіру саласындағы 
әйелдердің әлеуметтік жұмысын қоса бақылайды. Үшіншіден, қоғамдағы микроиндустриалдық 
процестер -  үстем-баганышты тарап келісімдерінің күшіне енуі, бұл процесс мықты актор- 
лар және бағынышты акторлар тұргысынан әртүрлі түсіндіріледі. Төртіншідеи, бүл жағдайлар 
әйелдер субъективтігінде патриархалдық идеология мен әйелдер өмірінің өзекті мәселелерінің 
тәжірибесін салыстыруга байланысты жарық бойымен бифуркацияланған сананы қалыптасты- 
рады. Бесіншіден, әйелдер үшін айтылған сөздер барлық бағыныштыларға бірдей болмаса да, 
сол мағыналы формада қолданылады.

Ескертпелер
1. Бүл тарау, ең алдымен, осы халықаралық күш-жігердің агылшын тіліне қосқан үлесіне негіз- 

делді.

2. Гендер сөзі XIV ғасырдың басында пайда болды, ол кезде бұл сөз әсіресе грамматиканы тал- 
кылауда, жыныстык сипатты айқындау тұрғысында пайдаланылды (зат есім -  еркек немесе 
әйел деп түсінгеніне қарай). Гегідер кейбір мағынада жыныс пен өзара алмастыруға келетін 
негізде 1900 жылдардағы ерте әлеуметтану еңбектерінде жиі колданылды. Биологиялык 
белгіленген атрибуттар мен әлеуметтік жаттанды мінез-құлық арасындағы айырмашылық- 
тардың бірінші феминистік әлеуметтану тұжырымдамасын Шарлотта Перкинс Гилман 1898 
жылы шыққан Women and Economics («Әйелдер және экономика») атты классикалық еңбе- 
гінде үсыиған еді. Ол жерде біз казір гендер деп түсінетін ұгымға сілтеме жасау үшін шама- 
дан тыс жыныстык, айырмашьтық түжырымдамасын жасады.

3. Кейбір өзге классификациялық жүйелер (Chafetz (1988); Clough (1994); Glennon (1979); 
Jaggar (1983); Jaggar and Rothenberg (1984); Kirk and Okazawa-Rey (1998); Lengermann and 
Wallace (1985); Snitow, Stansell and Thompson (1983); Sokoloff (1980); Tong (1998) бүрыннан 
бар. Окырмандар мүнда үсынылған идеалды типтің тепе-теңдігі немесе күшеюі үшін осы жү- 
мыстарга жүгіне алады. Бәрін қосқанда, бүл еңбектер феминистік теорияның ұзын тізімін 
күрайды, оның ішінде: кара феминизм, консерватизм, экспрессионизм, экофемииизм, экзис
тенциализм, жаһандық инструментализм, лесбиян феминизм!, либерализм, марксизм, поля- 
ризм, психоаналитикалық феминизм, радикализм, сепаратизм, социализм жэне синтетизм. 
БІЗДІҢ ТИ1ІОЛОГИЯМЫЗ осы теориялардыц көпшілігін жинақтауға тырысады, бірақ әрдайым 
осы нақты белгілер аркылы аныкталғандай емес.

4. Еуропалық феминистердің лакандык психоаналитикалық теорияны қолдануы жоғарыда ай- 
тылган «Жыныстық айырмашылык теориялары» бөлімінде талқыланды, бүл бөлім психо- 
аналнтикалык теорияиыц тагы бір тармагын -  объектілі қарым-қатынас теориясын және 
оны америкалык феминистердің тәжірибеде қолдану ерекшеліктерін қарастырады.

5. Кейбір неомарксистер, әсіресе сыпшыл теорияшылар идеологияның түсіндірмелі мәнін қай- 
та бағалады (8-тарауды қараңыз).
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Тарау мазмұны
Микро- жэне макроинтеграция 
Агентгік-құрьшымдық интеграция
Агенттік-кұрылымдық жэне микро-макробайланыстар: басты айырмашылықтар

Бұл тарауда XX ғасырдың аяғындағы әлеуметтану теориясындағы жетекші 
екі бағыт талданады. Біріншіден, әлеуметтанудың Құрама Штаттардағы 
1980 жылдардан қазірге дейін жалғасып келе жатқан қарқынды дамуын 
қарастырамыз (алайда оның маңызды алғышарттары болды). Бұл, ең алды- 

мен, микро- және макробайланыстарға қызығушылықтың артуына байланысты 
(Barnes, 2001; J. Turner, 2007b; Turner and Boyns, 2001). Әрі қарай Еуропа әлеу- 
меттану теориясында кеңінен қатар дамыған агенттік пен құрылым арасындағы 
өзара байланысқа қызығуіііылықтың өсуін талқылаймыз. Америкалық ғалым- 
дардың микро- және макроинтеграциялар және еуропалық зерттеушілердің 
агенттік пен құрылымға арналған еңбектері арасында ұқсастықтары да, сондай- 
ақ елеулі айырмашылықтары да бар.

Бұл тарауда көрсетілген теорияларды метатеориялык, жұмыс үлгілері деп 
басқаша сипаттауға болады. Теорияшылар әлеуметтік әлемді өздерінің зерттеу 
пәні ретінде қабылдаса да, метатеорияшылар әлеуметтану теориясының негізін 
қалайтын құрылымды жүйелі зерделеуге қатысады (Ritzer, 1991b, Ritzer, Zhao 
and Murphy, 2001; Zhao, 2005, 2001). Метатеориялар теориялар жүйесін қүрас- 
тыру үшін әртүрлі теорияларды (мысалы, макробағытталған теориялар немесе 
микробағытталған теорияларды) түтас қамтып, біріктіруге тырысады.* Микро- 
макро- және агенттік-қүрылымдық әдебиеттерді теориялық синтездің үлгілері 
ретінде карастыруға болады, осылайша олар осы кітаптың II бөлімінде берілген 
әртүрлі көзқарастарды қамтитын теориялық синтезге қарай бағытталған кең 
өрісті қозғалыстың бөліктері ретінде талданады.

Микро- жэне макроинтеграция

Микро- жэне макроэкстремизм
Казірғі америкалық әлеуметтану теориясындағы ең ірі жікке бөлінудің бірі -  
полярлық микроскопиялық және макроскопиялық^ теориялар (және теория
шылар) арасындағы, сондай-ақ одан да маңыздысы -  әлеуметтану теорияларын 
тусіндірушілер арасындағы конфликтілер (Archer, 1982). Осындай экстремалды 
теориялар жәие олардың анықтамалары әдеттеғідей микро- және макротеория- 
лар, жалпы мағынада әлеуметтану теориясындағы жанжал мен ретсіздік ара- 
сындағы үлкен алшақтықты күшейтеді (Gouldner, 1970; Warded жэне Turner, 
1986a; Wiley, 1985).

Бүл кітаптың бірінші бөлімінде қарастырылған (Маркс, Дюркгейм, Вебер, 
Зиммель) классикалық әлеуметтану теорияшыларын микро-макроэкстремис-
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тер деп түсіндіруге (көпшілігі солай істеді) болар еді, бірақ ең орынды және осы 
бөлімде бағдар беретін көзқарастардың бірі — олардың микро- және макродеңгей- 
лерді байланыстырумен айналысуы (Moscovici, 1993). Марксті капиталистік қо- 
ғамның жеке жұмысшыларды (және капиталистерге) мәжбүрлі шеттетуі қызық- 
тырды деп санауға болады. Ал Веберді формалды рационалды қоғамның қатаң 
қыспағындағы индивидтің қиын жағдайы толғандырды. Зиммель болса негізінен 
объективті (макро-) және субъективті (немесе дара, микро-) мәдениеттердің ара- 
сындагы қатынастарды зерттеді. Дюркгеймді макродеңгейлік әлеуметтік факті- 
лердің индивидтер мен индивидуалды мінез-құлыққа (мысалы, суицид) әсері 
алаңдатты. Егер біз әлеуметтану теориясы классиктерінің осындай сипаттамасын 
қабылдасақ, онда өткен ғасырдағы америкалық әлеуметтану теориясының едәуір 
бөлігі микро-макробайланысқа деген ісызығушылықты жоғалтты және микро
макропозиция лардың поляризациясымен, яғни микро- немесе макродецғейғе 
жоғары мән, мацыз беретін теорияшылар мен теориялардың басымдығымен си- 
патталады. Макро-экстремистік жағында жанжал теориясы, құрылымдық функ
ционализм және неомарксистік теорияның кейбір түрлері (әсіресе экономикалық 
детерминизм) болды. Микро-экстремистік жақта символдық интеракционизм, 
этноәдіснама, айырбас және рационалды таңдау теориялары болды.

XX ғасырдағы аса елеулі теориялардың ішінде Парсонстың «мәдени детер- 
минизмін»^ (1966); императивті үйлестірілғен ассоциацияларды қарастырған 
Дарендорфтың конфликт теориясын (1959); «Мен -  қүрылымдық детерминис- 
шімін» деп жариялаған Питер Блаудың макроструктурализмін (1977а:х) атап 
көрсетуғе болады. Макроқүрылымдық «экстремизмнің» басқа да қайнар көзі 
бар (Rubinstein, 1986), оның ішінде Уайт, Борман және Брейғер (1976) секіл- 
ді желілік теориясы өкілдерінің, Дункан мен Шнор секілді (1959) экологтер- 
дің, Мэйхью (1980) секілді структуралистердің түжырымдамалары. Әрбір адам 
Мэйхью позициясының максимализмінен асып түсе алмас, ол: «Құрылымдық 
әлеуметтануда талдаудыц бірліғі ешбір жавдайда индивид болмайды, әрқашан 
әлеуметтік желі болады», -  дейді (1980:349).

Микро-экстремистік түрғыда символдық интеракционизмге жататын бір- 
шама теорияларды және Блумердың идеясын (1969а) қарастыруға болады. 
Блумер символ икал ық интеракционизмді микродеңғейлі қүбылыстарға толы- 
ғымен іііоғырланған әлеуметтану теориясы ретінде анықтап, көбінесе дәл осы 
қүрылымдық функционализмді ойда үстаған (9-тарауды қарацыз, онда Блумер 
көзқарастарының мүлдем басқа түсіндірмесі беріледі). Экстремистік микропо- 
зицияның тағы бір аса айқын мысалын Джордж Хоманстың (1974) айырбас тео- 
риясынан табамыз. Хоманс қүрылымдық функционализмнің баламасын іздеп, 
оны Скиннердің бихевиоризмінің аса радикалды микробағытынан тапты. Сон- 
дай-ақ оған акторлардың күнделікті іс-әрекетіне көңіл бөлетін этноәдіснама жа- 
тады. Гарфинкель (1967) қүрылымдықфункционализмнін макротәсілдері және 
оныц әрекет етуші акторларды «мінеуші меңіреулерге» айналдыру беталысын 
жақтырмаған. Шефф (2007) «микроәлеуметтану» мысалына неғүрлым жалпы 
оқиғаларды келтіреді.

Микро- және макроинтеграциялануға бет алу

Микро-макроэкстремизм XX ғасырдағы әлеуметтану теориясының басым бө- 
лігін сипаттаса да, 1980 жылдардан бастап көбінесе америкалық әлеуметтануда 
микро- және макрошектен шығудан алшақ және басты назарды микро- және
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макротеориялардыц жэне әлеуметтік талдау деңгейлерінің интеграциясына 
(немесе синтезіне, байланысына) белу қажет деген үлкен келісімге бет алды. 
Шын мәнісінде, бұл 1970 жылдарға тән көзқарасқа қарағанда үлкен өзгерістерді 
көрсетеді. Ол кезде Кемени былай түжырымдаған: «Мұндай айырмашылыққа аз 
көңіл бөлінгені соншалық -  «микро-» және «макро-» терминдері әлеуметтану 
саласында жазылған еңбектерде тіпті кездеспейді» (Kemeny, 1976:731). Бүл түр- 
ғыда америкалық әлеуметтану теорияшылары өздеріне дейінгі классиктерінің 
теориялық болжамын дамытты деп айтуға болады.

1980 және 1990 жылдары елеулі оқиғалар болғанымен, ерте кезеңгі еңбек- 
терде микро-макробайланыс мәселесі тікелей қозғалған. Мысалы, 1960 жыл- 
дардың ортасында Хельмут Вагнер (1964) кіші және зор ауқымды теориялар- 
дың өзара байланысын зерттеген. Сол онжылдықтың соңында Уолтер Уоллес 
(1969) микро-макроконтинуумды зерделеді, алайда оиың талдауында бүл сүрақ 
екінші орынға ығыстырылып, әлеуметтану теориясының базалық таксономия- 
сына «кедергінің» бірі ретінде ғана қарастырылды. 1970 жылдардың ортасында 
Кемени (1976) микроның макродеңгейден айырмашылығына, сондай-ақ олар- 
дың өзара байланысу тәсілдеріне көп көңіл бөлуге шақырды.

Бірақ нақ 1980 жылдары біз микро- және макробайланыс мәселесіне арнал- 
ган еңбектердің саны көбейіп жатқанына куә болдық. Рэндалл Коллинздың тү- 
жырымдауынша, бүл тақырып «жақын арада теориялық дамудыц елеулі саласы 
болатын түрі бар» (1986а:1350). Эйзенштадт пен Хелле өздерінің екі томдық 
еңбегінің кіріспесінде «микро- және макротеориялардың қарама-қарсы келуі -  
өткен іс» деп қорытынды жасады (Неііе and Eisenstadt, 1985b:3). Екі томның бір 
кітабы макротеорияға (Eisenstadt and Helle, 1985a), ал екіншісі микротеорияға 
(Eisenstadt and Helle, 1985a) арналған. Сол сияқты Мюнх пен Смелзер де өзде- 
рінің Micro-MacroLink («Микро-Макробайланыс») (Alexanderetal, 1987) анто- 
логиясындағы қорытындыда мынадай мәлімдеме жасаған: «Бір деңгей екіншіге 
Караганда іргелі болып келеді деп түжырымдағандар... қате деп қарастырылуы 
тиіс. Шын мәнінде, бүл кітапқа үлес қосқандардың барлығы микро- және мак- 
родеңгейлердің өзара байланысын дөп басып айтқан» (Alexanderetal, 1987:385).

Микро-макроинтеграциясына байланысты еңбектердің негізгі екі бағыты 
бар. Жеке ғалымдар микро- мен макротеорияларъш біріктіруге үмтылса, баска- 
лары әлеуметтік талдаудың микро- және иащюлецгейлерінің өзара байланысы 
зерттеу пәні болатын теорияны жазумен айналысуда (Alford and Friedl and, 1985; 
Edel, 1959). Мысалы, жогарыда біз Эйзенштадт пен Хелле (Helle and Eisenstadt, 
1985b:3) микро-, макротеориялардыц арасындағы конфронтациясы артта калга
ны жайлы айткан сөздерін келтірдік, ал Мюнх пен Смелзер (Munch and Smelser, 
1987:385) микро- немесе макродеңгейлер арасында негізгісін тандау кажеттілі- 
гі туралы ұксас тұжырымға келді. Макро- (мысалы, күрылымдык функциона
лизм) және микротеорияларды (мысалы, символикалык интеракционизмді) 
интеграциялау әрекеті мен әлеуметтік талдаудың макро- (мысалы, әлеуметтік 
күрылым) және микродеңгейлерінің (мысалы, тұлғаны) өзара катынасын зерт- 
тейтін теорияны күру үмтылысының арасында елеулі айырмашылыктар бар 
(for an example of the latter, see Summers-Effler, 2002).“*

Осындай жалпы кіріспені ескере отырып, біз микро- және макроинтеграция- 
сының бірнеше мысалдарына жүгінетін боламыз. Кітаптың а.тдыңғы тараула- 
рында микро- және макротеорияларды біріктіру әрекеттерін біршама карасты- 
рып өттік. Төмендегі мысалдар да әлеуметтік талдаудың микро- және макро- 
д.ецгейлерінің интеграциясы жайлы түсінік береді.
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Микро- және макроинтеграцияның мысалдары

тарау Джордж Ритцер-
йен, соның ішінде интегоаллы п саласыіідағы жетістіктері-
ралы көзкарасынан басталады “ икро-макробайланыс мәселелері ту-

Цер*Гк™ кара^%Гар"^^^^^^^^ -кро-макробайла„ь.ска деген Рид-
мен Джордж Гурвич (Gurvitsh. 1964^ВоізТгтГп"
ның әсершен қалыптасқанын айта кеткен жөн шьіғармашылықтары-
Т1К әлемді микродан макроға дейіи көтерілетін тл пікіршше, әлеумет-
нең» деңгейлер (Смелзер fSmelser 1QQ7i^ тәртште көрсетілгеи «көлде- 
иан зерттеуге боладьг: тұргысы-
тік тап, әлеуметтік куоылыГГ. Формалар, топтық құрылымдар, әлеумет- 
осы иерархияны толықтыру үшін ГурвичТ-гік^ кұрылымдар. Сонымен қатар 
нады. Олар аса Ұсы-
факторлар, үйымдар) басталып аса rv6-KP • (мысалы, экологиялық
сініктер мен құндылықтар, ұжымдьіқ сана)'^^ТаХы Ұ^ьімдық тү-

— ™ р »  , *

ра Гурвичтің ид^ларырш бойынша еңбегі ішіна-
Т1ЛІГІН насихаттаған. Ол жеке ойла^ vtil модель қүру қажет-
ретін микро-макроконтинуумнан ГГупни әлем-жүйелерге дейіи жү-
(13.1-сызба). BepLen к о 7 г ш у у ^ ^ ^ ^  басталаді,
дарсекілдіматериалдықубылыстапляғі г ^ ^^Р°*^Ратиялық қүрылым- 
(13.2-сызба) секілді материа.лдь7емес норма.чар мен қүндылықтар
обьективхі-субьек^ивті ко“
коитинуумды айқастырады, бірақ нәтижегінлр секілді, Ритцер бүл екі-
деңгейлерінен гөрі, басқарылмалы төрт деңгейі ған7т коптеген

" м и к Г " ”  ̂ негізгі 13.3-сызбада
субъективтГГонтивд^^^^ ^тцердің „ікірі «олардь, объективті-
Барлық микро-, сондай-ак мяғгпп • ^ болмайды» дегенге саяды.
ті пемесе субъективті. Оман әдеуметтік қүбылыстар объектив-
талдаудын негізгі төрт денгейі бар, өлеуГотанушГлТ^^^
диа^зектикалык өзара байланысты з е р т т е у л Т ^  мТ
аукымды материалдық қүбылыстаплт і к-яіи ^ акро-объективті деңгей
ЛОГИЯ. Макро-субъективті деңгей ^рмалар”ме“ І Г ұнТ ы ™ Т ™ "
материалдықемес күбылыстарды кам̂ тилк, Мм секілді ауқымды
ТІЛ1К әрекет пен өзара әрекеттесү үлгілепі гм ^̂ Р̂ -̂ ^̂ І̂̂ ^̂ лерде микрообъектив-
қатысты болса, ал микросүбъектаяті л ’ ^ кішігірш объективті болмысқа
тастыратын кішігіріГакы^оГпп әлеуметтік шындықты ка.тып-
әрбіріиің өзіндік орны бар алайдТ!̂ )!̂ я̂ ^̂ ^̂ ^̂ ” аиналысады. Бүл төрт деңгейдің 
ішіндегі диалектикалык ба^анысы асГмадьвдьГ'''™  өз

риканы сипэтСТаһшадык креда-^к
енбегшде (Ritzer, 1995; see also R. Manning 20001 инт"'”'"
багызть, колданаззы. Со„дай-ак ол Ч. Райт Миллстын (С
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13.1-СЫЗБА •  Микроскопиялық-макроскопиялық континуумда анықталған 
кейбір негізгі нүктелер
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13.2-СЫЗБА •  Объективті-субъективті континуумда анықталған кейбір аралас 
типтер
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13.3-СЫЗБА •  Ритцердің әлеуметтік талдауының негізгі деңгейлері

МАКРОСКОПИЯЛЫҚ

ОБЪЕКТИВТІ

I. М акрообъективті

М ы салдар -  қоғам, заң, 
бю рократия, сәулет, 
технология 
ж ән е  тіл

I. М икрообъективті

М ы салдар -  м інез-құлы қ, 
іс-әрекет ж ән е  
ө зар а  әрекеттесу

II. М акрообъективті

М ы салдар -  м әдениет, 
н о р м ал ар  мен 
құнды лы қтар

IV. М икросубъективті

М ы салдар -  қабылдау, 
наны м дар; ш ы нды қты ң 
әлеуметтік құры лы сы ны ң 
әртүрлі қы рлары

СУБЪЕКТИВТІ

МИКРОСКОПИЯЛЫҚ

Note that this is a "snapshot" in time. It is embedded in an ongoing historical process.
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ДЖЕФФРИ С. АЛЕКСАНДЕР
Б И О Г Р А Ф И Я Л Ы Қ  Ш О Л У

көрсетер)
дығымды

Мені жас кезімнен әлеуметтік әрекет пен әлеуметтік тәр- 
тіптің мәселелері, осы мәселелерді шешу жолын табу 
мүмкіндіктері толғандырды, сол үшін бір жақты ойлаудан 
алшақ болдым. Демократиялық қоғамдағы идеологиялық 
ағымдар ретінде өмірлік маңызы бар шиеленіскен дихо- 
томиялар теориялық жағынан оң шешілетініне әрдайым 
сендім.

Менің теориялық көзқарасым алғаш рет 1960 жылдар- 
дың аяғы мен 1970 жылдардың басында қалыптасты, 
ол кезде Гарвард колледжінің студент! және Берклиде- 
гі Калифорния университетінің аспиранты болып жүріп 
студенттік наразылық қозғалыстарына қатысқан бола- 
тынмын. Жаңа солшыл марксизм өрескел марксизмнің 
экономизмін басып озу үшін күрделі қадамға барды, 
өйткені ол акторды тарихқа қайта енгізуге тырысты. Ол 
материалдық қүрылымдардың мәдениетке, тұлғаға және 
күнделікті өмірге өзара сіңуін сипаттағандықтан, жаңа 
солшыл марксизм (оның жақсы не жаман жағын уақыт 

-ғы лыми мансабымның бастауы болған теориялық синтез бойынша алғашқы дайын- 
қамтамасыз етті.

1970 жылдардың басында көбіне саяси және эмпирикалық себептерге байланысты жаңа сол
шыл марксизмге көңілім толмай жүрді. Оның сектанттық пен зорлыққа бет бұрысы мені қорқыт- 
ты әрі көңіл күйімді түсірді, ал Уотергейт дағдарысы Американың өзін сынай алатын қабілетін 
көрсетті. Мен капиталистік демократиялық қоғам марксистік ойдың жаңа солшыл нұсқасының 
аясында да қарастырылмайтын қосылу, плюрализм мен реформалар үшін мүмкіндіктер үсына- 
ды деп шештім. Дегенмен марксистік тәсілден синтезге кетуімнің әлдеқайда абстрактілі теория- 
лык, себептері де болды. Классикалық және қазіргі теориямен толыққанды айналысуыма орай, 
осындай синтезге әрекет пен тәртіптің орталық категорияларын ашып көрсету арқылы емес, 
көбінесе психоаналитикалық марксизм, мәдени марксизм, феноменологиялық марксизмдер 
арқылы қол жетті деген шешімге келдім. Шын мәнінде сана-сезім, іс-әрекет, қауымдастык, пен 
мәдениет неомарксистік категориялары -  жұмбақ қара жәшік. Бұл мені жаңа солшыл марксизм 
негіздеген теориялық ресурстарды қамтамасыз ететін дәстүрлерге жетелеп әкелді. Аспиранттық 
зерттеуіме Роберт Белла мен Нил Смелзер жетекшілік етіп, жолым болды. Олардың мәдениет, 
әлеуметтік құрылым және әлеуметтану теориясы туралы идеялары мен үшін ұмытылмас эсер 
қалдырып, әлі күнге дейін рухани азық болып келеді.

Мен Theoretical Logic in Sociology («Әлеуметтанудағы теориялық логика») (1982-1983) атты ең- 
бекте көп күш жұмсаған зерттеуімнің нәтижесін жарияладым. Бұл көп томдық жұмыстың идея- 
сы 1972 жылы Толкотт Парсонстың The structure of socialaction («Әлеуметтік іс-әрекеттердің құ- 
рылымы») атты ерекше еңбегімен танысқаннан кейін туындады. Бұл еңбек марксизм мәселе- 
лерін жаңа қырынан көруге мүмкіндік берді. Кейінірек Белл, Смелзер және Лев Лоуэнтальдың 
жетекшілігімен осы жаңа құрылымды ескеріп, классикалық және қазіргі теорияларды пайдала- 
на отырып еңбек еттім.

«Әлеуметтанудагы теориялық логика» еңбегімдегі мақсатым Маркс елемеген мәдениеттің 
ауқымды теорияларын Дюркгейм мен Вебер қамтығанын, сондай-ақ Вебердің алғашқы нағыз 
әлеуметтану синтезін құрастырғанын көрсету болды. Алайда мен «Дюркгейм ақыр аяғында 
идеалистік бағытта жылжыды, Вебер заманауи қоғамға қатысты механистік көзқарасты қалып- 
тастырды» деген шешімге келдім.

Менің ойымша, Парсонстың еңбегін функциялық бағыттағы теория емес, синтез бойынша за
манауи жұмыс деп қарастырған жөн. Дегенмен Парсонс та теориясын аса шартты жэне норма- 
ТИВТІК деңгейде қалдырып, шынайы синтез жасай алмады.
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/Twenty Lectures: Sociological Theory since World War It («Жиырма дәріс: Екінші дүниежүзілік со
тые кезіндегі әлеуметтану теориясы») (1987b) аталатын еңбекте постпарсонстық әлеуметтанудағы 
жанжалдар мен тәртіптер, микро- және макротәсілдер, құрылымдық және мәдени көзқарастар 
арасындағы бөліністің нәтижелі болмағанын айттым. Бүндай топтастырулар әрдайым шырмалып 
жүретін тәртіп пен жанжалдың жалғасып келе жатқан ойыны және қоғамның дихотомиялық өл- 
шемдері секілді негізгі әлеуметтік процестерді жасырып отырды.

Тығырыққа тірелген мұндай мәселелерге жауапты Парсонстыңалғашқы еңбектерінен (Alexander 
and Colomy, 1990) және ертедегі классиктерден іздеу керектігін айттым. Әйткенмен, теорияны 
жаңа, «постпарсонстық» фазаға жылжытуға тырысқанымда, классикалық және қазіргі теория- 
ның аясынан алшақ кетуге тырыстым. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің өзіме 
жақын департаментінде, феноменологтердің күшті тобымен, әсіресе Гарольд Гарфинкельмен 
кездесуім жаңа зерттеулерге қызығушылығымды оятты. Әлі де ең маңызды теориялық еңбегім 
деп есептейтін Actionand Its Environments («Іс-әрекет және оның қоршаған ортасы») (1987а) кіта- 
бымда микро-макробайланыстың жаңа артикуляциясына арналған өрісті жоспардың бағдарын 
жасадым.

Сонымен бірге жаңа мәдениет теориясын құрастыруға назар аудардым. Клиффорд Гирцті ерте 
кезде оқығандықтан, әлеуметтік ғылымдағы мәдениетке деген дәстүрлі көзқарас тым шектеулі 
болғанына көзім жетті. Сол кезден бері менің тәсіліме семиотика, герменевтика және постструк- 
туралистік ойлау қатты ықпал етті. Әлеуметтанудан тыс теорияларды қосып алғанда, мен әлеу- 
меттік құрылым символдық кодтар мен мәндерге толы болатын көптеген әдістерді теориялық 
түрде дәлелдеуге тырыстым.

Менің ойымша, теориялық синтезге қатысты бүл қозғалыс жалпы әлемдегі оқиғалар есебінен 
алға басады. Посткоммунистік әлемде бізге күрделі және барлығын қамтитын, бірақ өте нәзік де- 
мократияларды түсінуге көмектесетін модельдерді құрастыру аса маңызды. Қарсы дәлелдердің 
көп болуына қарамастан, прогресс тек қоғамда ғана емес, сондай-ақ әлеуметтануда да болуы 
мүмкін екеніне сенгім келеді. Бүндай прогресс қоғамға деген көп өлшемді және синтездік көзқа- 
рас арқылы ғана қолжетімді.

[Александер жайлы толығырақ қараңыз: Colomy, 2005.]

кредиттік карталарды пайдаланудан туатын проблемалық жағдайларды талдау 
барысында микродеңгейдегі жеке және макродеңгейдегі кргамдыц мәселелер- 
діц арасындағы өзара әрекеттесуге қатысты идеяларына жүгінді. Жеке бастың 
алаңдаушылығы -  жеке адамға және олардың айналасындағыларға барынша 
эсер ететін мәселелер. Қоғамдық мәселелер көп адамға, тіпті жалпы қоғамға 
ықпал етуі мүмкін.

Ритцер кредиттік карталарға байланысты жеке және қоғамдық мәселелер-' 
дің аукымды жиынтығын қарастырады. Бүлар гумент пен микро-макробайла- 
нысқа интеграциялық көзқарас түтынушылық қарыз мәселесі талқылануы- 
нан көрінеді. Макродеңгейде түтынушылық қарыздың жиынтығы қоғамдық 
мәселеғе айналды, өйткені адамдардың елеулі саны кредиттік карта үсынатын 
компанияларға қарыз. Бүл өсіп келе жатқан түтынушылық қарыздың қосалқы 
мәселесі -  қүқықбүзушылық пен банкротқа үшырау оқиғаларының өсуі. Сон- 
дай-ақ макродеңғейдеғі қоғамдық мәселе -  қарызды жинақтау үрдісі арқылы 
түтынушылық қарызды ынталандырудағы үкіметтің рөлі. Несие карталарын 
барыиша көп таратуға жағдай жасау арқылы адамдарды қарыз алуға үгіттеу ық- 
палы өзекті мәселеғе айналады. Мысалы, адамдар пошта арқылы рәсімделғен 
кредит карталарына қол жеткізуғе болатыны туралы хабарлама алатын үрдіс 
жүріп жатыр. Адамдар, үлкен үжымдар несиелік лимиті бар карталарға оңай 
қол жеткізеді. Дегенмен осындай фирмалардың колледж студенттеріне, жоғары
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сыныіі оқушыларына кредит картасын ұсынатыны айыптауға тұрарлық әрекет. 
Олар жастарды несие мен қарыздың «қармағына» іліп алуға тырысады. Әрине, 
мұндай әрекеттердің соцы көптеген адамның жеке басында қиындық тудырып, 
қоғамдық мәселеге айналады.

Миллиондаған адам кейде несие карталарын оңды-солды пайдаланып, қа- 
рызға белшесінен батады. Адамдар кейде үлкен «пирамиданы» құрайды, басқа 
карталар бойынша минимал төлемдер жасау үшін келесі картадағы ақшалай 
алғытөлемдерді пайдаланады. Осылайша қарызын төлей алмаған адамдар заң 
алдында жауап беріп жатса, кейде өзінің банкротқа үшырағанын жариялауға 
мәжбүр болады. Нәтижесінде ескі карызын қайтарып, несие алу қүқыгын қал- 
пына келтіру үшш үзақжылдар, кейде тіпті қалған өмірін арнайды. Жағдай сон- 
шалықты ауыр болмаса да, кредиттік картадағы қарыз бойынша пайыздарды 
ғана төлеу үшін үздіксіз жұмыс істеп, өзінің кредиттік теңгерімін аздап өзгер- 
туге (егер бар болса) қабілетті болады. Олар несие карталар фирмасына тәуелді 
болады деп айтуға болады.

Бүл жерде сипатталған жеке қиындықтардың түрлері жинақталған кезде қо- 
ғамдық мәселеге айналады. Бізге мәлім, несие карталар фирмаларының саясаты 
мен процедуралары (мысалы, дайын карталарды үсыну және студенттерге несие 
карталарын үсыну) секілді қоғамдық мәселелер — жеке қиындықтардың пайда 
болуына себепкер. Жеке проблемалар мен қоғамдық мәселелер арасында диалек- 
тикалық байланыс бар, олар бір-бірін өзара шиеленістіреді.

Жалпы түрғыдан қарастырсақ, несие карталарына қатысты келтірілғен мы- 
сал біріктірілғен микро-, макротәсілдің өзекті әлеуметтік мәселені зерттеуғе жа- 
райтынын көрсетеді.

Көп өлшемді әлеуіиеттану. Джеффри Александер өзі «әлеуметтанудың 
жаңа «теориялық лоғикасы»» атаған үғымды үсыиды (Alexander, 1982;xv). Ол 
«интеллектуалды континуумның әрбір деңғейінде әлеуметтанулық ойлауға» 
ықпал етеді (Alexander, 1982:65). Бүл түрғыда Александер көп өлшемді әлеу- 
меттану деп атаған үғымды ұсынады. Көпөлшемділік оның жүмысында бірне- 
ше мәнге ие болса да, әлеуметтік талдаудыд деңғейлеріне көп мағына берғені 
туралы айту орынды.

Оны алдымен Александер (Парсонстың ізімен) тәртіп мәселесі деп атаған 
үғымнан бастаймыз. Александердің пікірінше, микро-макроконтинуум («ин- 
дивидуалды» немесе «үжымдық» талдау деңғейі» [Alexander, 1982:93]) қо- 
ғамда тәртіп әртүрлі деңгейде қалай орнайтынына байланысты. Континуумның 
макро- жағында тәртіп сырттан қалыптасып, өзінің табиғаты бойынша үжым- 
дық, яғни ол қоғамдық кұбылыстардан туындайды. Ал микро- жағында тәртіп 
ішкі факторлардан пайда болады, ол өзінің табиғаты бойынша индивидуалды 
түрде, яғни жеке келіссөздермен жүзеғе асады.

Тәртіп мәселесіне классикалық парсонстық үлғіде әрекет мәселесі қосыла- 
ды. Іс-әрекет Ритцердің интеғрацияланған әлеуметтану парадигмасында қол- 
данылатыи объективті, субъективті континуумға сәйкес келетін материалистік- 
идеалистік континуумды қамтиды. Материалдық жағынан іс-әрекет инстру- 
менталды, рационалды және шартты түрғыда сипатталады. Ал материалдық 
емес жағынан ол нормативті де, рационалды да емес және аффективті болып 
көрсетіледі. Александердің тәртібімен әрекетіне байланысты айтсақ, Ритцер 
үсынғаи төрт деңғейғе үқсайтын әлеуметтік талдаудың төрт деңгейіи үсына- 
мыз (13.4-кесте).
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Терминология түрленгенімен, Александер мен Ритцер ұсынган модельдер 
арасында айырмашылық жок десе болады. Негізгі айырмашылық терт дең- 
гейдің қатысына байланысты. Ритцер торт деңгей арасындағы диалектикалық 
өзара байланысқа көңіл бөлгісі келсе, Александер деңгейлердің біреуіне басым- 
дық беруге тырысады.

Александердің ойынша, микродеңгейге басымдық беру «теориялық тұрғы- 
дан қате» (Alexander, 1987а:295). Ол жеке-нормативтік деңгейде иормативтік 
емес ерікті агенттігімен басталатын және макродеңгейге дейін қалыптасатын 
символикалық интеракционизм сияқты барлық теорияларға сыни баға береді.

1 3 .4 -К Е С Т Е  •  А л ексан д ер д ің  и нтегр ати вті іиоделі

ТӘРТІП
Ұжымдық

ІС-ӘРЕКЕТ

Материалдық Нормалар
құрылымдар

Инструменталды Нормативті
(Материалистік) (Идеалистік)

Рационалды Ерікті
әрекет қызмет

Индивидуалды

Оның пікірінше, бұл теориялардың кемшілігі -  индивидуалды еркіндік гіен 
волюнтаризм ұғымдарын сақтағанмен, ұжымдық құбылыстардың ерекше (sui 
generis) табиғатын жеңуге қабілетсіз. Александер сондай-ақ индивидуалды- 
инструменталды деңгейде басталатын және экономика сияқты макродеңгейдегі 
құрылымдарға көіііетін айырбас теориясын сынайды. Мұндай теориялар мак- 
родеңгейдегі құбылыстарды оңтайлы қолдана алмайды. Александер өз бастауын 
микродеңгейлерден алатын және осы негізде макродеңгейлік кұбылыстарды тү- 
сіндіруге ұмтылатын барлық теорияларға мін тағады.

Макродеңгейде Александер мәжбүрлі тәртіпке ерекше мән беретін және ин
дивидуалды еркіидікті жоятын үжымдық-инструменталды теорияларға (мы- 
салы, экономикалық және қүрылымдық детерминизмге) қатысты сыни пікірін 
білдіреді. Оиың қарсылығының себебі -  аталмыш теориялардың индивидуалды 
қызметті ескермеуінде.

Александер өз моделінің барлық төрт деңгейі арасындағы өзара байланыс
ты зерттеумен айналысқанымен, ұжымдық-нормативті деңгей мен одан шы- 
ғатын теориялар белгілі дәрежеде көңілін демдейді (оның парсонстық және 
қүрылымдық-функциялық түп тамырларын ескерсек, бұл таңғаларлық нәрсе 
емес). Оның айтуынша, «үжымдық тәртіп пен индивидуалды волюнтаризмді 

іріктіруге деген үміт рационалистік дәстүрде емес, нормативті арнада жатыр» 
(Alexander, 1982:108). Ғалымның дәл осындай бағдар ең қолайлы болады деген 
көзқарасы негізінен маңызды, өйткені тәртіптің қайнар көзі үжымдық-инстру-
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менталды бағдармен болатын жағдайдағыдай экстернализацияланбаған, ол 
керісіншб, интернализацияланған (санада). Нормалардың интернализация- 
лануына ерекше назар тәртіпті де, сондай-ақ ерікті агенттікті де ескереді.

Жалпы алганда, Александердің айтуынша, кез келген индивидуалды не- 
мссе микропбрспбктива қабылданбаиды, өиткөні ол тәртіпкө өмөс, «тәртіп- 
сіздік пен толық күтпеген жағдайға» алып келеді (Alexander, 1985:27). Яғни 
«әлеуметтік теорияның жалпы негізін тпек ұжымдық көзқарастан ғана алуға 
болады» (Alexander, 1985:28, italics added). Александер екі ұжымдық бағыт- 
тан ұжымдық-нормативті позицияны ұстанады.

Демек, Александердің көзқарасы бойынша, әлеуметтік теорияшылар не 
коллективистік (макро-), не болмаса индивидуалистік (микро-) бағытты 
таңдаулары қажет. Ұжымдық позицияны таңдаса, индивидуалды келісімнің 
тек «салыстырмалы түрде шағын» элементті қосуы мүмкін. Егер олар инди- 
видуалистік теориясыи таңдайтын болса, онда өз теориясына тән кездейсоқ- 
тықпеи күресу үшін өз теорияларына үстем тым дара қүбылыстарды кіргізу- 
ге тырысып жатқан «индивидуалистік дилеммаға» тап болады. Берілген ди- 
лемманы тек «индивидуализмге деген шартты ұстанымнан бас тартқанда» 
ғана шешуге болады (Alexander, 1985:27).

Александер Ритцердікіне үқсас талдаудың төрт деңгейін қолданса да, 
бүл екі модельдің арасында елеулі айырмашылық байқалады. Александер 
үжымдық-нормативті теорияларға, әлеуметтік өмірдегі нормалардың рө- 
ліне үлкен мән береді. Ритцер кез келген деңгейге басымдық беруден бас 
тартады және төрт деңгейдің арасындағы және ішіндегі диалектикалық қа- 
тынастарды зерттеу қажеттілігін түжырымдайды. Нәтижесінде Александер 
макро- (субъективті) құбылыстардың маңызын жөнсіз арттырады, бүл оның 
микро-макроинтеграция теориясын дамытудағы үлесін әжептәуір шектей- 
ді. Ол өзінің кейінірек жазылған еңбегінде: «Мен теорияшылар жеке айны- 
малыдан тұтас айнымалыны тікелей қүруға көшіп, қате түйін жасайды деп 
санаймын», -  деді (Alexander, 1987а:314). Александерді осындай теорияшы- 
лардың бірі деп санауға болады, өйткені ол үжымдық-нормативті деңгейден 
әлеуметтік әлемнің қалған бөлігіне көшіп, қате түйін жасауға үрынады.

Гидденс (1984) Александердің жұмысын тікелей нүсқамаса да, Парсонс- 
тың әрекеті мен тәртібі арасындағы айырмашылықтарға негізделген бар- 
лык, еңбектер микродеңгейде, әсіресе «әлеуметтік акторлардың қоғамдық 
практикалардың құрамдас бөлігі ретіндегі білімдері» бүл арнада сөзсіз әл- 
сіз болып келеді деген бірыңгай шешімге келді. Мен (Гидденс) Парсонстың 
қандай да бір көзқарасы әлеуметтік теорияның басты өзегіне айналған бүл 
сұраққа қанағаттанарлық жауап деп ойламаймын (Giddens, 1984:xxxvii).

Алайда Александердің микро- және макроүғымдары бір-бірін анықтай- 
тын аса интегративті перспектива қүрғанын атап өту қажет. Ол осы перс- 
пективаны былайша тұжырымдады: «Іс-әрекеттің үжымдық ортасы оны әрі 
жігерлендіреді әрі сол арада түиықтап үстайды. Егер де менің іс-әрекетті 
тұжырымдағаным дүрыс болса, бүл орта оның өнімі ретінде қарастырылады; 
егер мен қоршаған орта тұжырымдамасын дүрыс қүрастыра алсам, іс-әре- 
кет оның ақырғы нәтижесі болып есептеледі» (Alexander, 1987а:303). Алек- 
сандердің ертеректегі жасаған моделіне Караганда, Ритцердің біріктірілген 
әлеуметтанулық парадигмамен көбірек ұқсас келетін микро-макробайланы- 
сының аса күрделі, диалектикалық мәні бар сияқты.
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Макроәлеуметтанудың микронегіздері. Рэндалл Коллинз (1981а; see also 
1981b) өзінің On the Micro foundations o f Macrosociology («Макроәлеуметтанудын 
микронегіздері хуралы») атты эссесінде микро-макродеңгейлердің байланысы 
жайлы сұраққа қатысты (for a critique, see Ritzer, 1985) аса редукционистік тә- 
сілді ұсынды. Эссенің негізінен интегративті атауына қарамастан, Коллинздің 
өзі оны «радикалды микроәлеуметтану» деп атайды. Оның басты мақсаты «бел- 
гілі бір уақытта бір-бірімен кеністікте қиылысатын өзара әрекеттесу тәжірибе- 
сінің жеке тізбектерінің» байламы немесе ол «өзара әрекеттесудін ритуалды тіз- 
бектері» деп атаған (Randall Collins, 1981а:1998). Өзара әрекеттесудің ритуал- 
дық тізбектеріне сүйене отырып, Коллинз өзі тым редукционистік деп санайтын 
жеке мінез-құлық пен сана қиындықтарынын алдын алуға тырысады. Коллинз- 
дің осындай талдау деңгейі өзара әрекеттесулер, «өзара әрекеттесу тізбектері» 
және оларға арналған «нарықты» қамтиды. Коллинз ойдын және іс-әрекеттің 
(мінез-құлықтың) экстремалды микродеңгейлерін жоққа шығарады және осы 
деңгейлерге назар аударатын теорияларды (мысалы, феноменология мен айыр- 
бас теориясын) сынайды.

Сонымен бірге Коллинз макроденгей құбылыстарына көз тігетін теориялар- 
дан да бойын аулақ ұстайды. Мысалы, ол көбінесе макрообъективті (құрылым) 
және макросубъективті (нормалар) құбылыстарға қызығатын құрылымдық 
функционализмнің ізбасарларын сынайды. Шындығында, ол тіпті «нормалар- 
дың терминологиясын әлеуметтану теориясынан алып тастау қажет» деп те 
айтқан (Collins, 1981а:991). Ол конфликт теориясымен байланысты тұжырым- 
дамаларға да негативті көзқарас білдіреді. Онда конфликт теориясымен байла
нысты тұжырымдамаларға ұқсас негативті қатынас бар, мысалы, меншік пен 
билік сияқты «бөлшектеуге келмейтін объективті» болмыс жоқтығын тұжы- 
рымдайды; тек әртүрлі сезімдер ғана бар, адамдар оларды белгілі бір жерлерде 
және белгілі бір уақытта ғана сезінеді, бүл мәжбүрлеуші коалициялар сонша- 
лыкты күіііті (Collins, 1981а;997). Оның пікірінше, тек адамдар ғана шынымен 
бір нәрсені істеуге қабілетті; қүрылымдар, үйымдар, таптар мен қоғам «ешқашан 
еш нәрсе жасамайды. Себебі кез келген дүние, ақыр аяғында, шынайы индивид- 
тердін іс-әрекеттерімен байланысты» (Collins, 1975:12).

Коллинз «барлық макроқүбылыстарды» «микрооқиғалардың комбинация- 
сына» аудару мүмкін екенін көрсетуге тырысады (Collins, 1981:985). Соның 
ішінде, ол барлық әлеуметтік қүрылымдар «қайталанатын микро- өзара әре- 
кеттесу модельдеріне» эмпирикалық түрде ауыса алады деп түжырымдайды 
(Collins, 1981:985). Яғни Коллинз интеграцияланған бағытты емес, микро
теория мен микродеңгейдегі қүбылыстардың басым болуын іздейді (for a 
similar critique, see Giddens, 1984). Коллинз айтқандай: «Макроәлеуметта- 
нуды радикалды эмпирикалық микронегізде қалпына келтіруге бағыттал- 
ған күш-жігер табысты әлеуметтану ғылымына бағытталған шешуші қадам» 
(Collins, 1981Ь:82).

Коллинз үсынған тәсілді Карин Кнорр Цетинаның (Knorr-Cetina, 1981a) 
теориялық бағытына қарсы қойып салыстыруға болады. Ол өзара әрекеттесу 
саласына біраз көңіл бөлсе де, оның жүмысында сана-сезімге, сондай-ақ макро- 
децгейдің қүбылыстарына үлкен мән беріледі. Кнорр Цетина, Коллинз сияқты, 
макроәлеуметтануды микроәлеуметтану негізінде радикалды қайта қүрудың 
пайдасына икемдейтін дәлелдер келтіреді, алайда бүл түрғыда опың радикалды- 
ғы төменірек, өйткені ол тек микроәлеуметтану нәтижелерін макроәлеуметтік 
теориямен біріктіруге ғана тырысады. Ол микроәлеуметтану зерттеуінің түпкі
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мақсаты -  қоғамды, оның қүрылымдары мен институттарын тұтас қарастырып, 
ең тиімді жолмен түсіну керек деген пікірге қосылады:

«Мен... микроәлеуметтік тәсілдердің көмегімен макротәртіп орнату тура- 
лы көбірек біле түсеміз деген таңғарлық парадоксқа шынымен иланамын, 
өйткені олар өздерінің ашық эмпиризмінің арқасында біз айтып отырған 
шындықты көруге мүмкіндік береді. Әрине, біз микроскопиялық жазба- 
мен бетпе-бет келгенде, олардың өзара әрекеттесуінің мәнін түсіне ал- 
маймыз. Алайда біз макротәртіптің «тамыр соғуын» жіті сезінсек, бастама 
үшін соның өзі айтарлықтай жеткілікті болар еді».

(Кпогг Cetina, 1981:41-42)

Коллинзге Караганда Кнорр Цетина макро- және микродеңгейлерге катысты 
әлдекайда теңдестірілген позиция үстаиады.

Одан кейін Эрон Сикурелдің интегративті позициясы алдыңғы орынга шы- 
ғады (Cicourel, 1981). «Микро, макрокүрылымдар ыңғайлылығына, белгілі бір 
уакытта өзара әрекеттесетініне карамастан, талдаудың толыкканды деңгейле- 
рі емес» (Cicourel, 1981:54). Бүл жерде Коллинз үстанатын тәсілдің сыны жа- 
нама түрде берілген, бірак Сикурел Коллинздің көзкарасын әлдекайда ашык 
сынайды. «Мәселе талдаудың кандай да бір деңгейін елемеуде, зерттеушілік 
және теориялык шеңберлерді жокка шығаруда ғана емес, сондай-ак оларды бі- 
рінен-бірін кемсітпей, тең дәрежеде калай біріктіру кажет деген ойда жатыр» 
(Cicourel, 1981:76). Сикурел макро- және микродеңгейлерді біріктірудің маңыз- 
дылыгын түсініп кана коймай, ол осыидай түрдегі интеграция онтологиялык, 
теориялык және методологиялык сипатка ие екенін түсінеді.

Коллинз бір кездері микродеңгей күбылыстарын зерттеуді жалгастырып, ре- 
дукционизмді үстанган. Мысалы, өзінің кейінгі жазылган ецбектерінің бірінде ол 
мынадай түжырым жасайды: «Макрокүрылым кайталанып түратын (немесе кей- 
де белгілі бір уакытта кецістікте өзгеріп түратын) микроәрекеттесулердің саны- 
нан артык емес» (Collins, 1987:195). Ол: «Мен микродеңгейге көп мән беретіндей 
көрінемін. Бүл -  шындык», -  деп ашык мойындаган (Collins, 1987:195). Алайда 
бір жыл өткен соң Коллинздің (Collins, 1988) макродецгейдің елеулі маңызын 
көрсетуге әрекет жасаганын айтып өткен жөн. Бүл оныц микро, макродеңгей- 
лердің өзара байланысының тецгерімді түжырымдамасын үсынуына алып келді: 
«Микродан макродеңгейге көшу барлык «макро» «микродан» күралатынын көр- 
сетеді. Керісінше, барлык «микро» — макрокүрылымның бөлігі: ол макроконтекс
те бар... Микро-, макродеңгейлі байланысты кез келген багытта колдануга бола- 
ды» (Collins, 1988:244). Соңгы түжырым айтарлыктай диалектикалык. Дегенмен 
Коллинз (1988:244), Коулман (1986, 1987) секілді, әлеуметтануга койылатын 
«басты талап» -  «микроөлшем макрога калай эсер ететінін» көрсету деген пікірге 
косылады. Осылайша, Коллинз өзінің микро-макротеориясының шамалап өсуін 
көрсеткенмен, ол әлі де шектеулі багыт болын кала береді.

Болашаққа болжам: Норберт Элиастың 
фигурациялық әлеуметтануы

Біз америкалык әлеуметтанушылар тарапынан жасалган, кейінгі микро- және 
макродеңгейлерді интеграциялау саласындагы талпыныстарының кейбірін 
талкыладык. Алайда еуропа.тык теорияшы Норберт Элиастың жүмысын осы
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тараудың аясында қарастырудың жөні бөлек (For a nice selection of his work, 
see Mennell and Goudsblom, 1998). Элиас микро- және макродеңгей арасында- 
ғы айырмашылықты, жалпы әлеуметтанушыларға тән индивид пен қоғамды 
бөліп тастау талпынысын жеңуге тырысты (Dunning, 1986:5; Mennell, 1992; 
Rundell, 2005). Элиастың маңызды еңбектері 1930 жылдары жарық көрсе де, өзі- 
не лайықты бағасын жақында ғана алды (Kilminster and Mennell, 2011; Dennis 
Smith, 2001; VanKrieken, 1998, 2001).

Элиас ӨЗІНІҢ ықпалдастықты көздеген мақсатына қол жеткізу үшін ф и г у р а 
ц и я  тұжырымдамасын ұсынды (Kasperson and Gabriel, 2008; Mennell, 2005a).

«Бұл идея біздін адамдарды индивидтер ретінде, с о н д а й -а ц  қоғамдастық 
ретінде қабылдауымызға талай рет кедергі жасаған адамзат туралы түсі- 
нігімізді ыдырату мен поляризациялауға бағытталған әлеуметтік шартты 
қысымға тойтарыс беруге мүмкіндік жасайды... Сондықтан фигурация 
түжырымдамасы «индивид» пен «қоғам» антагонистік және әртүрлі деп 
айту үшін және әлеуметтік шектеуді әлсірету үшін қарапайым концеп- 
туалды қүрал ретінде қызмет етеді».

(Elias, 1978:129-130; italics added)

Фигурацияларды алдымен процестер түрінде қарастыруға болады. Шынын 
айтқанда, кейінгі кезде Элиас өз жұмысын сипаттау үшін әлеум ет т пану п р о ц е -  
сі терминін қолдануды дүрыс көрді (Mennell, 1992:252). Фигурациялар -  бұл 
адамдардың бір-бірімен «араласып кетуін» қамтитын әлеуметтік процестер. 
Олар -  қарым-қатынастың сыртқы, мәжбүрлі қүрылымы ем ес, өзара қарым-қа- 
тынасы. Индивидтер ашық және өзара тәуелді деп қабылданады; фигурация
ларды қүрайтын да дәл солар. Билік әлеуметтік фигурацияларда басты рөл ат- 
қарады, сондықтан үнемі өзгеріске үшырап отырады:

«Өзгеріп тұратын фигурацияның негізі -  бүл жылжымалы, икемді тепе- 
теңдік, басында біреуіне, кейін екінші жагына басым болу күшінің теңге- 
рімі. Осындай ауытқу кез келген фигурацияның құрылымдық сипаттама- 
сы болып саналады».

(Elias, 1978:131)

Фигурациялар пайда болып, дамып отырады, бірақ негізінен көрінбейтін 
және жоспарсыз түрде орындалады.

«Бұл жерде негізгі маңызды факт: фигурация үгымы микро- және макро- 
децгейге де, сондай-ақ осы екі полюстер арасында орналасқан кез келген 
әлеуметтік феноменде қолдануга жарамды. Аталган түжырымды салыс- 
тырмалы түрде кіші топтарга да, сондай-ақ мындаган немесе миллиондаган 
өзара тәуелді индивидтерден түратын қогамга қатысты қолдануга болады. 
Мүгалімдер мен оқушылар, дәрігерлер мен емделушілер, сыраханадагы 
түрақты келушілер, балабақшадагы балалар -  барлыгы бір-бірімен айтар- 
лықтай кешенді фигурацияларды қүрайды. Алайда ауыл, қала немесе елді 
мекен тұргындары да кіреді, шындыгында, бұл жагдайда фигурацияларды 
тура қабылдауға болмайды, өйткені адамдарды байланыстыратын өзара  
т әуелд іл ік  т ізб ект ер і  күрделірек және әркелкі болып келеді».

(Elias, 1978:131, italics added)

36-253
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РЭНДАЛЛ КОЛЛИНЗ
Б И О Г Р А Ф И Я Л Ы Қ  Ш О Л У

Мен жас кезімнен-ақ әлеуметтанушы болдым. Әкем 
Екінші дүниежүзілік соғыстың аяғында әскери барлауда 
қызмет етті, ал кейін дипломатиялық қызметтің маманы 
ретінде Мемлекеттік департаментке ауысты. Ең алғашқы 
естеліктерімнің бірі -  1945 жылдың жазында әкеммен жо- 
лығу үшін Берлинге баруым. Әпкелеріммен бірге саябақта 
ойнай алмадық, өйткені барлық жерде оқтар шашылып 
жататын. Бір күні орыс солдаттары өлікті қазып алу үшін 
ауламызға келді. Дәл осы оқиға жанжалдың маңызды еке- 
нін және зорлық әрқашан да болуы мүмкін екенін сезінуіме 
ықпал етті.

Әкемнің келесі әскери іс сапары бойынша Кеңес Ода- 
ғына, қайтадан Германияға (сол кезде Америка әскери 
оккупациясында), Испанияға және Оңтүстік Америкаға 
бардық. Сол аралықта Құрама Штаттарда өмір сүрдік, 
сондықтан да мен қарапайым америка баласы болу- 
мен бірге, артықшылыққа ие шетелдік қонақ болудың 

айырмашылығын білемін. Менің ойымша, бұл әлеуметтік қатынастарды жете түсінуіме себеп- 
кер болды. Жасым ұлғайғанда дипломатиялық қызмет қызықтырмады, себебі адамдар саясат 
туралы ешқашан әңгімелеспейтін, керісінше, бітпейтін шартты этикет сақтауымен есімде қалды. 
Сахна сыртындағы құпиялық пен сахнадағы көрініс арасындаты жік Ирвинг Гоффманға лайықты 
баға беруге мәжбүр етті.

Ата-анаммен шетелге шығуға жасым жеткен кезде мені Жаңа Англиядағы дайындық мектебіне 
берді. Бұл тағы бір ұлы әлеуметтану шындығын, яғни стратификация табиғатын тануыма себеп- 
кер болды. Басқа оқушылардың көбі әлеуметтік регистрдегі {Social register -  әлеуметтік элитаға 
жататын атақты америкалық отбасылардың аттары мен мекенжайлары тіркелген каталог-o y d )  
отбасыларынан еді, содан әкесі елші мен мемлекет хатшыларының орынбасары (олардың ба- 
лаларын кейде кездестіріп түратынмын) болғандар әлеуметтік топқа жатпайтынын түсіндім.

Гарвардқа түсіп, сол жерде мамандығымды талай марте өзгерттім. Онда әдебиетті оқыдым, 
драматург, романист болуға талпындым. Мен математикадан философияға ауыстым; Фрейдті 
оқып, психиатр болуды жоспарладым. Ақыры, әлеуметтануды, әлеуметтік психологияны және 
антропологияны қамтыған әлеуметтік қатынастармен айналыстым. Толкотт Парсонстан дәріс 
тыңдауым өз жолымды табуға көмектесті. Ол барлығын: микродан макроға дейін және бүкіл 
әлем тарихын қамтыды десек болады. Мен оның жеке теориясын емес, әлеуметтану жасай ала- 
тын идеалды алдым. Сонымен бірге кейбір маңызды мәдени құндылықтарды алға тартты: Вебер 
протестанттық этикаға мейлінше аз көңіл бөлді, ол барлық әлемдік діндердің даму динамика- 
сын салыстырып, әлеуметтік тәртіптің келісімшарт алдындағы негізін ашуға талаптанған кезде, 
Дюркгейм шешуші мәселені алдыма тартты.

Мен психолог боламын деген оймен Стэнфордқа бардым. Алайда тышқандардың миына элек- 
тродтарды имплантациялауға бір жыл уақытымды кетіріп, әлеуметтану адамдарды зерттеудің 
ең үздік саласы екеніне көзім жетті. Университетті ауыстырып, 1964 жылдың жазында Беркли- 
ге келдім, Азаматтық құқықтарды қорғау жөніндегі қозғалысқа тура келіппін. Сол жылы күз- 
де университетте сөз еркіндігін талап еткен қозғалыс бой көтерді, біз оның ардагері болдық. 
Жүздеген басқа белсенділермен бірге тұтқынға да алындық. Мен әлеуметтік шиеленісті жеке 
тәжірибемде сынап көрген соң, талдап жазып отырдым. Вьетнам соғысымен отанымыздағы 
нәсілдік шиеленістердің өршуіне байланысты оппозициялық қозғалыс өзінің пацифистік қағи- 
даларынан шегіне бастады; көбісі түңіліп, бұрынғы хиппилердің өмір салтына бой ұрды. Егер



13-тарау • Микро-макро және агенттік-құрылымдық интеграция 537

сіз өзіңіздің әлеуметтанушылық түисігіңізді жоғалтпасаңыз, ол кез келген уақытта қаита жарық- 
қа шығуы мүмкін. Мен Эрвинг Гоффманның, сондай-ак, Герберт Блумердің [ол уақытта екеуі де 
Беркли университетінде оқытушы болған] еңбектерін оқып, қоғамды сипаттайтын барлық аспек- 
тілер: конфликт, стратификация және басқалары күнделікті өмірімізде өзара әрекеттесу салтынан 
шығатынын түсіне бастадым.

Ешқашан ұстаз болуға ұмтылған емеспін, алайда көптеген университетте сабақ беріп, педагоги • 
калық тәжірибе жинақтадым. Оның бәрін бір кітапта Conflict sociology («Әлеуметтанудағы кон
фликт», 1975) беруге тырысып көрдім. Бірақ барлығымыз жұмыс істеген, бүгін мәртебесі төмен- 
деп бара жатқан жүйені түсіндіру үшін тағы бір кітап жазу керек болды; The Credential Society 
(«Құзыретті қоғам», 1979). Академиялық ортаны тастап, өз тұжырымдарымды бағдар етіп алып, 
біраз уақыт романдар мен оқулықтар жазып күн көрдім. Ақыр аяғында өзім к,ұрметтейтін әріп- 
тестерімнің шақыруын қабыл алып, сабақ беруге қайтып келдім. Біздің саламызда таңғаларлық 
жаңалықтар болып жатыр (әлем тарихының жаңа көрінісінен әлеуметтік эмоциялардың мик- 
робөлшектеріне дейін). Менің шығармашылығыма екінші әйелім Джудит МакКоннелл ерекше 
эсер етті. Ол заңгерлер арасындағы кемсітушілікті жою үшін әйел-заңгерлердің басын біріктірді. 
Әйелімнен қазіргі жоғарғы сот ісін жүргізудегі жасырын саясат жайлы көп нәрсе біліп жатамын. 
Әлеуметтану мен қоғамда атқарылатын іс көп.

[See also Li, 2005.]

Осылайша, Элиас «индивид» пен «когам» арасындағы байланысты қарас- 
тырмай, «индивидтер жэне қоғам ретінде қабылданатын адамдар арасындағы 
қарым-қатынастарга» көңіл аударады (Elias, 1986:23). Басқаша айтқанда, инди
вид те, қоғам сияқты (және бұлардың арасындағы кез келген әлеуметтік құбы- 
лыс), адамдар арасындағы қарым-қатынасііен байланысты. Төзімділігі жағынан 
жоғары саналатын «өзара тәуелділік тізбегі» үғымы Элиас әлеуметтануының 
ең маңызды өзегі: нақты, белсенді тұлғаны қалыптастыру үшін адамдар өзара 
қалай және неліктен байланысады деген негізгі сүрақтардың бірі, бәлкім, әлеу- 
меттанудағы басты сүрақ шығар ([1969] 1983:208).

Элиастың үсынған фиғурация үғымы индивидтер баска индивидтерге 
ашық және бір-бірімен өзара байланыста болады деген идеямен байланыс
ты. Оның түжырымдауы бойынша, әлеуметтанушылардын көбісі адам жайлы 
homoclauses секілді түсінікке, яғни «ақырында әрбірі барлығыиаи абсолютті түр- 
де тәуелсіз жеке адамдардың бейнесі -  өзінің ішіндегі жеке түлғаға» негізделеді 
(Elias, [1969] 1983:143). Бүл фиғурация теориясын қабылдамайды, фигурация- 
лык әлеуметтануға ашык, сондай-ак өзара тәуелді актор керек деп түсіндіріледі.

Әдеп тарихы. Егер Вебердіц зерттеу пәні Батыс әлеміне тән рационалдан- 
дыру болса, Элиастыкі Батыс елдерінің өркениеті болды (Bogner, Baker and 
Kilminster, 1992; for an application of his ideas to another part of the world -  
Singapore -  see Stauth, 1997). Айтпакшы, Элиас Батыстағы немесе әлемнің бас
ка бөлігіндегі өркениеттен жакСырағы бар деуден аулак. Батыс өркениетінде 
әртүрлі киыншылыктар бар екенін мойындаса да, ол өркениет туралы жамаи 
пікір айтпайды. Жалпы алғанда, Элиастыңойынша (Elias, [1968] 1994:188), мә- 
дениеттің жоғары не томен болуы оның жаксы, жаман екенінің өлшемі емес. 
Адамдардың мәдениетті болуы олардың мінезі де жаксы (немесе нашар) деген- 
ді білдірмейді; жай ғана әлеуметтану фактісінің бар екенін растаймыз. Сөйтіп, 
Элиас өзі Батыстағы өркениеттің (жакында белгілі болатындай) «социогенези- 
сі» деп атаған әлеуметтану зерттеуімен айналысады.
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Дәлірек айтсақ, Элиасты Батыс адамдарының мінез-құлқы мен психо- 
логиялық бейнесінде бірте-бірте болатын өзгерістер қызықтырады (Elias, 
1997). Нақ осы өзгерістер The Civilizing process («Өркениет процесі») кіта- 
бының ([1939J 1978) The History o f  Manners б«Әдеп тарихы») атты бірін- 
ші томында талданған. Ал Power and civility атты екінші томында ([1939] 
1982) Элиас адамдардың мінез-құлқы мен психологиясындағы бір-бірімен 
тығыз байланысты үлкен өзгерістерге назар аударады. Жалпы алғанда, 
Элиас «коғамдық құрылым және мінез-құлық, психологиялық кейіп құ- 
рылымындағы өзгерістер арасындағы өзара байланыстармен» айналысады 
(Elias, 1939/1994:xv).

Әдеп тарихын зерттей келе, Элиас бірте-бірте қазіргі кезде мәдениетті 
деп атайтын мінез-құлықтың ең үлгілі түрлерінің тарихи трансформация- 
сына көңіл бөледі (алайда өзгерістердің кері бағыты байқалған кезеңдерді 
де белгілейді; Elias, 1995; Mennell, 2005b). Тарихи бейнені орта ғасырлардан 
бастаса да, ол оркениет дамуының бастапқы (немесе соңғы) нүктесі жоқ және 
болуы мүмкін еместігін түсіндіреді: «Үзақ әлеуметтік процестерді қарастыру 
барысында абсолютті бастауын нүсқау әрекетімен салыстырғанда, еш нәр- 
се соншалықты жеміссіз бола алмас» (Elias, [1969] 1983:232). Сәйкесінше, 
өркениеттену үдерісін ежелгі кезеңиен байқауға болады, олар қазіргі кезде 
бар және болашақта да болады. Өркениетке қадам басу -  үздіксіз эволюция- 
лык процесс, Элиас оны тиімді ету үпіін орта ғасырлар мүрасынан қарастыра 
бастады. Ол бізді ыңғайсыз жағдайға түсіретін дамып келе жатқан сезімтал- 
дығымызды, бірте-бірте өзгелерді бақылауымызды, сондай-ак басқа адам- 
дарды терең түсінуімізге қатысты өзгерістерді бақылауға мүдделі. Алайда 
Элиастың не істеп жатқанын түсінудің ең жақсы тәсілі абстракция аркылы 
емес, керісінше, оның кейбір жеке накты мысалдарын талкылау аркылы кол 
жеткізіледі.

Дастарцан басындагы әдеп -  Элиастың уакыт өте келе үялу сезімінің ар- 
туымен байланысты болған ең негізгі ұстанымы. Адамдардың XIII ғасырда 
кысылмай жасаған әрекеті XIX ғасырда дөрекі болып көрінді. Сонымен бірге 
жиіркеніш тудыратын нәрсе күн өткен сайын «қогамдъщ өмірден мцлдем өшірі- 
луі» де мүмкін (Elias, [1939] 1994:99).

Мысалы, XIII ғасырдағы поэмада: «Кейбір адамдар сүйекті мүжіп, ке- 
йін оиы кайтадан табакка кояды -  бұл ауыр кылмыс», -  деп ескертеді (Elias, 
[1939] 1994:68). Баска бір кітапта: «Дастаркан басында көз укалап, күлак, мүр- 
нын шүку әдепсіздікке жатады» делінген (Elias, [1939] 1994:71). Аталған ты- 
йымдар сол уакыттағы адамдар өздерін әдепсіз үстап, бүл әрекеті коршаған 
ортасы үшін колайсыздык тудырмағанын көрсетеді. Мұндай ескертулер кажет 
еді, өйткені адамдар оның «мәдениетсіздік» екенін білмеді. Уакыт өте келе ол 
жазылмаған кағидаға айналды. XVI ғасырдың соңындағы күжатта: «Тамакты 
колмен алып жеп, саусакты жалап, түздыкты саусакпен араластыру немесе 
оған шанышкымен нан батырып, кейін оны сорудан аскан үят нәрсе жок» де- 
лінеді (Elias, [1939] 1994:79). Әлбетте, мүрын шүку сынды саусак жалаудан 
әлдекайда әдепсіз нәрселер бар, дегенмен өркениеттің дамығаны соншалык -  
мәдениетсіз іс-әрекетке тыйым салған кағидалар жалпы жүртка белғілі болды.

Табиғи функциялар. Табиғи функциялардың тәсілдерінде үксас үрдіс байка- 
лады. Окушылар пайдаланған XIV ғасырдың кітабында «жел шығаруға» катыс- 
ты кеңестер берілғен:
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«Дертті жеңілдету үшін «желдің» дыбысы туралы көне ережені тывдаң- 
дар. Егер де оны дыбыссыз босатуға болатын болса -  бұл өте жақсы. Алай- 
да оны ұстағаннан гөрі, шумен шығуы әлдеқайда жақсырақ.

Жел шығару кезінде, әсіресе биікте тұрған адамдардың дыбысы өте жа- 
ман. Бөксені кысып, оның дыбысын басу қажет...

Жөтел үзілмелі дыбысты жасырсын... Мыңдаған жылдардың заңын кол- 
дану қажет: жел шығару дыбысын жөтелмен өшіріңіз».

(Elias, [1939]1994:106)

Бұл кітапта XIX ғасырда (және, әрине, қазіргі уақытта) мәселе етіп кө- 
терудің қажеті жоқ тақырып ашық түрде талқыланады, өйткені аталған іс- 
әрекет мәдениетсіздікке жататыны барлығына белгілі болды. Сонымен қатар 
бізді осы тәрізді нәрселерді ашық талқылау қатты таңғалдырады, өйткені бұл 
заманауи түсінікке жат. Алайда дәл осы арқылы өркениеттену процесі және 
«үялу шегінің» өзгерісі көрсетіледі (Elias, [1939)1994:107). Бүрын ашықталқы- 
ланатын тақырып уақыт өте келе бұл межеден ығыса берді. Жел шығару туралы 
кеңестерден бүғінғі шектеулер XIV ғасырдағы шектеулерден айрықша ерекше- 
ленетінін көреміз.

Элиас жел шығарудың тиісті әдісіне қатысты көзқарастардағы бұл өзге- 
рістерді әлеуметтік фигурациялардағы, әсіресе француз сарайындағы фиғу- 
рациялардағы өзғерістермен байланыстырады. Үйлер тығыз орналасып, соған 
байланысты көршілердің өзара тәуелділіғі артты. Сәйкесінше, адами импульс- 
терді реттеу және оларға қатаң шектеу қою қажеттіліғі туды. Сарай маңында- 
ғы жоғары тап өкілдері бұл қағидаларды бекітсе, қарапайым адамдар оларды 
ұстануға тиісті болды. Осы шектеулерді кеңейту қажеттіғі фигурацияны әрі 
карай өзғерту максатынан туындайды, әсіресе бір-бірімен жакыидасу аркылы 
өзара тәуелді бола түскен адамдар стратификацияның катаң жүйесін жүмсарта- 
ды, бұл мәртебесі төмен адамдардың мәртебесі әлдекайда жоғары адамдармен 
өзара карым-катынаска түсуін жеңілдетті. Соның аркасында төменғі тап өкілде- 
рі мен үстем тап арасындағы карым-катынас жеңілдеді. Нәтижесінде карапайым 
адамдар, тура жоғары тап мүшелері секілді, жел шығаруды (және көптеғен бас
ка іс-әрекеттерін) реттеуге мәжбүр болды. Бұл кағида тек жоғары тап мүшелері 
арасында ғана емес, барлык жерде сакталуы тиіс еді.

Элиас осындай табиғи жел жіберу туралы пікірталасты төмендеғідей коры- 
тындылайды:

«Қоғам бірте-бірте ұнамды, калыптаскан канағаттану сезімін белғілі бір 
функцияларда бірінен-бірі күшейе түсетін толкулармен түншыктыра 
бастайды немесе, турасын айтсак, бұл канағаттануды «жеке» әрі «кұпия» 
(яғни индивидуум дәрежесінде шектеу аркылы) етіп ұсынады; сонымен 
бірге кері зарядталған аффектілерді -  көңілі толмаушылыкты, наразы- 
лыкты коздыра түседі; наразылыкты коғамдағы бірден-бір үйреншікті се- 
зім ретінде калыптастырады».

(Elias, [1939] 1994:117)

Сіңбіру. Сіңбіруғе байланысты шектеулерде үксастык байкалады. Мысалы, 
XIV ғасырдағы кұжатта: «Ет үстайтын колмен сіңбірмеңдер» деп ескерткен
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НОРБЕРТ ЭЛИАС
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Норберт Элиастың ғылыми жолы қызықты әрі айтар- 
лықтай үлгі аларлық болды. Оның сүбелі еңбегі 1930 
жылдарда жазылғанмен, өз уақытында және одан көп 
жылдар өткеннен кейін де бағаланбады. Бірақ өмірінің 
соңында Англия мен Голландияда ғалымның зерттеулері 
жаңа қырынан «ашылды». Қазір оның беделі артып, қал- 
дырған мұрасы бүкіл әлемде мойындалып, үлкен қоше- 
метке бөленуде (Dennis Smith, 2001). Элиас 93 жыл ғұмыр 
кешті (1990 жылы дүниеден өтті), өмірінің соңында өз 
еңбегінің бағаланғанын көріп кетті.

Элиас 1897 жылы Германиядағы Бреслау қаласында дү- 
ниеге келген (МеппеІІ, 1992). Оның әкесі шағын өнеркә- 
сіп қожайыны еді, отбасы айтарлықтай жақсы тұрмыс 
кешті. Әлбетте, отбасындағы сүйіспеншіліктен Элиас өз- 
өзіне сенімді болып өсті. Бұл қасиет еңбегі еленбеген гус
та ғалымға көп көмегін тигізді:

«Мен мүны бойымда кішкентай кезімнен к,алыптасқан сенімділіктің арқасы деп есеп- 
теймін... Отбасында жалғыз бала болдым. Сондықтан ата-анам меннен бар мейірімін 
аяған жоқ. Ыстық ықыласқа бөленіп өскендіктен, кез келген қиындықтың соңы жақсы 
болатынына сендім.

Жас кезімнен кім болатынымды білдім; университетке түсіп, зерттеу жұмысымен айна- 
лысқым келді. Өзіме не қажет екенін айтарлықтай ерте түсініп, кейде мүмкін еместей бо
лып көрінгенімен, ойлағанымды іске асырдым... Ақыр аяғында зерттеуім адамзаттуралы 
білім саласындағы құнды еңбек деп танылатынына сенімді болдым».

(Elias, cited'in Mennell, 1992:6-7)

Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Элиас неміс әскері қатарында қызмет етті, кейін философия 
мен медицинаны университетте оқу үшін Бреслауға қайтып оралды. Ол медицина саласында 
едәуір жетістікке жетсе де, философияны зерттеу үшін оны тастады. Медицина саласындағы 
жұмыс оған адам денесініңтүрлі мүшелерінің арасындағы өзара байланыстардың сипатын түсі- 
нуге мүмкіндік берді және бұл көзқарас оның әлеуметтік саладағы өзара байланыстарға, оның 
фигурацияға деген көзқарасын қалыптастырды. 1924 жылдың қаңтарында Элиас PhD дәрежесін 
алды, кейін әлеуметтану бойынша білім алуға Гейдельбергке аттанды.

Гейдельбергте Элиас ешқандай төлемақы алған жоқ, алайда ол университеттің әлеуметтану 
топтарының белсенді мүшесі болды. 1920 жылдары Макс Вебер дүниеден озды, бірақ оның 
әйелі Марианна басқарған салон белсенді жұмыс істеп түрды. Элиас сонда барды. Сонымен 
бірге ол Макс Вебердің бауыры, университеттегі әлеуметтану кафедрасын басқарған Альфред- 
пен және мансабы тұрғысынан Элиастан дәрежесі жоғары Карл Мангейммен (described by Elias 
[1994.34] as «unquestionably brilliant») жақсы байланыста болды. Элиас Мангеймнің досы және 
штаттан тыс ерікті көмекшісіне айналды. 1930 жылы Мангеймге Франкфурт университеті қызмет 
ұсынғанда, Элиас сонымен бірге штаттағы әрі төлемақысы бар ассистент ретінде бірге барды 
(on the relationship between the two men and their work, see Kilminster, 1993).

1933 жылы ақпан айында билікке Адольф Гитлер келіп, Элиас көптеген басқа да еврей ғалым- 
дары секілді (соның ішінде Мангейм) алғашында Парижге, кейін Лондонға қоныс аударуға мәж- 
бүр болды (Элиастың анасы 1941 жылы концлагерьде қаза болды делінеді).
Дәл сол Лондонда ол өзінің The Civilizing process («Өркениет процесі») кітабының басым бөлігін
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жазды, бұл еңбегі 1939 жылы неміс тілінде жарияланған болатын. Германияда еврей авторлары 
үшін кітап нарығы қол жетпейтіндей болғандықтан, Элиас бұл басылым үшін қаламақысын сол 
бойы алмады. Бүдан бөлек, басқа елдерде де бұл кітапқа аса қызығушылық туындамады.

Соғыс уақытында және ол аяқталғаннан кейін де он жыл бойы Элиастың тұрақты жұмыс орны 
болмады, ол Англияның ғылыми ортасынан тыс қалды. Алайда 1954 жылы екі академиялық қыз- 
мет ұсынды. Олардың бірі Лестерде болды, Элиас соны таі-^дады. Ол ресми ғылыми қызметін 
57 жасында бір-ақ бастады. Лестерде оның ғылыми қызметі ойдағыдай өрістеді, көптеген ма- 
ңызды еңбектері жарияланды. Әйтсе де көп өтпей Элиастің Лестердегі жұмысынан көңілі қалды, 
себебі ол кезде әлеуметтануда үстем болып тұртан статикалық сипаттағы бағыттарға (Толкотт 
Парсонсқа және басқаларға тән) балама болатын эволюциялық бағытты ғылымға орнықтыру 
әрекеті іске аспады. Ол сондай-ақ бірнеше оқушының өз көзқарастарын ұстанғаны үшін де рен- 
жиді; сөзі желге ұшқан зерттеуші күйін Лестерде де басынан кешті, оқушылар оны эксцентрлік 
«өткеннің дауысы» деп санаған (МеппеІІ, 1992:22). Өрдайым шетқақпай көрген ғалым бұл сезім- 
нен тіпті түсінде де арыла алмады. Элиас телефон трубкасындағы «Сіз қаттырақ сөйлей аласыз 
ба? Мен сізді естіп тұрғаным жоқ» деп қайталай беретін түсіндегі дауыс туралы айтады (МеппеІІ, 
1992:23). Бір қызығы, Лестерде қызмет атқарған жылдары Элиастың бірде бір кітабы ағылшын 
тіліне аударылмаған, ал ол кездері ағылшын әлеуметтанушыларының ішінде неміс тілін еркін 
игергендер өте аз болды.

1950-1960 жылдары Еуропада, әсіресе Голландия мен Германияда Элиастың еңбектері таныла 
бастады. 1970 жылдары ғалым тек еуропалық ғылыми ортада ғана емес, сондай-ақ қоғамдық 
ортада мойындалды. Өмірінің соңында бірқатар марапатқа, соның ішінде құрметті доктор дә- 
режесіне ие болды. Ғалымның құрметіне орай мерейтойлық жинақ және мұрасына арналған 
Theory, Culture and Soc/e<y журналының арнайы қос шығарылымы жарияланды.

Көпшілік Элиасты әлеуметтанушы ретінде мойындаса да (оларға бұл кітапта орын жайдан-жай 
бөлінген жоқ), еңбектерін қабылдау кешеуілдеп жатты. Яғни постмодернистік ойлаудың дамуы 
әлеуметтанушыларды кез келген ұлы нарративке күмән келтіруге мәжбүр етті, ал Элиастың 
«Өркениет процесі» деген негізгі еңбегі -  ескі үлгідегі ұлы нарратив (Dennis Smith, 1999). Яғни ол 
Батыстағы өркениеттің үзақ мерзімді тарихи дамуымен (көпшілік мойындаған қайталаулар мен 
ағымдармен бірге) байланысты болды. Постмодернистік ой Элиааы ң ғылыми мұрасына деген 
қызығушылықты жоюы мүмкін.

болатын (Elias, [1939] 1994:118). Ал XVI ғасырда оқырмандарға төмендегідей 
кеңес берілген: «Сондай-ақ сіңбіріп болтан соң, қол орамалға кеңсірігіңізден 
інжу-маржан, лағыл тастар түскендей тесіле қарау жараспайды» (Elias, [1939] 
1994:119). Алайда XVIII ғасырдың соңына қарай мұндай ұсақ-түйек заттарды 
жүріс-түрыс ережелері туралы кітаптарда жазудан аулақ болды: «Мүрынға бай
ланысты кез келген бейбастақ әрекет ыңғайсыздық туғызады. Саусақпен мүрын 
шүқу -  жиіркенішті, әдепсіздік... Сіңбірер алдында әдептілік пен тазалықтың 
барлық ережесін сақтауыңыз қажет» (Elias, [1939] 1994:121). Элиас айтпақшы: 
«Үнсіздіктің жасырын келісімі кеңінен таралуда» ([1939] 1994:121). Бір немесе 
екі ғасыр бұрын ашық талқыланған нәрсе қазіргі күні байыппен қарастырыла- 
ды немесе мүлдем айтылмайды. Сіңбіруге және басқа да көптеген әрекеттерге 
қатысты «ұялшақтықтың шегі» жылжыды. Бүрынғы кезде үятты болып есеп- 
телмеген әрекеттер үшін үят сезімі күшейді (мысалы, сіңбіру, жел шығару). 
Адамдар арасында шектеулер орнауда, сондықтан да басқа адамдардың алдында 
жасауға болатын әрекеттерге қазіргі күні тыйым салынады.

Жьтыстык, КАрым-щтынас. Элиас дәл сол жалпы бағытты жыныстық қа- 
рым-қатынастарға да қатысты сипаттайды. Орта ғасырларда көптеғен адамдар
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үшін еркектер мен әйелдердің түнді бір бөлмеде өткізуі қарапайым нәрсе болды. 
Жалаңаш үйықтау ерсі көрінбеді. Алайда уақыт өте келе қарама-қарсы жыныс 
адамдарымен бір бөлмеде киімсіз отыру ұят нәрсеге айнала бастады. Элиас «мә- 
дениетсіз» сексуалды жүріс-тұрыстың мысалы ретінде орта ғасырларда пайда 
болған үйлену салттарын келтіреді.

«Жас жүбайлар бөлмесіндегі рәсімді шафер (күйеу жолдас) басқарады. 
Тұрмысқа жаңа шыкқан қызды қалыңдықтың қүрбылары шешіндіреді; ол 
барлық әшекейлерін шешуі тиіс. Жас жұбайлардың төсегі куәгерлердің 
көзінше жайылуы керек, сонда некелері заңды күшіне ие болады. Олар- 
ды «бірге жатқызады». «Төсек-орын біреу, демек, күйеуі мен әйелі» де
ген мәтел бар еді. Орта ғасырдың аяғында бүл дәстүрдің өзгергенін жас 
жүбайларға төсекте киіммен жатуға рүқсат берілгенінен көруге болады... 
Абсолютті Францияның өзінде күйеу мен қалыңдықты төсекке қонақта- 
ры шығарып салып, оларды шешіндірген және түнгі жейделерін берген».

(Elias, [1939J 1994:145-146)

Мәдениеттің дамуына қарай бүл талай өзгеріске үшырағаны анық. Бүгінде 
жас жүбайлардың төсегінде болып жатқанның барлығы жасырын, «сахнаның 
артында» және бақылаушылардың назарынан тыс. Сексуалды өмірлері қо- 
ғамдық өмірден тыс шығарылып, отбасы шеңберінде бөлек өтеді.

Элиас The History o f Manners («Мәнер тарихы») кітабында адамның ойлау, 
әрекет ету және өзара әрекеттесу тәсілдеріндегі өзгерістерді қарастырады. Ол 
кейде «тұлға қүрылымындағы» өзгерістер жайлы жалпылай айтады. Бірақ 
Элиас тек түлғалық тұрғыдағы өзгерістерді ғана суреттемейтіндей көрінді: ол 
адамдардың іс-әрекеті мен өзара қарым-қатынасындағы өзгерістерді көрсетеді. 
Жалпы алғанда, «Мәнер тарихы» кітабында негізінен микродеңгейдегі аспек- 
тілер қарастырылады деп айтуға болады. Алайда екі маңызды фактор осындай 
түйін жасауға кедергі келтіреді. Біріншіден, «Мәнер тарихы» кітабында Элиас 
ілеспелі макродеңгейлі өзгерістерге (мысалы, сарайдағы) жиі көңіл аудара- 
ды және «жеке тұлға мен қоғам қүрылымдары өзара байланыста үздіксіз да- 
мып отырады» деп түжырымдайды (Elias, [1968] 1994:188). Екіншіден, «Мәнер 
тарихы» кітабы макродеңгейдегі өзгерістерге аса назар аударатын Power and 
Civility («Билік пен өркениет») кітабымен бірге жүреді деген саналы ойға негіз- 
деліп жазылған. Элиас микро- және макродеңгейлердің дихотомиясынан аулақ 
болуды қаласа да. The Civilizing Process («Өркениет процесі») еңбегі екі томнан 
қүралған. Олардың бірі басты назарды микромәселелерге, ал екіншісі макросү- 
рақтарға аударады.

Билік және сыпайылық. Егер өзін-өзі шектеу өркениет процесінің негізі бол- 
са, онда Элиас <»Билік пен өркениет» кітабында өзін-өзі шектеудің өсуіне бай- 
ланысты әлеуметтік шектеулердегі өзгерістерге мән береді. Элиас кейін өзінін 
микро-макроайырмашылығынан ашық бас тартуына қарамастан, «Билік пен өр- 
кениет» еңбегінде талдаудың өзгеше, аса «макроскоптық» деңгейін пайдалан- 
дым деп жариялайды:

«Ер адамдардың әрекеті мен көптеген жеке жоспарларының нәтижесі 
болатын базалық тін адамдардыц ешщйсысы кутпеген және жасама- 
ган өзгерістерге алып келуі мцмкін. Адамдардыц бул өзара тәуелділігінеп
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бірегей тәртіп туындайды, бцл тәртіп оны жасаушы жекелеген адам- 
дардың ақылы мен еркіне к/араганда әлдеқайда кцштпі және сенімді. Адами 
өзара байланыс пен импульстердің осы тәртібі, әлеуметтік тәртіп тарихи 
өзгерістердің бағытын анықтайды, бұл тәртіп өркениет процесінің негі- 
зінде жатыр».

(Elias, [1939] 1982:230)

Дюркгеймге жақын мұндай қуатты сөздер «тарихи өзгерістердің бағытын 
анықтайтын» бірегей және нағыз шындықтың мәнін білдіреді. Элиастың мик
ро- және макродеңгейлердің айырмашылығын жеңу қажеттілігі туралы кейінгі 
жасалған пайымдауларына қарамастан, «Билік пен өркениетп» кітабында бұндай 
позицияға ешқандай дәлел жоқ. Кейде макроқұрылымдардың микродеңгейлі 
феномендерге қатысты анықтаушы әсері қарастырылады. (Алайда ескерте кету 
қажет, Элиас оны тек макро-, микроқұбылыстардың өзара байланысы немесе 
«адамдар арасындағы қарым-қатынастар құрылымындағы ерекше өзғерістер 
мен тұлға кұрылымындағы тиісті өзғерістер» арасындағы өзара байланыс қана 
қызықтырады деп жиі айтады (Elias, [1939] 1982:230).

Микро- және макродеңғейлерді интеғрацияланған түрде қарастырудың 
қиындығы туралы ойында Элиас психогенетикалыцжәне әлеуметтік генетика- 

зерттеулерді ажырату фактісін қамтып көрсетеді. Психолоғиялық зерттеуде 
негізғі назар индивидуалды психолоғияға аударылса, әлеуметтік-генетикалық 
зерттеу «бірыңғай мемлекеттік қоғамның ғана емес, өзара тәуелді қоғамның 
нақты тобымен қалыптасқан әлеуметтік саланың және оның эволюциясының 
дәйектілік тәртібінің жалпы құрылымын» жете қамтыған кең ауқымды ұзақ 
мерзімді перспективаларға ие (Elias, [1939] 1982:287-288).

Өзара тәуелділік тізбектерінің цзартылуы. Өркениет үдерісінде маңызы зор 
макроқүрылымдық өзғерістер қандай? Түтастай алғанда оларды «өзара тәуелді- 
лік тізбектерінің үзартылуы» деп сипаттауға болады:

«Ерте кезеңнен қазірғі уақытқа дейін Батыстың әлеуметтік функцияла- 
ры бәсекелестіктің қысымымен одан әрі саралана түсті. Ол қаншалықты 
түрленсе, функциялар саны және индивид өзінің барлық іс-әрекеттерінде 
(ең қарапайымдардан және кең таралғандардан аса күрделі және стан- 
дартты еместерғе дейін) үнемі тәуелді болатын адам саны соншалықты 
өсіп отырады. Адамдар өз жүріс-тұрысын басқалардың мінез-қүлқына 
бейімдеуі тиіс болғандықтан, әрбір индивидуалды іс-әрекет өзінің әлеу- 
меттік функциясын орындау үшін іс-әрекеттер өрмеғі қаталырақ және 
дәлірек үйымдастырылуы қажет. Индивид аса дифференцияланған, жете 
ойластырылған және тұрақты түрде өзінің жүріс-түрысын реттеуге мәж- 
бүр болады... Адам кішкентай кезінен өзінің жүріс-түрысын, іс-әрекетін 
үнемі бақылап өссе, ол дағдыға айналады; кейін оған саналы түрде қарсы 
түрса да, одан ажырамайды».

(Elias, [1939] 1982:232-233)

Суреттелғен процестің нәтижесі -  «әлеуметтік әрекет пен өзара тәуелділік тіз- 
бектерінің ұзартылуы», бүл, өз кезеғінде, «оқиғаларды себеп-салдардың тізбектер 
түрғысында байланыстыру әдетін» дамытып, индивидтердің тиісті қажеттілікте- 
рінің эмоциясын тежеп түруға жағдай жасайды (Elias, [1939] 1982:236).

37-253
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Әлеуметтік функциялардың дифференциациясының өсуі Элиас үшін өрке- 
ниеттену үдерісінде шешуші рөл атқарады. Сонымен қатар бұл дифференциация 
Элиастың «әлеуметтік материяны жаппай қайта үйымдастыру» деген атауымен 
маңызды (Elias, [1939] 1982:234). Бұл жерде ол физикалық күш көрсету және 
салық салу қүралдарын монополияландыратын қоғамның аса тұрақты орталық 
органдарының пайда болу тарихын сипаттайды. Бұл процестегі елеулі маңызды 
дүние -  абсолюттік мәртебесі бар, корольдің, сондай-ақ сарай мацы коғамының 
пайда болуы (әсіресе Францияда, соның ішінде XIV Людовик билеген заманда; 
алайда еуропалық монархиялардың сарайлары бір-бірімен тығыз байланыста 
болған). Бұнда Элиас атаған «корольдік механизм» әрекет етеді: корольдер қар- 
сыласушы функционалды топтар екі жақты болған кезде (бір уақытта бір-бірі- 
не деген тәуелділік және дұшпандық), ал билік олардың арасында тең бөлінген 
кезде белгілі бір фигурацияларда пайда болады; осылайша үлкен шиеленістің 
басталуымен ымыраға келуге кедергі жасайды. Элиастың сөзінше, «әдетте ерек- 
ше әлеуметтік құрылым жасақталған кезде билік басына келген айла^чы, мықты 
түлғаның бағы жанады» (Elias, [1939] 1982:174). Басқаша айтсақ, король тиісті 
фигурация бар болған кезде пайда болады.

Элиастың пікірінше, корольдік сарай ерекше рөл атқарады, себебі бүкіл қо- 
ғамға эсер ететін өзгерістер, ақыр соңында, дәл осы жерде туындайды. Оңай күш 
көрсету жауынгерге тән, өйткені оның өзара тәуелділік тізбектері айтарлықтай 
қысқа, оған қарағанда көптеген басқа дворяндармен байланысқан, өзара тәуел- 
ділік тізбектері әлдеқайда үзын дворяндар басқа адмдардың сезім-күйімен ба- 
рынша есептесуі керек. Зорлық-зомбылық және осы тәрізді іс-әрекеттермен кө- 
рінетін эмоцияларға ерік беру оны күрделендіреді. Сонымен қатар дворяндарға 
шектеу күшейе түсті, бұл корольдің күш корсету қүрылымдарын тым қатаң қол- 
дануына байланысты болды. «Физикалық күш көрсетуді монополияландыру, 
кару мен қаруланған адамдарды бір адамның билігіне шоғырландыру бейбіт 
тұрғындарды өздерін еркін ұстап, ерекпіе мүқият жүруге мәжбүрлейді; басқапіа 
айтсақ, ол адамдарға өзін-өзі басқарудың биігірек немесе төменірек дәрежесін 
зорлап міндеттейді» (Elias, [1939] 1982:239). Күш корсету монополиясы король- 
дің салық салуды бір орталыққа шоғырландыру саясатымен тығыз байланысты, 
өйткені салықтар күш корсету мекемелерін басқаруды қаржыландыруға мүм- 
кіндік береді (Elias, [1939] 1982:208). Элиас, шындығында, екі монополияның 
озара әрекеттесу жагдайын суреттейді: «Билікке түсетін ақшалай қаражат осы
лайша оның қарулы күшін қолдап отырады, ол, оз кезегінде, салық салуға мо- 
нополияны қолдайды» (Elias, [1939] 1982:104). Корольдік қазынаның табысы 
оскен сайын дворяндық табыс томендейді, бұл теңсіздік алдағы уақытта король 
билігінің күшеюіне жағдай жасайды (Elias, [1969] 1983:155).

Дворяндар оркениеттену процесінде шешуші рол атқарады, ойткені мүндай 
элиталы топта болып жатқан озгерістер біртіндеп бүкіл қоғамға тарайды:

«Нақ осы сарай маңы қоғамында озін-озі ұстаудың негізгі модельдері қа- 
лыптасады. Олар басқаларымен бірігеді және бұл модельдерге жүгінетін 
топтардың ұстанған позициясына сәйкес озгеріп, функциялардың аса кең 
ауқымда жүзеге асуын мәжбүрлі түрде таратады. Олардың ерекніе жағ- 
дайлары осы қозғалыстың әсеріне үшыраған кез келген батыстық топқа 
Караганда, сарай маңындағы адамдарды оздеріне тән әлеуметтік мінез-құ- 
лықты қалыптастырудың нағыз маманы етіп шығарады».

(Elias, [1939] 1982:258)
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Батыстағы осындай өзгерістер әлемнің басқа бөліктеріне де тарады.
Король билігі мен сарайының пайда болуы, сонымен бірге жауынгердің сарай 

маңына тарихи орнығуы (немесе жауынгердің дворянға айналу процесі), Элиас- 
тың көзқарасы бойынша, өркениеттену процесіндегі аса маңызды «серпіліс».

«Серпілістер» идеясы -  Элиас ұсынған әлеуметтік өзгерістер теориясывдағы ор- 
талық ұғым: ол өзгерістерді тегіс бір бағытты процесс деп санамайды, бірақ көптеген 
бастамалары мен шектеулері бар, сондай-ақ ілгерілемелі қозғалыс деп есептейді.

Элиас корольдік сарай^ феноменіне орасан зор көңіл бөлгенімен, бірінен 
соң бірі болған шешуші өзгерістердің негізгі себебі сол уақыттағы әлеуметтік 
фигурацияның түгелдей өзгеруі деп біледі. Яғни әртүрлі топтар арасындағы 
(мысалы, жауынгерлер мен дворяндар арасындағы) қарым-қатынас өзгерісте- 
рі, сондай-ақ бұл топтардағы индивидтер арасындағы өзара қатынас өзғерістері 
шешуші маңызға ие болды. Бұған коса, фиғурация дворяндар мен корольдерғе 
койылатын шектеулерді тең дәрежеде анықтады; «Ханзадалар мен ақсүйектер 
тауқыметтен азат адамдар болып көрінуі мүмкін. Мүнда... жоғарғы тапта қандай 
шектеулер болатыны айқын көрсетілғен, оған абсолютті монарх та бағынады» 
(Elias, [1969] 1983:266).

Король мен оның сарай маңындағы адамдарының үстемдіғі мемлекет қалып- 
тасуының алғышарты болды. Басқаша айтқанда, әскери күш пен салыққа жеке 
(корольдік) монополия бар кезде осы ресурстарға қоғамдық монополия да пай
да болады -  бүл мемлекет күрудың неғізі. Корольдің, кейін коғамдағы бакылау- 
шы органдар ретінде мемлекеттің өсуі мен адамдарды бакылаушы органдардын 
катар дамуының арасында тікелей байланыс бар. Олардын біріғуі индивидтін 
өз эмоцияларына сүйеніп әрекет жасаудың теңдессіз биліғіне алып барады. Бұл 
уакытка дейін адамдардың бойында өзін-өзі баскару кабілеті мүлдем жок бол
ды деп айтуға болмайды, бірак ол адам өмірінің көптен-көп аспектілерін козғап, 
белғілі бір максатка бағыттайтын түракты күшке айналды. Өзара тәуелділіктің 
әлдекайда ұзын тізбектеріне ие болып, «индивид өзін бакылауға үйренеді; сонда 
ол 03 калауының түткыны болуды азайтады» деғен Элиастың пайымдауы Дюрк- 
ғеймнін позициясына өте жакын ([1939] 1982:241).

Элиастың арғументтерінің кызыкты түсы -  күмарлыкты баскару тиімсіз еке- 
нін мойындауында. Тіршіліктің кауіптіліғі төмендеді, алайда ол алатын ләззат- 
ты бәсеңсітті. Адамдар өз эмоцияларын тікелей білдіре алмағандыктан, кітап ар- 
кылы немесе оның баска жолын табуға тырысты. Бүрын сырткы болып көрінген 
күрес енді ішкі күрестерғе айналды, Фрейдтің тілімен айтатын болсак, ид және 
суперэғо күрестері түрінде болатын болды (Элиастың адам түлғасына катысты 
көзкарастарына Фрейдтің теориясы үлкен әсерін тиғізді). Сөйтіп, зорлыктын 
азаюына барынша ыкпал етіп, .эмоцияны бакылауды күшейту іштей зеріғу мен 
мазасыздыктың аскынуына алып келді.

Өзара тәуелділік тізбектерінің үзартылуы аффективті бакылауды күшейту- 
мен ғана емес, сондай-ак адамдардың бір-біріне және өздеріне катысты дамып 
келе жаткан сезімталдыкка катысты болады. Адамдардың ой-пікірі аса сыпайы 
ерекшеліктер мен биязылыкка ие болып келе жатыр, соның нәтижесінде адам
дар өздерін де, баскаларды да бағалауға және бакылау дағдысына ден кояды. 
Олар сарай маны коғамы пайда болғанға дейін өздерін зорлык-зомбылык пен 
өлім каупінен корғауы кажет болды. Кейінірек мүндай кауіп азайып, адамдар ті- 
келей кауіп-катері аз күбылыстар мен әрекеттерге көбірек ден коюға мүмкіндік 
алды. Бүндай нәзік сезімталдык -  өркениеттену процесінің шешуші аспектісі 
және оиың алдағы дамуының манызды факторы.



546 II бөлім • Қазіргі заманғы әлеуметтану теориясы: негізгі мектептер

Агенттік-құрылымдық интеграция

Америкалық әлеуметтану теориясындағы микро-макромәселесіне деген әуес- 
тіктің өсуі мен еуропалық теорияшылардың агенттік пен құрылым арасын- 
дағы қарым-қатынасқа деген қызығушылықтарының өсуі қатар жүрді. Шын- 
дығында, бұл ынтызарлықтың артқаны соншалық -  Фуллер (Fuller, 1998) 
оны «есі ауысқандық» деп атады. Маргарет Арчер «құрылым мен агенттік 
мәселесі заманауи әлеуметтану теориясының негізгі мәселесі ретінде дұрыс 
қарастырыла бастады» деп есептейді (1988:іх). Осы байланыспен айналысу 
(сонымен қатар ол көздейтін басқа байланыстар реті) жалпы әлеуметтану тео- 
риясының «уытты сынағы» мен «ортақ мәселесі» болды деп тұжырымдайды 
(Archer, 1988:х). Арчерге қарағанда, Доу өз пікірін одан ертерек аса радикалды 
түрде білдірген; сМіне, осы мәселе: адам іс-әрекеті мәселесі төцірегінде әлеу- 
меттануга к,атысты талдаудыц барлык, тарихыи жазуга болады» (1978:379). 
Бұдан бөлек, Доудың агенттікке қатысты қызығушылығы -  әлеуметтік кұры- 
лымға деген қызығушылығы, сонымен бірге олардың арасында үнемі шиеленіс 
болып тұратыны бар.®

Үстірт деңгейде микро-макро- және агенттік-құрылымдық интеграцияның 
мәселелері тектес болып көрінеді, сондай-ақ көбінесе бірыңғай түсіндіріледі. 
Алайда бұл мәселені талдаудың басқа да жолы бар, онда бүл екі тұжырымда- 
малық құрылымның арасында елеулі айырмашылықтар айқын көрінеді.

Агенттік әдетте микродеңгейге, жеке адам акторларына,’ сондай-ақ әрекет 
етуші (макро) үжымдық қүрылымдарға жатады. Мысалы, Бернс әрекет етуші 
субъектілер ұғымы «индивидтерді, сонымен бірге ұйымдастырылған топтар, 
ұйымдар мен мемлекеттерді» қамтиды деп есептейді (Burns, 1986:9). Турен 
(Touraine, 1977) акторлар ретінде әлеуметтік таптарға назар аударады. Егер 
осы ұжымдық құрылымдарды әлеуметтік агенттер ретінде түсінумен келісе- 
тін болсақ, онда агенттік пен микродеңгейлі құбылыстарды теңестіре алмай- 
мыз. Қурылымды әдетте ауқымды әлеуметтік қүрылымдарға жатқызсақ та, 
оның микро-құрылымдарға да тікелей қатысы бар (мысалы, адами өзара қа- 
рым-қатынастағы микро-құрылымдар). Гидденстін; жцйе анықтамасы (өзінің 
қүрылымдық түжырымына қарағанда «қүрылым» терминінің әдеттегі мағы- 
насына жақынырақ) «акторлар немесе ұжым арасындағы қайта жаңғыртылған 
қарым-қатынастарды» қамтитын қүрылымдардың екі типімен де түсіндіріледі 
(1979:66). Агенттік те, қүрылым да -  микроға, сондай-ақ макродеңгейлі құбы- 
лыстарға ортақ болып табылады.

Микро-макродеңгейлердің айырмашылығына назар аударсақ, микроагент- 
тіктің көптеген теорияшылары саналы, креативті актор түріне айрықша ден 
қоятыны белгілі, бірақ бұл актор түрі сонымен катар бихевиоризм, айырбас 
пен рационалды таңдау теорияларының жақтаушылары қызығушылық таны- 
татын саналы емес «мінез-құлықты» ұстанатын актор санатына жатуы да мүм- 
кін. Осылайша макро- термин! -  ауқымды әлеуметтік құрылымдардың ғана 
емес, сондай-ақ ұжымдық құрылымдардың да мәдениеті. Микро- агенттерге 
жатуы немесе жатпауы мүмкін, ал макро- «құрылымдарға» қатысты болуы не
месе болмауы да мүмкін.

«Микро-макро» және «агенттік-құрылымдық» сызбаларын мүқият зерттей 
келе, олардың арасында елеулі айырмашылық бар екенін байқаймыз.
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Агенттік-құрылымдық интеграцияның негізгі мысалдары
Құры лы м дау теориясы . Агенттік пен құрылымдық интеграцияның аса 
әйгілі және айқын мысалдарының бірі -  Энтони Гидденстің құрылымдау 
теориясы (Bryant and Jary, 2011; I.Cohen, 1989, 2005; Craib, 1992; Held and 
Thompson, 1989). Гидденстің тұжырымдауы бойынша, «әлеуметтік ғылымдар 
немесе тарих саласындағы кез келген ғылыми-зерттеу әрекет [агентптіктің 
синонимі ретінде жиі қолданылады] пен құрылымды біріктірумен айналыса- 
ды... Құрылым әрекетті «анықтайды» немесе тұжырымдаудың мағынасы жоқ» 
(Giddens, 1984:219).

Гидденс марксист болмағанына қарамастан, марксистік теория оның шығар- 
машылығына эсер етті, ал ол өзі The constitution o f Society («Қоғам конституция- 
сы») атты еңбегін Маркстің негізінен интегративті сипатқа ие пікірлерінің бірі 
туралы толық пайымдау деп санайды: «Адамдар тарихты өздері жасайды, бірақ 
өздері қалағандай немесе ойларына келгендей жасамайды; кездейсоқтап болған, 
бұрыннан салынған жолмен жасайды» (К. Магх, [1869] 1963:15).®

Макрстің теориясы -  құрылымдау теориясының көптеген қайнар көзінің бі- 
реуі ғана. Қалай болғанда да, Гидденс аса маңызды теориялық бағыттарды тал- 
дап, сыни түрде қарастырып шықты және олардан бірқатар пайдалы идеяларды 
алды. Құрылымдау теориясы ерекше эклектикалы; Крейб (СгаіЬ, 1992:20-31) 
Гидденс тұжырымдамасына тән негізгі тоғыз басымдықты белгілейді.

Гидденс индивидтен/агенттен шығатын (мысалы, символикалық интерак- 
ционизм) немесе қогамнан/құрылымнан шығатын (мысалы, құрылы.мдық 
функционализм) көптеген теорияларды зерттейді және осы қарама-қарсы ба- 
ламалардың екеуін де қабылдамайды. Оның пайымдауынша, біз «қайталана- 
тын әлеуметтік тәжірибелерден» бастауымыз керек (Giddens, 1989:252). Ол өз 
пікірін дәйектеп, былай деп жазады: «Құрылымдау теориясына сәйкес, әлеу- 
меттік ғылымдардағы зерттеудің негізгі саласы -  индивидуалды актордың тә- 
жірибесі емес және әлеуметтік тұтастықтың қандай да бір формасының бар 
болуы емес, бұл -  уақыт пен кеңістікте ретке келтірілген әлеуметтік практика- 
лар» (Giddens, 1984:2).

Шын мәнінде, әлеуметтік тәжірибелерді жинақтаған Гидденстің құрылым- 
дау теориясы -  агенттік пен құрылым арасындағы өзара байланыс теориясы. 
Ричард Дж. Бернстайн: «Құрылымдау теориясының ең негізгі өзегі агенттік пен 
кұрылымның қосарлануы мен диалектикалық өзара әрекеттесуін түсіндіруге 
арналған», -  деп санайды (Bernstein, 1989:23). Яғни агенттік пен құрылымды 
бір-бірінен бөлек қарастыруға болмайды; бүл -  бір медальдың екі жағы. Гид- 
денстің тілімен айтсақ, олар қосарлы. Кез келген әлеуметтік іс-әрекет қүрылым- 
ды қамтиды, ал кез келген қүрылым әлеуметтік іс-әрекетке байланысты болады. 
Агенттік пен қүрылым адамның күнделікті іс-әрекетінде немесе тәжірибесінде 
тығыз байланысқан.

Жоғарыда айтып өткендей, Гидденс үшін аналитикалық бастапқы нүкте 
адамдар тәжірибесі болып саналады, алайда ол оларды рекурсивті деп түсіну- 
ді талап етеді. Баска сөзбен айтқанда, әрекет «әлеуметтік акторлардан туын- 
дамайды, өздерін акторлар деп көрсетуге көмектесетін қүралдардың көмегі- 
мен қайта қүрылып тұрады. Бүл әрекеттерде және агенттер олар арқылы осы 
іс-әрекеттерді мүмкін ететін жағдайларды жасайды» (Giddens, 1984:2). Іс- 
әрекеттер сана, шындықтың әлеуметтік қүрылуы және әлеуметтік қүрылым ар- 
қылы да жасалмайды. Шындығында, адамдар өздерін акторлар ретінде көрсетіп.
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тәжірибеге қатысады және сана да, құрылым да дәл осы тәжірибе арқылы туын- 
дайды. Құрьиіымның рекурсивті сипатын талдай келе, Хелд пен Томпсон: «Құры- 
лым процесс барысында және ол ұйымдастырған оқиғаға тіркеулі тәжірибелердің 
реттілігімен қайта құралады», -  деп (Held and Thompson, 1989:7) жазады. Дәл 
осыны сана турасында да айтуға болады. Гидденс үшін сана немесе рефлексив- 
тілік қызық. Алайда, оның ойынша, индивидуалды актор өзін рефлексивті түр- 
де жай ғана қабылдамайды, сондай-ақ ол әрекеттер мен қүрылымдық шарттар- 
дың үзіліссіз ағынын бақылауға қатысады. Бернстайн «агенттік өзі әлеуметтік 
қүрылымдарға рефлексивті және рекурсивті түрде қосылған» деп пайымдайды 
(Bernstein, 1989:23). Жалпы алғанда, Гидденс диалектикалық процесті қарасты- 
рады деп айтуға болады, ал бүл процестің барысында тәжірибе, қүрылым және 
сана туындайды. Гидденс осылайша тарихи, процессуалды және динамикалық 
тәсілдерді қолданып, агенттік пен қүрылым мәселелерін зерттейді.

Әлеуметтік акторлар ғана емес, сондай-ақ оларды зерттейтін әлеуметтану- 
шылар да рефлексивті. Бұл идея Гидденсті оның «қос герменевтика» туралы 
әйгілі пікірлеріне саяды. Әлеуметтік акторлар да, әлеуметтанушылар да тілді 
пайдаланады. Акторлар тілді өздерінін әрекеттерін түсіндіру үшін, ал әлеумет- 
танушылар өз кезегінде тілді әлеуметтік акторлардың әрекеттеріне түсінік беру 
үшін қолданады. Осылайша, түрмыстық және ғылыми тіл арасындағы өзара 
байланысқа көңіл бөлу қажет. Әсіресе әлеуметтанушы ғалымнын әлеуметтік 
әлемді түсінуі оның зерттеп жатқан акторларды түсінуіне эсер ете алады деген 
фактіні үғыну керек. Әлеуметтанушылар осындай жолмен өздері зерттейтін 
әлемді өзгертіп, бүрмаланған нәтижелер мен қорытындыларға келуі мүмкін.

Қцрылымдау теориясының элементтері. Гидденстің құрылымдық теориясының 
кейбір негізгі компоненттерін, өз ойлары мен әрекеттерін, сондай-ақ олардың 
физикалық және әлеуметтік мән мәтіндерін үнемі бақылайтын агенттері ту
ралы ойларынан бастап талқылап көрейік. Акторлар қауіпсіздікке ұмтылғанда 
өздерінің әлемін онтайландырады. Гидденс оңтайландыруды акторларға қауіп- 
сіздік сезімін беріп қана қоймай, әлеуметтік өмірде тиімді әрекет етуге мүмкін- 
дік беретін күнделікті тәжірибені дамыту деп түсіндіреді. Акторлар әрекет етуге 
деген мотивацияға ие және бұл мотивация оларды әрекет етуге түрткі болатын 
қажеттіліктер мен қалауларды қамтиды. Рационалдандыру мен рефлексивтілік 
үнемі іс-әрекетке қатысатындықтан, мотивацияны іс-әрекеттің әлеуеті деп са- 
нау дүрысырақ болады. Мотивация әрекеттің жалпы жоспарларын қамтамасыз 
етеді, алайда, Гидденстің пікірі бойынша, біздін әрекеттеріміздің көпшілігі ті- 
келей мотивацияға ие емес. Мүндай әрекеттіц мотивациясы болмаса да және 
біздіц мотивацияларымыз әдетте санасыз сипатқа ие болса да, адамныц жүріс- 
түрысында елеулі рөл аткарады.

Сондай-ақ сана саласында Гидденс дискурсивтік жәие практикалық сана 
арасындағы (өткізгіш) айырмашылықты айқындайды. Дискурсивтік сана біз- 
дің әрекеттерімізді сөзбен суреттеу қабілетін білдіреді. Практикалык, сана деп 
акторлар өз әрекеттерін сөзбен білдіруге қабілетсіз болып, өз-өзінен түсінікті 
деп қабылдайтын әрекеттерді білдіреді. Сана-сезімнің нақ осы соцғы түрі қүры- 
лымдау теориясында ерекше маңызға ие, ол айтылып жатқанға емес, орындалып 
жатқан әрекетке деген негізгі қызығушылықты көрсетеді.

Бүл бағытта практикалық санаға назар аудара отырып, агенттерден агенттік- 
ке, агенттердің шын мәнінде жасайтын әрекеттеріне біртіндеп ауысуды жүзеге 
асырамыз: «Агенттік адамның қылмыс жасаған оқиғаларына қатысты... Қандай



13-тарау • Микро-макро және агенттік-құрылымдық интеграция 549

жағдай болмасын, егер адам араласпаса, ештеңе болмас еді» (Giddens, 1984:9). 
Осылайша, Гидденс агенттікке көп көңіл бөледі (сыншылар тым көп көңіл бөле- 
ді деп сынайды) (Baber, 1991). Ол агенттікті мақсат-ниеттерден ажырату үшін 
үлкен күш жүмсайды, өйткені іс-әрекеттер, ақыр соңында, бастапқы мақсат- 
ниеттерден көп жағдайда өзгеше болады; басқаша айтқанда, әдейі жасалған әре- 
кеттер көбінесе алдын ала ойластырылмаған салдарға алып келеді. Әдейі емес 
салдар ұғымы Гидденстің теориясында үлкен рөл атқарады және агенттікті тал- 
даудан әлеуметтік жүйенің деңгейін қарастыруға көшудің барысында ерекше 
маңызға ие.

Агенттікке баса назар аудара отырып, Гидденс оған үлкен әлеуетті күш бере- 
ді. Басқаша айтқанда, Гидденстің агенттері әлеуметтік әлемді өзгерту қабілетіне 
ие. Бұған қоса, агенттер үғымының биліксіз мәні жоқ: актор әлеуметтік әлемді 
өзгерту қабілетін жоғалтса, ол агент болудан қалады. Гидденс, әрине, акторлар 
тап болатын шектеулер бар екенін мойындайды, алайда бүл дегеніміз -  актор- 
ларда таңдау жоқ және олар өзгеріс жасай алмайтынын білдірмейді. Гидденс 
үшін логикалық тұрғыдан билік субъективтіліктің алдында, себебі іс-әрекет 
билікті немесе жағдайды өзгертуге қабілеттілікті қамтиды. Гидденстің құры- 
лымдау теориясы акторды және әрекетті билікке иелік еткізеді, сондай-ақ бүл 
тәсілді жоққа шығаратын және оның орнына актордың мақсаттарына (феноме
нология) немесе сыртқы қүрылымга (құрылымдық функционализм) үлкен мән 
беретін теорияларга қарсы тұрады.

Қүрылымдау теориясының тұжырымдамалық мәні қүрылым, жүйе және 
қүрылымның қосарлануы деген үгымдарында жатыр. Қцрыльш «әртүрлі уақыт 
пен кеңістік аралықтарында осындай әлеуметтік тәжірибелердің болуына және 
оларга жүйелі сипат беруіне жагдай жасайтын ...қүрылымдық қасиеттер [ере- 
желер мен ресурстардың] ретінде анықталады» (Giddens, 1984:17). Қүрылым 
ережелер мен ресурстар нәтижесінде жүзеге асады. Құрылымдардың өздері уа- 
қыт пен кеңістікте жоқ. Керісінше, әлеуметтік құбылыстардың күрылымдануы 
мүмкін. Гидденстің пайымдауынша, «қүрылым тек әлеуметтік агенттердің эре- 
кет! арқылы және соның барысында гана көрінеді» (Giddens, 1989:256). Гидденс 
акторларға қатысты сыртқы және мәжбүрлі бақылаушы ретінде қарастыратын 
Дюркгеймнің құрылымына үқсамайтын қүрылымның өте ерекше анықтамасын 
ұсынады. Ол құрылым адами әрекет үшін «сыртқы» және «тысқы» деген ойдан 
алшақтауга тырысты. «Менің сөз қолданысымда құрылым дегеніміз -  әлеумет- 
тік өмірге пішін беретін нәрсе, бірақ пішінді өзі бермейді» (Giddens, 1989:256). 
Хелд пен Томпсон жазғандай, Гидденстің ойынша, құрылым -  жиектеме «құ- 
рылыстың бөренелері немесе дене қаңқасы іспетті» құрылым емес (Held and 
Thompson, 1989:4).

Гидденс құрылымның іс-әрекетке қатысты тежеушілік әсерінің .мүмкіндігін 
жоққа шығармайды, бірақ әлеуметтанушылар бүл шектеудің маңызын асыра 
көрсетеді деп санайды. Олар қүрылымның <^әрдайьич шектеулі және қолайлы» 
екенін атап көрсетті (Giddens, 1984:25, 163; italics added). Қүрылымдар агент- 
терге, олар жасауға қабілетсіз болған нәрселерді орындауға мүмкіндік береді. 
Құрылымдық шектеулерге назар аудармауға тырысса да, Гидденс акторлар уа- 
қыт пен кеңістікте созылу кезінде «әлеуметтік жүйелердің құрылымдық қасиет- 
терін» бақылай алмай қалуы мүмкін екенін мойындайды. Алайда ол веберлік 
темір тор бейнесінен мұқият қашқақтайды және мүндай бақылау мүмкіндігінен 
айырылуды шарасыздыққа баламайды.

Әлеуметтануда жалпы жұртқа танылған құрылымның түсінігі гидденстік
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әлеуметтік жүйелердің тұжырымдамасына жақын (Thompson, 1989.60). Гид- 
денс әлеуметтік жуйелерді ұдайы өндірілетін әлеуметтік тәжірибелер ретінде 
анықтайды немесе «тұракты әлеуметтік тәжірибелер ретінде ұйымдастырыл- 
ған акторлардың немесе ұжымдык құрылымдардың арасындағы қарым-қа- 
тынастарды жаңғыртады» (1984:17, 25). Әлеуметтік жүйе идеясы Гидденстщ 
практикаға қатысты алаңдаушылығынан туындайды. Әлеуметтік жүйелер кү- 
рылымдарға ие емес, бірак қүрылымдық қасиеттерді танытады. Қүрылымдар 
уақыт пен кеңістікте өзінен-өзі өмір сүрмейді, алайда олар әлеуметтік жүйе- 
лерде қайта жүзе асырылатын практикалар түрінде көрініп отырады. Кейбір 
әлеуметтік жүйелер мақсатты бағытталған әрекеттің өнімі болса да, Гидденс 
осындай жүйелердің адам әрекетінің күтпеген салдары екеніне көп көңіл бө- 
леді. Бүл көрінбейтін салдар іс-әрекеттің белгісіз күйін қалыптастырып, оған 
кайта оралып отырады. Бүл жағдайлар оларды бағындыру әрекеттерінен бұл- 
тартуы мүмкін, бірак дегенмен акторлар осы бақылауды жүзеге асыру үшін бар 
күшін салып бағады.

Сонымен қүрылымдар әлеуметтік жүйелерде «иллюстрацияланады». Осы- 
ған қоса, олар саналы адам агенттердің мінез-кұлықтарын бағдарлайтын «еске 
түсіру нышандарында» айқын көрінеді (Giddens, 1984:17). Нәтижесінде ереже- 
лер мен ресурстар әлеуметтік жүйелердің макродеңгейінде де, сондай-ақ адами
сана-сезімнің микродеңгейінде де көрінеді.

Енді щрылымдау ұғымын қарастыра аламыз. Бұл үғым «агенттер мен 
қүрылымдардың жасалуы -  қүбылыстардың екі тәуелсіз жинағы емес, дуа
лизм, бүл қосарлық... әлеуметтік жүйелердің құрылымдык қасиеттері ре- 
курсивті түрде үйымдастырған практикалардың қүралы да, нәтижесі де», 
не болмаса «әрекетті жасау сәті күнделікті жүзеге асыру жағдайларындағы 
әлеуметтік өмірді өндіру сәті» (Giddens, 1984:25,26). Құрылымдау құрылым 
мен агенттік арасындағы диалектикалық өзара қатынастьі талап ететіні анық 
(Rachlin, 1991). Қүрылым мен агенттік қосарлы; бұл екі элементтің ешбірі 
екіншісінен бөлек жүре алмайды.

Бүрын айтылып кеткендей, уацыт пен кеңістік -  Гидденс теориясындағы 
өте маңызды айнымалылар. Екеуі де басқа адамдардың уақыт аясында немесе 
кеңістікте болуына тәуелді. Бастапқы шарт -  басқалар бір уақытта және бір 
жерде болғандағы бетпе-бет өзара әрекеттесу. Бірақ әлеуметтік жүйелер уа- 
қыт пен кеңістікте кеңейтіледі, басқалары онда тікелей бола алмауы мүмкін. 
Уакыт пен кеңістіктегі осындай қашықтық казіргі замандағы коммуникация 
және тасымалдаудың жаңа түрлерінің арқасында жүзеге асуда. Грегоридың 
(Gregory, 1989) пікірінше, Гидденс кеңістікке қарағанда уакытқа көбірек кө- 
ңіл бөледі. Кеңістіктің маңызын белгілей отырып, Сондерс «әлдебір нәрсе неге 
және цалай болатынына кез келген әлеуметтік талдау жасау барысында бүл 
Kfluda (және қашан) болғанын ескеру кажет болады» деп мәлімдейді (Saunders, 
1989:218). Әлеуметтік тәртіп туралы аса маңызды әлеуметтану түжырымы әлеу- 
меттік жүйелердің уақыт пен кеңістіктегі интеграциялану дәрежесіне тәуелді. 
Әлеуметтік теориядағы Гидденстің көпшілік мойындаған үлкен жетістіктерінің 
бірі -  уақыт пен кеңістік мәселелерін бірінші кезекке шығару әрекеті.

Біз Гидденстің аса абстрактілі қүрылымдау теориясын шындыққа жақын- 
датып, соған негізделген зерттеу бағдарламасын талқылау арқылы бұл бөлімді 
аяқтаймыз (For an overview of empirical research based on structuration theory, 
see Bryant and Jary, 2001a). Біріншіден, адамзат қоғамын зерттеудің орнына, құ- 
рылымдау теориясы «кеңістік пен уакытқа сәйкес институттардың реттелуіне»
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назар аударатын еді (Giddens, 1989:300) (Гидденс институттар деп практика- 
лардың ЖИЫНТЫҒЫН түсінеді және олардың төрт типін белгілейді: символдық 
тәртіп, саяси институттар, экономикалық инститзггтар және заң). Екіншіден, 
негізгі қызығушылық уақыт пен кеңістіктегі институттарда болып жатқан өз- 
герістерге бағытталатын еді. Үшіншіден, зерттеушілер әртүрлі институттар- 
дың жетекшілері әлеуметтік үлгілерді қалай күштеп міндеттеп, өзгертетінін 
түсінуі қажет еді. Төртіншіден, қүрылымдау теориясын үстанушылар өз тү- 
жырымдарының әлеуметтік өмірге әсерін қадағалап, ілтипатпен жауап қатуы 
керек еді. Қорытындылайтын болсақ, Гидденс «қазіргі заманның қиратушы 
күшіне» терең қызығушылық танытқанын (Giddens, 1989:301) айтуға болады, 
қүрылымдау теориясының жақтаушысына осындай өткір әлеуметтік мәселе- 
мен айналысқан жөн.

Қүрылымдау теориясы бүл жерде үсынылғаннан да ауқымдырақ: Гидденс 
жай ғана өз теориясындағы біз атап өткен және көптеген басқа да элементтерін 
кеңінен қарастырады. Ол бірқатар теориялық көзқарастарды талдайды, бірік- 
тіреді немесе сыни пікірін білдіреді. Ол соңғы уақытта заманауи әлемге сыни 
талдау жасау үшін, өзіндік болмыс (1991), махаббат және сырластық (1992), 
үшінші жолдың саясаты (1998), жаһандану (2000) және соңғы жылдары климат 
өзгерісі (2009) секілді мәселелерде өз теориясын пайдалануға көп көңіл бөле- 
ді (14-тарауды қараңыз). Басқалармен салыстырғанда Гидденс агенттік-қүры- 
лымдық интеграцияның бағдарламасын мәлімдеу шеңберінен шығып кетті. Ол 
оның әртүрлі элементтерін егжей-тегжейлі талдагі шықты және аса маңызды- 
сы -  өзара қарым-қатынастың сипатына баса көңіл аударды. Гидденстің бағыт- 
тарындағы неғүрлым көңілғе қонымдысы -  оның қүрылымдағы неғізғі мәселесі 
интеғративті терминдермен анықталады. Ағенттер мен қүрылымдардың жаса- 
луы бір-бірінен тәуелсіз емес; әлеуметтік жүйелердің қасиеттері бір уақытта ак- 
торлардың тәжірибе қүралы мен нәтижесі деп қарастырылады және мүндай жү- 
йелі қасиеттер акторлардың тәжірибелерін рекурсивті түрде үйымдастырады.

Лейдер, Аштон және Санғ (Layder and Ashton, Sung, 1991) өздерінің оқудан 
жүмысқа көшу туралы зерттеулерінде Гидденс ұсынған құрылымдау теориясы- 
на эмпирикалық дәлел іздеғен.

Олар оның теориялық тәсілін қолдағанымен, қорыта келғендеғі түжыры- 
мы қүрылым мен ағенттік Гидденс ойлағандай байланыспайды деғен пікірғе 
саяды: «Біз эмпирикалық қүрылым мен іс-әрекет өзара тәуелді (осылайша 
бір-бірімен терең байланысты), бірақ ішінара автономды және жіктеуге ке- 
летін салалар» деғен қорытындыға келдік (Layder, Ashton and Sung, 1991:461; 
italics added).

Сын-пікірлер. Ян Крейб (Craib, 1992) Гидденстің қүрылымдау теориясына 
аса жүйелі сын жазды (for a more general critique, see Mestrovic, 1998). Бірін- 
шіден, Крейбтің айтуынша, Гидденс неғізғі назарын әлеуметтік практикаларға 
аударғандықтан, оның теорияларына «онтолоғиялық тереңдік» жетіспейді. Бүл 
жерде Гидденс өзінің талдауында әлеуметтік өмірдің неғізінде жатқан әлеумет- 
тік қүрылымдарды қарастырмайды. Екіншіден, оның қабылдаған теориялық 
синтез әрекеті әлеуметтік өмірдің күрделіліғімен әлсіз байланысқан. Бүндай 
күрделілікті карастыру үшін бөлек синтездік теория қажет емес -  «бізғе кажет 
бірқатар теориялар, өзара үйлеспеуі мүмкін» (Craib, 1992:178). Крейбтің көз- 
қарасы бойынша, әлеуметтік әлем айтарлықтай реттелмеғен, оны қүрылымдау 
теориясы секілді жалғыз концептуалды нақты тәсілдің көмеғімен ғана дүрыс
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талдап шығу мүмкін емес. Гидденстің көзқарасы әлеуметтану теориялары- 
ның толық спектрін пайдалану мүмкіндігін шектейді. Гидденс позитивизм 
секілді метатеориялар мен қүрылымдық функционализм теорияларын қа- 
былдамайды, олардын пайдалы идеяларынан бас тартады. Тіпті ол басқа 
теорияларға сүйенсе де, олардың тек кейбір аспектілерін ғана қолданады, 
нәтижесінде қажеттінің барлығын толық ала алмайды. Үшіншіден, Гидденс 
өз пайымдауларының ешқандай тірек нүктелерін түжырымдамайды, сон- 
дықтан да оған заманауи қогамды сыни талдау үшін қажетті негіз жетіспейді 
(14-тарауды қараңыз). Ақырында, Гидденс келтірген сында кешенді теория- 
лык түйінді жүйе жоқ, көбінесе арнайы мақсатты сипатқа ие. Төртіншіден, 
Гидденс үсынған теория, ақыр соңында, бөлшектелген болып көрінеді. Онын 
эклектизм! бір-бірімен кейде онша үйлеспейтін әртүрлі теориялық элемент- 
тер мен бөліктерін жинақтауға мәжбүрледі. Соңында Гидденстің не туралы 
айтып түрғанын нақты түсіну қиын (Mestrovic, 1998:207). Крейб өзінін жаса- 
ған талдауында Гидденстің ойында не бар екенін білмейтінін, жай ғана шама- 
лайтынын бірнеше мәрте айтады.

Сын-пікірдің ауқымы мен маныздылығын ескере отырып, Крейб мынадай 
сүрак қояды: олай болса қүрылымдау теориясын не үшін қолдану қажет? Ол 
екі негізгі себепті келтіреді. Біріншіден, Гидденс идеяларынын көпшілігі (мыса- 
лы, қүрылымдарды бір уақытта шектейтін әрі қолдайтын деп түсіну) заманауи 
әлеуметтанудың ажырамас бөлігіне айналды. Екіншіден, бүгінде әлеуметтік 
теориянын саласында жүмыс істейтін кез келген адамға Гидденстін шығарма- 
шылығын есепке алып, оған қатысты өз позициясын жасау керек болады. Крейб 
өзінің талдауын Гидденстің шығармашылығына арналған бөстекі мақтаумен 
аяқтайды: «Менің ойымша, онын шығармашылығынан сүйеніш болатын бірде- 
ңені таба алатындай әлеуметтік теорияны елестету өте қиын. Осы сәтте, қалай 
болғанда да, қүрылымдау теориясы өзінің негізгі орнын сақтайтын болады» 
(1992:196, italics added).

Габитус және өріс. Пьер Бурдье (Bourdieu, 1984а:483; Calhoun, 2011) үсынған 
теория автордың объективизм мен субъективизмді қасақана қарсы қою деп са- 
найтын немесе, өзі айтқандай, «индивид пен қоғам арасындағы абсурд оппози- 
цияны» енсеріп өту ықыласынан пайда болды (Bourdieu, 1990:31). Бурдье жаз- 
ғандай, «менің шығармашылығыма бағыт беретін ен негізғі (және, менің ойым
ша, аса маныздысы) стимул -  объективизм мен субъективизмнің оппозициясын 
жену» (1989:15).

Ол объективистердің қатарына Дюркгеймнің әлеуметтік фактілерді зерт- 
теуін (3-тарауды қараңыз), Соссюрдың, Леви-Стросстың структурализмін және 
күрылымдық марксистерді (17-тарауды қараныз) жатқызады. Бүл көзқарас- 
тардың сынға үшырау себебі -  объективті қүрылымдарға назар аударып, әлеу- 
меттік қүрылыс процесін елемеуінде; акторлар осы процесс арқылы қүрылым- 
дарды кабылдап, ойластырады және қүрастырып, содан кейін осының негізінде 
әрекет етеді. Объективистер әлеуметтік агенттікті және агентті де ескермей- 
ді. Ал Бурдье агентті үмытпайтын құрылымдық позицияны жақтайды. «Мен 
Леви-Стросс пен басқа структуралистердің, әсіресе Альтюссерде жоғалып 
кеткоч шынайы өмірлік акторларды қайтаруға үмтылдым» (Bourdieu, cited in 
Jenkins, 1992:18).

Бұл мақс^т Бурдьені ([198011990:42) субъективистік бағытты колдауға 
мәжбүр етеді. Он: щ студенттік шағында бұл бағыт бойынша Сартрдын экзис-
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тенциализмі үстемдік еткен болатын. Сондай-ақ Шюцтың феноменологиясы 
Ьлумердщ символикалық интеракционизмі және Гарфинкельдің этноәдіснама 
«ethnomethodology» агенттердің әлеуметтік әлем туралы ойлауына, есеп беруі- 
не немесе бейнелеуіне назар аударып, осы процестердің болып жатқан объек- 
ТИВТ1 құрылымдарын елемейтін субъективизмнің мысалдары ретінде карасты-
рады. Бурдье бұл теориялар агенттікке екпін түсіріп, қүрылымды ескермейді 
деп санайды.

Аталған тәсілдердің біреуін ұстанудың орнына Бурдье объективті құрылым- 
дар мен субъективті қүбылыстардың арасындағы диалектикалық өзара байла- 
нысты зерттейді:

«Бір жағынан, объективті күрылымдар... түсініктер үшін негізден және 
өзара әрекеттесулерді қозғайтын қүрылымдық шектеулерден тұрады. 
Алайда басқа жағынан алсақ, бүндай түсініктерді, әсіресе, күнделікті ке- 
тетін күшті, осы құрылымдарды өзгертуге немесе сақтап қалуға бағыт- 
талған индивидуалды және ұжымдық күштерді түсіндіруді қалаған кезде 
назарға алу керек».

(Bourdieu, 1989:15)

Объективизм-субъективизм дилеммасынан күтылу макеатъшда Бурдъе 
(Bourdieu, 1977:3) тәжірибе (практика) ұғымына кеціл аударады. Ол бүл үгым- 
ды қүрылым мен агенттік арасындағы диалектикалық өзара байланыстың нә- 
тижесі деп санайды. Тәжірибе объективті түрде анықталмаған, олар жеке қа- 
лаудың ӨШМ1 де емес (Бурдьенің тәжірибе мәселесіне назар аударуының тағы 
6ір себебі -  осындай тәсілді қолдану кезінде объективизм мен субъективизмді 
баиланыстыратын орынсыз интеллектуализмнен қүтылуға болады).

Бурдье қүрылым мен адамдар әлеуметтік шындықты қүрау жолдары ара- 
сындағы диалектикаға қатысты қызығушылықты көрсетіп, өзінің жеке тәсілін 
«конструктивтік структурализм», «қүрылымдық конструктивизм» немесе «ге- 
нетикалық структурализм» деп атайды. Ол генетикалық структурализмді бы- 
лаи анықтайды:

«Әртүрлі өрістердің объективті қүрылымдарын талдау -  белгілі бір дә- 
режеде әлеуметтік құрылымдар бірігуінің өнімі болатын менталды қүры- 
лымдардан, сонымен қатар биологиялық индивидтердегі генезистік тал- 
даудан, сондай-ақ әлеуметтік қүрылымдар генезисін талдаудан да ажы- 
рағысыз болады: әлеуметтік кеңістік пен оны алып тұрған топ -  тарихи 
күрестщ өнімі (бұл күресте агенттер олардың әлеуметтік кеңістікте алып 
түрған орындарына сәйкес қатысып отырады, олар осы кеңістікті түсінуге 
мүмкіндік беретін менталды қүрылымдар)».

(Bourdieu, 1990:14)

Бурдье аздап болса да қүрылымдық тәсілге қосылады, бірақ оның позиция- 
сы Соссюр мен Леви-Стросстың структурализмінен (қүрылымдық марксистер- 
ден де) ерекшеленеді. Олар тіл мен мәдениеттегі қүрылымдарға акцент қойған 
болса, Бурдье қүрылымдар әлеуметтік әлемнің өзінде де бар деп пайымдайды 
Ьурдье «объективті құрылымдар өздерінің практикаларын немесе өздерінің 
түсшіктерш бағыттап, тежеуге қабілетті агенттердің саналары мен еріктерінен
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тәуелсіз» деп санайды (Bourdieu, 1989:14). Сол арада ол қабылдау, ойлау және 
іс-әрекет сызбаларының генезисін, сондай-ақ әлеуметтік құрылым сызбалары- 
ның генезисін қарастыруға мүмкіндік беретін конструктивтік позицияны да қа- 
былдайды.

Бурдье структурализм мен конструктивизмді біріктіруге тырысты және бұл 
аздап болса да орындалды, бірақ оның структуралистік бағыттағы жұмысын- 
да бұрмалану байқалады. Ол нақ осы себептен (Фуко және басқалармен бірге, 
17-тарауды қараңыз) постструктуралист болып есептеледі. Оның шығармашы- 
лығында конструктивизмғе қарағанда структурализм көбірек. Көптеген басқа 
теорияшылардың (мысалы, феноменологтерге, символикалық интеракционис- 
терғе) бағыттарына қарағанда Бурдьенің конструктивизм! субъективтілік пен 
ниеттестікті елемейді. Ол, шынымен де, адамдардың әлеуметтік кеңістіктегі 
өз орындарының негізінде әлеуметтік әлемді қабылдау мен құрастыру мәсе- 
лесін өзінің әлеуметтануына қосу маңызды деп санайды. Алайда әлеуметтік 
әлемді қабылдау мен құрастыру кұрылымдармен бір уақытта ынталандыры- 
лып та және тоқтатылып та тұрады. Бұл Бурдьенің өз теориялық тәсіліне қа- 
тысты берғен анықтамаларының бірінде жақсы көрінеді: «Әртүрлі өрістердің 
объективті құрылымдарын талдау... — белғілі бір дәрежеде әлеуметтік қүры- 
лымдар біріғуінің өнімі болатын менталды қүрылымдардан, сонымен қатар 
биологиялық индивидтердегі генезистік талдаудан ажырағысыз болады. Сон- 
дай-ақ әлеуметтік қүрылымдар генезисін талдаудан да ажырағысыз болады» 
(Bourdieu, 1990:14). Оны қызықтыратын сүрақты «әлеуметтік қүрылымдар мен 
менталды қүрылымдардың арасындағы» өзара байланыс деп сипаттауға болады 
(Bourdieu, 1984а:471).

Микроәлеуметтанудың кейбір өкілдеріне Бурдье үсынған тәсіл қолайсыз, 
салыстырмалы түрде аса адекватты структурализмнен ауқымдырақ көрінді. Ва- 
канның айтуы бойынша, «талдаудың екі түсы да тең дәрежеде қажет болғанына 
қарамастан, олар тең қүқылы емес: субъективистік түсінуғе қарағанда объекти- 
вистік жарылысқа эпистемологиялық басымдық беріледі» (Wacquant, 1992:11). 
Дженкинстің түжырымдамасына сәйкес, «ол [Бурдье] басқалардың шығарма- 
шылығын мойындамай, жоққа шығарған көптеген ғалымдар секілді өмірғе деген 
объективтік көзқарастың үстанушысы» (Jenkins, 1992:91). Немесе, керісінше, 
«ақырында, Бурдьенің шығармашылығындағы аса маңызды кемшілік — субъек- 
тивтілікті қарастыруға қатысты қабілетсіздіғі» (Jenkins, 1992:97).

Шындығында, Бурдьенің әріптестері Люк Болтански мен Лоран Тевено 
оның жүмысындағы қүрылымдықбейімді түзеу үшін «француздық прагматизм- 
ді» қүрастырды (Boltanski and Thevenot, [1991], 2006).^

Дегенмен Бурдьенің теориясында «реттелуғе келетін импровизацияны кез- 
дейсоқ қүрастыруға» қабілетті динамикалық актор бар (1977:79). Бурдье еңбе- 
гінің неғізі мен оның субъективизм мен объективизмді еңсеру әрекеттері оның 
габитус пен өріс түжырымдамаларында (Aldridge, 1998), сондай-ақ олардын 
бір-біріне қатысты диалектикалық қатынасында жатыр (Swartz, 1997). Габитус 
акторлардың ақыл-ойында болса, өрістер олардың ойларынан тыс болады. Біз 
бүл екеуін осыдан былай жекелей қарастыратын боламыз.

Габитус. Біз Бурдьенің теориясында аса танымал болған үғымнан, яғни габи- 
тустан бастаймыз (Jenkins, 2005b) . Габитус п.ететтз -  адамдардың әлеуметтік 
өмірде әрекет етуіне мүмкіндік беретін «менталды немесе когнитивті қүрылым- 
дар». Адамдар әлеуметтік өмірді қабылдап, түсініп және бағалауға жағдай жа-
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сайтын бірқатар интериоризацияланған сызбаларға ие. Нақ осындай сызбалар 
арқылы адамдар бір уақытта өздерінің тәжірибесін жасайды және оларды қабыл- 
дап, бағалайды. Диалектикалық тұрғыдан алсақ, габитус дегеніміз -  әлеуметтік 
өмірдегі «құрылымдар интериоризациясының өнімі» (Bourdieu, 1989:18), Шын 
мәнінде, габитусты «интернализацияланған «дербестендірілген» әлеуметтік құ- 
рылымдар» деп есептеуге болады (Bourdieu, 1984а:468). Олар «жалпы мағына» 
сияқты (Holton, 2000). Жастар, гендерлік топтар және әлеуметтік таптар секілді 
таптык кұрылымдагы объективті айырмашылықтарды көрсетеді. Габитус әлеу- 
меттік өмірде көп жыл бойы позиция иемденудің нәтижесінде алынады. Яғни 
габитус субъектінің бұл өмірдегі позициясының сипатына қарай өзгешеленеді; 
әрбір адам бірдей габитуска ие бола бермейді. Алайда әлеуметтік өмірде ұқсас 
орындарға ие адамдардың габитустары ұқсас келеді (Айта кету қажет, Бурдье 
өзінің шығармашылығында «агенттің практикасын, оның өнертапқыштығын 
және импровизациялау қабілетін қайта қарастыруға енгізу ықыласын» басшы- 
лыққа алдым дейді [Bourdieu, 1990:13]). Бұл мағынада габитус ұжымдық құбы- 
лыс та бола алады. Ол адамдарға әлеуметтік әлемді ұғынуға мүмкіндік береді, 
алайда көп габитустардың бар болуы әлеуметтік әлем мен оның құрылымдары 
әртүрлі акторларға бірдей ықпал жасамайтынын білдіреді.

Әрбір нақты уақытта болатын габитус ұжымдық тарих барысында пайда бо
лады: «Тарихтың өнімі, яғни габитус индивидуалды және ұжымдық практика- 
ларды тудырады және, сәйкесінше, тарихтан туындаған сызбаларға сәйкес та- 
рихтың өзін де жасайды» (Bourdieu, 1977:82), Әр индивидте байқалатын габи
тус -  индивидуалды тарих барысында алынып, габитус орын алатын әлеуметтік 
тарихтағы белек бір мезеттің функциясы. Ол беріктік пен жылжымалы қасиетке 
ие -  ол бір өрістен басқасына қарай жылжи алады. Бірақ адамдар лайықсыз га
битуска да ие болуы мүмкін, сондай-ақ олар Бурдье айтпакшы, гистерезистен 
зардап шегулері де ықтимал. Осындай кешігу эффектісінің жақсы мысалы ре- 
тінде заманауи капитализмге дейінгі қоғамдағы аграрлы тіршіліктен ажырап, 
Уолл-Стритке жұмысқа жіберілген адамды келтірсек болады. Капитализмге де- 
Й ІН ГІ қоғамнан алынған габитус оған Уолл-Стритте қанағаттанарлық дәрежеде 
өмір сүруге жағдай жасамас еді.

Габитус әлеуметтік өмірді тудырады және сол арада өзі де әлеуметтік өмір 
арқылы пайда болады. Бір жағынан, габитус «қүрылымдаушы құрылым», яғни 
әлеуметтік өмірді қүрылымдайтын қүрылым. Басқа терминдерде Бурдье габи
тусты «сырттың интернализациясы мен іштпіц экстернализациясы» деп сипат- 
тайды (1977:72). Сөйтіп, габитус үғымы Бурдьеге объективизм мен субъекти
визм арасында таңдау жасаудан қүтылуға, «агенттен бас тартпай, субъект фи- 
лософиясынан құтылуға... сондай-ақ, қүрылымның агентке әсерін назарға ала 
отырып, қүрылым философиясынан қүтылуға» мүмкіндік береді (Bourdieu and 
Wacquant, 1992:121-122).

Нақ осы практика габитус пен әлеуметтік әлемнін арасындағы жанама 
буын болып кызмет етеді. Бір жағынан, дәл практика арқылы габитус жасала- 
ды; баска жағынан, практика нәтижесінде әлеуметтік әлем туындайды. Бурдье 
габитусты «тәжірибемен құрылған және үнемі тәжірибелік функцияларға 
негізделген, құрылымдалған және құрылымдайтын диспозициялардың жүйе- 
сі» ретінде анықтаған кезде практиканың жанама функциясы туралы айтады 
(cited in Wacquant, 1989:42; see also Bourdieu, 1977:72). Практика габитусты 
қалыптастырса, габитус, өз кезегінде, практиканы жүргізуге және сәйкестен- 
діруге қызмет етеді:
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ПЬЕР БУРДЬЕ
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

1930 жылы Францияның оңтүстік-шығыс өңірін- 
дегі шағын ауылдық жерде дүниеге келген. Бурдье 
орташа дәулетті отбасында ер жетті (оның әке- 
сі мемлекеттік қызметкер болды) (Jenkins, 2005a, 
Monnier, 2007). Ол 1950 жылдардың басында Па- 
риждегі беделді колледж -  Жоғарғы педогогика- 
лық мектепте (Есоіе Normale Superieure) оқып, сол 
жерден диплом алды. Алайда Бурдье диссертация 
жазудан бас тартты. Бір жағынан, ол осы әрекеті- 
мен оқу орнында қалыптасқан авторитарлы тәртіп 
пен сабақ беру әдісіне наразылық білдірді. Мек
тепте қабылданған қатаң коммунистік, әсіресе ста- 
линдік бағытты қабылдамады және бұндай көзқа- 
растарға қарсы болды.

Бурдье шет аймақтағы мектепте аз уақыт сабақ 
берді, бірақ 1956 жылы азаматтық борышын өтеуге 
шақырып, екі жыл бойы Алжирде француз әскері- 
нің сапында болды, кейін сол жерде тағы екі жы- 
лын өткізді. Бурдье өзінің Алжирдегі өмірі туралы 
кітап жазды. I960 жылы Францияға оралып, бір 

жыл бойы Париж университетінде ассистент болып жұмыс істеді. Ол Коллеж де Франс оқу ор
нында антрополог Леви-Стросстыңдәрістеріне қатысты, сонымен бірге әлеуметтанушы Раймон 
Аронның ассистент! болып қызмет етті. Бурдье үш жылға Лилль университетіне ауысты, бірақ 
кейін 1964 жылы Жоғарғы тәжірибелік зерттеу мектебіне {L'Ecole Practique des Hautes Etudes) 
зерттеуші-директор лауазымын алу үшін қайтып келді.

Келесі жылдары Бурдье париждік, француздық және әлемдік зиялы ортада беделді тұлғаға ай- 
налды. Оның шығармашылығы әртүрлі салалардың бірқатарына, соның ішінде білім беру, ант
ропология және әлеуметтануға эсер етті. Ол 1960 жылдары өз идеяластарын жинап, сол сәттен 
бастап ізбасарларымен қызметтес болды, сондай-ақ жеке ғылыми табыстарға жетті. 1968 жылы 
Еуропалық Әлеуметтану орталығы қүрылып (Centre de Sociologie Еигорёеппе), Бурдье өмірінің 
соңына дейін осы орталықтың жетекшісі болды. Actes de la Recherche en Sciences Sociales («Әлеу- 
меттік ғылымдағы ғалымдар еңбегі») атты бірегей журналдың жарық көруі осы орталықпен 
байланысты болды. Осы журнал Бурдье мен оның пікірін жақтаушылардың маңызды мінберіне 
айналған.

1981 жылы Раймон Аронның қызметтен кетіп. Коллеж де Франстағы әлеуметтану кафедра- 
сы меңгерушісінің орны босады. Көптеген жетекші француз әлеуметтанушылары (мысалы, 
Раймон Будон және Ален Турен) осы орынға талаптанды. Алайда кафедраны Бурдьеге берді 
(Jenkins, 1992). Осы уақыттан бастап Бурдье бұрынғыдан әлдеқайда жемісті қызмет етті, ал оның 
абырой-атағы өсе берді (for more on Bourdieu, see Swartz, 1997:15-51).

Бурдьенің шығармашылығындағы қызықты аспект -  оның көзқарасының үзіліссіз, басқалармен 
пікірталас барысында кейде жария, кейде жасырын қалыптасуы. Мысалы, оның ерте кезеңдегі 
ойына студент кезінде екі көрнекті ғалым -Ж ан-П оль Сартр және Клод Леви-Стросспен әңгіме- 
лесуі эсер етті. Бурдье Сартрдың экзистенциализмінен «акторлар әлеуметтік өмірді жасаушы» 
деген айқын түсінігін алып пайдаланды. Алайда Бурдье Сартр акторларта тым үлкен мүмкіндік 
беріп, олар тап болған құрылымдық шектеулерді ескермей, тым алыс кетті деп санады. Құры- 
лымға к,ызыққан Бурдье үлы структуралист Леви-Стросстың шығармашылығына сүйенді. Ба
сында Бурдье бұл бағдарға қатты қызықты. Шындығында, ол біраз уақыт бойы өзін «бақытқа 
бөленген структуралист» деп атады (cited in Jenkins, 1992:17). Сонымен бірге оның ертеректе
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о а я и С Г - Бурдьенің төмендегідей түйін жасауына аль.п келді: структу
рализм басқа бағытта болса да, экзистенциализм секілді шектеулі әдіс. Ол өздерін б е й са Л - 
лы құрылымдармен бақыланады деп есептейтін адамдарды бақылауға құқылы деп санайтын 
г і  позицияларына наразылық білдірді. Бурдье тек құрылымдық шектеулер-

тоқталатын ғылыми салаға деген ықыласын жоғалтты. Ол мынадай пікірі білдіреді: ^

«Барлық мақсаты өзі бақылайтын индивидтерді белсенді ететін механизмдерді айқын-
ойм яйГ ^касанды қуыршақ секілді ережесі белгісіз ойындарды
мам Қатысьі бар екен.н ұмытса, адамдарға өздерінің міндетті әрекеттерінің
мән-мағынасын көрсетіп бере алмаса, әлеуметтанудың ешбір құндылығы болмас еді».

(Bourdieu, cited in Robbins, 1991:37).

Бурдье Ө31Н1Ң негізгі мақсаттарының бірін структурализмнің шектен шығуына жауап ретінде 
аныктады: .М ен Леви-Стросс пен басқа стр ук^ ааи сте р д И  одарды курыдымдардаң э п и Г н о

tcitea in Jenkins, 1992.17-18). Басқаша аитқанда, Бурдье тым болмағанда Сартрдың экзистенциа- 
лизмінщ бөлігін Леви-Стросстың структурализмімен біріктіргісі келді. экзистенциа

<<өзқарасы марксистік теория мен марксистердің ықпалымен қалыптасты. Бурдье сту- 
‘̂ ектен шығуына қарсы шыққан, ал кейінірек құрылымдық 

идеяларын жоққа шығарды. Бурдьені марксист деп санауға болмаса да оның шы- 
Г и б р і  Го " Т Г  алынған идеялардьщ бар екені анық. Әсіресе оның тәжі-
бРні ?  беруі және өзінің әлеуметтануында теория мен (зерттеушілік) тәжіри-
бені біріктіруді қалауы аирықша байқалады (Бурдье экзистенциализм немесе структурализмнің

т ы н л Г с ^ а Т а " ° " ”" " / ^  айналысады деп айтута болады). Оныц ш іітҮ р ^ ^ ^ а Гл Г
дГтен б о с а ^ ^ Л р  '^^^ьісты адамдарды саяси және таптық үстем-
діктен боса^ға деген ұмтылысын аитуға болады. Алайда Сартр мен Леви-Стросстың жағдайында

1 д ь " ; а а : , р Г д Г д Т р Г "  " “ 'У  " V -e d  ретінде пайдадань,п, а з ін і, кез,арасын

шығармашылығында басқа да теорияшылардың, әсіресе Вебер мен француз әлеу- 
ме^ануьіның жетекші теорияшысы Эмиль Дюркгеймнің ықпалы байқалады. Бірақ Бурдье өзЫ 
Маркс, Вебер, Дюркгеим немесе басқа біреудің жолын қуушы деп атауға қарсы. ОІ^осындай 
т 2 л Г к  шектеуші, тым қарапайым етіп көрсетіп, қорлаушы деп есеп-

идеяларын сыни диалог ретінде жазған, ол дағд?і студент 
б Г З к  әлеуметтану мен антропологияда ж ^ а ғ а н ^ н ы ң
fB o u rd LT in  'i r y ^ ^  Қарсылық ретінде және маған үйреткеннің арқасында жасадым»
^ й т і^ б о л д ы  '  3 Қаңтарында 71 жасЫнда

Габитус ойлау мен іс-әрекет таңдауын шектейтін ішкі құрылым болған- 
мен ол соңгыларын аныцтамайды (Myles, 1999). Бұндай детерминизмнің 
жоқ болуы -  Бурдьенің позициясын дәстүрлі структуралистердің тәсілде- 
ршен ерекшелендіретін негізгі өзгешеліктерінің бірі. Габитус адамдарға жай 
ғана нені оилап, қандай әрекеттер таңдау керек екенін «ұсынады». Адамдар 
саналы түрде таңдаудың бар мүмкіндіктерін таразылайды, деғенмен мүндай 
шешш қабылдау процесі ғабитус әрекетін көрсетеді. Ол адамдарға балама 
нүсқаны таңдау қағидаларын және әлеуметтік өмірде стратеғияларды кол- 
дану қағидаларын табыстайды. Бурдье мен Бакан осыны ерекше айтып кет- 
кен болатын: «Адамдар -  ақымақ емес». Алайда адамдардың барлығы толық 
рационалды шешш қабылдамайды (Бурдье рационалды таңдау теориясы-
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на немқұрайлы қарайды); олар «ақылмен» әрекет етеді, практикалық мән- 
ге ие. Адамдардың іс-әрекеттерінде логика бар -  бұл «тәжірибе логикасы» 
(Bourdieu, [1980] 1990).

Роббинс атап өткендей, практикалық логика -  «саяси», яғни ол бір уақыт- 
та көптеген бір магыналы емес және логикалық тұрғыда (формалды логика 
бойынша) қарама-қайшы мағыналарды немесе тезистерді біріктіре алады, 
себебі іс-әрекетінің негізгі контексі -  практикалық контекст» (1991:112). 
Бұл пікір тәжірибелік логика мен рационалдықтың (формалды логика) 
арасындағы айырмашылықты белгілейтіні үшін ғана маңызды емес, сондай- 
ақ Бурдьенің «реляционизмі» туралы еске салады. Соңғысы бұл контексте 
үлкен маңызға ие, өйткені габитустың өзгермес, бекітілген қүрылым емес 
екенін түсінуге көмектеседі: оны қарама-қарсы жағдайларға тап болып, жан 
дүниесінде әрдайым өзгеріс болатын индивидтер бейімдеп түрады.

Габитус «сана-сезім мен тіл деңгейінен томен, интроспективті зерттеу мен 
ерікті бақылауға қолжетімді аймақтан тыс» қызмет етеді (Bourdieu, 1984а:466). 
Біз габитус пен оның әсерін үғынбасак та, ол біздің ең тәжірибелі қылықта- 
рымызда, мысалы, біздің тамақ ішуімізде, жүруімізде, сөйлеуіміз бен тіпті 
сіңбіруімізде көрінеді. Габитус қүрылым секілді әрекет етеді, бірақ адамдар- 
дан оған немесе оларға сыртқы қүрылымдарға тек механикалық түрде жауап 
береді деп айтуға болмайды. Осылайша, Бурдье тиімді тәсілінің арқасында 
әдісінде болжауға келмейтін жаңалық пен жаппай детерминизмнің шыр- 
мауынан қүтылып шықты.

Өріс. Енді «өріс» үғымын қарастырайық, Бурдье оны құрылымнан гөрі 
көбінесе реляциялық түрде түсінеді. Өріс дегеніміз -  объективті позиция- 
лар арасындағы қарым-қатынастар желісі (Bourdieu and W acquant, 1992:97). 
Олар индивидуалды сана мен еріктен тәуелсіз. Бүл өзара әрекеттесулер не
месе индивидтердің түлғааралық байланыстары емес. Позицияларды агент- 
тер де, сондай-ақ институттар да ала алады. Қалай болғанда да, оларды өріс 
қүрылымы байланыстырып отырады. Әлеуметтік әлемде әрбірі өзінің жеке 
ерекше логикасына ие және акторлардың бойында белгілі бір өрісте маңыз- 
дылығы бар нәрсеге қатысты пікірді қалыптастыратын бірқатар жартылай 
автономды өрістер бар (for example, artistic [Bourdieu and Darbel, [1969] 
1990; Fowler, 1997], religious, higher education).

Бурдье өріс күрес алаңы деп есептейді: «Өріс -  шайқастардың ортасы» 
(Bourdieu and W acquant, 1992:101). Өрістің құрылымы бір уақытта «пози
ция алып отыргандар индивидуалды немесе үжымдық түрде өзінің орнын 
сақтап қалуға немесе жақсартуға және олардың өздеріне аса қолайлы ие
рархия қагидасын зорлап міндеттеуге мүмкіндік беретін стратегияларды 
қолдайды әрі бағыттайды» (Bourdieu, cited in W acquant, 1989:40). Өріс ка- 
питалдың әркелкі түрлері (экономикалық, мәдени, әлеуметтік, символдық) 
кеңінен пайдаланылатын өзінше бәсекелестер нарығы болып саналады. Де- 
генмен билік өрісі (саясат) ең үлкен маңызға ие; саяси өріс шеңберіндегі 
билік қатынастары иерархиясы барлық басқа өрістерді қүрылымдайды.

Кез келген өрісті талдау үпіін Бурдье үш сатылы процесті үсынады. Ал- 
ғашқы сатысы билік өрісінің бастапқы маңызын көрсетіп, белгілі бір өрістің 
саяси өріспен қарым-қатынастарын бақылауды мақсат етеді. Екінші саты- 
да осы өрістің шеңберінде позициялар арасындағы қарым-қатынастардың
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объективті құрылымының жоспары құрастырылады. Және, ақырында, ана
литик өріс ішіндегі әртүрлі позициялардағы агенттер габитусының сипатын 
анықтап көруі қажет.

Өрістегі әртүрлі агенттердің позициялары олардың иелігіндегі капитал- 
дың саны мен салыстырмалы салмағымен анықталады (Апһеіег, Gerhards, 
and Romo, 1995). Бурдье тіпті өрісті сипаттау үшін әскери үғымдағы бей- 
нелерді қолданды: ол оны «майдан шебінде қорғайтын және жаулап алатын 
қамалдардың, стратегиялық бекіністердің» алаңы деп атайды (1984а:244). 
Дәл осы капитал өзінің жеке тағдырын басқалардың тағдырына қатысты ба- 
қылауды қамтамасыз етеді (on the negative aspects of capital, see Fortes and 
Landolt, 1996). Бурдье әдетте (мемлекеттің пайда болуына қатысты капи
тал типтерінің сәл өзгешелеу анықтамасын талқылау үшін (Bourdieu, 1994) 
капиталдың төрт түрін қарастырады. Әрине, бүл үғым экономикалық са- 
ладан алынған (Guillory, 2000:32) және де экономикалъщ капитпалдың мәні 
аиқын болып түр. Мәдени капитал «қоғамдағы мәдени иерархия шыңында 
институтталған (мысалы, университет арқылы) мәдени формалармен таныс 
болу және тиімді пайдалануды» қамтиды (DiMaggio, 2005:167). Әлеумет- 
тік капитал адамдардың арасындағы бағалы әлеуметтік қарым-қатынастар-
дан түрады. Символдык, капитал адамның беделі мен абырой-мәртебесінен 
шығады.

Аталған өріс шеңберінде белгілі бір позицияларға ие агенттер әртүрлі 
стратегияларды колданады. Бүл идея Бурдьенің акторлары, тым болма- 
ғанда, біраз еркіндікке ие екенін тағы көрсетеді: «Габитус агенттер тара- 
пынан болатын стратегиялык, есептеу мүмкіндігін теріске шығармайды» 
(Bourdieu, 1993:5, italics added). Бірақ стратегиялар «мақсатқа нысаналы 
және жоспарлы түрде қол жеткізуді емес... олар саналы ережелерге бағын- 
баса да немесе стратег бекіткен мақсатқа ұмтылмаса да, тәртіпке бағынатын, 
әлеуметтік түсінікті үлгілерге бағдарланған «әрекет сызықтарының» бел- 
сенді түрде күшейтілуін білдіреді (W acquant, 1992:25). Осы стратегиялар 
арқылы «позиция алып отырғандар индивидуалды немесе үжымдық түрде 
өзінің орнын сақтап қалуға немесе жақсартуға және олардың өздеріне аса 
қолайлы иерархия қағидасын зорлап міндеттеуге мүмкіндік беретін страте
гияларды қолдайды әрі сол бойынша жүмыс істейді. Агенттердің стратегия- 
лары олардың өрістегі позицияларына бағынышты болады» (Bourdieu and 
W acquant, 1992:101).

Бурдье мемлекетті өзі символдык, зорлык,-зомбылык, деп атаған монопо- 
лияға қарсы күрес орны дейді. Бүл зорлықтың «жүмсақ» формасы -  «әлеу- 
меттік агентке жасалатын зорлық-зомбылық» (Bourdieu and Wacquant, 
1992:167). Символдык зорлық-зомбылық жанама түрде, көбінесе әлеуметта- 
нушылар мәдениет механизмдерінің көмегімен зерттейтін әлеуметтік бакы- 
лаудың әлдеқайда тікелей формаларына қарсы түрады. Адамдарға символ
дык зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік беретін негізгі институт -  білім 
беру жүйесі (Bourdieu and Passeron, [ 1970] 1990; оны әйелдердін жағдайына 
қатысты қолдануы үшін Krais, 1993). Биліктегілер тілді, мағына мен сим
волдык жүйені халыктың баска бөлігіне таңады. Бүл билік басыидағылар- 
дың жағдайын түрактандырып, коғамның калған бөлігінен олардың әрекет- 
терін бүркемелейді және өздерінің үстемдігін заңды деп тануға итермелейді
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(Swartz, 1997:89). Жалпы тұрғыда Бурдье (Bourdieu, 1996) «билік пен тап- 
тық карым-қатынас идеологиясы білім беру жүйесіне тереңінен енген» деп 
санайды. Бурдьенің символдық зорлық-зомбылыққа қатысты көзқараста- 
рында оның шығармашылығының саяси аспектісі айқын көрінеді. Бурдьені 
адамдарды осы зорлық-зомбылықтан және, жалпы алғанда, таптық, саяси 
үстемдіктен азат ету қызықтырды (Postone, Li Puma and Calhoun, 1993:6). 
Бүл ретте Бурдье — аңғал утопист емес. Оның позициясын «саналы уто
пист» деп сипаттаған дүрыс (Bourdieu and Wacquant, 1992:197).

Габитус пен өрістің маңыздылығын ескере отырып, Бурдье әдістемелік 
индивидуалистер мен әдістемелік холистер арасындағы бөлінуді жоққа шы- 
ғарады және «әдістемелік реляционизм» деп аталған позицияны үстанады 
(Ritzer and Gindoff, 1992). Басқаша айтқанда, Бурдье үшін негізгі қызықты 
пән -  бүл габитус пен epic арасындағы қарым-қатынастар. Ол бұл өзара 
байланыстың екі негізгі көрінісін табады. Бір жағынан, epic габитустың ал- 
ғышарттарын жасайды; есесіне габитус өрісті маңызды, қүнды әрі қуатты 
мән-мағынамен толтырып щрастырады.

Габитус қолданысы және өріс. Бурдье абстрактілі теориялық жүйені жай 
ғана қүрастыруға тырыспады. Сондай-ақ ол оны эмпирикалық мәселелермен 
байланыстырады және осылайша таза интеллектуализмнің түзагынан қүтыл- 
ды. Біз Бурдьенің теориялық бағытын оның қоғамдағы әртүрлі топтардың 
эстетикалық қалауын қарастыратын Distinction (1984a) эмпирикалық зерт- 
теуінің мысалында көрсетеміз (for another application, see Homo Academicus 
[Bourdieu, 1984b]).

Айырмашылыц. Бурдье аталған жүмыста мәдениет ғылыми-зерттеудің ай- 
тарлықтай заңды объектісі бола алатынын дәлелдегісі келеді.‘‘ Ол «жоға- 
ры мәдениет» мағынасындағы мәдениетті (мысалы, классикалық музыканы 
үнату) жоғарғы, төменғі секілді барлық формаларды ескеретін мәдениеттің 
антропологиялық түсініғімен біріктіруғе тырысады. Соның ішінде Бурдье 
өзінің жүмысында таңдаулы заттарды қалау мен тағамдағы негізғі қалауды 
байланыстырады.

Қүрылымдық инварианттардан, әсіресе epic пен ғабитустың инвариант- 
тарынан қоғамдағы әртүрлі топтардың мәдени қалаулары (әсіресе таптар 
мен олардын белек секторларының) келісілген жүйелерді қүрайды. Бурдьені 
эстетикалық «талғамдардағы» алуантүрлілік, эстетикалықрақаттың әртүрлі 
мәдени объектілерінің арасын ажырата алуға және оларды әрқалай бағалау- 
ға деген жүре пайда болған бейімдік қызықтырады. Бүдан белек, талғам — 
практика, ал ол ез кезегінде индивидтін езінің, сондай-ақ басқа адамдардың 
әлеуметтік тәртіптегі орнын сезінуіне кемектеседі. Талғам үқсас қалаулары 
бар адамдарды біріктіруғе және талғамы басқа жандарды ажыратуға қызмет 
етеді. Адамдар талғамды тәжірибелік түрде қолданудың кемегімен объек- 
тілерді саралайды және осының барысында ездерін де жіктейді. Біз адам
дарды талғамына қарай белғілі бір катеғорияға жатқыза аламыз, мысалы, 
олардың әртүрлі музыканы немесе кинофильмдерді қалауына қатысты. Бас- 
қалар секілді бүл тәжірибелерді езара қарым-қатынастар контексінде, яғни 
түтастық ішінде қарастыру қажет. Сейтіп, енер немесе кинематоғрафия
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саласында оқшауланған болып көрінетін талғам мен тагам, спорт немесе 
шаш үлгілеріндегі қалаулармен байланысты.

Бурдье ӨЗІНІҢ талгамдык калауларына жүргізген зерттеуінде өзара бай- 
ланысқан екі өрістерді қарастырады: таптық қатынастарды (әсіресе үстем 
таптың бөлек топтарының шеңберінде) және мәдени қатынастарды (for a 
critique of this distinction, see Erickson, 1996). Бурдье бүл өрістерді әртүр- 
лі «ойындар» өтетін бірқатар позициялар ретінде талдайды. Белгілі бір 
позициялардағы агенттердің істеген (индивидуалды немесе үжымдық) 
әрекеттері өрістің қүрылымымен, позициялардың сипаты және олармен 
байланысқан мүдделермен айқындалады. Сонымен бірге ойын өз-өзі- 
не позиция таңдауды және әлдекімге сол бір ойында ерекше көзге түсу- 
ге мүмкіндік беретін стратегияның кең ауқымын қолдануды талап етеді. 
Талғам өрістегі өз позициясын шынымен сезініп, оны сақтап калуга мүм- 
кіндік береді. Алайда әлеуметтік таптың өрісі осы ойында ойнау қабіле- 
тіне терең эсер етеді, жогаргы тап өз талгамының мойындалуына және 
төменгі таптың талгамдарына қарсылық білдіруге әлдеқайда жогары дең- 
гейде қабілетті. Мәдениет туындыларының әлемі әлеуметтік таптардың 
иерархиялық әлемімен байланысты және өзі -  бір уақытта иерархиялық 
әрі иерархиялаушы.

Бурдье талгамды өз теориясының басқа маңызды үгымымен, ягни габи- 
туспен байланыстыратынын айтудың қажеті жоқ. Талгамдар үстіртін пікір- 
лер мен сөздерге Караганда, көбінесе осындай терең орныккан және үзак 
мерзімді диспозициялармен калыптасады. Адами калаулар киім, жиһаз не
месе тамак дайындау секілді мәдениеттің тіпті түрмыстык аспектілерінде 
де габитус аркылы пайда болады. Дәл осы диспозициялар «таптың санасыз 
бірлігін» күрайды (Bourdieu, 1984а:77). Бүдан кейін Бурдье осыны айкын 
түжырымдайды: «Талгам -  бүл, делдалдык, оның көмегімен бір габитус бас
ка габитуспен өзінің тектік үксастыгын дәлелдейді» (1984а:243). Әрине, 
диалектикалык түрде таптың күрылымы габитусты калыптастырады.

Бурдье үшін габитус те, өріс те аса маңызды болса да, дәл солардың диа
лектикалык өзара байланысы да аса зор маңыз бен магынага ие; өріс пен 
габитус бір-бірін өзара аныктайды:

«Әдепкі габитусты калыптастыратын диспозициялар өріспен өзара 
байланыста болып, тек өрісте гана калыптасып, кызмет етеді және 
сол жерде гана жарамды болады... өріс өзі «мүмкін болатын күштердің 
өрісі», «динамикалык» жагдай; ондагы күштер тек белгілі бір диспо
зициялармен өзара байланыста гана көрінеді. Сондыктан да бір тәжі- 
рибе әртүрлі өрістерде, конфигурацияларда немесе бір өрістің кара- 
ма-карсы секторларында карама-кайшы мәндер мен кұндылыкка ие 
болуы мүмкін».

(Bourdieu, 1984а:94; italics added)

Бурдье айткандай, «әлеуметтік позициялар мен агенттердің диспози- 
циялары арасында елеулі корреляция бар» (1984а;110). Габитус пен өрістің 
арасындагы өзара байланыска сүйеніп, практикалар, соның іпіінде мәдени 
практикалар калыптасады.
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Бурдье мәдениетті өзінше бір экономика немесе нарық деп есептейді. 
Бұл нарықта адамдар экономикалық капиталды емес, мәдени капиталды 
пайдаланады. Бұл капитал көбінесе адамдардың әлеуметтік-таптық шығу 
тегі және білім тәжірибесінің нәтижесі болады. Адамдар нарықта азды-көп- 
ті капитал жинайды және оны өзінің жағдайын жақсарту үшін жұмсайды, не 
болмаса оны жоғалтып, экономикадағы өз позициясын әлсіретеді.

Адамдар мәдениет өрісінің кең ауқымындағы, яғни олардың ішетін сусын- 
дары (Perrier немесе Coco Cola), олар жүргізетін көліктер (Mercedes Benz не
месе Ford Escort), оқитын газеттері (The New York Times немесе USA Today) 
немесе демалатын орындарындағы (Француз ривьерасы немесе Дисней эле- 
М І )  С И Я Қ Т Ы  түрлі айырмашылықтарды қолданады. Бүл өнімдерде объективті 
айырмашылық бар және оларды пайдаланғанда ерекшеленіп тұрады. Бурдье 
«бүл өрістердің жиынтық өрісі айырмашылықтарды қолданудың сарқылмас 
мүмкіндіктерін үсынады» деп есептейді (1984а:227). Белгілі бір мәдени тауар- 
ларды сатып алғанда (Mercedes Benz) «табыс» алып келеді, ал басқаларын ал- 
ғанда (Ford Escort) табыс түспейді немесе тіпті «шығынға» ұшыратады.

Бурдье (1998:9) Торстейн Вебленнің ([1899] 1994) «демонстрациялы тұ- 
тыну» деген әйгілі теориясына сәйкес, «кез келген адам мінез-құлқының қоз- 
ғаушы күші -  ерекшелікке деген үмтылыс» деп түжырымдап қана қоймай- 
тынын түсіндіргісі келеді. Оның айтуынша, негізгі тезисі мынадай: «Әлеу- 
меттік кеңістікте өмір сүру, әлеуметтік кеңістікте белгілі бір орынды алу 
немесе индивид болу, ерекшелену, аталған кеңістікте «ерекше адам болуды» 
білдіреді... қабылдау категорияларына, классификация сызбаларымен ажы- 
ратуға мүмкіндік беретін белгілі бір талгамга ие болады» (Bourdieu, 1998:9). 
Сөйтіп, мысалы, роялді қалаған адам аккордеонды таңдаған адамнан бөлек- 
теніп көрінеді. Бір тацдау (рояль) ерекше, ал басқасы (аккордеон) белгілі 
бір көзқарастың үстемдігі және басқа пікірді ұстанатындарға қарсы бағыт- 
талған символдық зорлық-зомбылықтың нәтижесіндей түрпайы.

Мәдениет өнімдерінің сипаты мен талғамдардың арасында диалектика- 
лык өзара байланыс бар. Мәдениет өнімдеріндегі өзгерістер талғамның өз- 
герісіне алып келеді, сәйкесінше, талғамдағы ерекшелік мәдениет өнімде- 
ріндегі өзгерістерге себепкер болуы мүмкін. Өріс қүрылымы тауар арқылы 
түтынушылардың сұранысын қанағаттандырып қана қоймайды, сондай-ақ 
өндірушілердің осы мақсатта жасалып жатқан жұмысын қамтиды.

Талғамдағы ерекшелік (ал Бурдье сол уақыттағы барлық өрістерді қарас- 
тырады) мәдени (мысалы, ескі сәнді ұстанушыларыныц жаңаны жақтау- 
шыларға қарсылығы) және таптық майдандағы (үстем етушілердің үстем 
таптың шеңберіндеғі басқарылатын топтарға қарсы) оппозициялық күштер 
арасындағы күрестен пайда болады. Алайда бүл күрестің орталығы таптық 
жүйеде орналасқан, ал мәдени шайқас (мысалы, суретшілер мен интеллек- 
туалдар арасында) -  үстем таптың әртүрлі топтары арасындағы мәдениет- 
тің, шынында, бүкіл әлеуметтік әлемді анықтауға бағытталған бітпейтін кү- 
рестің көрінісі. Таптық құрылымдағы дәл осы позициялар талғамдар мен 
габитустардағы қарама-қайшылықтардың себепшісі болады. Әлеуметтік 
тапқа ерекше мән берген Бурдье оны жай ғана экономикалық сүрақтарға не
месе өндірістік қарым-қатынастармен байланыстырудан бас тартып, тап та 
габитуспен анықталады деп санайды.
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Бурдье габитус пен өрістің арасындағы диалектикалық өзара байланыс 
талдауының контекст шеңберінде, қызмет пен құрылымның арасындағы 
өзара байланыстың ерекше теориясын ұсынады. Оның теориясы практи- 
каға назар аударуымен (алдыңғы жағдайда, эстетикалық практикаларға) 
және кұрғақ интеллектуализммен айналысудан бас тартуымен ерекшелене- 
ді. Яғни ол теория мен практикаға деген марксистік көзқарасқа қайта оралу 
болып көрінеді.

Қорытынды ойлар. Бурдье -  теорияшыл, бірақ өзіне берілген осындай ба- 
ғаға келіспейтін екі ойшылдың бірі (екіншісі Гарфинкель). Өзінің айтуын- 
ша, ол «әлеуметтік әлемнің жалпы дискурсын жасаған жоқ» (Bourdieu and 
W acquant, 1992:159). Бурдье эмпирикалық негіз жетіспейтін таза теория- 
дан бас тартты, алайда ол теориялық вакуумде жүзеге асырылатын таза 
эмпиризмге де немқұрайды қарайды. Ол өзінің «бөлінбейтін эмпирикалық 
және теоретикалық...» зерттеулерімен айналысады және «...теориясы жоқ 
зерттеу -  соқыр, ал зерттеусіз теория -  бос» деп санайды (Bourdieu and 
W acquant, 1992:160, 162).

Жалпы, біз Дженкинстің «Бурдье жасаған интеллектуалды жоба ұзақ 
мерзімді, салыстырмалы түрде ретті және кумулятивті. Ол өзі әлеуметтік 
практика мен қоғам теориясын жасау әрекеті» деген пайымдауымен келісе- 
міз (Jenkins, 1992:67). Калхун Бурдьені бұл контексте франкфурттық мек- 
теппен байланысты теорияпіыларға қарағанда әлдеқайда кеңірек анықтала- 
тын сыншыл теорияшыл деп санайды. Калхун сыни теорияны «бір уақытта 
жалпылай қабылданған категориялардың сыны, теориялық практиканың 
сыны және тек қазіргі жағдай тұрғысынан емес, сондай-ақ болуы мүмкін 
деген көзқарастан әлеуметтік өмірдін тәуелсіз сыни талдауы жүргізілетін 
әлеуметтік теорияның жобасы» деп аныктайды (Calhoun, 1993:63).

Бурдье белгілі бір теорияны ұсынғанмен, онын мазмүны әмбебап емес. 
Мысалы, ол «өрістердің арасындағы қарым-қатынастардың транстарихи 
зандары жоқ» дейді (Bourdieu and W acquant, 1992:109). Өрістердің ара- 
сындағы қарым-қатынастар табиғаты әрқашан эмпирикалық мәселе бола- 
ды. Осыған үксас, жаңа тарихи жағдайлардағы габитустың сипаты өзгереді: 
«Габитус... дегеніміз трансцендентал, бірақ бұл өріс қүрылымы тарихы- 
мен тығыз байланысқан тарихи трансцендентал» (Bourdieu and W acquant, 
1992:189).

Практикалық теория. Гидденс пен Бурдье теорияларындагы ортақ эле
мент -  тәжірибеге ерекше назар аудару. Бұл термин екі жағдайда бірдей 
қолданылмаса да, тәжірибе түжырымдамасы қүрылым мен агенттіктін ара- 
сындағы алшақтықты жеңу үшін пайдаланылады.

Үқсас үғымдарды Фуко, Гарфинкель, Латур мен Батлер секілді басқа тео- 
рияшылардың еңбегінен табуға болады. Бұл постструктурализм, қүрылым- 
дау теориясы, этноәдіснама, актор-желі теориясы (және ғылыми-зерттеу- 
лермен) және перформативтілік теориясымен байланысты. Шындығында, 
осылардың нәтижесінде «практикалык теория» теориялық маңызы артып 
келе жатқан көзқарасқа айналды (Віегпаскі, 2007; Reckwitz, 2007; Schatzki, 
1996; Schatzki, Knorr-Cetina and von Savigny, 2001; S. Turner, 1994).
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Тәжірибе дегеніміз не? Ең алдымен, тәжірибеге назар аудару «адамның 
мінез-құлқын бар болмысымен қабылдайтын теориялыққа дейінгі бол- 
жамдардың» ықпалын айрықша атап көрсетеді (Віегпаскі, 2007:3607). Тәжі- 
рибе -  іс-әрекеттің қарапайым тәсілі және теориялыққа дейінгі болжамдар 
мен күнделікті іс-әрекеттер біздің қалай әрекет ететінімізге, әсіресе дене- 
мізді қалай басқарамыз, объектілерді ұстауға, заттарды қарастыруымызға, 
оларды сипаттап, әлемді түсінуімізге эсер етеді. Реквитц (Reckwitz, 2002) 
тәжірибенің бірқатар негізгі үғымдарына назар аударып, тәжірибе мен тео- 
рияның абстрактілі сипатын айқындауға тырысады.

Біріншіден, бүл -  дене. Шынымен де, денеге деген қызығушылық тәжірибе 
теориясының негізгі және анықтаушы сипаттамаларының бірі (және ол жал- 
пы әлеуметтануға, соның ішінде әлеуметтану теориясына бұрынғыдан бетер 
қызығады; «Теорияға ықпал ету» еңбегіндегі 18-тарауда дененің мүлдем басқа 
түжырымдамасын қараңыз). Басқа көптеген теорияларда дене басқа құбылыс- 
тармен басқарылатын (рационалды таңдау, нормалар, қүндылықтар) эпифе
номен. Бірақ тәжірибе теориясы үшін дене -  әлеуметтіктің бір жағы. Шын- 
дығында, тәжірибелер, тым болмағанда ішінара, «қалыптылыққа негізделген 
сипаттамалар» болып саналады (Reckwitz, 2002:251). Тәжірибе -  денені бел
ил! бір жолмен үйретудің нәтижесі. «Тәжірибені адам денесінің қарапайым, 
икемді түрде «орындалуы» деп түсінуге болады» (Reckwitz, 2002:251). Мүн- 
дай анықтама гольф-клубты гольфке арналған допты жүргізу үшін пайдалану, 
сондай-ақ әңгімелесулер, оқу және хат секілді айқын заттарға жатады.

Тәжірибе өзіне күнделікті тек үйреншікті физикалық жаттығуларды ғана 
емес, сондай-ақ ацыл-ой әрекетін де қамтиды. Тәжірибеге қатысу -  денені 
әртүрлі әдістермен пайдалану және ой әрекетіне қатыстыру -  «әлемді түсі- 
нудің, бір нәрсені қалау және білудің белгілі бір үйреншікті/қалыптылыққа 
негізделген тәсілдері» (Reckwitz, 2002:251). Назар аударыңыз, бүл жердегі 
негізгі екпін ой әрекетіне қойылса, олар дене әрекеттері ретінде рутиниза- 
цияланады. Біз денеміз немесе ақыл-ойымыз не істей алатынын жете түсін- 
бейміз; біз жай ғана әдеттегідей әрекет ете береміз. Мысалы, теннис -  әрбір 
қадамды ойланып басудың қажеті жоқ (мысалы, соққы жасау кезінде) белгі- 
лі бір карапайым дене қимылдарын жасайтын ойын. Бірақ ол ойын барысы, 
интерпретация (мысалы, сіздің қарсыласыңыздың торга жүгіруі нені білді- 
реді) және үмтылыс туралы (мысалы, ұпай жинап, ойынды ұту) ноу-хауды 
талап етеді. Теннис ойнау әдеттегі физикалық және ой әрекетін, сондай-ақ 
екеуініц өзара байланысын да қажет етеді.

Заттар тәжірибенің ажырамас бөлігі және физикалық, ой әрекеті ретінде 
қажет. Тәжірибе көбінесе заттардың белгілі бір тәсіл бойынша қолданылуын 
топшылайды. Заттардың қолданылуы дене әрекеттерімен де, сондай-ақ ой 
әрекеттерімен де байланысты. Сөйтіп, теннисте теннис ракеткасын қажет- 
ті соққының сипатына қарай, әртүрлі әдістермен пайдалану мүмкіндігіне 
ие болу керек. Физикалық және ой әрекеттері қаншалықты жақсы болса 
да, теннисті ракеткасыз ойнауға болмайды. Дене, ой және объектінің өзара 
әрекеттесуінен ғана тәжірибе жинақталады. Жалпы алғанда, объектілер жоқ 
болса, тәжірибе пайда бола алмайды.

Білімнің тәжірибе үшін де маңызы зор. Әртүрлі заттарды жай ғана біліп 
қою жеткіліксіз, сондықтан оларды пайдаланудың әдіс-тәсілдері білім ар-
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қылы келеді (Reckwitz, 2002:253). Білімнің барлығы айтарлықтай айқын 
емес. Теннис ойнай отырып, оның рудименттерін, кейбір соққыларды қалай 
орындау керектігін және қарсыластың әртүрлі соққыларын қалай қайтару 
керектігін білеміз, сондай-ақ біз басқа заттарды емес (қымсыну үшін), бел
ил! бір заттарды қалайтынымызды (игеруді) білеміз. Ал эмоцияның белгілі 
бір деңгейі мен типі (қырағы, бірақ қауырт/шиеленісті емес) табысқа жету 
үшін қажет. Білімнің барлығы маңызды, бірақ көп жагдайда осы білім оған 
байланысты барлық сүрақтарды толық ойластырмай, жүйесіз қолданылады.

Тәжірибелік теория үшін дискурс/тіл -  әртүрлі тәжірибелердің ішіндегі 
тек біреуі ғана. Керісінше, басқа алуан түрлі осыған үқсас, әлеуметтануда- 
ғы «лингвистикалық бетбүрыстың» бір бөлігі болатын басқа да көзқарастар 
(әсіресе структурализм мен семиотика, 17-тарауды қараңыз) -  дискурс/ 
тілге ерекше мәртебе береді. Яғни дискурсивті тәжірибе дегеніміз -  бел- 
гілердің жай ғана реттілігі. Тәжірибелік теорияда осылай қаралады, бірақ 
олар осындай «заттың сыртқы сипаты әдеттегі менталды әрекеттер -  түй- 
сіну формалары, «ноу-хау» (бұл жерде грамматикалық және прагматика- 
лык пайдалану ережелері), мотивация және бірінші кезекте бір-бірімен 
байланысқан объектілер (дыбыстан Компьютерре дейін) болып саналады» 
(Reckwitz, 2002:254-255). Теориялық тәжірибеде дискурс/тіл тең белгі- 
лерді гана емес, сондай-ақ теорияның барлық басқа негізгі мәселелерін де 
қамтиды.

Кцрылъш/процесс көзщрасы бойынша, әлеуметтік құрылым күнделікті 
тәжірибеде кездеседі. Корпорациялар секілді экономикалық қүрылымдар- 
дан интимді әлеуметтік қатынастарға дейінгі үлкен масштабты әлеуметтік 
қүбылыстар әлеуметтік тәжірибелердің негізінде жататын ішкі бағдарла- 
малармен құрылымдалған. Қүрылым (процесс секілді) үлкен масштабты 
әлеуметтік құбылыстарда немесе адамдардың басында емес, әрекеттің ру- 
тиналық мән-жайында болады. Ол -  ұйымдастыру немесе ми қүрылымында 
бейнеленген үйымның қүрылымы емес, іс-әрекеттер тәртібі.

Бұл -  агентке/индивидке деген өте айқын көзқарас. Көптеген әлеумет- 
тану теориялары, әсіресе микротеориялар негізгі назарды, мысалы, өз- 
өзіне (рационалды таңдау теориясы) немесе нормалар, рөлдер басқара- 
тын (қүрылымдық функционализм) сияқты агентке/индивидуумға ауда- 
рады. Басымдық агенттерге емес, тәжірибеге беріледі. Агенттер өмір сү- 
реді, бірақ оны қоршаған ортаны және өзін толықтыратын ақыл-ой мен 
дененің комбинациясы ретінде қарастыру керек. Агент -  автономды (ра
ционалды таңдау теориясындагыдай), субъективті допинг (қүрылымдық 
функциялықтағыдай) емес, одан гөрі «нақты тәжірибеге сәйкес ноу-хау 
мен мотивациялық білімдерді қолданатын әлем мен өзін түсінетін адам» 
(Reckwitz, 2002:256). Мұндағы негізгі мәселе -  тәжірибелік теория агент- 
тің мацызын жойып, тәжірибеге назар аударуға бағытталған. Тәжірибелер- 
ді орындайтын агенттер емес, керісінше, дәл осы тәжірибелердің өзі басты 
маңызға ие.

Өмір-әлемін отарлау. Біз 8-тараудың «Сыни теория» бөлімінде Хабермас- 
тың неомарксистік теориясы туралы бүрынғы идеяларын талқыладық. Хабер- 
мастың бұл тәсілі, тым болмағанда ішінара неомарксистік тәсіл деп санауға
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болады. Ол айтарлықтай дамыды және оны аталған немесе басқа бір қандай 
да бір теориялық категорияның шеңберінде қорыту қиындай түсті. Хабер- 
мастың көзқарасын ішінара неомарксистік бағыт ретінде қарастыруға болады 
(McBride, 2000), бірақ ол айтарлықтай кеңеюде және оны аталған немесе басқа 
да теориялық категорияларға сыйдыру қиындай түсуде. Ол соңғы уақытта бел- 
ді әлеуметтанушы теорияшылардың, соның ішінде Джордж Герберт Мид, Тол- 
котт Парсонс, Альфред Шюц және Эмиль Дюркгеймнің идеяларын талқылап 
жүргендіктен, теориялық шеңбері кеңейіп, әлдеқайда түрлендірілді. Хабер- 
мастың инновациялық теорияларының бағытын қандай да бір категорияға қо- 
судың қиындығына қарамастан, біз «Агенттік-құрылымдық интеграциялану» 
тақырыбы аясындағы «Өмір-әлемін отарлау» туралы идеясын талқыға сала- 
мыз. Хабермас (1991:251) «парадигмаларды байланыстырумен» айналысаты- 
нын түсіндіреді; яғни, ол әрекет теориясы мен жүйелер теориясынан алынған 
идеяларды біріктіріп, ағенттік-қүрылымға қатысты өзіндік әдісін қалыптасты- 
рады. Ағенттікті Хабермас өмір-әлемі туралы ойлаған шақта назарға алады. Ең 
алдымен, қүрылым, біз көріп отырғандай, өмір-әлемнің «отарлаушы» күші -  
әлеуметтік жүйе туралы Хабермастың идеяларында қарастырылған. Хабермас 
«өмір-әлем», «жүйе» және «отарлау» деп нені айтады? Бүл бөлімде біз аталған 
қүбылыстарды және олардың өзара қатынастарын, сондай-ақ Хабермастың ең 
соңғы теориялық зерттеулеріндеғі аса маңызды идеяларын қарастырамыз.

Бұл түжырымдарға көшпес бүрын, Хабермас басты назарды, әлі де ком- 
муникативті іс-әрекетке аударып отырғанын нақты айтып өту қажет. Ер- 
кін және ашық коммуникация оның теориясының неғізгі желісі, сондай-ақ 
оның саяси мақсаты болып көрінеді. Ол Вебердін идеалды типтерімен көбі- 
несе үқсас келетін әдістемелік функцияны атқарады, Хабермасқа моделден 
ауытқуды талдауға мүмкіндік береді: «Шектелмеғен және бүрмаланбаған 
дискурстың қүрастырылуы заманауи қоғамның дамуына байланысты едәуір 
анықталмаған үрдістерді айқын белғілеп, көрсету үшін фон ретінде қызмет 
ете алады» (Habermas, 1987а:107). Шынында, өмір-әлемін отарлауда бәрінен 
де бұл процестің еркін коммуникацияға теріс эсер етуі қызықтырады.

Хабермас веберлік рационалдандыру процесіне қатысты, әсіресе өмір- 
әлемі мен жүйенің дифференциалды рационалдандыру мәселесіне және 
біріншісінің екіншісін отарлауына осы айырмашылықтың эсер етуіне қы- 
зығушылық танытады (for a somewhat counter view, see Bartos, 1996). Ве
бер қолданған терминде жуйе формалды рационалдық сала, ал өмір-әлемі 
болса, субстанциялық рационалдықтың орны болып саналады. Сәйкесінше, 
өмір-әлемін отарлау деғен Вебердің заманауи әлемде формалды рационал- 
дық -  субстанциялық рационалдықты жеңіп шығып, үстемдік ете бастай- 
тыны туралы тезисінің қайталануын білдіреді. Осылайша, Хабермастың 
теориясы кейбір жаңа қызық бағыттарды айқындағанмен, өзінің теориялық 
түп тамырларын, әсіресе марксистік және веберлік бағдардағы теориялық 
тамырларын сақтайды.

Өмір-әлемі. Бұл ұғым жалпы феноменолоғиялық әлеуметтанудан және 
дәлірек айтсақ, Альфред Шюцтың теориясынан (Bowring, 1996) шығады. 
Алайда Хабермас Джордж Герберт Мидтің идеялары да өмір-әлемін түсі- 
нуғе көмектесетін идеялар деген түсінік береді. Хабермастын көзқарасы 
бойынша, өмір-әлемі іштен шыққан көзқарасты білдіреді (ал жүйе болса.

I ■
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байқайтынымыздай, сыртқы көзқарасты білдіреді): «Қоғам әрекет етуші 
субъектінің позициясымен түсіндіріледі» (1987а;117). Басқаша айтқанда, 
тек бір ғана қоғам бар; өмір-әлемі мен жүйе -  бұл оны зерттеудің тек әртүр- 
лі әдістері ғана.

Хабермас өмір-әлемі мен коммуникативті іс-әрекетті «толықтырушы» 
үғымдар деп санайды. Нақтырак айтсақ, коммуникативті іс-әрекетті өмір- 
әлемінің шеңберінде болып жатқан әлдебір қүбылыс секілді қарастыруға 
болады:

«Былайша айтканда, өмір-әлемі сөйлеуші мен тыңдаушы бетпе-бет 
кездесетін, олар өздерінің айтқан сөздері әлемге сәйкес келетініне қа- 
тысты өзара қажеттіліктерін айқындайтын... және олар осындай дәл- 
дікке деген сүраныстарын саралап, нығайта алатын, сонымен қатар 
өздерінің келіспеушіліктерін шешіп, келісімге келе алатын трансцен- 
дентті орын».

(Habermas, 1987а:126)

Өмір-әлемі -  коммуникативті іс-әрекет арқылы «түсіністікке жету про- 
цестерінің контексті қалыптастырушы фоны» (Habermas, 1987а:204). Ол 
байланыс өзара тіл табысуы және өзара түсіністік туралы айтылмайтын жо- 
рамалдардың кең ауқымын қамтиды.

Хабермас өмір-әлемінің рационалдығын қарастырады, бүл біріншіден, 
өмір-әлеміндегі рационалды коммуникацияның дамуын білдіреді. Оның 
ойынша, өмір-әлемі қаншалықты рационалды болса, өзара әрекеттесудің 
«рационалды өзара түсіністікпен» реттелу ықтималдығы да соншалықты 
жоғары болады. Осындай түсінік немесе келісімге жетудің рационалды тәсі- 
лі, ақыр аяғында, нақты дәлелге негізделеді.

Хабермас өмір-әлемінің рационалдығы оның әртүрлі элементтерінің бір- 
тіндеп дифференциациялануын білдіреді деп санайды. Өмір-әлемі мәдениет, 
қоғам және түлғадан (Парсонстың ықпалы мен оның әрекет ету жүйесіне 
назар аударыңыздар) тұрады. Әрбір элемент интерпретация модельдерімен 
немесе мәдениет және оның әрекетке әсері туралы, әлеуметтік қатынастар- 
дың тиісті үлгілері (қоғам туралы), адамдар қандай (түлғалар туралы) және 
олар өздерін қалай ұстағаны жон деген ой-пікірлермен байланысты. Комму- 
никативті әрекетке қатысу және түсіністікке қол жеткізу, аталған позиция- 
лардың әрбірінің көзқарасы бойынша, мәдениетті нығайту, қоғам интегра- 
циясы мен тұлғаның қалыптасуы арқылы өмір-әлемінің ұдайы жацғыруына 
жағдай жасайды. Бұл компоненттер көне қоғамда тығыз шиеленіскен болса, 
өмір-әлемінің рационалдануы «мәдениет, қоғам және тұлға арасындағы өсіп 
келе жатқан дифференциацияны» танытады (Habermas, 1987а:288).

Жцйе. Өмір-әлемі әрекет етуші субъектілердің қоғамға қатысты көзқарасын 
көрсетсе, жүйе қоғамды «біреудің сырттай бақылау позициясын» қарас- 
тыратын сыртқы көзқарасты білдіреді (Habermas, 1987а:117). Жүйелерді 
талдай келе, біз әрекеттердің өзара байланысына, сондай-ақ әрекеттердіц 
функциялық мәні мен олардың жүйені сақтаудағы рөліне көңіл аударамыз. 
Өмір-әлемінің аса маңызды компоненттерінің әрқайсысы (мәдениет, қоғам.
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тұлға) соған сәйкес жүйе элементтеріне ие. Мәдениет ұдайы өндіріс, әлеумет- 
тік интеграция және тұлғалық қалыптасу жүйе деңгейінде жүзеге асырылады.

Жүйенің түп тамыры өмір-әлемінде, бірақ ақыр соңында, ол өзінің жеке 
қүрылымдық сипаттамаларын, соның ішінде мынадай қүрылымдарды жа- 
сақтап шығарады: отбасы, сот қүрылымы, мемлекет, экономика және тағы 
басқалары. Өзінің дамуына қарай бұл құрылымдар өмір-әлемінен алыстай 
береді. Өмір-әлемі секілді рационалдандыру жүйелік деңгейде бірте-бірте 
болатын дифференциация мен үлкен қиындықты тудырады. Аталған құры- 
лымдар әлдеқайда толыққанды қүрылымдарға айналады. Олардың билігі 
артқан сайын өмір-әлемін басқару қабілеті жоғарылай бастайды. Олардың 
консенсусқа қол жеткізу процесімен байланысы томен және өмірде бүл 
процестің пайда болуын шектейді. Басқаша айтқанда, мүндай рационалды 
қүрылымдар коммуникация және түсіністік қабілетін арттырудың орнына, 
бұл процестерді сырттай бақылау арқылы қауіп төндіреді.

Әлеуметтік интеграция мен жцйелі интеграция. Жоғарыда келтірілген 
өмір-әлемі мен жүйе туралы ой-пікірлерді ескеріп, Хабермас мынадай қоры- 
тындыға келді: «Әлеуметтік теорияның іргелі мәселесі «жүйе» және «өмір- 
әлемі» деп белгіленген екі концептуалды стратегияны лайықты түрде калай 
біріктіруге болатынында жатыр» (1987а:151; italics added). Хабермас бұл екі 
түжырымдамалық стратегияны «әлеуметтік интеграция» және «жүйелі ин
теграция» деп атайды.

Әлеуметтік интеграция тәсілі өмір-әлеміне және әрекет жүйесінің нор- 
мативті кепілденген консенсус арқылы интеграциялануына назар аударады. 
Қоғам әлеуметтік интеграция арқылы біріккен деп есептейтін теорияшылар 
коммуникативті іс-әрекетке сүйенеді және қоғамды өмір-әлемімен түтасты- 
рады. Олар топ мүшелерініц ішкі перспективаларын қабылдайды және оз 
түсінігін өмірлік әлем қауымдастығының түсініктерімен орайластыру үшін 
герменевтикалық бағытты пайдаланады. Қоғамның үздіксіз өндірісі -  өмір- 
әлемініц символдық қүрылымдарын сақтап қалуға бағытталған қоғам мүше- 
лері іс-әрекеттерінің нәтижесі ретінде қарастырылады. Ол тек қана қоғам 
мүшелерініц түрғысынан қарастырылады. Аталған герменевтикалық тәсілде 
сыртқы бақылаушыныц көзқарасы, сондай-ақ жүйелік деңгейде орындала- 
тын үдайы өндіріс процестерін түсіну жойылды деп айтуға болады.

Жцйелі интеграция тәсілі сырттай бақылау арқылы жүйе мен оның субъек- 
тивті қадағаланбайтын индивидуалды шешімдермен интеграциялануына 
назар аударады. Бұл тәсілді ұстанушылар қоғамды өзін-өзі реттейтін жүйе 
деп есептейді. Олар сырттай бакылау позициясын ұстанады, бірақ мұндай 
перспектива тек герменевтикалық түрде тиімді болғанмен, өмір-әлеміндегі 
күрылымдық үлгілердің шынайы қарастырылуына кедергі келтіреді.

Хабермасты қорытындылай келе, аталған ортақ тәсілдердің әрбірі белгі- 
лі бір қағидаларды үсынғанмен, олардың екеуініц де елеулі шектеулері бар. 
Әлеуметтік және жүйелі интеграцияның осындай сынына сүйеніп, Хабер
мас аталған теориялық бағыттарды біріктіргісі келіп, өзінің балама тәсілін 
үсынады. Ол:

«Қоғамды әлеуметтік-мәдени өмір-әлемін сақтау шарттарын орын-
дауы тиіс жүйе деп есептейді. Доктриналық қоғам -  әлеуметтік
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интеграциялатан топтардың жцйелі тцрацтандырылып тцратын 
іс-әрекеттер кешені... Мен қоғамды әлеуметтік эволюция барысында 
жцйе секілді де, сондай-ақ өмір-әлемі секілді де дифференциациялана- 
тын болмыс деп қарастыратын эвристикалық ұсынысты қолдаймын».

(Habermas, 1987а:151-152; italics added)

Хабермас өзін жүйе де, сондай-ақ өмір-әлемі де қызықтырады дей отырып, 
жоғарыда келтірілген дәйексөздің соңында эволюцияға да қызығатынын тү- 
сіндіреді. Жүйе де, өмір-әлемі де өркендеп келе жатқан рационалдандыру ба- 
ғытында дамығанымен, өмір-әлемі мен жүйеде рационалдандыру әртүрлі фор- 
мада болады және мүндай дифференциация -  өмір-әлемін отарлаудың негізі.

Отарлау. Хабермастың қоғамды өмір-әлемі мен жүйеден қүралады деп есеп- 
теуі -  отарлау идеясын түсінуде елеулі мәнге ие. Бүрын екі түжырымдама 
тығыз байланыста болғанымен, бүгінде олардың арасында үлкен алшақтық 
байқалады; олар «бір-бірінен ажыратылды». Екеуі де рационалдандыру про- 
цесіне үшырағанымен, бұл процесс екі қондырғыда әртүрлі формада болады. 
Хабермас жүйе мен өмір-әлемінің арасындағы диалектикалық байланысты 
көрғенмен (олар екеуі де бір-біріне жаңа мүмкіндіктерді ашады және шек- 
тейді), оны қызықтыратын басты мәселе -  заманауи әлемдегі жүйе қалайша 
өмір-әлемін бақылайды дейтін сүрақ. Басқаша айтқанда, оны жүйе мен өмір- 
әлемінің арасындағы диалектиканың жойылуы және біріншісінің екіншісіне 
қатысты биліғінің артуы қызықтырды.*^

Хабермас жүйе мен өмір-әлемінің рационалды үлғаюын салыстырады. 
Өмір-әлемінің рационалдандырылуы коммуникативті іс-әрекеттеғі рацио- 
налдықтың өсуіне себеп болады. Бір-бірін жақсы түсінуғе бағытталған іс- 
әрекет нормативтік шектеулерден босатылып, күнделікті тілге тәуелді бола 
бастайды. Басқаша айтқанда, көбінесе әлеуметтік интеграция тілде консен- 
сусты қалыптастыру процесі арқылы жетіледі.

Бірак нәтижесінде тілге қойылатын талаптар өсіп, оның мүмкіндік шегі- 
нен асып кетеді. Делингвистикалық медиа (әсіресе экономикалық жүйедегі 
ақша, саяси жүйедегі және оның әкімшілік аппаратындағы билік) диффе- 
ренциацияланып және жүйеден бастау ала отырып, тым болмағанда, белгілі 
бір дәрежеде бос орынды толтырып, күнделікті тілді алмастырды.

Бүл функцияны тіл координациясының орнына ақша мен билік орын- 
дайды. Өмір монетаризацияланып және бюрократтанып жатыр.

Басқаша айтқанда, күрделене түскен жүйе «өмір-әлемінің мүмкіндікте- 
рін қиратып жатқан жүйелік императивтерді ысырып шығаруда» (Habermas, 
1987а:155). Осыған орай, Хабермас жүйенің өмір-әлеміндегі коммуникация- 
ны шектейтін «зорлық-зомбылығы» туралы жазады. Бүл зорлық өмір-әле- 
міндегі «патологияны» тудырады. Хабермас дүниежүзілік тарихты талқы- 
лап, осындай өзгерістерді қарастырады:

«Жүйе мен өмір-әлемінің терең ажырауы еуропалық феодализмнің 
стратификацияланған таптық қоғамынан қазіргі заманның ерте кезе- 
ңіндегі экономикалық таптық қоғамдарына көшудің қажетті шарты 
болды; алайда модернизацияның капиталистік моделі бцрмалануымен,
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сонымен қатар толыққанды, ақша және билік бойынша дифференциа- 
цияға ұшыраған ішкі жүйелер императивтерінің әсерімен өмір-әлемі 
символдық құрылымдарының заттануымен белгіленген болатын».

(Habermas, 1987а:283, italics added)

Деформациялардың пайда болуын капитализммен байланыстыра оты- 
рып, Хабермастың, тым болмағанда, неомарксистік тұжырымдама аясында 
жұмыс істеп келе жатқанын атап кетейік. Ол заманауи әлемді қарастыру 
барысында марксистік тәсілден бас тартуға мәжбүр (Sitton, 1996), өйткені 
өмір-әлемінің бүрмалануларын «таптық нақты тәсілмен тоқтату тіптен мүм- 
кін емес болып көрінеді» деп қорытынды жасайды (1987а:333). Бұл шектеу- 
ді және Хабермас жұмысының сыни теориялық бастауларын айта отырып, 
Вебер талдауларының да қатты эсер еткенін есте тұтқан жөн. Шындығында, 
оның айтуынша, өмір-әлемі мен жүйенің арасындағы айырмашылық және 
өмір-әлемінің ақырғы отарлануы бізге «өзіне қайшы келетін қазіргі заман» 
жайлы веберлік тезисті жаңа қырынан көруге мүмкіндік береді (Habermas, 
1987а:299). Вебердің пайымынша, бұл -  субстанциалды және формалды ра- 
ционалдық арасындағы жанжал мен Батыстағы соңғысының біріншіге үс- 
темдік етуі. Хабермастың көзқарасы бойынша, жүйенің рационалдығы өмір- 
әлемінің рационалдығын жеңіп шығады, сөйтіп жүйе өмір-әлемін отарлайды.

Хабермас процестің негізгі күші экономика мен мемлекет секілді жү- 
йелі деңгейдегі «іс-әрекеттің формалды ұйымдастырылған салалары» деп 
пайымдап, отарлау туралы өзінің ой-пікірлерін ерекше тұрғыда негіздейді. 
Хабермас дәстүрлі марксистік теорияларда заманауи қоғам мезгілдік жү- 
йелі дағдарыстарға үшыраған деп санайды. Аталған дағдарысты жеңу үшін 
мемлекет пен экономика тәрізді институттар өмір-әлеміне зиянын тигізетін, 
патология мен ішкі дағдарыстарға әкелетін іс-әрекеттер жасайды. Шын мә- 
нінде, өмір-әлемі осындай жүйелер қыспағынан қүрастырылады, ал комму- 
никативті іс-әрекет консенсусқа жетуді үнемі бағдар тұта бермейді. Комму
никация тұйыққа тіреліп, әлсіреп және бөлшектене бастайды, ал өмір-әле- 
мінің өзі ыдыраудың шегінде түрғандай көрінеді. Хабермастың бұл әлемде 
болып жатқан коммуникативті әрекетке деген қызығушылығын ескеретін 
болсақ, өмір-әлеміне қарсы осындай шабуыл оған маза бермейді. Жүйе та- 
рапынан жасалып жатқан шабуыл қаншалықты жойқын болса да, өмір-әлемі 
«ешқашан біржолата жойылмайды» (Habermas, 1987а;311).

Егер қазіргі заманның ең маңызды мәселесі жүйе мен өмір-әлемінің 
бір- бірінен ажырауы, жүйенің өмір-әлеміне үстемдік етуі болса, онда оның 
шешу жолдары айтарлықтай анық. Бір жағынан, өмір-әлемін және жүйені 
қайтадан біріктіру қажет. Екінші жағынан, жүйе мен өмір-әлемінің диалек- 
тикасы біріншісі соңғысын бұрмалаудың орнына, екеуі де бірін-бірі өзара 
байытатын және нығайтатындай қайта қалпына келуі тиіс. Алғашқы қоғамда 
жүйе мен өмір-әлемі шарпысқанмен, екеуінде де орын алған оңтайландыру 
процесі олардың болашақтағы қосылуы, бәлкім, адамзат тарихында бүрын- 
соңды болмаған жүйе мен өмір-әлемінің жаңа байланыс деңғейін тудыруына 
мүмкіндік береді.

Хабермас өзінің марксистік түп тамырына қайта оралды. Әрине, Маркс 
тарихтан, өткен уақыттан мінсіз мемлекетті іздеген жоқ, ол оны болашақ-
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та коммунизм мен адам баласынын толықтай өркендеуі түрінде болжады. 
Хабермас та оңтайландырылмаған жүйелер мен өмір-әлемі әлдеқайда бір- 
түтас болтан коне қоғамға қарайламайды, ол оңтайландырылған жүйе мен 
өмір-әлемі үйлесімді түрде біріккен болашақ мемлекетке сенім артады.

Хабермас әлеуметтік күрестің марксистік теориясын қайта ойластырады. 
Маркс пролетариат пен капиталистер арасындағы бітіспес қайшылыққа ден 
қойып, оны капиталистік жүйенің қанаушылық сипатымен түсіндірген бо- 
латын. Хабермас назарын эксплуатацияға емес, отарлауға аударып, соңғы он 
жылдықтардағы көптеген жанжалға талдау жасайды. Ол теңдікке, өзін-өзі 
танытуға, қоршаған орта мен әлемді қорғауға бағытталған әлеуметтік қозға- 
лыстарды «жүйенің өмір-әлеміне бағытталған шабуылына қарсы реакция» 
деп есептейді. Әртекті топтардың мүдделері мен саяси жобаларының алуан 
түрлі болуына қарамастан, олар өмір-әлемінің отарлануына қарсы әрекет 
етті (Seidman, 1989:25). Өмір-әлеміне дүшпандық жасауға қарсы түруға, 
жүйе мен өмір-әлемі бұрын-соңды болмаған дәрежеде бір-бірін байытып, 
болашақта үйлесімді дамуына үміт артуға болады.

Агенттік-құрылымдық әдебиеттердегі негізгі ерекшеліктер

Америка Қүрама Штаттарындағы микро, макроинтеғрациясы мен еуропа- 
лықтардың агенттік-қүрылымдық мәселе бойынша жүмыс істеуінің ара- 
сында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Мысалы, әлеуметтік ағенттің 
табиғаты туралы әдебиеттерде едәуір келіспеушіліктер кездеседі. Бұл сала- 
да қызмет ететін ғалымдардың көбі (мысалы, Гидденс, Бурдье) ағентті ин- 
дивидуалды актор ретінде түсіндіруге бейім, ал Туреннің «акционалистік 
әлеуметтануы» ағент деп әлеуметтік таптар секілді үжымдық құрылымдар- 
ды санайды. Шындығында, Турен агенттіктпі «тарихи әрекет жүйесінің бір 
немесе одан көп элементтерін тікелей іске асыратын, сондай-ақ әлеуметтік 
үстемдіктің қарым-қатынастарына тікелей қатысатын үйым» ретінде анық- 
тайды (Топгаіпе, 1977:459). Аталған мәселе бойынша, үшінші орынды ин- 
дивидтер секілді ұжымды да агент ретінде қарастыратын Берне мен Флэм 
алып отыр (see also Crozier and Friedberg, 1980).

Индивидуалды акторларды агент ретінде қарастыратындардың арасында 
айтарлықтай келіспеушіліктер байқалады. Мысалы, габитус үстемдік ететін 
Бурдьенің агенті Гидденстің (немесе Хабермастың) агентіне Караганда әл- 
деқайда механикалық болып көрінеді. Бурдьенің габитусы «қүрылымдарды 
құрылымдайтын түрақты, жылжымалы диспозициялар жүйесін, яғни тә- 
жірибелер мен түсініктерді қалыптастыру мен қүрылымдау қағидаларын» 
қамтиды (Bourdieu, 1977:72). Габитус стратегиянын қайнар көзі бола тұра, 
«шынайы стратегиялық ниеттің өнімі емес» (Bourdieu, 1977:73). Ол субъек- 
тивтілік те, объективтік те емес, ол екі типтің де элементтерін байланыс- 
тырады. Әлбетте, бүл ретте акторды «еркін және ерікті құрушы билікке» 
ие деп түсіну теріске шығарылады. Мүмкін, Гидденстің агенттері де еркін 
күшке ие емес шығар, алайда олар Бурдьенің агенттеріне Караганда әлдеқай- 
да ерікті. Бурдьенің агенттері өз габитустарының, ішкі («қүрылымдаушы») 
қүрылымдарының иелігінде түрғандай болып көрінсе, Гидденстің шығарма- 
шылығындағы агенттер -  бүлдіруші іс-әрекеттер. Бүларда, тым болмағанда.
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басқаларға қарағанда өзінше әрекет етудің қандай да бір таңдау мүмкіндігі 
бар. Оларда билік бар және өз әлемдеріне эсер етеді (see also Lukes, 1977). 
Ең маңыздысы -  олар құрылымдарды қалыптастырады (және өздері де со- 
лармен қалыптасады). Бурдьенің шығармашылығында керісінше, кейде бө- 
лектенген болып көрінетін габитус сыртқы әлеммен диалектикалық қарым- 
қатынасқа түседі.‘̂

Дәл ссылай, агенттік-құрылым теорияшыларының арасында қүрылым 
деп нені тұспалдағандарында айқын келіспеушіліктер бар.*  ̂Кейбір теория- 
шылар негіз ретінде қандай да бір белгілі құрылымды ерекше көрсетеді, 
мысалы, Крозье мен Фридбергтің еңбегінде үйымға, ал Туренде саяси инс- 
титуттар мен үйымдарда байқалатын әлеуметтік үстемдіктің қарым-қаты- 
настарына басты мәи беріледі. Өзгелері болса (Burns, 1986:13) бюрократия, 
мемлекеттік құрылыс, экономика және дін секілді бірқатар әлеуметтік құры- 
лымдарды зерттейді. Гидденс әлеуметтану әдебиетінде кездесетін щрылым- 
ның ешбір басқа анықтамасына сәйкес келмейтін ерекше анықтамасын ұсы- 
нады (ережелер мен мүмкіндіктердің рекурсивті ұйымдастырылған жинақ- 
тары) (Layder, 1985). Алайда оның жуйелерге ұдайы өндірілетін әлеуметтік 
тәжірибелер ретінде берген анықтамасы көптеген әлеуметтанушылардың 
«құрылым» деген мағынасына өте жақын. Қүрылымды зерттеушілердің өз 
арасындағы айырмашылықтармен бірге, бүл теорияшылар мен басқалардың 
арасында да өзгешеліктер болады.

Қүрылым мен агенттікті біріктіру әрекеті әртүрлі теориялық позиция- 
лардан жасалып жатыр. Мысалы, әлеуметтік теория аясында Гидденс фе
номенология, экзистенциализм және этнометодологияға, ал жалпы түрғыда 
жана лингвистикалық структурализм, семиотика және гер.меневтикаға кара- 
ганда функционализм мен структурализмге айрықша шабытпен ден қойған- 
дай болып көрінеді (Archer, 1982). Бурдье субъективизм мен объективизмге 
қанағат етерлік баламаны антропологиялық теориядан табуға тырысады. 
Хабермас Маркс, Веберден, сыни теорияшылар, Дюркгейм, Мид, Шюц және 
Парсонстан алынған идеяларды жинақтауға үмтылады.

Еуропада агенттік немесе құрылымдық бағытқа қатысты шиеленіс байка- 
лады. Эрине, Бурдье көбінесе қүрылымға карай бет бүрады, ал Гидденс осы 
жанрдагы баска теорияшыларга Караганда элдекайда тегеурінді (Layder, 
1985.131). Агенттік пен кұрылым бағытындағы киындыктарға карамастан, 
америкалык микро-макрожұмыстармен салыстырғандағы, еуропалык жү- 
мыстарға тән ерекшілік -  осы екі ұғымды бөлуден және оларды диалекти- 
калык (мысалы, Бурдье, Гидденс, Хабермас) түрде карастырудан бас тарту 
кажеттілігі. Америкалык микро-макротуындыларында агенттік пен күры- 
лымды диалектикалык түрғыдан карастырудың еуропалык әрекеттерімен 
катар, Ритцер микро-макроинтеграцияны жэне объективті-субъективті кон- 
тинуумдарды диалектикалык шецберде камтуга тырысады.

Дайетц пен Бернс (1992) агенттік пен күрылымға бүрынғы жүмыстардың 
күшті және әлсіз жактарын көрсететін тәсілді колдануға талпынып көрді. 
Агенттіктің әлеуметтік акторға тіркелуі үшін төрт шарт орындалуы кажет. 
Біріншіден, актор билікке ие болуы тиіс; ол өзгерістерді жүзеге асыруға ка- 
білетті болуы кажет. Екіншіден, агентпен жасалатын әрекеттер максатка 
бағытталған сипатта болуы керек. Үшіншіден, актор белгілі бір таңдауға.
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іс-әрекеттердің біршама еркіндігіне ие болуы қажет. Нәтижесінде бақылау- 
шылар акторлардың әрекеттеріне қатысты тек ықтималды мәлімдеме жасай 
алады. Ақыры, агенттер өз әрекеттерін рефлекстеп, олардың нәтижелерін 
қадағалап және осы білімді іс-әрекеттің негіздерін өзгерту мақсатында қол- 
дануы тиіс. Жалпы алғанда, қызмет континуум түрінде қарастырылады; бар- 
лык актор белгілі бір дәрежеде агенттікке қатысады және ешбір актордың 
агенттігі толықтай еркін, ешқандай шектеусіз бола алмайды.

Дайетц пен Бернстың айтуынша, теңдеудің басқа құрылымдық бөлігі 
агенттікті шектеу. Біріншіден, тіпті егер агент белгілі бір әрекеттерге ниет- 
тенсе де, олар кандай да бір технологиялық және физикалық себеп салда- 
рынан іске аспауы әбден ықтимал. Екіншіден, құрылым (әсіресе ережелер) 
белгілі бір әрекеттерді қажет етсе, басқа әрекеттердің мүмкіндігін жоққа 
шығарады. Нәтижесінде оның қызметі позитивті де, негативті де санкция- 
лаушы билігі бар басқа агенттердің тарапынан шектеліп тұрады.

Агенттік-құрылымдық және микро-макробайланыстар: 
басты айырмашылықтар

Америкалық және еуропалық теорияшылардың арасындағы аса маңызды 
айырмашылықтардың бірі олардың өздеріне тән актор бейнесінің түжырым- 
дамаларында жатыр. Америкалық теорияның дамуына бихевиоризм мен 
айырбас теориясы айрықша ықпал еткені белгілі. Сондықтан америкалық 
теорияшылар (кейбір) еуропалықтардың саналы, креативті іс-әрекетке қа- 
тысты қызығушылықтарына қосылады, бірақ олардың қызығушылықтары 
саналы емес мінез-қүлықтың мойындалған маңыздылығымен шектеулі. Ак- 
торлардың мінез-құлықтарын санасыз сипатта қарастыру бүгінде америка- 
лық әлеуметтанудағы рационалды таңдау теориясына деген қызығушылық- 
тың өсуімен күшейе түсуде, Бұл жерде актор мақсаттарға жетуде азды-көпті 
тиімді қүралдарды автоматты түрде таңдаушы болып суреттеледі.*^ Қүрама 
Штаттардағы рационалды таңдау теориясының әсері еуропалық және аме- 
рикалық құрылым мен агенттік тұжырымдамаларының арасына бүрынғы- 
дан да үлкен «жік» түсіруі мүмкін.

Макроқұрылымдық деңгейде еуропалықтар әлеуметтік қүрылымдарға 
назар аударуға бейім болды. Әлеуметтік құрылымға мақсатты түрде үлкен 
көңіл бөлінбеген кезде қүрылым мәдениеттен дұрыс ажыратылмады (Шын- 
дығында, бұл Арчердің [1988] жүмысының жазылуына түрткі болды). Бас
ка жағынан алсак, Америка Құрама Штаттарында кұрылымды, мәдениетті 
макро-микроинтеграция түжырымдамаларын күру әрекеттерінде талдау- 
дың үлкен беталысы байкалды.

Макрокұрылымдык деңгей мәселесіне катысты тәсілдердегі тағы да бір 
айырмашылык Құрама Штаттар мен Еуропадағы теориялык ыкпал етуде- 
гі өзгешеліктерден шығады. Құрама Штаттарда макрокұрылымдык деңгей 
мәселесі бойынша әлеуметтік танымға, негізінен, ыкпал еткен -  күрылым- 
дык функционализм. Бүл теорияның сипаты америкалык теорияшылардың 
назарын аукымды әлеуметтік күрылымдар мен мәдениетке аударуға эсер 
етті. Еуропада аса ыкпалды болған структурализмде кұрылымдар әлдекайда
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кеңірек түсшдіріледі: ақыл-оидың микроқұрылымдарынан қоғамның мак- 
роқұрылымдарына дейін -  осының барлығы аталған ұғымның ішіне кіреді. 
Структуралистер құрылымдық функционалистерге қарағанда мәдениетке 
әлдеқайда аз көңіл бөлді.

Қарастырылып жатқан әлеуметтануға қатысты әдебиеттің екі бағытының 
арасындағы тағы да бір негізгі айырмашылық -  микро-макроинтеграция мә- 
селесін талдау деңгейлерін аса ауқымды мәселеге жатқызуға болатынында 
(Edel, 1959; Jaffee, 1998; Ritzer, 1981a, 1989b; Wiley, 1988), ал агенттік пен 
құрылым мәселесі туралы бұлай айтуға болмайды. Әлбетте, микро-макро- 
байланыстарды тігінен иерархия тұрғысынан қарастыруға болады. Бұл ие
рархия бойынша төменде микродеңгейлі құбылыстар, жоғарыда -  макро- 
деңгейлі құбылыстар, ал ортасында -  мезодеңгейлі болмыстар орналасады. 
Сірә, агенттік-құрылымдық байланыстардың талдау деңгейлері мәселесімен 
анық байланысы жоқ шығар, өйткені агенттікті де, сондай-ақ құрылымды да 
әлеуметтік талдаудың кез келген деңгейінен байқауға болады.

Агенттік пен құрылым жайлы мәселе микро-, макродеңгейлер туралы мә- 
селемен салыстырғанда тарихи, динамикалық шеңберге әлдеқайда көбірек 
кіріктірілген (Sztompka, 1991; again Elias is a clear exception, but of course 
he is European). Бұл сипаттама Гидденс, Хабермас және Арчердің шығарма- 
шылықтарында ерекше байқалған, әйтсе де бұл агенттік пен құрылым мәсе- 
лесіне арналған әдебиеттің барлығынан көрінеді. Микро-макроинтеграция 
мәселелерін қарастыратын теорияшылар, керісінше, оларды статикалық, 
иерархиялық, тарихилықтан тыс негізде бейнелейді. Дегенмен микро-мак- 
робайланысты қарастыратын кейбір теорияшылар осындай өзара байла- 
ныстың динамикалық сипатын статикалық түрде түсіндіреді: «Әлеуметтік 
шындық деңгейлерін және олардың өзара байланысын зерттеу, шындығын- 
да, әлеуметтік әлемге деген статикалық емес, динамикалык, әдіс... әлеуметтік 
әлемнің деңгейлерін зерттеудегі динамикалык және тарихи әдістерді әлде- 
қайда жалпы диалектикалыц бағдардың ажырамас бөлігі деп санауға бола
ды» (Ritzer, 1981а:208; Wiley, 1988:260). Ақыры, біз агенттік пен қүрылым 
теорияшылары үшін негізгі сүрақ ретінде көбінесе микро-макроинтеграция 
туралы еңбектерде аталмайтын нәрсе мораль болып саналатынын атап ай- 
туымыз қажет. Осындай айырмашылықтарды теориялық бастаулар мен ре- 
ферентті топтардағы өзгешелікпен түсіндіруге болады. Агенттік-қүрылым- 
дық теориясы -  философияда айтарлықтай мықты түп тамыры қалыптасқан 
және философияға дендеп бойлаған моральға тікелей қатысты мәселе. Кері- 
сінше, микро-макротеориясы негізінен әлеуметтану сипатындағы ғылымға 
бағытталған, демек, мораль мәселесі мүнда философияға қарағанда онша 
мәнді емес.
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Қорытынды
Бұл тараудың бірінші бөлімі микро- және макроинтеграция тақырыбына арналады. 

Мұндай дамудың астарында әлеуметтану теориясының ертедегі алыптарының ой-таным- 
дарына кайтып оралу және XX ғасырдағы америкалық әлеуметтану теориясының басым 
бөлігін сипаттаған теориялық экстремизм, микро- немесе макроэлементтен алыстау жатыр. 
1980 жылдарға дейін микро-макромәселесіне аз көңіл бөлінген, бірак осы онжылдық және 
1990 жылдары бұл тақырыпқа қызығуінылык арта түсті. Еңбектер микро- сияқты макродан 
да, сондай-ақ олардың арасындағы әртүрлі нүктелерден туындап отырды. Бүл еңбектердің 
біразы микро-, макротеориялардың интеграциясына арналды; басқалары болса әлеуметтік 
талдаудыц микро- және макродеңгейлерінің арасыидағы өзара байланысқа қатысты болған 
секілді. Теория мен деңгейлердің интеграциясымен жүмыс жасайтындардың арасындағы 
осы негізгі айырмашылыкка қоса, басқа да мацызды өзгешеліктер жетерлік.

Бүл тараудың бірінші бөлімінің негізгі нысанасы -  әлеуметтік талдаудың микро, мак- 
родеңгейлерін интеграциялау бойынша жазылған еңбектердің бірнеше басты үлгілерін тал- 
кылау. Алексавдер мен Ритцердің екі еңбегіпде әлеуметтік әлемнің өте ұқсас микро-макро- 
моделдері зерттеледі. Бұл еңбектердің арасындағы елеулі айырмашылықтарға қарамастан, 
олардың әлеуметтік әлемінің ұқсас бейнелері әлеуметтік талдаудың микро, макродеңгей- 
лерін байланыстыруға тырысатындардың арасындағы үлкен консенсусты қамтып көрсете- 
ді. Коллинздің микро-макроинтеграциясы бойынша еңбегі талданып, редукционизмі үшін 
(макроэкономикалық құбылыстарға, микроұяшықтарға деген бейімділігі үшін) сыналады.

Микро-макросекциясы микро-макроннтеграциялық жүйе бойынша америкалық жүмыс- 
тың еуропалық прекурсорларының бірі -  Норберт Элиастың толык зерттеулерімен жабыла- 
ды. Оның үлгілі әлеуметтану туралы ойлары, сондай-ақ сот пен мемлекеттегі микродеңгей- 
лі әдеттер мен өзгерістердің арасындағы өзара байланысты тарихи-салыстырмалы зерттеуі 
ерекше кеңіл бөлуге лайықты.

Бүл тараудың екінші бөлімі, негізінен, агенттік-қүрылымдық байланысты зерттеген еу- 
ропалык әдебиет туралы. Оның макро-микроинтеграция бойынша америкалық еңбекпен 
бірқатар үқсастықтары бар, бірак елеулі айырмашылықтар да жоқ емес.

Заманауи еуропалык теорияшылардың көбі агенттік-қүрылымның өзара қатынаста- 
рымен айналысса да, бұл тараудың екінші бөлімі теориялаудың осындай типінің негізгі үш 
мысалына арналады. Біріншісі -  Гидденстің қүрылымдықтеориясы. Гидденс үсынган тео- 
рияның өзегі — агенттер мен құрылымдарды бір-бірінен бөлек карастырудан бас тартуы; 
Олар өзара қиюласқан жүйеде қарастырылады. Кейін біз Бурдьенің теориясына көшеміз. 
Оның теориясында басты назар габитус пен epic арасындағы өзара байланысқа аударыла- 
ды. Гидденс пен Бурдьенін агенттік-күрылымға катысты жүмыстарымен байланысты соц- 
ғы зерттеулері секілді, біз практикалық теорияиы да карастырамыз. Ақыры, Хабермастың 
өмір мен әлем туралы, сондай-ақ өмір-әлемінің отарлаиу жүйесі туралы соңғы идеяларын 
талдап шығамыз. Қүрылым-агенттіктің осыидай пакты еңбектерін талкылап болып, бүл 
әдебиеттің жалпы түсіндірмесіне ораламыз. Ондағы негізгі айырмашылыктарды, соның 
ішінде агент пен қүрылымныц болмысына қатысты әртүрлі көзқарастарды коса талқылау- 
дан бастаймыз. Айырмашылықтардың басқа қайнар көзі -  осы еңбектер негізделген әртүр- 
лі теориялык дәстүрлер. Бүл еңбектердің кейбіреулері агенттік бағытта болса, баскалары 
қүрылымдык бағытта.

Тагы бір мәселе -  агенттік-кұрылым мен микро-макроәдебиет арасындағы үксастық. 
Екі әдебиет те интеграцияға қызығушылық танытып, микроағзалар мен макроқүрылымдық 
теорияның артықшылықтарына сақтыклен қарайды. Алайда бұл екі әдебиет арасында ұқ- 
састықтарға қарағанда, айырмашылык әлдеқайда көп. Олардын акторлар бейнесінде, қүры- 
лымды үғыну жолдарында, идеялар туындаған теорияларда, талдау деңғейлерінің үғымына 
қосьшу дәрежесінде, тарихи мен динамикалық қүрылымға қаншалықты кіріктірілгенінде, 
моральдық мәселелерді қозғау деңғейінде өзғешеліктер бар.
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Тарау мазмуны
Модернизмнің классикалық теорияшылары 
Модернизмнің қ>'атты күші 
Қоғамдагы тәуекелдер 
Холокост және икемді модернизм 
Модернизмнің аяқталмаған жобасы 
Өзіндік мән, қоғам және дін 
Ақпараттандыру және желілік қоғам

Әлеуметтануда казіргі қоғамды модерн әлемі деп қабылдауіііылар мен соң- 
ғы уакытта маңызды өзгерістерге толы жаңа, постмодерндік әлемге өттік 
деушілердің арасында толассыз пікірталас жүріп жатыр. 14-17-тараулар 

осы екі теориялық тұжырымға арналды. Біз бұл тарауларда ғалымдардың әлем- 
ді қазіргі жағдайлар және түсініктермен байланыстыратын еңбектерімен таиы- 
самыз. 17-тарауда бірқатар постмодерн теорияшыларының неғұрлым маңызды- 
рақ идеяларына шолу жасалған.

Модернизмнің классикалық теорияшылары

Классикалық әлеуметтанушылардың басым көпшілігі модернизм қоғамын тал- 
даумен де, сынаумен де қабат айналысып келеді. Мұндай күрделі пайымдаулар 
Маркс, Вебер, Дюркгейм және Зиммель тәрізді ғалымдардың еңбектерінде айқын 
көрініс тапты. Олардың барлығы қазіргі заманның пайда болуы мен үстемдік құ- 
руы төңірегінде ой толғады. Төрт ғалым да еңбектерін сол кезеңде жүзеге асқан 
күбылыстарды сынау арқылы жандандырып қана қоймай, оның артықшылығы 
туралы да жақсы жазды.

Әрине, Маркс үшін модернизм капиталистік экономикамен байланысты 
болды. Ол феодализмнен капитализмге өтудің табысты болғанын мойындады. 
Алайда өз еңбегінде осы экономикалық жүйені және оның бүрмаланганын сы
наумен шектелді.

Вебер үшін қазіргі әлемнің өзекті мәселесі формалдық рационалдықты 
рационалдықтың басқа типтері арқылы кеңейту, соның нәтижесінде рацио- 
налдықтың темір торын айқындап көрсету болды. Осы темір торға қамалған 
адамдар, өздерінің түлғалық қарым-қабілеттерін толық ашып көрсете алма- 
ды. Вебер, мысалы, бюрократияның бүдан ертеректегі үйымдастыру фор- 
маларына қарағанда алга басудағы артықшылығын түсініп, бәріиеи бүрын 
рационалдықпен байланысты мәселелерге айырықша көңіл аударды.

Дюркгеймнің көзқарасы бойынша, модерн заманы шынайы ынтымақтастық- 
пен және үжымдық сананың әлсіреуімен сипатталды. Шынайы ынтымақтастық 
еркіндік пен өнімділік әкелгенімен, бірқатар шешімі жоқ мәселелерді қалыптас-
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тырды. Мысалы, моральдың мұндай жаппай әлсіреуінен адамдар өздерінің мақ- 
сат-бағдарынан жацылдық. Баскаша айтканда, аномиядан зардап шекті.

Классикалық теорияшылардың төртіншісі Георг Зиммельді көп жағдайда 
модернист (Frisby, 1992) және постмодернист (Jaworski, 1997; Weinstein and 
Weinstein, 1993) ретінде егжей-тегжейлі қарастыруға болады. Ғалымның зерт- 
теулері екі категорияға да жататын болғандықтан, осы тарау мен 17-тарау өзара 
байланысты. Осы тарауда Зиммельді модернист ретінде қарастыратын болсақ, 
17-тарауда еңбектерін постмодернист ретінде талдаймыз.

Д. Фрисбидің көзқарасынша, «Зиммель -  қазіргі заманның бірінші әлеумет- 
танушысы» (1992, 59). Зиммель қазіргі заманды екі негізгі фактор -  қала және 
ақша экономикасымен өзара байланыста қарастырады. Қазіргі заманда халық 
қалаға тығыз шоғырланып, экономикасы күшейетін болса, онда ақша айналымы 
да кеңейеді (Frisby, 1992, 69).

Погги (1993) модернизм заманы мәселелерін ақшаға, негізінен, Зиммель- 
дің The Philosophy o f Money («Ақша философиясы») еңбегіне ([1907] 1978) 
байланысты қозғайды. Оның байқауынша, мұнда бүгінгі заманға қатысты үш 
көзқарас байқалады. Біріншіден, қазіргі заман адамдарға бірқатар артықшы- 
лыктар беріп, постмодерндік қоғамда айтып жеткізе алмастай болып, ашыл- 
май қалатын және басып тасталатын түрлі мүмкіндіктерді пайдалануға жағдай 
жасайды. Сондықтан Зиммель осы заманды «сауатты, көзі ашық» қоғам өмір 
сүретін кезең ретінде бағалайды (Poggi, 1993:165). Екіншіден, ақшаның қазіргі 
қоғамға тигізетін зор әсері туралы ой қозғайды. Соңында, Зи.ммель ақшаның 
қазіргі қоғамға тигізетін жағымсыз әсеріне, әсіресе адамдар арасын алшақта- 
татын факторға ерекше тоқталады. Бүл мәселе бізді түтасымен Зиммельдің 
әлеуметтану теориясындағы, сонымен қатар оның қазіргі заманғы әлеуметта- 
нуындағы басты сүраққа: объективті және субъективті мәдениет арасындағы 
алшақтықтың ұлғаюы арқылы көрінетін «мәдениет қасіретіне» немесе, Зим
мель айтқандай, индивидуалдық мәдениеттің азаюына және объективті мәде- 
ниеттің үлғаюына алып келеді (Frisby, 1992:69).

Фрисбидің көзқарасы бойынша, Зиммель қазіргі қоғамның «тәжірибесіне» 
аса мән берді. Оның басты элементтері: уақыт, кеңістік және контингенттік се- 
бептер -  осы тарауда талқыланатын қазіргі уақыттың бірқатар заманауи теория- 
ларының орталық аспектілері.

«Модернизм заманы тәжірибесін Зиммель қас қағым сәт және қатысу 
сезімі өзара келісім табатын цзілмелі, өтпелі уақыт ретінде қарастырады; 
кеңістік -  аракашықтық пен жақындықтың диалектикасы іспетті және се- 
беп -  шартты, еркін және кенеттен болатын тәрізді».

(Frisby, 1992:163-164)

Дегенмен Зиммельді постмодернист ретіиде қарастыруға болады. 17-та
рауда басқа классикалық теорияшылардың арасында оның постмодернистерге 
көбірек жақын екеніне көз жеткіземіз. Дерек, әрине, дерек болып кала береді, 
сондықтан біз мүны модернист ретінде де жоққа шығармаймыз. Зиммель басты 
назарда үстаған қала мен ақша экономикасы -  модернизмнің негізі. Сол себепті 
Зиммель, Маркс, Вебер және Дюркгеймді қазіргі заман әлеуметтануын жасаған 
теорияшылар деп таныған дүрыс. 1920 жылға қарай аталған ғалымдар өмірден 
өткен еді. Біз, XXI ғасырға аяқ басқан үрпақ, олардың көзқарасымен және таны- 
мы бөлек әлемде ғүмыр кешкенімен санасуымыз керек.
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Бұдан постмодернизм нақты 1920 жылдан бастау алады деген шешімге кел- 
меуіміз керек. «Элемде сол уақытта болған өзгерістер модернмен салыстырған- 
да қалай жүрді, оны жаңа ұғым -  постмодернмен бейнелеген дұрыс па?» деген 
сұрақ туындайды. Осы және 17-тарауда аталған мәселелер талқыланады.

Сондай-ақ әлемді түрлі таныммен қабылдайтын, оны модерн заманы деп бей- 
нелейтін бірқатар бүгінгі теорияшылардың ойларын (басқа да ғалымдардың [for 
example, Lefebvre, [1962] 1995; Touraine, 1995; P. Wagner, 1994; E. Wood, 1997] 
еңбектерін ашып жазуға кітап көлемі көтермейді) қарастырамыз.

Модернизмнің қуатты күші

Энтони Гидденс құрылымдау теориясына сай болуға ұмтылып қана қоймай 
(13-тарауды қараңыз), сонымен қатар Вебер және оның «темір торы», өзге де 
классикалық ойшылдардың еңбектерін талдай келе (1990; Mestrovic, 1998, Гид- 
денстің қазіргі заман теориясын өткір сынауын қараңыз), заманауи әлемді (оның 
XVII ғасырда Еуропадан шыгу негіздерінен) қуатты аяусыз күш (juggernaut) 
деп бейнеледі. Нақтырақ айтқанда, ол бүл үғымды модерн заманының алдың- 
ғы қатарлы кезеңін -  радикалды, жоғары немесе кейінгі модернизмді бейнелеу 
үшін қолданады. Осылайша, Гидденс постмодерн кезеңіне аяқбастық деушілер- 
ге қарсы шыққанымен, болашақта постмодерннің бірқатар типтері болатынын 
айтады. Біз әлі де заманауи кезеңде өмір сүріп отырғанымызбен, Гидденстін 
көзқарасы бойынша, бүгінгі әлем классикалық әлеуметтану теорияшыларының 
әлемінен өте ерекшеленеді.

Төмендегі жолдар Гидденстің заманауи әлемнің қуатты аяусыз күштерін қа- 
лай сипаттайтынын көрсетеді.

«Адам ағзасы секілді біртүтас, үлкен күшке ие, зымырап бара жатқан 
процестің белгілі бір деңгейдегі екпініне ілесе аламыз, бірақ ол кез кел- 
ген сәтте бақылаудан шыгып кету қаупін тудырып, күтпеген жағдайға 
үшыратуы мүмкін. Қуатты аяусыз күш өзіне қарсы келгендерді басып- 
жаншып тастайды. Кейде қауіпсіз секілді көрінгенімен, біз болжамаған 
бағытқа қарай кілт бүрылуы ықтимал. Процесс барысы үнемі тар жол, 
тайғақ кешу емес, тіпті қуанышты сәттері де жиі болады, үміт отын да 
жаға алады. Алайда әзірге жаңа заман институттары сақталып отырған- 
дықтан, біз ешқашан жол бойын немесе сапар қарқынын толық бақылай 
алмаймыз. Сондықтан біз үнемі өзімізді толық қауіпсіз ете алмаймыз, 
өйткені жол өтетін жердің тәуекелдік деңгейі әрқашан жоғары».

(Giddens, 1990:139)

Заманауи кезең қуатты қатал күш түрінде өте динамикалы; бүл -  өзгеріс қар- 
қыны, ауқымы мен маңызы жағынан бүрынғы жүйелерге қарағанда күштірек, 
«шапшаң әлем» (Giddens, 1991:16). Гидденс бүл аяусыз күштің бір ғана жолмен 
жүрмейтінін айтты. Сонымен катар ол бір ғана бөлімнен емес, бір-біріне қарама- 
қайшы және шиеленіскен әлденеше бөліктерден қүралады. Гидденс бізге ескі 
түсінікке сай үлы теорияны немесе тіпті де бір бағыттагы күрделі, әсірелі баян- 
дауды үсынбайтынын айтады.

Қуатты аяусыз күш идеясы қүрылымдық теориясымен, оның ішінде кеңістік 
пен уақыт түсінігімен, үйлесім тапқан. Juggernaut -  уацьп жәие физикалык, ке-
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ЭНТОНИ ГИДДЕНС
Б И О Г Р А Ф И Я Л Ы Қ  Ш О Л У

Энтони Гидденс -  Ұлыбританияның ең әйгілі модер
нист әлеуметтанушысы және әлемдегі бірден-бір 
беделді теорияшы (Stones, 2005a). 1938 жылдың 
18 қаңтарында дүниеге келген (Clark, Modgil and 
Modgil, 1990). Ол Халл университетінде (University 
of Hull), УІОНДОННЫҢ экономика мектебінде және 
Лондон университетінде оқыды. 1961 жылы Гидденс 
Лестер университетіне оқытушы болып орналасады.

Оның ертеректегі жұмысы эмпирикалық сипатта- 
ғы суицид мәселесіне арналды. 1969 жылы бедел- 
ді Кембридж университетінде әлеуметтану оқы- 
тушысы қызметіне тағайындалып, содан соң Ко- 
рольдік колледжге ауысты. Оның мәдениетаралық 
жұмыспен айналысуы халықаралық деңгейде кең 
танылған The Class Structure of Advanced Societies 
(«Жетекші қоғамның таптық құрылымы*) (1975) 
еңбегінің жазылуына алғышарт болды. Келесі он- 
жылдықтар барысында Гидденс бірқатар маңызды 
теориялық жұмыстарын жариялады. Құрылымда- 

лу теориясы деп аталатын еңбектерін бірінен соң бірін жаза бастады. Сол жылдары Гидденс зор 
шабыгпен жұмыс істеді, 1984 жылы The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration 
(«Қоғам конаитуциясы: құрылымдау теориясыныңжоспары*) атты кітабы жарық көрді. 1985 жылы 
Гидденс Кембридж университетінің профессоры қызметіне тағайындалды.

Гидденс отыз жылдан аса әлеуметтану теориясының ең білікті маманы болды. Сондай-ақ ол қазіргі 
британдық әлеуметтанудың қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Біріншіден, ол Макмиллан және 
Хатчинсон баспаларында кеңесші редактор болып қызмет етті. Оның басшылығымен көптеген еңбек 
жарық көрді. Тағы бір айта кететін маңызды дүние -  әлеуметтану теориясы бойынша еңбектер жа- 
риялауда ерек.ше белсенді әрі беделді Polity Press баспасының ортақ курылтайшысы болды. Гидденс 
америкалық стильдегі әлемдік деңгейде танымал Sociology («Әлеуметтану») оқулығын шығарды.

Теорияшы ретінде Гидденс Құрама Штаттарда, сондай-ақ әлемнің басқа да аймақтарында өте 
ықпалды болды. Бір қызығы, оның еңбегі өз елі -  Ұлыбританияда соншалықты танымал емес. 
Мұның себебі KejiTereH британдық әлеуметтік теорияшылар қол созған жетістікке бұрын жетіп, 
бүкіләлемдік мойындауға ерте ие болуымен байланысты болуы ықтимал. Крейбтің айтуынша; 
«Гидденс өздерін толығымен әлеуметтануға арнаған біздің қиялымызды шындыққа айналды- 
рып, қызу әрі тартысты дебаттарда өзінің қурылымдау теориясы төңірегінде ойланып, зерттеуді 
бастап та кеткенге уқсайды» (1992:12).

1990 жылдары Гидденстің зерттеу бағыты күрт басқа арнаға бурылды (Bryant and Jary, 2011). 
Бірнеше жыл бойы жүргізілген терапия оның жеке өміріне, сонымен қатар Modernity and Self- 
Identity («Модернизм және өзін-өзі тану*) (1991), The Transformation of Intimacy («\Антимд\к транс
формация*) (1992) сияқты кітаптарының жазылуына түрткі болды. Терапия оның өзіне деген 
сенімділігін нығайтып, танымал тулғаның рөлін атқаруына, тіпті Ұлыбритания Премьер-министр! 
Тони Блэрдің кеңесшісі болуға дем берді. 1997 жылы беделді Лондон экономика мектебінің (LSE) 
директоры болып тағайындалды. Ол Ұлыбританияда және басқа елдерде сөйлеген сөзімен LSE- 
нің ғылыми беделін арттырды. Соңғы жылдары климаттың өзгеруі және жаһандану мәселесін 
көтерген жиындарта қатысып. Runaway World («Турлаусыз әлем*) (2000) және Politics of Climate 
Change («Климатты өзгерту саясаты») (2009) атты еңбектерін жариялады. Қоғамдық өмірдегі 
белсенділік Гидденстің ғылыми еңбектеріне бірқатар теріс әсерін тигізген тәрізді (өйткені оның 
ең соңғы кітаптарына ертеректегі еңбектеріне тән тереңдік пен ой ушқырлығы жетіспейді, әйтсе 
де оның қоғамдық өмірден өз орнын алуға бет бурғаны анық).
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ңістік бойында қозғалатын бейне. Соған қарамастан, бұл бейне Гидденс ерекше 
мән берген агенттің билігіне сәйкес келіп тұрған жоқ. Қуатты күшті бейнелеу 
модерн механизмдерінің оны басқаратын агенттерге қарағанда әлдеқайда күш- 
тірек болуынан көрінеді (Mestrovic, 1998:155). Бұл мәселе Гидденстің таза тео- 
риялық жұмысында агенттікке жасалған екпін мен «біздің әлемді өзгерте алу 
қабілетімізге қарсы жүйелік үрдістердің басымдығын көрсететін» маңызды та- 
рихи талдаудың арасында сәйкессіздік бар деген жалпы сынаумен сәйкес келеді 
(СгаіЬ, 1992:149).

Модернизм және оның салдары
Гидденс модернизмді негізгі төрт институт арқылы анықтайды. Бірінші -  тұр- 
пайы тауар өндірісі және капиталды жекеменшіктену, кедейлік, жалдамалы 
жүмыс күші және осы сипаттамалардан шығатын таптар жүйесі ретінде сипат- 
талатын капитализм. Екіншіден -  индустриализм -  табиғаттың энергия көз- 
дерін және тауар өндірісі үшін құрал-жабдықтарды қолдану. Индустриализм 
жүмыс орнымен ғана шектелмейді және оған басқа да өлшемдер, атап айтқан- 
да, «көлік, байланыс және тұрмыс» та эсер етеді (Giddens, 1990:56). Гидденстің 
модернизм туралы алғашқы екі теориясын толыққанды еңбек дей алмаймыз, 
үшіншісі — қадағалау қабілеті — бұл еңбегін Мишель Фуконың еңбектерінің не- 
гізінде жазған (17-тарауды қараңыз). Гидденс бұл еңбегінде: «Қадағалау дегені- 
міз -  қол астыңдағы халықтың жүріс-тұрысын бақылау», -  деп анықтама берген 
(1990:58). Оның ойынша, қазіргі замандағы қадағалаудың соңгы өлшем бірлі- 
гі — әскери күш немесе күш көрсетуді тежеу десек, оның ішіне соғыс индуст- 
риясы да кіреді. Бұған қоса, Гидденс модернизмге жасаған талдауында, әсіресе 
макродеңгейдегі талдауында, ұлттық мемлекеттерге баса назар аударып, олар- 
ды осы дәуірге дейінгі қоғамның әлеуметтік сипатынан тіпті басқаша тұрғыда 
карастырады.

Модернизм, Гидденстің қүрылымдау теориясының үш маңызды аспектісі 
бойынша, қозғалыста көрсетіледі: арақашықтыкты сақтау, ығыстыру және реф- 
лексивтілік (distanciation, disembedding and reflexivity). Бірінші -  уакріт пен 
кецістіктіц бөлінуі немесе аракршыкргыкріың сакргалуы (бұл бөлінудің ұлғаю 
процесі болғанымен, Гидденстің еңбегінің барлық аспектілері сияқты, бірізді емес, 
ол -  диалектикалық). Модернизмге дейінгі қоғамдарда уақыт барлық жағдайда 
кеңістікпен байланысты болып, уакьтттың өлшенуі дәл болған емес; жаңарумен 
байланысты уақыт стандартталды, ал уақыт пен кеңістіктің арасындағы байланыс 
бұзылды. Осы магынада уақыт пен кеңістіктің мағынасы «босап қалды»; ешқан- 
дай нақты уақыт немесе кеңістік артықшылыққа ие болған жоқ. Олар таза түрге 
айналды. Модернизмге дейінгі қоғамдарда кеңістік, негізінен алғанда, физикалық 
жанасумен анықталды және соның негізінде жергіліктендірілген кеңістік бола- 
ды. Модернизмнің келуімен кеңістік біртіндеп орнынан ажырайды. Физикалық 
жанасу мүмкін емес және, арақашықтықтың алшақтығына қарамастан, қарым-қа- 
тынас ыктимал бола бастайды. Гидденстің ойынша, орын соғүрлым «фантасма- 
горлық» бола бастайды; ягни «жергілікті және біршама алыс жатқан әлеуметтік 
әсерлермен астасып, солардың көзқарасы түрғысынан қалыптаса бастады... Жер- 
гілікті әсердің «көріну түрі» оның табиғатына сәйкес келмейтін қарым-қатынас- 
тарды жасырады» (Giddens, 1990:19).

Модернизмде уақыт пен кеңістік бір-бірінен бірқатар себептермен алыстап 
кетті. Біріншіден, динамизммен ерекшеленетін (қазіргі заманга дейінгі түрлер-



584 бө/іім Модерндік теориядан постмодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгіяер)

мен салыстырғанда) және жергілікті, жаһандық тараптарды байланыстыруға 
қабілетті бюрократия және ұлттық мемлекет сияқты рационалдандырылған 
ұйымдардың өсуі мұны мүмкін етеді. Екіншіден, модернизм әлемдік тарихтың 
радикалдық мәнімен байланыстырылады және қазіргіні қалыптастыру үшін 
тарихқа сүйенуі тиіс. Үшіншіден, мүндай арақатынастың сакталуы, Гидденстің 
ойынша, қазіргі заманғы қозғалыстың екінші қайнар көзі — ажыратудың алғы- 
шарты болып табылады,

Гидденстің айтуынша, ыгыстыру өзіне әлеуметтік қатынастарды өзара әре- 
кеттестіктің жергілікті аясынан «шығарып алу» және оларды анық емес уақыт 
аралықтары арқылы қайтадан қүрылымдауды» қамтиды (1990:21). Модерн 
қоғамында маңызды рөл атқаратын ығыстырып шығару механизмдерінің екі 
типі бар. Екеуі де «абстракті жүйелер» тақырыбына кіреді. Бірінші -  неғүрлым 
атақтысы ақша болып табылатын символикалык, жетондар. Ақша уақыт-кеніс- 
тіктің арақашықтығын сақтауға мүмкіндік береді, біз уақыт пен кеңістік арқы- 
лы өзімізден алшақ тұрғандармен байланыса аламыз. Екінші -  «біз өмір сүріп 
отырған материалдық және әлеуметтік ортанын үлкен бөлігін үйымдастыратын 
техникалық жетістіктер жүйесі немесе кәсіби білімдер жүйесі» арқылы анық- 
талатын экспертптік жцйелер (Giddens, 1990:27). Неғүрлым анық эксперттік 
жүйелер заңгер, дәрігер сияқты мамандарды қызықтыратын болса, онда біздің 
автокөліктер, үйлер сияқты күнделікті қүбылыстар эксперттік жүйелер арқылы 
жасалады. Эксперттік жүйелер уақыт пен кеңістіктің өнімділігіне кепілдік бере- 
ді (бірақ тәуекелсіз емес).

Уақыттық және кеңістіктік үлкен арақашықтықтарға негізделген абстракті- 
лі жүйелерге тәуелді қазіргі қоғамда сенімнің рөлі өте маңызды. Сенімділіктің 
қажеттілігі осы арақашықтықтардың сақталуымен байланысты: «Біз үшін ылғи 
да тікелей көз алдымызда түратындарға және іс-әрекеттерін тікелей бақылауға 
болатындарға сенудің қажеттілігі жоқ» (Giddens, 1991:19). «Уақыт және кеңіс- 
тік түрғысынан алғанда, арақашықтықтың үлғаюы нәтижесінде бізде әлеумет- 
тік қүбылыстар туралы толық мәлімет болмаған жағдайда сенім қажет бола- 
ды» (СгаіЬ, 1992:99). Сенім -  «алынған мәліметтер жиынтығы мен оқиғаларға 
қатысты адамның немесе жүйенің сенімділігіне, олардың адалдығына немесе 
басқаның махаббатына, немесе абстрактілік принциптерінің дүрыстығына (тех- 
никалық біліміне) шүбә келтірмеушілік» (Giddens, 1990:34). Сенім, түтасымен 
алып Караганда, қазіргі қоғамда ғана емес, сонымен қатар қазіргі әлемде ажыра- 
ту үшін қызмет ететін символикалық белгілерге және эксперттік жүйелерге қа- 
тысты да маңызды. Мысалы, ақша экономикасы мен қүқық жүйесі жүмыс істеу 
үшін адамдар оларға сенуі тиіс.

Модернизмнің үшінші сипаттамасы — оның рефлексивтігі. Рефлексивтік Гид- 
денстің қүрылымдау теориясының (сонымен қатар, оның көзқарасы бойынша, 
адамдардың өмір сүруінің) фундаменталдықсипаты болып табылғанымен, «әлеу- 
меттік тәжірибелер үдайы зерттеліп, осы тәжірибелерге қатысты және олардың 
сипатын түбегейлі өзгертетін мәліметтердің түсуіне байланысты реформаланып 
отырады (Giddens, 1990:38). Қазіргі әлемде ой-толғаулар еркіндігі, тіпті бейнелік 
тұрғыдан да, бізді екіүштылық сезімде қалдырады. Одан да зоры, бүл екі есе ин- 
терпретациялау мәселесінің (13-тарауды қараңыз) орын алуы әлеуметтік әлемді 
эксперттердің ережеге сай өзгерту үрдісіне алып келеді.

Модернизмде өмірдің ығыстырушылық сипаты бірқатар оғаш мәселелерді 
тудырады. Олардың бірі тұтасымен абстрактілік жүйелерге және соның ішінде 
эксперттік жүйелерге сенімнің қажеттілігін көрсетеді. Өзінін күмән туғызатын
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бір теңеуінде Гидценс балаларды балалықтың әлеуметтенуі кезеңіндегі сенім 
«мөлшерімен» «егілгендер» ретінде қарастырады. Әлеуметтенудің бұл аспек- 
тісі адамдарды «қорғаныс қабатымен» қамтамасыз ету арқылы, ересек жасқа 
келгенде олардың жетілуі есебінен онтологиялық қауіпсіздік пен сенім өлшемі- 
мен қамтамасыз ететінін көрсетеді. Бұл сенім, ережеге сай, күнделікті өмірде біз 
кездесіп қалатын процедуралар сериясы арқылы бекітіледі. Алайда жаңарумен 
байланысты қалыптасып, барлық уақытта біздің сенімімізге қауіп төндіріп және 
жаппай онтологиялық қорғансыздыққа әкелетін жаңа және қауіпті тәуекелдер 
бар. Гидденстің көзқарасы бойынша, ығыстыру механизм! түрлі салаларда қауіп- 
сіздікті қамтамасыз еткенімен, олар ерекше «тәуекелдер көрінісін» қалыптас- 
тырды. Тәуекел қарқыны бойынша жаһандық (ядролық соғыс біздің бәрімізді 
өлтіруі мүмкін) және кенеттен болатын оқиғалар бүкіл әлемде көптеген адамды 
(мысалы, бүкіләлемдік еңбек бөлінісіндегі өзгерістер) қамтуда. Содан соң біздің 
материалдық дүниені басқарудағы күш-жігерімізге қатысты тәуекелдер де бар. 
Сонымен қатар олар жаһандық инвестициялық нарықтар сияқты институттық 
тәуекел орталарын жасауға да тікелей байланысты. Адамдар қауіп-қатер туралы 
көбірек біледі, ал діндер мен әдет-ғүрып -  бүл қауіп-қатерлерді нақты өзгерте 
алатынына сенудің жолдары. Демек, қалын көпшілік бетпе-бет келетін тәуекел- 
дер туралы біледі. Эксперттік жүйелердің бұл тәуекелдерді жеңу қабілеті шек- 
теулі. Дәл осы тәуекелдер қазіргі заманды тежеусіз жойқын күшпен толықты- 
рып, соның кесірінен біздің бойымызды онтологиялық сенімсіздіктер билейді.

Не болды? Біз неліктен модернизмнің қуатты күшінен шет қалудың жағым- 
сыз салдарынан зардап шегеміз? Гидденс оған бірқатар себептерді көрсетеді. 
Біріншіден, модерн әлеміндегі дизайнның жеткіліксіздігі; модерн элементтерін 
жобалаған адамның қателік жасауы. Екінші, оператордыц бас тартуъг, мәсе- 
ле -  дизайнерлерде емес, заманауи әлемді басқаратындарда. Гидденс алдын 
ала болжанбаган салдар мен әлеуметтік білімнің рефлексивтпіп жөніндегі осы 
екі факторға айрықша мән береді. Яғни іс-әрекеттердің салдарын толық болжау 
жүйе үшін мүмкін емес және жаңа білім жүйені жана бағыттарға бүруда. Осы 
себептерге байланысты біз қуатты күшті (juggernaut), яғни модерн әлемін толык 
бақылай алмаймыз.

Алайда Гидденс бас тартудың ор\\ьт2і утопиялык, реализмнің қарама-қайшы 
жолдарын үсынады, яғни модерн әлеміндегі утопиялық идеалдар мен шын өмір 
арасынан теңгерім іздейді. Ол сонымен қатар қазіргі әлемнің бірқатар тәуекел- 
дерімен күресуде әлеуметтік қозғалыстардын рөліне үлкен мән беріп, бізге бүл 
тәуекелдерді азайтудың жолдарын көрсетеді.

Гидденстің (1994) ымырашылдық саяси позицияны іздеуге талпынған эре- 
кет! оның кей!н!ректег! Beyond Leftand Right: The Futureof Radical Politics («Сол- 
ға және онға: радикалдық саясаттын болашағы») деп аталатын к!таптарының 
б!р!н!ң атауынан көр!нед!. Саяси позициялардың жойылуымен б!рге, Гидденс 
қоғамдык өм!рдегі зорлық пен күш көрсету, тәуелд! бил!к, қоршаған ортаның 
ластануы, кедейл!к мәселес!н шешуде утопиялық реализмге негізделген «ра- 
дикалдық саясатты» үсынады. Гидденст!н саяси позициясы, ең болмағанда, ка- 
питализмн!ң кейб!р аспект!лер!н (мысалы, нарықтар) қабылдауды және социа- 
лизмн!ң көптеген аспект!лер!нен (мысалы, революциялық субъект) бас тартуды 
көздейд!. Осылайша, Гидденс өте күрдел! және тар саяси соқпақтан жол табуға 
тырысады.

Модернғе деғен көзқарасын қарасақ, Гидденс постмодернд! жақтай ма? Ол, 
б!р жағынан, б!з әдетте постмодернмен байланыстыратын тұжырымдардың
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көпшілігін жоққа шығарады. Мысалы, жүйелі білімнің жоқтығы, Гидденстің 
ойынша, «интеллектуалдық іс-әрекеттен тұтастай бас тартуға» алып келеді 
(1990:47). Гидденс біздің модернизмнің жоғары кезеңінде өмір сүріп жатқаны- 
мызды көріп түрып, постмодерн туралы түсінік алуға мүмкіндік барын айтады. 
Мүндай әлем, оның ойынша, постдефициттік жүйе сипатында көп қабатты де- 
мократиялығымен, демилитаризациямен және гуманистік технологиялармен 
айқындалады. Соған қарамастан, постмодеридік сипаттамалардың бәрін айт- 
пағанда, әлем қандай да бір бағытқа қарай қозғалатынына ешкім кепілдік бере 
алмайды. Дегенмен осындай жайттар, Гидденстің ойынша, рефлекторлық түрде 
көмек көрсетуде ерекше рөл атқарады.

Модернизм және бірегейлік

Модернизмніц салдары модернизм мен өзіндік сәйкестік кейінгі модернизмнің 
микроаспектілеріне, әсіресе өзіндік үғымының деңгейінде айрықша назар ау- 
дарған макробағыттағы еңбектерді («Модернизм және бірегейлік») тудырды 
(Giddens, 1991). Гидденс өзін модерн әлеуметінің институттарымен диалекти- 
калы түрде байланысқан галым ретінде санаса да, үздіксіздіктің микросоңына 
айрықша назар аударған. Сол сияқты, біз де микромәселелерге назар аударатын 
боламыз, дегенмен үлкенірек диалектикалық мәселелерді де назардан тыс қал- 
дырмауымыз қажет.

«Өзін анықтаудағы және жаһанданудағы өзгерістер... жоғары модернизм 
жағдайындағы жергілікті және жаһандық диалектиканың екі полюсі бо- 
лып табылады. Адам өмірінің ішкі жақтары... сол адамның өте кең кө- 
лемдегі әлеуметтік байланыстарды орнатуымен тікелей байланысты... 
Немесе адамзат тарихында алғаш рет «өзіндік» пен «әлеумет» үғымдары 
жаһандық деңгейде өзара байланысқа түсіп түр».

(Giddens, 1991:32)

Көріп отырғанымыздай, Гидденс модерн әлемінің рефлексті сипатына 
назар аударып, «модернизмнің рефлексінің сыры өзіндік мәннің ядросында; 
...өзіндік мәннің рефлексиялы сипатына ие болады» дейтін түсініктермен ке- 
ліспей (1991:32), «өзіндік мәннің өзі де рефлексияға үшырап, өзгеріп, қалып- 
тасып отырады» деген. Яғни адам өзіндік мәнді жасағаны және оған ие болта
ны үшін гана жауапты емес, адамның жауапкершілігі үздіксіз және жан-жақты 
болады. Өзіндік мән өзін-өзі танудан және әлеуметтік жақын қарым-қаты- 
настың дамуынан пайда болады. Модерн әлемінде адамның тәні «әлеуметтік 
өмірдің рефлексиялы қүрылымына еніп кетеді» (Giddens, 1991:98). Демек, біз 
өзіміздің өзіндік мәніміздің қүрылымына ғана емес, (тиісінше) тәніміз үшін 
де жауаптымыз. Өзіндік мәнді рефлексиялы жолмен жасау және оған ие бо- 
луда басты рөл тәннің пайда болуы мен әртүрлі жағдайлар мен орындардағы 
соған сәйкес жүріс-түрысына тиесілі. Адамның тәні дене мүшелерін қалып- 
тастырып қана қоймай, өзіндік рефлексияға әкеліп соғатын, сондай-ақ жалпы 
модернизмнің рефлексиялығына ұшырататын әртүрлі «режимдердің» (мыса
лы, диетаның, кітаптың, косметикалық хирургияның) де ықпалына үшырай- 
ды. Модерн әлемінде тәи мен өзіндік мән туралы көп ойлайтыиымыз да со- 
ның әсері. Модерн әлемінде «тәжірибені байланыстыру» немесе «қарапайым
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өмірді ақымақтық, қылмыс, сырқат, ажал, сексуалды тартымдылық, табиғи- 
лық сияқты құбылыстардан бөліп тұратын астарлы байланысқан процестер» 
бар (Giddens, 1991:149, 156). Мұндай байланыс күнделікті өмірдегі абстракті 
жүйелердің рөлінің өсуінің нәтижесінде пайда болған. Бұл байланыс біздің 
онтологиялық қауіпсіздігімізді күшейтсе де, «әлеуметтік өмірді адамзаттың 
моральды дилеммасын басты орынға қоятын фундаменталды экзистенциалды 
сүрақтардан алыстатады» (Giddens, 1991:156).

Модернизмді негативті де, позитивті де дамуға себеп болған семсер сияқ- 
ты десек, Гидденс сол модернизмді «жеке тұлғаның мәнсіздігіне төнген қауіп» 
дейді (1991:201). Бүл жерде кез келген мәнді үғым күнделікті өмірден ажырап 
қалған; мәнін жоғалтқан. Дегенмен, диалектикалық түрғыдан, өзіндік рефлек
сия сол мәнін жоғалтқан нәрсенің қайта қалпыиа келуіне жол ашуы тиіс. Бүл 
орайда Гидденс адамзат «үжымдық деңгейде және күнделікті өмірде моральды/ 
экзистенциалды сұрақтар басты рөлге кайта ие болатын» әлемге аяқ басты дей- 
ді (1991:208). Гидденстің ойынша, модерннен кейінгі әлем -  «моральға қайта 
келу» әлемі. Бір-бірімен байланысып жатқан басты мораль мен экзистенциалды 
сүрақтар, Гидденстің ойынша, кейінгі модерн дәуірінің өзіндік рефлексиясында 
орын алуы тиіс әлеуметте басты рөлге шығады.

Модернизм және интимдік

Гидденс осы тақырыптардың көпшілігін The Transformation o f Intimacy («Ин- 
тимдік трансформациясы») (1992) еңбегінде көтереді. Бүл жүмыста ол жа- 
қындықтың казіргі уақыттағы өзгерістеріне назар аударады. Гидденс заманауи 
элем туралы ой-пікірініц маңызды бір тұжырымдамасы -  таза щтынастар 
туралы былай туйіндейді: «Әр адамның басқа адаммен жасайтын түрақты 
қарым-қатынасының әлеуметтік қатынастарда оның өзі үшін жасалуын көр- 
сететін ситуацияға алып келетінін және екі тараптың әрқайсысына бүл қаты- 
настарды жалғастыру одан жеткілікті қанағат алуды қамтамасыз ету үшін ғана 
жалғасатынын көрсетеді» (Giddens, 1992:58). Шынайы сезімге негізделген 
қарым-қатынас теңдік түрғысынан жыныстық -  эмоциялы қарым-қатынасты 
сипаттайды. Ішкі қарым-қатынастардыц демократияландырылуы түтасымен 
жеке түлғалық қатынастардың ғана емес, макроинституттық тәртіпті демокра- 
тияландыруға әкелуі мүмкін. Әйелдер («заманауи эмоциялық революционер- 
лер» [Giddens, 1992:130]) бастаманы қолға алған және ерлер «артта қалған» 
кездегі жақын қарым-қатынастар сипатыныц өзгеруінің жалпы қоғам үшін ре- 
волюциялық салдары бар.

Модерн әлемінде интимдік пен сексуалдық (және басқалары да) секвестр- 
лендірілген. Дегенмен олардың дәстүрлі қоғамдарда өзара жақындықтан ма- 
гыналық түрғыда алшақтатылганына қарамастан, бүл да репрессияның түрі 
болып табылады. Нәзік қарым-қатынас жасау үшін рефлексиялық күш-жігер 
моральдық және этикалық мәселелерден бөлек контексте жүзеге асырылуы ке- 
рек. Дегенмен бүл заманауи шараның қысымға үшырауы адамдардың, әсіресе 
әйелдердіц өзін-өзі және басқаларды рефлексивті қалыптастыруға тырысуымен 
байланысты. Осылайша, Гидденс сексуалдық түрғыдан еркіндік алуға немесе 
плюрализмге қатысты емес, керісінше, жыныстық қарым-қатынастарда қазірдің 
өзінде жақсы жүріп жатқандай көрінетін маңызды этикалық және адамгершілік 
өзгерістерге қатысты пікір таластырады.
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«Бізге одан әрі өріс алатын эмансипация бағдарламасы үшін саяси рево- 
люцияларды күтудің қажеті жоқ және мұндай революция ештеңеге кө- 
мектеспейді де. Революциялық процестер қазірдің өзінде жеке өмірдің 
инфрақұрылымында жақсы жүріп жатыр. Интимдік қысымның трансфор- 
мациясы психикалық, сондай-ақ әлеуметтік өзгерістерге және «төменнен 
жоғарыға» ауысып жатқан осындай өзгерістерге басқа көпшілік, инсти- 
туттар арқылы потенциалды түрде тармақталуы мүмкін. Сексуалдық 
эмансипация, менің ойымша, қоғамдық өмірдің кең ауқымды эмоциялық 
қайта ұйымдастырылуының құралы болуы ықтимал».

(Giddens, 1992:181-182)

Қоғамдағы тәуекелдер

Біз Гидденстің жұмысындағы қазіргі заманға байланысты тәуекелдер туралы 
мәселені қозғадық. Оның айтуынша,

«Модернизм -  тәуекел мәдениеті қалыптасқан кезең. Меніңше, бұл әлеу- 
меттік өмір өзінің табиғаты бойынша бұрынғыға Караганда анағұрлым 
қауіпті; көптеген адамдар үшін бүл олай емес. Керісінше, тәуекел тұжы- 
рымдамасы әлеуметтік әлемді үйымдастырушы акторлар мен техникалық 
мамандар үшін түбегейлі ұғымға айналуда. Қазіргі заман өмірдің белгілі 
бір жақтары мен тәсілдерінің жалпы қаупін азайтады, сонымен бірге бү- 
рынғы кезеңдерде белгілі бір деңгейде немесе толық белгісіз жаңа тәуе- 
келдер өлшемін енгізеді».

(Giddens, 1991:3-4)

Сондықтан Гидденс (1991:28) осы бөлімде талқыланатын жұмыс туралы 
тезисті «неғұрлым дәл» бейнелейді: Ulrich Beck’s Risk Society: Towards a New 
Modernity (1992; Bora, 2007; Bronner, 1995; Then, 2007; Wilkinson, 2011).

Бүл пікірталас түрғысынан Бек жүмысының субтитрі өте маңызды. Өйт- 
кені Бек те, Гидденс сиякты, постмодерн дәуіріне ауысканымыз туралы тү- 
сінікті жокка шығарады. Бектің пікіріише, модернизмніц жаңа түрінде өмір 
сүруді жалғастырып отырмыз. Оның алдыңғы «классикалык» кезеңі өнеркә- 
сіптік коғаммен байланысты болса, онда жаңа заманауи коғам мен онын тех- 
нологиялары тәуекел коғамымен байланысты (N. Clark, 1997). Біз әлі тәуекел 
коғамы деңгейіне жетпесек те, индустриалдык коғамда ғана өмір сүріп жаткан 
жокпыз, яғни казіргі әлемде екеуінің де элементтері бар. Шын мәнінде, тәуекел 
коғамын индустриялык коғамныц бір түрі ретінде карастыруға болады, себебі 
бұл тәуекелдердің көбі өнеркәсіпке тән. Бек оның келешегіне катысты төменде- 
гі шолуларды үсынады:

«Жаңғыру XIX ғасырда феодалдык коғамның кұрылымын бүзып, индус
триалдык коғамды калыптастырғаны сиякты, бүгінде жаңғыру индус
триалдык коғамды ығыстырып, соныц нәтижесінде тагы да бір заманауи 
коғам пайда болды... Бұл кітаптың тезисі: біз -  модернизмнің аякталуы- 
ның емес, модернизмнің, яғни оның классикалык өнеркәсіптік дизайны- 
ның шегінен шығатын модернизмнің басталуының куәгерлеріміз».

(Beck, 1992:10)
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Содан кейін «осы жаңа заман деген не? Ал онымен бірге ілесіп жүретін тәуе- 
кел қоғамы қандай?» деген сұрақ туындайды.

Бек жаңаны және жаңадан пайда болып келе жатқан форманы рефлексив- 
ті модернизм дейді (Zinn, 2007a). Батыста индивидуализация процесі жүруде. 
Яғни агенттер құрылымдық шектеулерден неғүрлым еркін болса, нәтижесінде 
рефлексивті түрде өздерін ғана емес, сонымен қатар өздері өмір сүріп отырған 
қоғамды да жасауға соғүрлым қабілеттірек болып отыр. Мысалы, таптық ситуа- 
цияны анықтаудың орнына, адамдар азды-көпті дербес әрекет етеді. Өз кұқығы 
өзіне берілген адамдар рефлексивті болуга мәжбүр болды. Бек осындай әлем- 
дегі әлеуметтік қарым-қатынастар мысалында рефлексивтіктің маңыздылығын 
көрсетіп, «жаңадан құрылған әлеуметтік қарым-қатынастар мен әлеуметтік же- 
лілер қазір жеке-дара таңдалуы керек; әлеуметтік байланыстар рефлексивті си- 
патқа ие болғандықтан, бекітіліп, қолдауға ие болып, жеке адамдар арқылы ылғи 
жаңарып отырады» (1992:97) дейді.

Бек модерн заманындағы және классикалық индустриалдық қоғамнан, ин- 
дустриялық қоғамның көптеген сипаттамаларын өз бойында сақтаған, соған 
қарамастан, өзінің алдыңғы ізашарынан айырмашылығы бар тәуекел қоғамға 
өтудегі үзілісті көреді. Классикалық модерн заманының басты мәселесі -  бай- 
лык және оны барынша біркелкі етіп қалай бөлуге болатыны. Озық модерндік 
қоғамдағы басты мәселе -  тәуекел және оны қалайша болдырмау, азайту не- 
месе бағыттау мәселесі. Классикалық модерн заманында идеал теңдік болса, 
озық модерн заманында -  қауіпсіздік мәселесі. Классикалық модерн заманын- 
дағы адамдар теңдіктің жағымды мақсаттарын іздеу арқылы ынтымақтастық- 
қа қол жеткізсе, озық модерн заманында осы ынтымақтастыққа қол жеткізу, 
негізінен, негативті және қауіптерден құтылу үшін қорғану мақсатында жүзеге 
асырылады.

Тәуекелдердің туындауы

Заманауи қоғамдағы тәуекелдер, негізінен, байлық көздерінен шығып жатыр. 
Атап айтқанда, өнеркәсіп және оның жанама әсерлері қогамға, жаһандану нә- 
тижесінде тұтас әлемге қауіп төндіріп, тіпті өлімге дейін апаратын жағдай ту- 
дыруда (Featherstone, 1990; Robertson, 1992). Уақыт пен кеңістік ұғымдарын 
пайдалану арқылы, Бек осы заманауи тәуекелдердің орынмен (бір география- 
лык орындагы ядролык апат көптеген баска елдерге эсер етуі мүмкін) немесе 
уакытпен (ядролык апат генетикалык күшке ие болып, болашак үрпакка да 
әсерін тигізуі мүмкін) шектелмейтінін көрсетеді. Әлеуметтік тап индустриал- 
дык коғамда негізгі орынга ие болса, онда тәуекел коғамда фундаменталдык 
магынаға ие болады, ал тәуекел және тап өзара байланысты емес. Бек былай 
дейді:

«Тәуекелдердің бөліну тарихынан мәлім, байлык тәрізді, тәуекелдер тап- 
тык үлгіге негізделеді, тек керісінше: байлык жогарыда жинакталады, тө- 
мендегілер тәуекелге барады. Осы дәрежеде тәуекелдер таптык когамды 
кцшейтпесе, жоймайтынға ұксайды. Кедейлік тәуекелге көп баруға итер- 
мелейді. Керісінше, байлар (табыстылык, билік және білім) тәуекелден 
кауіпсіздік пен еркіндік алуы мүмкін».

(Beck, 1992:35)
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Әлеуметтік таптар үшін дұрыс нәрсе -  халық үшін де дүрыс. Яғни қанша- 
лықты мүмкін болуына қарай, негізінен, кедей елдер көбірек тәуекел етеді, ал 
бай елдер көптеген тәуекелдерді кейін ығыстыра тұруға қабілетті. Сонымен 
қатар бай елдер өздері жасаған, мысалы, тәуекелдердің туындауын болдырмауға 
немесе туындағаннан кейінгі жағымсыз салдарларды жоюға көмектесетін техно- 
логияларды өндіру және сату кезінде өздері пайда көреді.

Дегенмен бай адамдар да, тәуекелдерді тудыратын елдер де қауіптен қинал- 
майды. Бүл түрғыда Бек: «Бумеранг әсерін» талқыға салып, тәуекелдің жанама 
әсерінің «тіпті өндіріс орталықтарына да тиетінін» айтады. Жаңғырту агенттері 
өздері жасап және пайдасын көретін қауіп-қатерлердің иірімінде өздері қалады» 
(1992:37).

Тәуекелдермен бетпе-бет

Озық модернизация тәуекелдерді туындатса да, ол сондай-ақ өзіне-өзі және 
одан туындаған қауіп-қатерге күмән келтіретін рефлексиялықты тудыра- 
ды. Шын мәнінде, тәуекелдерден жиі зардап шеккен адамдардың өздері де 
осы тәуекелдер туралы ойлай бастайды. Олар тәуекелдер және олардың 
адамдарға тигізетін салдары туралы мәліметтерді жинайды. Озық модерн 
заманы мен оның қауіп-қатерлеріне күмәнмен қарайтын эксперттерге ай- 
налады. Олар мүны ішінара жасайды, өйткені мұны өздері үшін жасай- 
тын ғалымдарға сене алмайды. Шынында да, Бек ғалымдардың қауіпті ко
там күру және оны қамтамасыз етудегі рөліне ызаланып: «Ғылым адамдар 
мен табшаттың жаһандык, ластануының цоргаушысы болды. Бүл түрғы- 
да көптеген салаларда, ғылымда тәуекелге киліккендер олардың рацио- 
налдык, тарихи беделін байқап білу орнына, ысыраща жол берді деп айту 
асыра сілтегендік емес», -  деді (1992:70).

Классикалық индустриалдық қоғамда табиғат пен қоғам бөлінді, алайда 
озық индустриалды қоғамда табиғат пен қоғам өзара тығыз байланысқан. Яғни 
қогамдағы өзгерістер көбінесе табиғи ортаға ықпал етеді, ал бұл өзгерістер, 
өз кезегінде, қоғамға әсерін тигізеді. Мәселен, Бектің айтуынша, бүғінғі күні 
«табиғат деғеніміз -  қоғам, ал қоғам деғеніміз -  табиғат» (1992:80). Осылай- 
ша, табиғат саясатқа айналды, соның салдарынан жаратылыстану ғалымдары, 
әлеуметтанушылар сияқты, өз жүмыстарын саясатқа айналдырды.

Саясаттың дәстүрлі саласы, үкімет билікті жоғалтып, негізгі тәуекелдер, 
Бек «субсаясат» деп атап көрсеткен ірі компаниялардан, ғылыми зертхана- 
лардан және басқалардан туындайды. Дәл осы шағыи саяси жүйеде «жаңа қо- 
ғамнын қүрылымдары парламенттік жүйеден тыс, оған қарсы емес, жай ғана 
оны елемей, проғрестің білімғе деген түпкілікті мақсаттарын жүзеғе асырады» 
(Beck, 1992:223). Бүл «саясаттың шеттетілуі» (unbinding o f politics) деп ата- 
лады, ЯҒНИ саясатпен орталык үкімет айналыспайды, коп жағдайда әртүрлі 
шағын топтар мен жеке түлғалардың провинциясына айналады. Бұл шағын 
топтар мен жеке түлғалар орталық үкіметке қарағанда, рефлексивті және 
сыни ойлай алады және олардың озық модерн заманына байланысты қа- 
лыптасқан тәуекелдермен күресуғе мүмкіндіктері бар. Осылайша, диалек- 
тикалық озық модернизация теңдесі жоқ тәуекелдер және олармен күресу 
үшін бүрын-соңды болмаған диалектикалық күыі-жігерді қалыптастырды 
(Beck, 1996).

11.
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Холокост жэне икемді модернизм

Зигмунт Бауман (1989, 1991) үшін формалдық рационалдықтың қазіргі пара- 
дигмасы -  әсіреұлтшылдардың еврейлерді (және басқаларды) түбегейлі жо- 
йып жіберуіне негізделген холокост (Beilharz, 2005c, 2005d, 2011). Бауманның 
айтуынша, «холокост мақсатты түрде бағытталған күрделі жүмыс ретінде есеп- 
теліп, қазіргі бюрократиялық рационалдықтың парадигмасы сапасында бола 
алады» (1989:149). Көптеген адамдар үшін жылдам тамақтану мейрамханалары 
(fast-food) меи холокосты бір контексте талқыға салу әдепсіздік болып көрінуі 
мүмкін. Вебердің рационалдық принциптері олардың әрқайсысына қатысты 
пайдалы ықпалын тигізуі ықтимал. Холокостқа кінәлілер бюрократияны өз- 
дерінің ең негізгі құралдарының бірі ретінде пайдаланды. Холокосты дүниеге 
әкелген формалды рационалды жүйе әлі күнге дейін өмір сүруде. Шынында, ра- 
ционалдандыру процесі формалды рационалды жүйелердің сақталатынын ғана 
емес, сонымен қатар кеңейетінін де көрсетіп отыр. Сонымен, Бауманның пікірі 
бойынша, заманауи әлем қолайлы ахуал кезінде бұдан асқан сорақылыққа апа- 
ратын жағдайдың да (егер мүмкін болса) пісіп-жетілуі мүмкін.

Модернизм өнімі
Бауман холокосты әдеттен тыс оқиға ретінде емес, оны әлемнің көп жағынан 
заманауи, ұтымды «қалыпты» аспектісі ретінде көреді:

«Шындықка келер болсақ, холокостың әрбір «ингредиент!», оның пайда бо- 
луына себепкер болған құбылыстардың барлығы -  қалыпты болып есепте- 
леді; «қалыпты» деген таныс мағынасында емес, ...«бірақ әлемді имманентті 
көруге, біздің өркениет туралы, оны басқарушы күш және оның артықшы- 
лыктары туралы білетіндерімізге толық сәйкес болуы» мағынасында».

(Bauman, 1989:8).

Осылайша, Бауманның пікірінше, холокост, көпшілік ойлағандай, модерн 
заманының немесе оның арнайы бағдарының бұзылуы емес, модернизмнің өз 
нәтижесі болды Qoas, 1998; Varcoe, 1998). Вебердің терминінде холокост пен 
модерн заманы арасында «таңдаулы жақындық» (elective affinity) бар.

Мысалы, холокост тұтасымен индустрияландырудың негізгі принциптерін, 
адамдарды жоюдың фабрикалық жүйесін қамтыды:

«[Освенцим] сонымен қатар қазіргі заманғы зауыттық жүйенің ғаламдык 
кеңеюі болды. Тауар өндіруде шикізат орнына адамды пайдаланды, ал 
соңғы өнім -  өлім еді, сондықтан көптеген бірліктер күніне менеджердің 
өндіру тізімінде егжей-тегжейлі белгіленді. Қазіргі фабрика жүйесінің 
символы болып табылатын түтін шығаратын мұржалар адам тәнін өртеу 
арқылы улы түтіндерді шығарып отырды. Қазіргі Еуропаның керемет 
ұйымдастырылған теміржол желісі зауыттарға піикізаттың жаңа түрлерін 
әкелді. Басқа жүктерге де дәл солай жасады... Инженерлер крематорий 
қүрылысын әзірледі; менеджерлер тамаша және нәтижелі жұмыс істеген 
бюрократиялық жүйені әзірледі... Біздің көргеніміз әлеуметтік инжене- 
рияның ауқымды схемасынан кем емес еді».

(Feingold, cited in Bauman, 1989:8)

40-253
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Әсіреұлтшылдар өнеркәсіптің рационалдық жетістіктері мен рационалды бю- 
рократияны біріктіріп, нәтижесінде адамдарды жою мақсатын көздеді. Қазіргі за- 
ман осындай рационалды схемаларға негіздеп, холокостқа жеткілікті деңгейдегі 
жағдай жасамаса да, анық қажетті ахуал туғызылды. Модерн заманынсыз және 
рационалдықсыз «холокост ойға сыймайтын дүние еді» (Bauman, 1989:13).

Бюрократияның рөлі

Неміс бюрократиясы холокосты енгізгеннен де артық іс жасады; олар осы зұ- 
лымдықтың шын мәнінде тууына мүмкіндік берді. Гитлердін «Еврейлерден қү- 
тылу» жоспары неміс бюрократтары арқылы жүзеге асты, олар мүны өзекті мә- 
селе ретінде қарастырып, Гитлер мен оның жақтастарының үйғарымымен жап- 
пай жойып жіберуді дүрыс шешім деп тапты. Бауман холокосты «иррационал- 
дықтың немесе қазіргі заманға дейінгі варварлықтын нәтижесі емес, керісінше, 
қазіргі рационалдық бюрократияның нәтижесі» деп түжырымдады. Холокосты 
жасап, оны басқарғандар есі ауысқандар емес, өте үтымдылар және басқаша жағ- 
дайда қалыпты бюрократтар еді.

Іс жүзінде, бұған дейінгі эмоциялық немесе иррационалдық күш көрсету 
әрекеттері холокост сияқты жаппай қырғынға қарсы мүлде еш нәрсе жасай 
алмады. Мүндай көпшілікті жаппай қыру өте ұтымды және бюрократиялық 
операцияларды талап етті. Бүлік сияқты иррационалдық жарылыс бірқатар 
адамдарды өлтіруі мүмкін болғанымен, холокостағы сияқты, жаппай қыр- 
ғынды ойдағыдай жүзеге асыра алмайды. Бауманның сипаттауынша, «Ашу 
мен ыза -  көпшілікті қырудың жабайы және тиімсіз құралдары. Олар әдетте 
тапсырманы орындап болғанша жоқ болып кетеді» (1989:90). Керісінше, әсі- 
реүлтшылдардың геноциді «күшті» қоғам (өкінішке орай, әсіреұлтшылдар 
үшін «жауыз» еврейлерден тазару тиімді қоғам болған еді) қүруға бағыттал- 
ған мақсатты әрекет еді. Әсіреүлтшылдар мен бюрократтар осы мақсатқа қи- 
түрқылықпен қол жеткізуді көздеді.

Бауманнын басқа да көптеген шолушылардан ерекшелігі -  бюрократияны 
кез келген бағытта қолдануға болатын бейтарап құрал деп қабылдамағаны. 
Бауманның ойынша, бюрократия «қатып қалған сүйекке... көбірек үқсайды» 
екен (1989:104). Қатал да, сонымен қатар гуманды мақсаттар үшін де қолда- 
нылу мүмкіндігіне қарамастан, адамгершілікке жат процестерге жақынырақ: 
«Ол қалыпты жағдайды саралауда бір адамды -  екіншісінен, адалды азғын- 
нан ажырата білмеуғе алдын ала бағдарланған» (Bauman, 1989:104). Осын
дай негізғі сипаттамаларымен коса, бюрократия адамгершілікке жатпайтын 
міндеттерді ақыр соңына дейін және одан тыс жерде де жүзеге асырады. 
Өзіне ғана тән қалыпты операцияларымен қатар, бюрократияның жалпыға 
танымал кемшіліктері де бар, міне, осылар холокостқа алып келді. Мысалы, 
бюрократияның қолданатын құралдары көп жағдайда кез келген нәрсенің 
түбіне жетуге қызмет етеді, яғни адам өліміне әкелетін қүралдар көбінесе со- 
ның ең қатерлісі болып табылады.

Әрине, бюрократия және оның ресми тұлғалары холокосты жасай алмады 
және жасаған жоқ. Бүған баска да факторлар керек болды. Біріншіден, қо- 
ғамның қалған бөлігіне зорлық-зомбылық корсету қүралдарына мемлекеттік 
аппарат сөзсіз бақылау жүргізді. Басқаша айтқанда, әсіреұлтшыл Германияда 
қандай да бір мүның орнын толтыратын басқа айбынды күш болмады. Мемле-
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кетті өзінің алдына қойған мақсатына жетуге мүмкіндігі бар Адольф Гитлер 
бақылап отырды. Басқа жағынан алып қарағанда, еврейлерді Германияның 
«идеалды» қоғам болуына кедергі келтіргендер ретінде, қоғамның басқа бө- 
лігіне қарсы қоятын антисемитизмнің модернді және рационалды түрі паііда 
болды. Немістер осы мақсатқа жету үшін идеалды қоғам орнатуға қарсы түр- 
ғандарды жойып жіберуі тиіс еді. Неміс ғылымы (жоғары деңгейде рационал- 
дандырылған) еврейлерді кемшілігі бар нәсіл екенін дәлелдеу үшін қолданыл- 
ды. Кемелденген қоғамға жетудегі кедергі деп анықтағаннан кейін бірден-бір 
шешім оларды қүртып жіберу болатын. Оларды жою керек деп шешкеннен 
кейін, бюрократияның алдында тұрған жалғыз маңызды мәселе, осы мақсатқа 
жетудің ең тиімді әдісін табу болды.

Мүндағы тағы бір фактор -  қазіргі қүрылымдардағы бюрократия сияқты 
моральдық түсініктің болмауы. Еврейлерді жою керек пе, жоқ па, мүның мәні 
де жоқ еді. Мұндай моральдық үстанымның болмауы қазіргі заманғы холокост 
қүбылысының басты себебі болды.

Холокост және рационалдандыру

Холокост Вебердің рационалдану процесінің барлық сипаттамаларына сәйкес 
келді (сондай-ақ «макдональдтандыру» (McDonaldization); 16-тарауды қара- 
ңыз). Әрине, процестің тиімділігіне назар аударылды. Мысалы, газды оқпен са- 
лыстырғанда, оның адамдарды жаппай қыру үшін әлдеқайда тиімді әдіс екені 
анықталды. Холокоста бәрі болжаммен іске асты: өлім лагеріне алып кететін 
ішектей шұбырған пойыздар тізбегі, ұзыниан-ұзақ созылған адамдар тізбегі, 
барлық процестердің соңында толық жойып жіберуге дайындалатын айдауыл- 
дар. Өйткені, ең алдымен, сандық факторларға мән беріліп, жазалау -  қанша 
адамды, қандай уақыт аралығында жойып жіберуге болатынына негізделді.

«Теміржол менеджерлері үшін бірден-бір маңызды нәрсе -  үзындығы бір 
шақырымға жететін тонналаған нысандарды бөлшектеу. Олардың адам- 
дармен, қойлармен немесе тікенек сымдармен ісі жоқ; тек жүкке қарады 
және осы жүктердің сапасына мән берілмейтін. Көптеген шенеуніктерге 
тіпті жүктердің сапасын тексеруге шектеу қойылған. Олар тек өз істерінің 
қаржылық салдарына ғана мән береді. Олардың нысаны -  ақша».

(Bauman, 1989:103)

Еврейлердің газ камераларына can түзеп баруына, тіпті олардың өліміне, қо- 
гамдағы алатын орнына аз көңіл бөлінді. Холокост шектен шыққан жаппай қы- 
рып-жою болды.

«Қазіргі заманғы рационалды, жоспарланған, ғылыми түрғыда ақпарат- 
тандырылған эксперттердің қатысуымен тиімді басқарылып, үйлестіріл- 
ген қоғамда жасалған басқа да әрекеттер сияқты, холокост өзіне дейінгі 
эквиваленттердің салыстырмалы түрде қарағанда, тұрпайы, ысырапшыл 
және тиімсіз екенін айғақтады. Біздің қазіргі заманғы қоғамдағы басқалар 
сияқты, барлық жағынан алып қарағанда, холокост жақсы жетістік ретін- 
де ...соңғы геноцидтік эпизодтардан әлдеқайда биікте түр».

(Bauman, 1989:89)



594 бөлім • Модерндік теориядан постмодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгілер)

Ақырында, холокост күзетшілерді де, қамаудағыларды да бақылау үшін ла- 
герьдегі ережелер мен жағдайлар, конвейерлі пештер линиясындағы операция- 
лар сияқты адами емес технологияларды қолдаиды.

Әрине, холокостқа ең дәл келетін рационалдықтың сипаттамасы (макдо- 
нальдтандыру сияқты) -  рационалдықтың иррационалдығы, шындығында, гу- 
мандылықтың жоғалуы. Мұнда Бауман арақашықтық идеясын қолданып, құр- 
бандарға қатысты гумандылықтың жоғалуын, олар туралы шешім қабылдайтын 
бюрократтардың олармен ешқандай тікелей байланысының болмағанынан кө- 
реді. Сонымен қатар зардап шеккендер басты кітаптағы нөмірі бойынша көші- 
руге және жоюға арналған объектілерді білдіреді; олар адам емес. Түтас алғанда, 
«иемістің бюрократиялық аппараты өзінің иррационалдығына сәйкес түсініксіз 
мақсатқа қызмет етті» (Bauman, 1989:136).

Бауман еңбеғінің анағұрлым тартымды түстарының бірі -  әсіреүлтшылдар 
қүрған рационалды жүйеде еврейлерді қүрбан етуі. Гетто «үлғайтылған өлтіру- 
ші машинаға» айналды (Bauman, 1989:23).

«Осылайша, азап шеккен қауымдастық жетекшілері бюрократиялық жү- 
мыстардың көпшіліғін бұлжытпай орындап (әсіреұлтшылдарды олардын 
ықтимал қүрбандары туралы жазбалар сақталған файлдармен қамтама- 
сыз ету), жәбірленушілерді ғаз камералары қабылдауға дайын болғанға 
дейін үстап түруға қажетті нәтижелі және бөлу қызметтерін жүзеғе асы- 
рып, түтқындағы халықты күзету, заң тәртібіндеғі міндеттерғе қарсы жа- 
сырын әрекеттердің немесе жасырын ресурстардың болуына жол бермей, 
жойылу процесінін біртүтас ағынын қамтамасыз етіп, таңдалған объекті- 
лерді аз уақыт ішінде жинап алуға болатындай етіп сайтқа жіберіп, соңғы 
жолға ақы төлеу үшін қажетті қаржы ресурстарын жүмылдырды».

(Bauman, 1989:118)

Бүл макдональдтандыру әлемінде түтынушылардың өздері үшін салат әзір- 
леп, соңынан ыдыс-аяқтарын тазартатын жүйедеғі жалақы алмайтын қызмет- 
керлерғе айналу идеясына үқсайды.

«Кәдімғі ғеноцидте» өлтірушілер мен өлғен адамдар бір-бірінен оқшау- 
ланған. Кісі өлтірушілер зардап шеккендерғе қорқынышты бір нәрсе жасауды 
жоспарлап, соның салдарынан потенциалды қүрбандардың қарсылық көрсетуі 
ықтимал. Алайда құрбандар қылмыскерлер жасаған «жүйенің» ажырамас бөлігі 
болған жағдайда, мұндай қарсылықтың күші әлсіз болуы мүмкін.

Әсіреұлтшылдармен жүмыс істеғен еврейлер рационалды түрде әрекет етті. 
Олар, мысалы, бір күн болса да, тірі жүру үшін ерекше қолайлы қарым-қаты- 
нас жасауға тырысты. Тіпті үтымды амалдарды пайдаланып, бірнеше адамның 
қүрбан болуы көптеғен адамды қүтқарады деп есептеді, ал еғер оларда ынтымақ 
болмаса, көп адам өледі. Алайда мүндай әрекеттер үтымды болмай, ғеноцид про- 
цесін жеделдетуғе және оған қарсылықты әлсіретуғе алып келді.

Қазірғі заманда холокост сияқты қырғын ешқашан қайталанбауы үшін қауіп- 
сіздік шараларының, өркениеттіліктің бар екені көңілғе сенім үялатады. Бірақ 
бәрібір қорқынышты құбылыстар баршылық: оның алдын алу үшін кепілдіктер 
жеткіліксіз болды. Бүғінде рационалдықпен байланысты күштер бәз баяғы қал- 
пында қалып, бүрынғыдан да күшейіп отыр. Ақылмен жүмыс істеуғе кепілдік 
беретін қауіпсіздік шаралары 1940 жылдарға қарағанда пәрменді деп те айт>та 
болмайды. Бүл жайында Бауман: «Освенцимді дүниеғе әкелғен әлеуметтік жағ-
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дайлардың бірде-біреуі жойылған жоқ, Освенцим тәрізді апаттардың алдын алу 
үшін де ешқандай тиімді шаралар қабылданбаған... », -  деген еді (1989:11). Тағы 
бір холокосты болдырмау үшін күшті мораль және плюралистік саяси күштер 
қажет. Деғенмен біртүтас биліктің үстемдік ететін мөлшерлі уақыты болуы да 
ықтимал, алайда қуатты көшбасшы мен шыдамсыз және мейірімді бюрократия- 
ның тағы да біріғуіне жол бермейтін барынша күшті моральдық жүйенің бар 
екеніне бізді ешкім сендіре алмас.

Икемді модерн
Соңғы уақыттары Бауман қазіргі заманға «икемді модерн» (W. Atkinson, 2008; 
Binkley, 2008; A. Bryant, 2007; Jay, 2010) деп қараудың жаңа тәсілін тұжырым- 
дады. Оның рационалдандыру мен холокостқа байланысты ертеректеғі жұмыс- 
тары -  осының айғағы. Неғізінен, ол соңғыларды «қатаң» қүрылымдар деп атап, 
бюрократия және концлағерь (17-тараудағы Ағамбеннің жүмысындағы талқы- 
лауды қараңыз) сияқты түрлі дәрежедеғі және деңғейдегі шектелғен адамдар 
қүрайтын қүрылымдарды талдады. Алайда Бауман XXI ғасырда жазылған бір- 
қатар кітаптарында (2000, 2003, 2005, 2006, 2007Ь, 2010, 2011; Bauman and Lyon, 
2012) кейінғі модернизмнің көңілғе қаяу түсірер өзгерістерін сипаттайды. Неғі- 
зінен, ерте модернизмнің мақсаты бір нәрсені жасап, оны қалыптастыру арқылы 
түрақтылыққа қол жеткізу болса (адамдардың қонысы және оның түрғындары), 
кейінғі модернизмнің мақсаты -  уақытша болатын дүниелер (көбінесе керуен- 
дер мен көшпелілердің аялдамасы сияқты түрғылықты жер және азаматтық 
неке). Сондай-ак сол кездегі жоғарғы тап өкілдері тұрақты мансап пен үлкен 
меншікке иелік етіп, жұмыс беруші мәртебесін сақтаса, кедейлер барлық уақыт- 
та жүмыс іздеп, қауіпсіздікті ойлаумен болды. Енді жағдай айтарлықтай өзғерді, 
өйткені элита ауыртпалықтардан кұтылуды қалап, әлемде, әсіресе экономикада 
болып жатқан шұғыл өзғерістердің артықшылықтарын пайдалану мүмкіндіғін 
іздейді. Басқа жағынан қарағанда, бір орнынан тапжылмайтын кедейлер мұн- 
дай өзғерістерді пайдалана алмайды; іс жүзінде олар экономикадағы және басқа 
орындардағы (мысалы, фабрикалардың жабылуынан және жұмыс орнын жоғал- 
тудан) өзғерістерден күйзеліске түседі.

Бауман икемді модернизмнің мәнін және оның ерте модернизмнің неғүр- 
лым қатаң формаларынан айырмашылығын түрлі жолдармен түсінуге тырыс- 
ты. Неғүрлым ертеректеғі формаларды веберлік «темір тор» ретінде қарасты- 
руға болады; модернизмнің мүндай темір тормен байланысты кейінғі қүрылы- 
мы адамдар үшін, оның ішінде элита үшін, жеңіл қозғалуға мүмкіндік беретін 
«жеціл желбегей» сияқты. Фуко бейнелеғен ( 17-тарауды қараңыз) паноптикум 
үстемдік ететін қатаң түрменің орнына, енді біз бақылаудың неғүрлым жеңіл 
формаларымен сипатталатын постпаноптикум қоғамында (мысалы, біздің Ин
тернет арқылы байланысымыз) өмір сүреміз. Білім беру жүйесінде де өзғеше- 
лік бар, ерте модернизмде қажет болып қалуы мүмкін деғен желеумен жалпы 
пәндердің барлығы оқытылатын болса, кейінғі модернизмде оқу бағдарлама- 
сы уақыт талабына сай жаңалықтармен толықтырылып отырады. Материал- 
дық қүрылымдарда (фабрикаларда) өндіретін материалдық объектілер неғізғі 
орында болса, кейінғі модернизм заманы жеңіл және жылдам түтынушыла- 
рымен сипатталады (Bauman, 2003:49; see also Bauman, 2007b). Шындығында, 
Бауманның ойынша (2005:9), «ағымды тіршілік өмірді жұтуда». Өндірушілер 
жалғаса беретін нәрсені жасауға бағытталған болса да, тұтынушылар қысқа.
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қызмет ету мерзімі шектеулі нәрсені сатып алғысы келеді. Осындай шексіз қа- 
рама-қарсылықтардың себебі Бауманның ағымдар туралы кітаптарында түсінді- 
рілген. Бірақ ол кейінгі модернизмді талдаудың жаңа, күшті тәсілдерін жасады 
(бұл туралы 16-тарауда талқылайтын боламыз).

Модернизмнің аяқталмаған жобасы

Юрген Хабермас -  жетекші әлеуметтік теорияшыларға және модерн заманын- 
дағы рационалдық идеяларға постмодернистердің (және басқаларының) ша- 
буыл жасауына қарсы шығушы, рационалдық идеялардың жақтаушысы. Сейд- 
манның сөзі бойынша:

«Постмодерндік позицияны ұстанған қазіргі заманғы интеллектуалдар- 
дың көпшілігінен бір айырмашылығы, Хабермас модернизмнің инсти- 
туттық тәртіптерінен рационалдықтың құрылымын ерекше көреді. Көп- 
теғен интеллектуалдар модерн заманының эмансипациялық потенциалы 
туралы мәселеде арсыздық танытса, Хабермас модернизмнің утопиялық 
потенциалы туралы айтады. Хабермас саналы түрде алға жылжитын қа- 
йырымды қоғам орнатуды көздейтін ағартушылық жобасынан сөніп бара 
жатқан үміт оты мен теріс айналған кумирді көрсе де, әлеуметтік контекс
те ең күшті қорғаушылардың бірі болып қала береді».

(Seidman, 1989:2)

Хабермас (1987b) модернизмді «аяқталмаған жоба» деп қарастырады, пост
модерн әлемінің мүмкіндіктері туралы ойлаудан бүрын модернизмде әлдеқайда 
көп нәрсе жасау керек екенін айтады (Outhwaite, 2011; Scambler, 1996).

13-тарауда Хабермастың модернизм туралы ой-пікірінің маңызды жақта- 
рын, оның жүйе, өмір-әлемі және өмір-әлемінің жүйе арқылы отарлануына 
катысты идеяларын талдадық. Оны (1986:96) «Модернизм патолоғиясының 
теориясын» жасаушы деп айтуға болады, өйткені ол модернизмді өзіне-өзі 
сәйкес келмейтін қүбылыс ретінде қарастырады. Осыған сәйкес, ол әлеумет- 
тік жүйелерді сипаттайтын рационалдықтың (маңызды деңгейде формалды 
рационалдық) тіршілік әлемін сипаттайтын рационалдыққа қарама-қарсы 
екенін түсінеді. Әлеуметтік жүйелер күрделі, сараланған, интеғрацияланған 
және инструменттік тұрғыдан жоспарлы сипатта дамиды. Тіршілік әлемі жік- 
телу мен шоғырланудың (бірақбілім неғіздері мен ақиқаттың, қайырымдылық 
пен сүлулықтың қүндылық сферасы) рефлексиялық және сыни нормалар- 
ды секуляризациялау мен инститтаудың күшеюінің куәғері болды (Seidman, 
1989:24). Рационалды қоғамда жүйе мен тірпіілік әлемі өздерінің лоғикасына 
сүйене отырып, рационалды бола алады. Жүйе мен өмірді рационалдандыру 
қоғамды материалдық иғілікке кенелтіп, қоршаған ортаны бақылауға алып ке- 
леді, нәтижесінде ақиқат, ізғілік пен сұлулық рационалды тіршілік әлемінен 
туындайды. Алайда модерн заманында жүйе үстемдікке ие болып, тіршілік 
әлемін отарлай бастады. Нәтижесінде біз жүйелік оңтайландырудан ләззат 
аламыз, алайда ғүлденуғе мүмкіндік беретін тіршілік әлемінен келетін береке- 
ден айырылып отырмыз. Тіршілік әлемі мен жүйе арасындағы «шекараларда» 
пайда болған көптеғен қоғамдық қозғалыстар соңғы онжылдықтарда өмір сүру 
әлемін отарлау мен жүтатуға қарсыласып келеді.
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Жүйенің тіршілік әлемін отарлау жолын талдай отырып, Хабермас өзін әлеу- 
меттік ойлар тарихының көп бөлігімен келісімде көреді:

«Маркстен -  Спенсер мен Дюркгейм арқылы -  Зиммель, Вебер және 
Лукачқа дейінгі әлеуметтік теориялардың негізгі тізбегін модернизмнің 
белгісі ретінде қабылданған жүйелік орта шекарасының «ішкі шет ел» 
генезисіне, қоғамның өзіне [Хабермастың тіршілік әлеміне] енуіне беріл- 
ген жауап ретінде түсінуге болады».

(Habermas, 1991:255-256)

Басқаша айтқанда, Хабермас және сонымен қатар классикалық теорияның 
көпшілігі үшін «заманауилықтың айрыюпа белгісі», Хабермастың аныктамасы 
бойынша, тіршілік әлемін жүйенің отарлауы болды.

Хабермас үшін қазіргі модерндік жобаның аяқталуы деген не? Соңғы өнім -  
жүйе де, тіршілік әлемі де бірін-бірі бұзбай, өздерін толық көрсететін рационал- 
ды қоғам. Қазіргі уақытта жүтаң тіршілік әлемінен күйзелеміз, бүл проблема 
шешілуі тиіс. Алайда жауап жүйенің бұзылуында емес (экономикалық және 
әкімгершілік жүйелерде ерекше), өйткені дәл осылар тіршілік әлемін оңтайлан- 
дыратын қажетті материалдық алғышарттарды жасайды.

Хабермас (1987b) айналысатын мәселелердің бірі -  қазіргі заманауи, бю- 
рократиялық, дамыған, бай мемлекеттерде көбейіп келе жатқан мәселелер. 
Мүндай мемлекетке қатысы барлардың көпшілігі бүл мәселелерді біледі, бірақ 
оларды жүйелі деңгейде түбірімен шешу керек немесе жаңа жүйе енгізу қажет. 
Алайда Хабермас мәселелерді бүлай шешу керек деп ойламайды. Керісінше, 
олар жүйе мен тіршілік әлемінің арасындағы қарым-қатынастарда шешілуі 
тиіс. Біріншіден, жүйенің өмірге әсерін төмендету үшін кедергіні үстап түру 
қажет. Екіншіден, «тетіктер» тіршілік әлемінің жүйеге әсерін күшейтетіндей 
қүрылуы тиіс. Хабермас қазіргі заман мәселелері: «Дүрыс жүмыс істейтін жү- 
йелермен шешілмейді. Бәрінен бүрын тіршілік әлемінің импульстері өзін-өзі 
басқаратын функциялы жүйеге ене алатындай болуы тиіс», -  деп түжырымда- 
ды (1987Ь:364). Бұл -  жүйе мен тіршілік әлемінің бірін-бірі өзара байытатын 
жолды жасауындағы қадам. Дәл осы жерде қоғамдық қозғалыстар процеске 
араласып, жүйе мен тіршілік әлемін ығыстырып, максималды мүмкін дәрежеде 
оңтайландыруға әрекеттенеді.

Хабермас Америка Қүрама Штаттарына аса көп сеніммен қарамайды, өйтке- 
ні ол өмірдің кедейленуін жалғастыру арқылы жүйенің үтымдылығын бекітуге 
тырысатын сияқты. Алайда Хабермас «рационалды тіршілік әлемінде сақтал- 
ған заманауи нормативті мазмүнды күрделі жүйелер ғана қүтқара алады» дейтін 
екіүшты идеялардың шешімін табуға мүмкіндік беретін Еуропаға үміт артады 
(1987Ь:366). Осылайша, Еуропаның «белсенді түрде батыс рационализмінің 
мүрасына» ассимиляция жасауына мүмкіндігі бар (Habermas, 1987b:366). Бүл 
мүра бүгінде тіршілік әлемінің оңтайлы гүлденуі үшін жүйенің ұтымдылығына 
шектеу қойып, қазіргі әлемде оның екі типі қатар, тең дәрежеде өмір сүруіне 
жағдай жасайды. Мүндай жүйе мен өмір сүру рационалдығы арасындағы толық 
серіктестік қазіргі заман жобасының аяқталуы болады. Біз бұл мақсаттан алыс 
болғандықтан, постмодернизмнің шегі немесе ортасы туралы айтпағанның өзін- 
де, модерн заманының аяқталуынан да алыспыз.
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Хабермас және постмодернистер
Хабермас заманауилыққа қатысты жұмыспен ғана айналыспайды, сонымен ка
тар постмодернистерге де қарсы күресті. Ол ілгерідегі сыни ескертпелерін кеңі- 
нен танымал болған Modernity versus Post-modemity («Жаңа заман постмодернге 
қарсы») ( 1981) эссесінде ұсынды.' Бұл эсседе Хабермас XX ғасырдағы келеңсіз- 
діктер негізінде «Агартушылыц идеалдарын ұстануға «тырысып» көру керек пе 
немесе қазіргі заманның барлық жобаларын құрдымға кеткен іс деп жариялау 
керек пе?» (1981:9) деген сұрақты көтереді. Әрине, Хабермас ағарту жобасынан 
да, басқаша айтқанда, жаңа заманның жобасынан да бас тартуға шақырмайды. 
Керісінше, жаңа заманнан бас тартқандардың «қателіктеріне» назар аударуды 
дұрыс деп санайды. Соңғының ең басты қателігі -  ғылымнан, әсіресе тіршілік 
әлемі туралы ғылымнан бас тартуға ден қоюы. Ғылымды тіршілік әлемінен бө- 
ліп алып, оның мамандарға тәуелділігін басқа автономды сфераларды жасаумен 
қатар жүзеге асырса, онда ол «қазірғі заман жобасынан түтастай» шегіну болар 
еді (Habermas, 1981:14).

Хабермас тіршілік әлемін «ғылыми» түсінуден, сонымен қатар бүл әлемді 
оңтайландыру мүмкіндігінен бас тартпайды.

Голуб (1991) постмодернистердің Хабермасқа жасаған сыни ескертпелеріне 
маңызды шолу жасады. Біріншіден, постмодернистер салмақты теорияны иеме- 
се әдебиетті жасағалы отыр ма -  осы жағы белгісіз. Оларды елеулі теория жа- 
саушылар ретінде қарастыратын болсақ, олардың жүмысы «институттықтүрғы- 
дан бекітілғен сөздіктерге енбеуі» (Holub, 1991:158) түсініксіз. Егер постмодер- 
нистердің жүмысын әдебиет ретінде қарайтын болсақ, «олардың дәлелі барлық 
логикалық күшін жояды» (Holub, 1991:158). Әрдайым олардың сөз қолданысын 
немесе әдеби шығармаларының мазмүндық қуатын жөнді түсіне бермейтініміз- 
ғе уәж айтады, себебі постмодернистердің жүмысын кез келген жағдайда байсалды 
сыни түрғыдан талдау мүмкін емес.

Екіншіден, Хабермастың ойынша, постмодернистер нормативтік сезімдер- 
ден қуат алады, ал бүл көңіл күй көпшілік оқырманға беймәлім болып түр. 
Сондықтан постмодернистерді шын мәнінде түсінуге мүмкіндік бермейді. Сон- 
дай-ақ постмодернистердің жасырын нормалары болғанымен, оны ашык түрде 
жоққа шығарады. Мүндай әрекеттер постмодернистердің әлемде орын алған 
мәселелерді шешуіне кедергі келтіреді. Ал Хабермастың нормативтік бағыты 
(еркін және ашык байланыс) айқын және ол қоғамды ашық сынайды, бүл саяси 
тәжірибені дамытуға негіз болады.

Үшіншіден, Хабермас постмодернизмді «қазіргі қоғамда болып жатқан қүбы- 
лыстар мен іс-әрекеттерді жіктеп қарауға мүмкіндік бермейтін» түтас болашақ ре- 
тінде кінәлайды (Holub, 1991:159). Мысалы, билік пен қадағалауы басым әлемнің 
көрінісі Жер шарындағы қысым көрсетудің накты көздерін талдау үшін жеткіліксіз.

Ақырында, постмодернистер күнделікті өмір мен іс-әрекеттерге абсолют- 
ті орталық ретінде қараған Хабермастың пікірін елемеуді әдетке айналдырған. 
Бүл қадағалау постмодернистер үшін екі есе шығын әкеледі. Бір жағынан, олар 
нормативтік стандарттарды әзірлеу үшін маңызды болып табылатын көздер- 
ден таса. Себебі күнделікті түрмыстағы рационалдылық потенциалы -  Хабер- 
мастың коммуникативтік рационалдыққа қатысты идеясының маңызды көзі 
(Cooke, 1994). Екінші жағынан, күнделікті әлем әлеуметтік ғылымдар үшін жү- 
мыс істеудің түпкі мақсаты, себебі мүндағы теориялық идеялар практикаға эсер 
етуі мүмкін.
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Юрген Хабермас, бәлкім, бүгінгі әлемдегі ең бе- 
делді әлеуметтанушы, ойшыл шығар. 1929 жылы 
18 маусымда Германияның Дюссельдорф қала- 
сында дүниеге келді. Отбасы дәстүрлі құндылық- 
тарды өте берік ұстанатын орта таптан шықты. 
Хабермастың әкесі сауда палатасының директо
ры болды. Жасөспірім шағы Екінші дүниежүзілік 
соғысқа тап келген Хабермасқа соғыс өте қатты 
эсер етті. Соғыстың аяқталуы көптеген неміс- 
терге, соның ішінде Хабермасқа, жаңа үміт пен 
мүмкіндіктер алып келді. Нацизмнің құлдырауы 
Германияның жарқын болашағына үміт сыйла- 
ды, бірақ Хабермас соғыстан кейінгі жылдары 
үлкен өзгерістердің бола қоймағанына наразы 
болды. Нацизмге тоқтау салынған соң барлық 
зияткерлік ресурстарға жол ашылды, тыйым 
салынған кітаптар жас Хабермасқа қолжетім- 
ді болды. Солардың ішінде батыс және неміс 
әдебиеті, сондай-ақ Маркс пен Энгельс жазған 
трактаттар бар еді. 1949-1954 жылдар аралы- 
ғында Хабермас Геттинген, Цюрих және Бонн 

қалаларында көптеген салаларды (мысалы, философия, психология, неміс әдебиеті) зерт- 
теді. Алайда Хабермас зерттеген мектептердегі мұғалімдердің ешқайсысы танымал бол
тан жоқ және олардың басым көпшілігі әсіреұлтшылдарды қолдауды не әсіреүлтшыл ре- 
жимде өздерінің академиялық міндеттерін атқаруды жалғастырды. Хабермас 1954 жылы 
Бонн университетінде докторлық дәрежесін алып, екі жыл журналист болып қызмет істеді.

1956 жылы Хабермас Франкфурттағы әлеуметтік зерттеулер институтына келді және осы уа- 
қыттан бастап оны Франкфурт мектебінің абыройы деп санады. Шынында да, ол осы мек- 
тептің ең көрнекті мүшелерінің бірі Теодор Адорноның ғылыми ассистент! және институттың 
(Wiggershaus, 1994) қызметкері болды. Көбінесе оқу орны Франкфурт мектебінде жүйелі бо
лып саналса да, бұл көзқарасты Хабермас қолдаған емес:

«Мен үшін ешқашан дәйекті теория болтан жоқ. Адорно мәдениетті сынау туралы эссе 
жазтан, сондай-ақ Гегель туралы семинарлар өткізді. Ол марксистік нақты идеяны не- 
гізге алды -  барлыты осы».

(Habermas, cited in Wiggershaus, 1994:2)

Әлеуметтік зерттеулер институтымен байланыста болтан Хабермас басынан бастап өзінің 
тәуелсіз интеллектуалды батдарын көрсетті. Оның 1957 жылты мақаласы институт жетекшісі 
Макс Хоркхаймермен арада кикілжің тудырды. Хабермас сыни ой мен практикалык; эрекеттер- 
ге шақырды, бірақ Хоркхаймер мұндай позицияның мемлекет арқылы қаржыландырылатын 
институт үшін қауіптілігінен қорықты. Хоркхаймер Хабермасты институттан шытарып жіберу 
туралы ұсыныс жасады. Ол былай дейді: «Мүмкін, оны жарқын болашак„ тіпті керемет ман- 
сап күтіп тұртан шытар, бірақ ол институтқа тек үлкен зиян келтіреді» (Wiggershaus, 1994:555). 
Ақырында, мақала институттың аты көрсетілмей, сілтемесіз жарияланды. Хоркхаймер Хабер- 
мастың жұмыс жасауына мүмкіндік бермей, түрлі кедергілер жасады, осылайша Хабермас жұ- 
мыстан кетті.

1961 жылы Хабермас приват-доцент болып, Марбург университетінде докторлық диссерта- 
циясын (неміс университеттерінің екінші диссертациясын) аяқтады. Көзге түсер бірқатар ма-
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ЮРГЕН ХАБЕРМАС

қалалар жариялаған Хабермас докторлық диссертациясын қорғамай тұрып, Гейдельбург уни- 
верситетіне философия профессоры қызметіне шақырылды. Онда 1964 жылға дейін, Франкфурт 
университетіне философия және әлеуметтану профессоры болып барғанша жұмыс істеді. 1971 
жылдан 1981 жылта дейін Макс Планк университетінің директоры болып қызмет атқарды. Ол 
Франкфурт университетіне философия профессоры ретінде қайта оралып, 1994 жылы осы ок,у 
орнының Құрметті профессоры атанды. Бірқатар беделді академиялық жүлделерді жеңіп алып, 
бірнеше университетте Құрметті профессор атағына ие болды.

Хабермас көп жылдар бойы әлемдегі жаңа марксистік көзқарастағы (Nollman, 2005b) жетекші 
маман болды. Дегенмен оның жұмысы көптеген теориялық материалдарды қамту үшін жылдар 
бойы кеңейтілді. Хабермас қазіргі әлемнің болашағына үміт артуды жалғастыруда. Бұл тұрғыдан 
жаңа заманның аяқталмаған жобасы туралы жазады. Маркс еңбекке баса назар аударса, Ха
бермас, негізінен, коммуникациямен айналысады және оны еңбекпен салыстырғанда неғұрлым 
жалпы процесс деп есептейді. Маркс еңбекке капиталистік қоғам құрылымының бүркемеле- 
ген әсеріне баса назар аударды, Хабермас болса, қазіргі қоғамның құрылымы коммуникация- 
ны бұрмалап отырғанын зерттейді. Маркс толык, және шығармашылық еңбекпен айналысатын 
болашақ әлемді іздесе, Хабермас еркін және ашық қарым-қатынаспен сипатталатын болашақ 
қоғамды іздейді. Осылайша, Маркс пен Хабермас теориялары арасында таңғаларлық ұқсастық 
бар. Жалпы алғанда, екеуі де модернист ретінде қазіргі заман жобасына сеніммен қарап (Маркс 
үшін -  шығармашылық және орындаушылық жұмыс, Хабермасқа -  ашық қарым-қатынас), оны 
әлі аяқталмаған деп есептеді. Алайда екеуі де болашақта бұл жобаның аяқталатынына сенді.

Болашаққа деген сеніммен қатар, дәл осы модернизмге мән беруімен, Хабермас көптеген 
атақты заманауи ойшылдардан, атап айтқанда, Жан Бодрийяр және басқа да постмодер- 
нистерден ерекшеленді. Соңғылары нигилизмге жиі ұмтылғанымен, Хабермас өзінің өмір 
бойғы (және жаңа заманғы) тұжырымына сенуін жалғастырады. Сондай-ак, сол уақытта- 
ғы басқа постмодернистер (мысалы, Лиотард ұлы әңгімелер жасау мүмкіндігін жоққа шы- 
ғарғанда, Хабермас жаңа заманғы әлеуметтік теориядағы ең керемет теориямен жұмыс 
істеді және оны қолдап отырды. Постмодернистермен шайқас Хабермас үшін үлкен мән- 
ге ие болды. Егер олар жеңетін болса, Хабермас соңғы ұлы модернист ойшыл ретінде көрі- 
нуі мүмкін. Егер Хабермас (және оның жақтастары) жеңіске жетсе, оны модерндік жобаның 
және әлеуметтік ғылымдардағы ұлы теорияның құтқарушысы ретінде к,арастыруға болады.

Хабермас (1994:107) постмодерндік әлеуметтік теория болып табылатын за- 
манауи-постмодернизмге қатысты өз көзқарасының және осы мәтіннің 17-та- 
рауына көшудің жағымды түйінін ұсына келіп, былай дейді: «Жаңа заман ұғы- 
мы бақытты уәде ету емес. Бірақ постмодернизм туралы барлық әңгімелерге 
қарамастан, өмірдің бұл түріне үтымды балама жоқ. Онда біз үшін өмірдің осы 
түрін тәжірибелік тұрғыдан жетілдіруді іздеуден басқа тағы не қалды?».

Өзіндік мән, қоғам және дін

Чарльз Тейлор (1989, 2004, 2007) -  әлеуметтану теориясындағы мәселелерді 
тікелей қарастырған философ. Ол әсіресе модернизм туралы енбектерімен та- 
нымал. Тейлордың шығармашылығындағы басты дәлел -  қазіргі адам мен қо- 
ғамның моральдық тәртіппен қалыптасатыны. Бұл моральдық бүйрықтар мәде- 
ни күрылымдар арқылы немесе, Тейлордың атауы бойынша, үлы хикаялар біз-
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ДІҢ ӨЗІМІЗ туралы жэне өз қоғамымыз туралы айтатын, бәрін қамтитын тарих 
арқылы жеткізілш отырады. Постмодернистер әлеуметтік теорияшылардың 
ұльі хик^ттарды ( 17-тарауды қараңыз) пайдаланбауы қажеттігі туралы айтса,
Теилор біздің өміріміз заманауи ұлы хикаяларда келтірілген мәндер арқылы 
жалғастырылатынын айтады. Бұл хикаялар қарастырылатын жағдайды те- 
рең түсінуге мүмкіндік беріп, өмірімізді біздің түсінігімізсіз қүрылымдайды. 

еилор үшін, қазіргі Батыс қоғамының мүшелері^ осы хикаялар мағынасы мен
маңыздылығына келіспесе де, олар үсынған «мәндердің шегіне» бағытталмаса 
оолмаиды.

Мысалы, теңдік түжырымдамасы заманауи батыс қоғамындағы моральдық 
ИПЛ1К (яғни моральдық идеал) болды. Ол саясат, жүмыс және романтика сияқ- 
ты әлеуметтік институттар туралы түсініктерді қалыптастырады. Гидденстің 
осы тарауда талқыланған таза қарым-қатынас түжырымдамасы -  қазіргі заман- 
ғы романтикалық әдістердің теңдік идеалдарымен қалай қалыптасатыны тура
лы мысал. Адамдар қоғамның шынымен теңдікке қол жеткізғені немесе жет- 
кізбегені туралы (мысалы, жақында ғана әйелдер саяси теңдікке қол жеткізді, 
әсіресе Қазіргі Батыста) дауласып, ал кейбіреулері теңдік идеалының заңдылы- 
ғына (кейбір патриархалдық дүниетанымдық көзқарастар сияқты) шек келтіруі 
мүмкін. Дегенмен теңдікке қатысты көзқарастарға қарамастан, қазірғі заманғы 
Ьатыс қоғамында теңдік мәселесіне аса мүқият қарайды.

Мәселен, Тейлор заманауи моральдық бағдарлар туралы әңгімелеп жатқан- 
да, қоғамдық өмірдің қүрамына тереңінен еніп, біздің өзіміз туралы ойлайтыны- 
мыздың тетіп болып табылатын идеалдар жиынтығы туралы айтады. Тейлор осы 
заманғы әңпмелер мен моральдың қоғамдық өмірдің үыі түрлі сферасын: өзіндік

selfhood) (1989), қазіргі заманғы әлеуметтік елес (2004) және дінді 
(2007) зерттеді.

Модерн және өзіндік мән

Гидденс сияқты (1991), Тейлор өзіндік мәнді заманауи тәртіптің басты компо- 
нентімен теңестіреді. Sources o f the Self («Өзіндік мәннің шығу көздері») (1989) 
ең егінде: «Меннің» ең маңызды ерекшелігі -  моральдык игіліктерге қатысты да- 
митынында», -  деп көрсетеді. Тейлор оны бірнеше нақты талаптарға бөледі:

. «Біздің өзіміз үшін белгілі бір мәселелер ғана маңызды. Менің өзім сияқты 
болуым, менің түлғам, негізінен алғанда, заттардың мен үшін қандай ма- 
ғынаға ие болатынына байланысты» (1989:34).

• «Біз, өзіміз ғана, белгілі бір мәселелер кеңістігінде қозғаламыз, жақсы- 
лыққа деген бағдарды іздейміз және табамыз» (34).

• «Бір өзі -  бүл басқа түлғалар арасындағы Мен. Мен ешқашан басқаларға 
сілтемесіз бейнелене алмаймын» (35).

• «Тұлғаның жан дүниесіне үңіліп, тану үшін оның тілін білу керек» (35).

Тейлор үшін өзіміз ортақ мағыналық кеңістіктерде, ортақ мәселелер кеңісті- 
пнде және ортақ қүндылықтар кеңістігінде пайда болады. Сонымен қатар, соң- 
ғы екі көзқарас көрсеткендей, символикалық интеракционистер (9-тарау), этно- 
метадологтер (10-тарау), постмодернистер мен постструктуралистер (17-тарау) 
сияқты, Тейлор өзіндік мәндердің реляциялық және символдар/тілін пайда-
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лануға негізделетінін көрсетеді. Бұған сондай-ақ Тейлордың өзіндік мәндерді 
баяндаушы жандар деп қарастыру идеясында назар аударылады. Шын мәнінде, 
өзіндік мән адамның терең моральдық, мәдени шектелген идеалдарын жүзеге 
асыру әрекеттері туралы айтатын әңгімелерден тұрады.

Бұл, Тейлордың тілімен айтқанда, жаңа заманның дертіне (1991) алып ке- 
леді. Соған қарамастан, Тейлордың пікірінше, өзіндік мән ортақ әңгімелерге не- 
гізделгендіктен (тарих деген -  біз, ал мәдениет -  өзіндік мәннің не екені туралы 
айту), ең заманауи адамдар осы әңгімелерден ажыратылған.

Біз өз тарихымызды білмейміз. Одан да сорақы нәрсе -  өзіндік мәннің бірін- 
ші кезекте жалпы тарих негізінде құрастырылғанын білмейтініміз. Нәтижесін- 
де, жаңа заман адамы -  Гидденс ( 1991) онтологиялық қорғансыздық деп атаған, 
экзистенциалдық бағытсыздықтан, Дюркгейм атап өткен аномиядан зардап ше- 
геді. Осы үзілістің себептері алуан түрлі болғанымен, негізінен алғанда, мұның 
қалыптасу себебі өзіндік мәнді -  реляциялық және мәдени көзқарастарға Караган
да қазірп заманның индивидуалдық түрғыдан көбірек дамытуға ықпал етуіиде 
болып отыр.

Тейлор бүл дерттен айығу үшін өзіндік мәнге ықпал ететін мәдени шектерді 
жаңаша түсіну жолын үсынады. Ол адамдардың жалпы моральға қалай негіз- 
делетінін көрсеткісі келеді. Бүл орайда Тейлор өзін мәдени диалогті жалғасты- 
рушы ретінде қарастырады. Шамасы, бұл диалогті сезініп, оған қатысу өзіңді 
жылдам әрі жан-жақты тануға мүмкіндік береді. Тейлор бүл диалогке дем беру 
үшін (1989) өзіндш мәннің түрлі негіздерін бейнелейді. Бізде бірқатар маңызды 
негіздерді ғана бейнелейтін кеңістік бар.

Біріншіден, қазіргі заманғы «мен» өзін-өзі ұстай білу, рационалдық және 
әрекеттесу идеалдары арқылы анықталады. Алғаш рет философ Джон Локк 
еңбектерінде сипатталған мүндай өзіндік болмыс түрі заманауи кезеңде дамы- 
ған ғылыми көзкарастарға сәйкес келеді. Кейініректегі еңбектерінде (2007:27) 
Тейлор мүны «буферлі» мен деп атайды. Қазіргі заманға дейін бір жетістікке 
жетуде ғарыш пен Қүдайдың күдіретіне сенсе, мүнда өзінің жан дүниесіне терең 
үңіліп, өзін-өзі бакылау аркылы ішкі күшіне сенім артуға жетелейді. Бүл идеал 
казіргі уакытка дейін әрекет етіп, мысалы, өз ашуын тежеу және өзін-өзі тәртіпке 
шакыру әдістері аркылы психотерапевтік түрде көрінеді (жаңа замандағы тәртіп- 
тің маңыздылығы туралы Фуконың көзкарастарын караңыз, 17-тарау).

^Индивидуалдыктыд тағы бір негізгі көзі XVIII ғасырдағы романтизммен 
баиланыстьі. Бұл буферлік өзіндік мәннің рационалдығына карсылык белғісі 
ретінде пайда болды. Романтизм кездейсоктыкты, эмоцияны және өзін корсе
те білуді мадактайды. Ол Тейлордың «айрсын» индивидуалдык және «шына- 
йы» өзіндік болмыска ұмтылу (2007:473; see Guignon, 2004) деп атаған «мәде- 
ни идеалына» алып келді. Бұл -  әрбір адамның шынайы немесе нағыз өзіндік 
мәнге ие екенін және адамдардың өз өмірлерінде жасай алатын ең күнды дүние 
олардың «шынайы» өзін білдіруі мен көрсетуіне негізделген казіргі заманғы ма- 
ңызды идея. Мүндай индивидуалдык «өз армандарыңызбен өмір сүріңіз» және 
«үтымды сәтті пайдаланыңыз» сиякты үрандар аркылы көрінеді.

Шынайылык идеалы заманауи мәдени орта үшін өте маңызды болғандыктан, 
адамдардың көпшілігі оны мәдени жетістік емес, табиғи факт деп есептейді. Бу- 
ферлік өзіндік идеал сиякты, шынайы идеал казіргі кезеңде, мысалы тұтынушы- 
ның жарнамасында, жаңа жастык психотерапиясында және көркемдік практи- 
када, өз күшінде калып отыр. Шын мәнінде, Тейлор суретшіге «шынайылыктың 
артыкшылығын барынша толык түсінетін заманауи адам» деген аныктама берді.
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Модернизмнің қиялдағы әлемі

Sources o f the Self («Өзіндік мәннің шығу көздері») заманауи индивидуалдықты 
дамытуға мүмкіндік беретін құрылымдарды зерттейді. Modem Social Imaginaries 
(«Модернизмнің қиял әлемі») (С. Taylor, 2004) заманауи әлеуметтік тәртіпті 
сақтауға мүмкіндік беретін қүрылымдарды қарастырады. Тейлор Бенедикт Ан- 
дерсонның (1991) ұғымын пайдалана отырып, модернизмнің әлеуметтпік қиял- 
дардан қалыптасқанын дәлелдейді. Әлеуметтік қиял -  қоғам туралы күнделікті 
тәжірибемен^ астасып жатқан идеялар жиынтыгы. Әлеуметтік қиялдарға мына- 
дай сипаттамалар тән:

• Олар зиялы адамдарға қарағанда, «қарапайым» адамдардың өз әлеуметтік 
ортасын «елестетуіне» назар аударады (С. Taylor, 2004:23).

• Олар «суреттерде, әңгімелерде және аңыздарда» жиі кездеседі, бірақ олар- 
дың анық түрде танылуы және сипатталуы қажет емес; олар -  күнделікті 
тіршілік аясын түсінудің бір бөлігі (23).

• Олар, бүкіл қоғамға болмаса да, адамдардың ауқымды тобына тиесілі (23).

• Әлеуметтік қиял -  «ортақ іс-әрекеттермен^ кенінен таралып, заңдылық се- 
зімін тудыратын жалпы түсінік» (23).

Әлеуметтік қиялдар философтар мен басқа да әлеуметтік элиталардың жұ- 
мысында пайда болғанымен, уақыт өте келе күнделікті тіршілік үшін алынған 
ақпараттың бір бөлігіне айналды.

Тейлор модернизм қиялының бірегей элементтерін анықтау үшін оны за- 
манауилыққа дейінгі Батыс қоғамының әлеуметтік қиялдарынан ажыратады. 
Модернге дейінгі кезеңді сипаттауда Тейлор иерархиялык, крсьшша тұжырым- 
дамасын атап көрсетеді:

«Қоғам әртүрлі тапсырыстарды жасау түрғысынан қарастырылады. Олар 
бір-бірін қажет етеді және толықтырады, бірақ бүл шын мәнінде оларда 
өзара қарым-қатынас болатынын білдірмейді, өйткені бір деңгейде бол- 
майды. Керісінше, кейбіреулері басқаларына қарағанда көбірек бедел мен 
құндылыққа ие иерархияны қалыптастырды. Бүған мысал ретінде үш 
түрлі тәртіптен түратын ортағасырлық қоғамды идеалдандыруды атауға 
болады: дүға ететіндер, соғысатындар және жұмыс істейтіндер. Әрқай- 
сысы бір-біріне қажет болатыны анық, бірақ онда абырой межесінін тө- 
мендейтініне күмән жоқ; кейбір функциялар мәні жағынан басқаларынан 
жоғары болды (2004:11)».

Қазіргі заманға дейінгі әлеуметтік қиялдар «әлем түрлі қүндылықтар мен 
қүн қабаттарынан түрады» деген идеянын төңірегінде өрбіді. Бұл әлем адамдар 
мен олардың мүдделеріне қызмет етпейді, бірақ онын орнына діни және ғарыш- 
тық тапсырыстарды бейнелейді.

Заманауи түсінікте барлық адам, тым болмағанда, тен құндылыққа ие болды. 
1600 жылдан бері қарай, қазіргі заманғы Батыс өзін «өзара тиімділік» (С. Taylor, 
2004:19) тәртібіндегі құрылым ретінде елестете бастады. Енді адамдар өздерін 
өз қалауымен ғана қарым-қатынас жасайтын тұйық жан санады. Индивидуум 
мен жеке тұлға арасындағы байланыс бірдей (2004:13). Бұл еркіндік, теңдік,
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абырой және құрмет құндылықтары әлеуметтің заманауи идеясының бөлігі 
болып саналатын дәуірдің басталуы еді.

Өзара тиімділіктің заманауи тәртібі төрт институт: экономика, к,огамдык, 
сала, егемен халыц және сән арқылы жүзеге асырылады. Біріншіден, енді эко
номика үй шаруашылығын басқарумен теңестірілмейді (алдыңғы замандар- 
да болғандай), бірақ қазір тауарлар мен қызметтерді айырбастауда адамдар- 
ды өзара байланыстыратын тәуелсіз сала ретінде саналады. Бұл айырбастар 
өзара пайда әкеледі. Осы сипаттаманы «біздің ізденісіміз біздің жеке өзіміз- 
дің гүлденуімізге, жалпы әл-ауқатымыздың көтерілуіне эсер етеді» деген Адам 
Смидтің көрінбейтін қол туралы әйгілі теңеуінен табуға болады (С. Taylor, 
2004:70). Марксистік және басқа да аналитикалық көзқарастар түрғысында- 
ғы қиындықтарға қарамастан, елестің осы компонент! қазіргі неолибералистік 
экономикада (16-тарауды қараңыз) халықтың санасына кеңінен енуде.

Заманауи әлеуметтік елестің келесі құрамдас компонент! -  цогамдыц сала 
(сондай-ақ осы тарауда Хабермасты қараңыз). Тейлор қоғамдық саланы

«оның мүшелер! бұқаралық ақпарат құралдарының әр түр!: баспа, элек- 
трондық, сонымен қатар бетпе-бет кездес!п қалу арқылы жалпы мүдден! 
б!лд!рет!н сүрақтарды талқылап, олар туралы ортақ п!к!р қалыптастыра- 
тын ортақ кең!ст!к рет!нде сипаттайды (2004:83)».

Қоғамдық салада адамдар б!р мезгілде б!р-б!р!мен қатар жұмыс !степ, б!рге 
жүр!п-түратынын өздер! елестете алады. Олар Тейлор зайырлы кезең атаған 
таңғажайып тәрт!птен тұратын қоғамды б!рге құрады.

Егеменхалык,^үъшы қоғамдықсалағабайланысты. Мүндабүрын география- 
лык кең!ст!кте шашыраңқы орналасып, қатал саяси бил!кт!ң қысымында болған 
адамдар өздер!н ұйымдастыра және басқара алатын, жалпы ортаның ипл! гін б!р- 
ге көрет!н адамдар тобы және үлттың мүшелер! рет!нде ойлай бастайды. Осыган 
байланысты француз революциясы -  маңызды тарихи оқиға. Француз халқы 
XVI Людовикт! тақтан тайдырған кезде өз!н монархиялық бил!кт!ң субъект!- 
лер! емес, азаматтық үлт рет!нде сез!нд!.

Сән -  елес дамуының ең соңғы, сонымен қатар қаз!рг! уақытта едәу!р ма- 
ңызды мағынаға ие компонент!. Қоғамдық сала мен егемен халық -  ортақ !с- 
әрекет кең!ст!г! және адамдар ортақ әлеуметт!к немесе адамгерпі!л!к тапсы- 
рыстарды орындау үш!н б!р!г!п жүмыс !стейт!н кең!ст!к. Сән саласы ортақ 
әрекетт! емес, б!рақ өзара танымды талап етед!. Басқа салалар сияқты, сән 
өз!не түсет!н пайданы жинақтайтын, түлғааралық алмасуды қамтиды, алайда 
бүл, нег!з!нен алғанда, «өзара бейнелеу» есеб!нен жұмыс !стейд! (С. Taylor, 
2004:168). Яғни басқа адамдар айқын әңгімелесуш! ретінде қызмет етпейд!, 61- 
рак олар -  «б!зд!ң !с-әрекет!м!зд!ң куәгерлер!» (168). Бүл елестің түр!, Георг 
Зиммель ([1903] 1971) атап өткендей, калалык кеңістікте пайда болады. Бұл 
«жалғыздык пен б!рл!кт!ң арасында калыктайтын» елест! жасайды (68).

Зайырлы дәуірдегі дін

Тейлордың ең соңғы жұмысы казірг! заман мен д!н арасындағы карым-каты- 
насты және секуляризация процесін (казірг! заманғы діни нанымдардың және 
практиканың төмендеу!) зерттейд!. Оның айтуынша, ғалымдардың басым бө-
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Л ІГ І секуляризацияны қазіргі заманның сөзсіз және автоматты әсері деп санаи- 
ды. Еуропада католик шіркеуінің құлдырауы, ғылым мен техниканың дамуы 
және гуманистік философияның өркендеуі «Құдайдың қайтыс болуына» әке- 
луі сөзсіз еді (С. Taylor, 2007:560). Бірақ Тейлор әдеттегі ғұламалыққа қарсы 
шығып, нақты мәселе -  сенімсіздіктің бірінші кезекте моральдық тұрғыдан 
мүмкін болатынына шағымданады: «[Неліктен] заманауи Батыстың Құдайға 
сенуі (көптеген өңірінде) қиын, ал 1500 жылы бұл іс жүзінде мүмкін болма- 
ды?» (539).

Өзінің басқа еңбектерімен катар, Тейлор заманауи мәдени шеңберлер ар- 
қылы дінді түсінуге тырысады. Екі сүрақ бар. Біріншіден, қандай мәдени шең- 
берлер сенімсіздікке жол ашады? Екіншіден, қазіргі зайырлы әлемде немесе, 
Тейлордың айтуынша, имманенттпік жцйеде діни сенімдердің қандай түрлері 
бар? Екінші мәселе -  діни сенімнің қазіргі заманда айтарлыктай өзгерістерге 
үшырағанына қарамастан, сенімсіздік жеңеді деп шешім қабылдау асығыстық 
болады.

Сенімсіздікке келер болсақ, Тейлор ғылымды, зайырлылықты және атеизм- 
ді имманенттік жүйе арқылы өкілеттілік берілетін сенім түрлері ретінде қа- 
растырады. Оның айтуынша, күшті моральға негізделген үлы хикаялардың 
танылмауы адамдардың сенімсіздікке бой үруына алып келеді. Бүл -  діни 
сенімнің жетілмеуі, ал ғылымның, ақылдың және атеизмнің жетілуі арқылы 
адамзаттың қол жеткізген жетістіктері туралы әңгіме. Сонымен қатар діннен 
бас тарту қаһармандық деп мойындалып, діннің жас балаға тән жайлылығы- 
нан безуі ретіиде қарастырылады. Оның орнына дінге сенбейтіндер ғылыми 
шындықтың суық та қатал шындығына қарсы түрады. Тейлор сенім жүйесі- 
нің бүл нұсқасын сипаттай келе: «Мүндағы басты артықшылық -  мағынасыз- 
дықтың алдында ержүректікпен қарсы түру және күш-жігерін мағына жасауға 
жұмсау», -  дейді (2007:588-589). Бүған үқсас әңгімені Маркс (дінді халықтың 
басын айналдыратын апиын деп қарады) және Фрейд (дінді балалық шақта 
сананың түкпірінде қалған тілектер үшін өтемақы ретінде қарады) тәрізді ға- 
лымдар да айтқан.

Басқа теориялық басқатырулар қазіргі Батыста сенімдерге қатысты не бо- 
лып жатқанын түсінумен байланысты. Тейлор қазіргі дәуірге дейін созылған 
үш тарихи кезеңді сипаттайды: көне режим (модернге дейіигі), жцмылдыру 
кезеңі (ерте модерн) және шынайылык, дәуірі (1960 жылдардан қазірге дейін). 
Тейлор бұл дәуірлердің барлығына ортақ сенім аспектісі -  трансценденттер- 
мен байланыс орнату екенін айтады. Діни сенім адамдарды бүл әлемнен, ада- 
ми қарым-қатынастардан алшақтатып, қандай да бір сыртқы күшпен байланыс 
орнату арқылы өмірдің мәнін табуға мүмкіндік береді. Жцмылдыру кезеңінде 
дін саяси және үлттық жобалармен тығыз байланысты болады және адамдар 
діни өмірлерін заманауи әлеуметтік түсініктерге орай, өзара жауапкершілік 
қатынастары арқылы ұйымдастыра бастайды. Басқаша айтқанда, дін қазір- 
гі заманғы әлеуметтік институттар мен практикаға жатады. Қүдай алыстағы 
Жаратушыға айналады және адамдар өздерінің күнделікті іс-әрекеттерінде 
Қүдайдың жоспарын жүзеге асыруға міндеттенеді (Макс Вебер, [1904-1905] 
1958, бүл кальвинизм мен капитализмнің арасындағы байланыс туралы есеп).

Тейлордың түжырымдауынша, біз өмір сүріп отырған шынайылық дәуірі 
XVIII ғасырдың романтизмінен бастау алады. «Өзіндік мәннің шыгу көздері» 
еңбегін талқылау барысында айтылғандай, романтизм айқын индивидуализм
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мен шынайы өзіндік болмысқа қоғамдық өмірдің алдыңғы сапынан орын бере- 
ді. Мұндай тұлғалыққа мән беру діни сенімдердің дәстүрлі түрлерімен қақты- 
ғысқа алып келуі мүмкін. «Өзіндік мәннің» қажеттілігі діни қауымдастықтың 
қажеттілігімен сәйкес келмей жатады. Кеибіреулердің бойында бұл дінге және 
уағыздарға күмән туғызады. Алайда бүл міндетті емес. Діни сенім шынайылық 
дәуірінде жаңа формаларды қажет етеді. Басқаша айтқанда, адамдар мәнді -  
трансценденттіктен, адамзат әлемінен тыс жерден, бірақ жаңаша түрде іздей 
бастайды.

Мәселен, шынайылық дәуірінде дін адамның жеке өзінің таңдауы ретінде 
қарастырылады және сенім шынайы болу үшін ол өзінің «менімен сөйлесуі» 
керек. Тейлор былай деп жазады:

«Егер біз адамның дінге деген талпынысын қабылдамасақ, тәжірибеге 
колжетімдік және дінді терең түсіну қалай жүзеге асады? Жауап -  адам- 
ның рухани ішкі сеніміне байланысты сенімнің формалары да әртүрлі 
болады» (2007:515).

Бүл сенімнің жаңа түрінің маңызды нәтижесі — Батыста институттанған 
христиандық сияқты діндерден бас тарту. Бүл діннің жеке-дараланған іс-әре- 
кетке айналғанын білдірмейді. Тейлор діннің үжымдық өлшемі маңызды бо- 
лып қала береді деп санайды. Шынында да, Дюркгейм ([1912] 1965) Elementary 
Forms o f Religious Life (<<Діни өмірдің қарапайым формалары») атты еңбегінде 
діинің шешуші компонент! ретінде үжымдық толқу тәжірибесін көрсетсе, Тей- 
лордың тілімен айтсақ, ол мерекелік (festive) болады. Осылайша, Тейлор діни 
тәжірибенің жаңа қүрылымы жеке-дара (айқын индивидуализмнің моральдық 
талаптарынан шығатын) болуына қарамастан, ол бүлай болуы міндетті емес 
деген қорытындыға келеді. Адамдар бүрынғысынша өзі таңдаған трансцен- 
денттік сенімін бірге бөлісетін жандарды іздестіреді.

Ақпараттандыру және желілік қоғам

Мануэль Кастельстің (1996, 1997, 1998; Аллан, 2007) қазіргі заманғы әлеумет- 
тік теорияға қосқан үлесі -  The Information Age: Economy, Society and Culture 
(<<Ақпараттық кезең. экономика, қоғам және мәдениет») атты трилогиясы. 
Кастельс (1996.4) постмодерндік әлеуметтік теорияға қарама-қарсы келетін 
позицияны қалыптастырып, оны «тарихтың аяқталуын және белгілі бір дәре- 
жеде ақыл-ойдың түгесілуін мерекелеу, түсіну және магыналы болу қабілеті- 
нен бас тарту» деп сипаттайды.

«Бүл кітапты ақпараттандыратын жоба ағыстарға қарсы жүзіп, интел- 
лектуалдық нигилизмнің, әлеуметтік скептицизм мен саяси цинизмнің 
түрлі формаларын жоққа шығарады. ...Мен рационалдыққа және ақылға 
шақыру мүмкіндігіне сенемін. ...Маңызды әлеуметтік әрекеттің мүмкін- 
дігіне сенемін. ...Және, иә, мен кейде қайғылы интеллектуалдық қате- 
ліктердін алыс уақыттардағы дәстүріне қарамастан, байқау, талдау және 
теорияшылдықтың — басқа жақсы әлемді қүруға көмектесу тәсілі екеніне 
сенемін».

(Castells, 1996:4)
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Кастельс 1970 жылдары Құрама Штаттарда ақпараттық технологиялар са- 
ласында басталған төңкерістер аясында (теледидар, компьютерлер т.б.) пайда 
болған жаңа қоғамды, мәдениет пен экономиканы қарастырады. Бұл револю
ция, өз кезегінде, капиталистік жүйенің 1980 жылдардан бастап іргелі қайта 
құруға ұшырауына, Кастельстің сөзімен айтқанда, «ақпараттық капитализм- 
нің» қалыптасуына алып келді. Сонымен бірге «ақпараттық қоғам» (дегенмен 
бұл қоғамдар арасында маңызды мәдени және институттық айырмашылықтар 
бар) қалыптасты.

Олардың екеуі де «информационализмге» негізделген («өнімділіктің басты 
көзі -  білім мен ақпарат негізінде өндіріс факторларын пайдалану және байла- 
ныстыруды тиімді дамыту тәсілі» [Castells, 1998:7]). Информационализмнің, 
әсіресе ақпараттық капитализмнің таралуы өзіндік болмысқа және бірегейлік- 
ке негізделген оппозициялық қоғамдық қозғалыстардың пайда болуына алып 
келді (әлеуметтік актор -  өзін және құрылымдарды тануды, негізінен алған- 
да, сол берілген мәдени белгі немесе белгілер жиынтығы тұрғысынан танып, 
басқа әлеуметтік құрылымдарға кең сілтеме жасаудан бас тартуды білдіретін 
процесс [Castells, 1996:22]).

Бұл -  марксистер «таптық күрес» атаған қозғалыстың қазіргі заманғы эк
вивалент!. Ақпараттық капитализмнің таралуына және оның туындататын 
мәселелеріне (қанау, бөліп тастау, өзіндік мән және теңдестіруғе қауіп-қатер) 
қатысты үміт артатын топ -  жүмысшы табы емес, тұлғаға негізделғен әлеумет- 
тік қозғалыстардың әртүрлі жиынтығы (мысалы, эколоғиялық, феминистік).

Кастельс талдауының неғізінде бес негізгі сипаттамаларымен ерекшелене- 
тін «ақпараттық технолоғиялар парадигмасы» жатыр. Біріншіден, бүл -  ақпа- 
раттарға эсер ететін технолоғиялар. Екіншіден, ақпарат адамның барлық қыз- 
метінің бір бөлігі болғандықтан, олар кеңінен таралған. Үшіншіден, ақпарат- 
тық технолоғияларды қолданатын барлық жүйелер «желілік лоғика» арқылы 
анықталады, бүл оларға түрлі процестер мен үйымдарға эсер етуғе мүмкіндік 
береді. Төртіншіден, жаңа технолоғиялар оларға бейімделуғе жэне өзғеруғе 
мүмкіндік беретіндей өте икемді. Ақыр соңында, ақпаратпен байланысты пак
ты технолоғиялар жоғары интеғрацияланған жүйеғе біріктіріледі.

1980 жылдарда жаңа, неғүрлым үнемді жаһандық ақпараттық экономика 
пайда болды. «Ацпараттык, себебі болуынын экономикадағы бөлімдер мен 
ағенттердің өнімділігі мен бэсекеге қабілеттіліғі (фирмалар, өңірлер неме
се үлттар бола түра) олардың білімге негізделғен ақпаратты жасауға, өңдеу- 
ғе жэне тиімді қолдануға деғен қабілеттеріне байланысты болады» (Castells, 
1996:66). Жаһандық болуының себебі «планеталық масштабта және натдпы 
уак,ыт ішінде жцмыс істеу щбілетіне ме» (Castells, 1996:92). Бүл жаңа ақ- 
параттық жэне коммуникациялық технолоғиялар арқылы алғаш рет мүмкін 
болды. Ол тек бар ақпаратқа ғана негізделмеғен, өйткені элеуметтік жүйенің 
мэдени институттық ерекшеліктері жаңа технолоғиялық парадигманы енді- 
руге, таратуға қатысуы тиіс» (Castells, 1996:91). Мүндай экономика ғаламдық 
болса да, өзіндік айырмашылықтары бар. Кастельс жаңа жаһандық экономи- 
каның (Солтүстік Америка, Еуропалық одақ жэне Азия -  Тынық мүхит ай- 
мағы) жүреғінде орналасқан өңірлерді сипаттайды. Осылайша біз өңірлік, жа- 
һандық экономика туралы айтып отырмыз. Бұдан басқа, эр өңірде айтарлық- 
тай алуантүрлілік бар жэне олар экономикалық одаққа еніп, кейбіреуі шығып 
кеткенімен, белгілі бір дэрежеде зардап шеғеді. Одан элемнің түтас аудандары

41-253



608 III бөлім • Модерндік теориядан поамодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгілер)

(мысалы, Сахарадан оңтүстікке қарай Африка елдері), сол сияқты АҚШ-тың 
ішкі қалалары сияқты беделді аймақтар да алып тасталған.

Жаңа жаһандық ақпараттық экономиканың өсуі олармен ілесе жүретін же- 
лілік кәсіпорынның жаңа үйымдық формаларының пайда болуына алып келді. 
Басқаларымен қатар, желілік кәсіпорындар икемді (массалық емес) өндіріс- 
пен, тікелей модельден горизонталдыққа негізделген жаңа басқару жүйелері- 
не көшумен (жапондық модельдерден алып бейімделген) сипатталады және 
ол -  ірі корпорациялардың стратегиялық альянстарға ауысуына тән құбылыс. 
Алайда, ең бастысы, үйымдардың негізгі компонент! -  желілер сериясы.

Дәл осы жағдай, Кастельстің пайымдауынша, (1996:171) «жаңа жаһандық 
экономиканың үйымдастырылуы ақпаратқа негізделгенін көрсетеді, сондай-ақ 
әртүрлі кәсіпорындар желісінің мақсаттарын бір арнада тоғыстырады. Желі- 
лік кәсіпорын жаһандық ақпараттық экономика мәдениетінің материалдануы- 
на және білімді өңдеу арқылы сигналдарды тауарға айналдыруға мүмкіндік 
береді. Нәтижесінде жүмыстың сипаты түбегейлі өзгеріп (мысалы, ыңғайлы 
уақыт сияқты жағдайлар арқылы жүмыстың жекешелендірілуі), бүл өзгеріс- 
тер бір үлттан екіншісіне қарай түрленіп отырады.

Кастельс (1996:373) сонымен қатар (бүқаралық ақпарат қүралдары мен 
компьютерлік технологиялардың бірігуінен пайда болған мультимедиялық 
технологиялардың дамуын) шынайы виртуалдыц мәдениеттің пайда болуын, 
ондагы шындыц (адамдардыңматериалдык/символикалыц өмір сцруі), сэкран- 
дагы сыртцы тур-тусі іс жузінде виртуалды бейнеге толыгъшен сәйкес келе- 
тін жцйені» талқыға салады. Бүрын «орындар кеңістігі» басымдыққа ие болса 
(мысалы, Нью-Йорк және Лондон сияқты қалалардың), онымен салыстырған- 
да жаңа кеңістіктік -  логика «ағымдар кеңістігі» пайда болды. Яғни жүмыс- 
шының, жұмыс берушінің физикалық орналасқан жері маңызды емес (деген- 
мен барлығын қамтыған жоқ), бастысы — ол желі арқылы жүмыс процесіне қо- 
сылса болғаны. Осылайша, біз ақпаратты Жер шарынын кез келген нүктесіне 
қас қағым сәтте жеткізетін «уақыттан тыс уақыт» дәуіріне аяқ бастық.

Желілік кәсіпорын шегінен шығып, Кастельс (1996:469, 470; italics added) 
ақпараттық ғасырда «өзара байланысты түйіндер» жиынтығы ретінде «басым 
функциялар мен процестер көп жағдайда желілер айналасында ұйымдастыры- 
лады» деп түжырымдайды. Желілер ашық, шексіз, динамикалық және жүйенің 
жүмысын бұзбайтын инновация мүмкіндігіне ие. Алайда біздің заманымыз- 
дың желілер арқылы- анықталуы (желілік қоғам) капитализмнің аяқталғанын 
білдірмейді. Шынында солай болғанымен, қазіргі уақытта желілер алғаш рет 
қаржы ағымын жаһандандырып, оны үйымдастыруға мүмкіндік берді, желіге 
ғана емес, ақпараттық жүйеге мысал ретінде «қаржылық казиноны» келтіруге 
болады. Үтып алған және үтылып қалған ақша өндіріс процесінде енбекпен 
тапқан ақшадан анағүрлым маңыздырақ. Ақша өндірістен бөлінді; біз шексіз 
ақша іздеумен анықталатын капиталистік кезеңдеміз.

Әйткенмен, жоғарыда аталғандай, Кастельс желілерді, шынайы виртуал- 
дық мәдениетті, ақпараттануды және олардың ақпараттық капитализмде қол- 
данылуын тоқыраусыз дамитын қүбылыс ретінде талдамайды. Оларға өзіндік 
бірегейлігі бар және оны қорғауға тырысатын индивидтер мен үжымдар қар- 
сы түрады. Осылайша, «Құдай, үлт, отбасы және қауымдастық олардың ай
наласында қарама-қарсы шабуылды үйымдастыратын мызғымас мәңгілік ко- 
декстерді қамтамасыз етеді» (Castells, 1997:66). Дегенмен табысты болу үшін
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серверлердің ақпарат пен жүйелерге көмек етуі қажет екенін түсшу маңызды. 
Осылайша, олар қатаң тәртіпке бағынған. Бұл түрғыда Кастельс Мексиканың 
Чиапасындағы сапатистер, америкалық халық жасақтары, жапон культіндегі 
Аум Синрикё, экологизм, феминизм және гей қозғалысы секілді әлеуметтік 
қозғалыстардың кең ауқымын сипаттайды.

Мемлекет туралы не айта аламыз? Кастельстің көзқарасы бойынша, жаңа 
әлемде капиталдың жаһандық нарығы мен экономиканың жаһандаиуы жағда- 
йында мемлекет әлсіреп келеді. Мысалы, ол өзінің әлеуметтік қамтамасыз ету 
бағдарламаларын қорғауға қабілетсіз болып отыр, өйткені әлемдеғі тең емес 
теңғерілімдер жағдайы капиталды әлеуметтік қамтамасыз етуі төмен мемле- 
кеттер деңғейіне түсуғе әкелуде.

Сонымен катар мемлекет биліғінің күйреуі деғеніміз -  еркін таралатын жа- 
һандық коммуникация. Содан соң ешқандай мемлекет бақылауына көнбейтін 
жаһандық желілер қүрылып, кылмыс жаһанданады. Мемлекеттің әлсіреуі Еу- 
ропалық одақ сияқты суперұлттық мемлекеттердің, оның ішкі құрылымдары 
найда болып, дамуына жол ашады. Кастельс олар өмір сүрін жатқан уақытта 
(1997:304) мемлекеттің «негцрлым кең билік жуйесінің пщйіндері» болатынын 
көреді.

Мемлекеттің алдында дилемма туындайды, еғер ол өзінің үлттық мүдде- 
сін ғана алға тартатын болса, жаһандану көшіне ілесе алмай, пайда аз түседі, 
керісінше, соңғысына көңіл қойса, өзінің сайлау окруғінің талаптарын дүрыс 
орындай алмайтын жағдайға тап болады.

Мүндай мемлекет сәтсіздіғінің мысалы ретінде Кеңес Одағын атауға бо
лады. Ол жаңа ақпараттық жүйеғе және желілер әлеміне бейімделе алмады. 
Мысалы, Кеңес мемлекеті ақпараттық монополияға ие болды, бүл еркін ақпа- 
раттар ағымымен байланысты әлеммен үйлеспеді. Күйреғен, ескі Кеңес Одағы 
жаһандық қылмыстық элементтердің оңай олжасына айналды. Қалай таңыр- 
қасаң да, өз өмірінің алғашқы жылында Ресей жаһандық ақпараттық қоғамнан 
шығарылып, жаһандық деңғейдеғі қылмысқа белшесінен батты.

Кастельс өзінің аналитикалық бағытын, соның ішінде ақпараттық капи- 
тализмді және оның өзіндік мәніне, адамның өзін теңдестіруіне, әл-ауқатқа 
тудыратын қауіптеріне, сонымен қатар оны әлемнің көп бөліғінің қабылда- 
мауына қатысты түжырымын жасап, (1998:359) қазірғі уақытта олардың бар 
екенін есепке ала отырып, «экономика, қоғам және мәдениет үжымдық шы- 
ғармашылықты, ақпараттық технолоғиялар нәтижелерін тәркілеуді және 
энерғиямызды өзін-өзі бүзатын тайталасуға бағыттауды шектеуі қажет» деғен 
шешім шығарады. Алайда бүлай болуы тиісті емес, өйткені «саналы, мақсатты 
түрде бағытталған әлеуметтік әрекет арқылы өзғертуғе болмайтын нәрсе жоқ» 
(Castells, 1998:360).

Кастельс өзінің еңбектеріндеғі көптеғен идеялар арқылы біздің жаңа ком- 
пьютендірілғен әлемімізге бірінші болып түрақты әлеуметтік талдау жасауды 
үсынады. Екі негізғі кемшілікті көрсетуғе болады. Біріншіден, бүл, неғізінеи, 
эмпирикалық зерттеулер (екінші деңгейдеғі мәліметтерғе сүйенғен) және Кас
тельс 03 жүмысын жақсартуға мүмкіндік беретін бірқатар теориялық ресурс- 
тарды қолданудан бас тартады. Екіншіден, ол нәтиже перспективасын ойлап, 
біржолата соған еліғіп кетеді де, түтынуға бағытталған өз талдауының салда- 
рын иғере алмай қалады. Соған қарамастан, Кастельс дамушы әлемді түсінуғе 
бағытталған маңызды бастаманы үсынды.
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Кастельстің жұмысы 16-тарауда кеңінен талқыланады. Көріп отырғаны- 
мыздай, оның теориясының көпшілік бөлігі жаһандану мәселелерімен байла- 
нысты болғандықтан, жаһандану теориясы ретінде қарастырылады. Жаһанда- 
нудың көптеген теориялары қазіргі заманғы көзқарас ретінде қарастырылып 
(осы тарауда және 16-тарауда бірқатар қазіргі теорияшылар Гидденс, Бек 
және Бауманның идеяларын кездестіреміз), өзінің бастау көзін жаңғыру тео
риялары және бағыну теориялары сияқты заманауи перспективалардан алуы 
мүмкін. Алайда жаһандану теориялары ертеректегі перспективаларға, кейбір 
жағдайларда қазіргі заманғы теориялардың көпшілігінің негізгі принцип- 
теріне сыни тұрғыдан қарайды. Дегенмен 16-тарауда кездесетін идеялардың 
көбі модерндік болса да, кейбірі модерн талаптарының шегінен шығып кеткен 
(мысалы, «глокализация», «гибридизация» және «креолизация») және 17-та- 
рауда қарастырылған постмодерн («басымдық» және «жан-жақтылық») идея- 
ларымен сабақтасады.

Қорытынды

Бұл тарауда біз модерн әлемі заманауи жағдайда қабылдап жатқан біркатар теориялық 
перспективаларды қарастырамыз. Энтони Гидденс заманауилықты бірқатар артықшылық- 
тар, сонымеи қатар қауіп-қатерлер арқылы жүретін қуатты күш ретінде көреді. Гидденс 
атап өткен қауіп-қатердің арасында қазіргі қатыгездікпен байланысты тәуекелдер бар. Бұл 
қауш-қатерлер -  Бектің тәуекелдер қоғамының басты мәселесі. Қазіргі әлем тәуекелдер 
арқылы сипатталып, адамдардың оларға тойтарыс беруі және олардан корғану қажеттігі 
ескертіледі. Бауман холокосты рационалдық пен заманауилықтың парадигмасы ретінде 
қарастырады. Холокостқа ден қою иррационалдықты және жалпы жаңғырумен, рационал- 
дықтың ұлғаюьшен болатын қауіптерді көрсетеді. Бауманның ойынша, постмодернизм бу
гаи дейінгі дәуірлердің тұрақтылығымен салыстырганда әлдеқайда өтімділігін айғақтай- 
ды. Содан соң Хабермастың модернизмді аяқталмаған жоба ретінде қарайтын жұмысына 
тоқталамыз. Хабермас та рационалдыққа ден қояды, алайда оның қамқорлығы рационал- 
дықжүиесшің басымдығына және тіршілік әлемі рационалдығының жұтауына негізделеді. 
Хабермас модерннің аяқталуын жүйе мен тіршілік әлемі рационалдығының өзара кемел- 
денуімен сабақтастырады.

Келесі бөлім заманауи қогамға негізделген мәдени шеңберлер мен моральдык идеялдар- 
ға бағытталған Чарльз Тейлордың еңбегін қарастырады. Онда ол өзіндік мәннің заманауи 
хикаяларда қалай сипатталатыны туралы айтады. Сонымен қатар заманауи әлеуметтік қиял 
түжырымдамасын қолдана отырып, заманауи қоғамдық өмірдің қалыптастырылуын түсінді- 
реді. Соңгы рет ол секуляризация нроцесі барысында қалыптасатын түрлі сенімдер жүйесін 
сипаттады.

Қорытынды бөлім Мануэль Кастельстің еңбегін талқылауға арналады. Кастельс ақпарат- 
тардың өсуімен және желілік қогамның дамуымен айналысады. Бұл, негізінен, компьютер 
және акпараттык ағымдардың әлемді түбегейлі өзгертіп, бірқатар мәселелерді тудырғанын 
әлемнің көптеген бөліктерін, тіпті Америка Қүрама Штаттарының бірқатар өңІрлерін бұл 
жүйеден және оның мадақтауынан тыс қалдырғанын көрсетеді.
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Ескертпелер
1. Хабермас өзінің кейінірек жазған еңбегінде постомодернизмді сыпайы және орынды сы- 

нағаны байқалады (Peters, 1994).

2. Бұл бөлімде модерндік Батыс туралы сөз етеміз. Тейлор батыстық немесе еуропалық мо- 
дернизмді барынша ашық талдады. Алайда ол Батыс модернизмнің -  жалғыз модернизм 
екеніне және әлемнің басқа бөліктерін Батыс көзқарасы не солардың аясында түсінуге 
болады дегенге сенбейді. Шынында, «Модернизмнің киял әлемінде» Батыс модерниз- 
мін «құрамдас модернизмнін» (1994:1) бірі ретінде сипаттайды және еңбегін заманауи 
Батысты түсінумен шектейді.

3. Мұнда Тейлордың жұмысы Гидденстің құрылымдау теориясымен және Бурдьенің кон- 
структивті структурализмімен (13-тарауды қараңыз) ұқсас. Гидденс пен Бурдье сияқты, 
Тейлор идеяны тәжірибеден бөліп қарамайды.



Нәсіл және отаршылдық 
теориялары
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Тарау мазмұны

Фанон және отаршылдық мәселесі 
Постколониалды теория
Нәсіл және нәсілшілдік туралы сыни теориялар 
Нәсілдің қалыптасуы 
Нәсілдің жүйелік теориясы
Оңтүстік теория және жергілікті халықтың Кайта жаңғыруы

ғасырдың басында әлеуметтанушы У.Э.Б. Дюбуа ([1903], 1996): 
ЗС «Адамның түр-түсі -  XX ғасырдың аса өзекті мәселесіне айнала- 

^  \ Ж  \  ды», -  деп атап көрсетті. Осылайша, ол қазіргі қоғамның маңызды 
үйымдастырушылық ерекшеліктерінің бірі -  нәсіл екенін меңзеген болатын. 
Бүл XXI ғасырдың басында да дәл сол кездегідей ақиқат болып қалып отыр.

Нәсілдің қазіргі барлық әлеуметтік теориясы «нәсіл -  биологиялық ерекше- 
лік, адамның табиғи типтерін ажыратудың бірден-бір жолы» деген қалыптасқан 
байырғы идеяға қарсы түрады. Осы тараудан нәсілдің әлеуметтік қүрылыс, яғни 
адамдарды фенотиптік айырмашылықтарға байланысты (мысалы, терінің түсі, 
шаштың түрі, көздің пішіні) үйымдастыратын жіктеу жүйесі екенін көреміз. Нә- 
сілдік сыни теорияларға шолуында, Эмирбайер мен Десмонд (2009:335) нәсілге 
«фенотипке немесе ата тегіне негізделген және белгілі бір әлеуметтік, тарихи 
контекске байланысты қүрылған символикалық категория, алайда табиғи кате
гория деп бұрыс қабылданады» деген анықтама береді. Дегенмен екі категория- 
ның «шын мәнінде бір-бірімен байланысы бар» болса да, нәсіл этникалыц тек 
арцылы (ethnicity) ерекшеленеді (Emirbayer and Desmond, 2009:339). Этникалық 
тек «мәдени, тарихи, діни немесе үлттық байланыс туралы хабардар ететін ор- 
тақ өмір салтын» білдіреді (Emirbayer and Desmond, 2009:339). Осы тарауда біз 
этникалық тек пен мәдениетті талқылайтын болсақ та, қазіргі қоғамды үйым- 
дастыруда басты рөл атқаратындықтан, нәсіл тақырыбы біздің негізгі тақыры- 
бымыз болып табылады.*

Біз сондай-ақ нәсілді отаршылдық теорияларымен байланыстырдық. Бүл 
алгаш таңданыс тудыруы мүмкін. XVIII және XIX гасырларда болған қүбы- 
лыстың XXI ғасырдағы Америкадағы нәсілшілдікпен байланысы қандай? Көп- 
теген нәсілдік теорияшылардын ортақ пікірі бойынша, қазіргі нәсілдік тәртіп 
отаршылдықтан туындайды (Raewyn Connell, 2007; Emirbayer and Desmond, 
2015; Omi and Winant, 2015). Отаршылдық -  Eypona елдері көптеген мемле- 
кетті жаулап алып, үстемдік етуінен туған тарихи процесс. Кейде отаршылдық 
әкімшілік билік арқылы жүзеге асырылды. Еуропалықтар жергілікті халықты 
ығыстырып, өздері сол аймақтарға (мысалы, АҚШ, Канада, Австралия) қоныс- 
танды. Осылайша отарлаудың жаңа түрі пайда болды. Колониалдық билік кез 
келген жағдайда әлеуметтік қүрылымға негізделген нәсілдік иерархиялар арқы-
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лы отаршылдық (құлдардың сауда-саттығын да қамтитын) зорлық-зомбылық- 
ты заңдастырды.

Нәсіл мен отаршылдықтың көптеген теориялары бар. Сондықтан біз бұл 
тарауда барлық теорияға толық сипаттама бере а.амаймыз. Есесіне, осы кітап- 
тағы басқа теориялық көзқарастарға негізделген аса ықпалды теорияларды 
сондаи-ақ теориялық конвенцияға бірегей қиындық тудыратын қазіргі теория- 
лар туралы ои қозғауды жөн деп таптық. Сонымен қатар нәсіл әлеуметтік ын- 
тымақтастықтың көзі бола тұра (Emirbayer and Desmond, 2015), осы тарауда 
сипатталған теориялардың көпшілігі нәсіл ұғымының әлеуметтік басымдығы- 
на баиланысты НӘС1Л тұжырымдамасына сыни тұрғыдан қарайды. Осы нәсілдік 
сыни шкфлер батыстық ғылым мен әлеуметтану сыны ретінде жиі көрініс та- 
бады. Шындыққа және объективтілікке ұмтылатынына қарамастан, Батыстың 
білші (біз осы мәтш бойынша талқылаған) көп жағдайда нәсілшілдік процесі- 
не ықпал етті. Басқаша айтқанда, Батыстың ойлары нәсілдің шынайы және та
ити категория екені туралы идеяны нығайтуға көмектескен ұғымдар ұсынды. 

Сонымен қатар нәсілді анықтау және сипаттау кезінде Батыс ғалымдары нә- 
сілшілдікке ұшыраған адамдардың көзқарастарын жоққа шығарды. Бұл тарихи 
кезеңде әиелдердщ даусы социологиялық каноннан шеттетілген процеске ұқсас 
( 12-тарауды қараңыз) болды. Осы тараудың соңғы бөлімдерінде батыстық емес 
аиырғы білшге непзделген кейінгі теориялар қарастырылады. Бұл перспекти- 

валар әлеуметтану теорияшыларына теория мен оның қолданылуын түсінуге 
баиыппен қарауды ұсынады.

Фанон және отаршылдық

Франц Фаноннан (1925-1961) бастаймыз. Фанон -  Францияның Мартини
ка колониясында дүниеге келген психиатр және философ. Кейінірек Солтүс- 
Т1К Африкада, Алжир мемлекетінде психиатр болып жұмыс істеді. Онда ол 
Алжирдщ антиколониялық Тәуелсіздік соғысына белсене қатысты. Әлеумет- 
танушы болмаса да, нәсілдік, отаршылдык және постколониалды әлеумет- 
Т1К теорияларға ықпалы айтарлықтай болды (ВһаЬһа, 2004; Go, 2014- Gordon 
Sharpley-Whiting, and White, 1996). Отаршылдықтың адамгершілікке жат 
әсерін теорияландырып, антиколониялық козғалыстардың кең қанат жайып 
келе жатқанын айтты. Оның психологиялық бағытына қарамастан, отаршыл
дык психопатологияның әлеуметтік және экономикалық тамыры бар екенін

бетперде») кітабынын
(I 952] 2008.X1V) алғашқы беттершде: «Біз жүргізген талдау -  психологиялық 
талдау. Сонымен қатар біз үшін кара нәсілді адамның шын мәнінде шеттетілуі 
әл^меттік және экономикалық шындықтын қатақдығын білдіретіні анык» Біз- 
ге Фанонның ^Қара несіл, ац бетперде^ және Wretched o f  the Earth («Қарғыска 
ұшыраған жер») атты екі кітабы жақсы таныс.

Қара нәсіл, ақ бетперде

Фанон ^Қара нәсіл, ац бетперде» кітабында отаршылдықтың отарланушы адам- 
дарға психологиялық әсерін зерттейді. Біз осы тараудан оқитын отаршылдық 
билік ақ, еуропа.тық «нәсілдер» мен басқа «дамымаған», «қарабайыр» нәсіл- 
дер арасындағы кең ауқымды нәсілдік айырмашылықтарға негізделеді. Фанон
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үшін бұл айырмашылық -  символдықжәне эмоциялық. Мысалы, Фанон ([1952] 
2008:129) француз отаршылдық қоғамында^ қара нәсілді адам «фобогендік 
объект» болғанын айтады. Ол бейсаналық еуропалық қорқыныштарды бейне- 
лейді: «Еуропада қара нәсілді ер адамның ұятты сезімдерді, негізгі инстинкт- 
тер мен жанның қараңғы жағын бейнелеу сиякты атқаратын қызметі бар. Батыс 
адамының ұжымдық түйсігінде Homo occidentalis кара нәсілді адам немесе, егер 
сіз қаласаңыз, кара түс зұлымдыкты, күнәһарлыкты, өлімді, соғыс пен аштыкты 
бейнелейді» ([1952] 2008:167).

Сонымен катар отаршылдык субъектілерді отаршылдык мәдениет корша- 
ғандыктан, Фанон олардың өздеріне өктемдікпен теріс көзкараста болғанын ай
тады. Бұл жерде отаршылдык -  саяси үстемдік кана емес, сонымен бірге мәдени 
және психологиялык үстемдік. Мартиникадағы отаршылдык жағдайдағы кара 
нәсілді мектеп окушылары өз тарихынан бейхабар болып, француз тарихын 
окыды.з Олар ак түстілердің өркениетін бағалап, терісінің каралығынан ұялуы 
керек болды (соған байланысты аталған кітаптың атауы: «Қара нәсіл, ак бетпер- 
де»). У.Э.Б. Дюбуаның ([1903] 1996) «кос сана» деген түжырымдамасына ұксас, 
Фанонның пікірінше, кара отаршылдык субъектілері екіге бөлінеді: «караңғы 
және жарык арасындағы сананың сынуы» ([1952] 2008:170).

Фанон осы шиеленісті Париж көшелеріндегі ак нәсілді баламен кездесуі ту- 
ралы әйгілі әңгімесінде зерттейді. Жас бала Фанонды көріп, анасына үреймен: 
«Қараңдар! Негр!» -  деп айкайлайды ([1952] 2008:91). Баланың коркынышы 
күшейе түсіп, ол: «Мама, карашы, негр. Мен коркып түрмын!» -  дейді ([1952] 
2008:91). Соңында, коркып кеткен бала анасына жүгіріп барып: «Мама, негр 
мені жеп кояды», -  дейді ([1952]) 2008:93). Білімді әрі талғампаз дәрігер Фанон 
мүндай нәсілшілдікке тап болганына күлкісі келіп, күлімсіреуге тырысканмен, 
бір орнында калшиып, үнсіз, тілі байланып калады: «Мені тұткындауға еш кү- 
мәні болмаған ак нәсілді адамға карсы тұруға дәрменім болмай, дәл сол күні 
жеке тұлғамнан тым алыс кеттім, өзімді тек объект ретінде ғана мойындауға 
мәжбүр болдым» ([1952] 2008:92).

Бұл кездесуді талдай отырып, Фанон отаршылдык нәсілшілдікке катысты 
психологиялык эсер туралы үш тұжырым жасайды. Біріншіден, феноменолог- 
философ Джордж Гегельдің жұмысына сілтеме жасай отырып, ол Гегельдің 
диалектикалык таным талдауын сипаттайды. Атап айтканда, Фанон Гегельдің 
([1807] 1967) кожайын-кұл диалектикасы туралы айтады. Символикалык ин- 
теракционизм сиякты (9-тарауды караңыз), Гегель мен Фанон үшін сана өзара 
мойындаудың диалектикалык процесі аркылы пайда болады. Біз бір-бірімізді 
еркін адамдар ретінде мойындайтын болсак кана мен өзім түлға боламын, ал 
сіз жеке тұлға боласыз. Мойындау әртүрлі коғамда әртүрлі формада болады. 
Мысалы, кожайыи-кұл диалектикасында, кожайын кұлдың санасына карсы, 
оны «баска» санауы аркылы өзінің санасын растайды. Шындығында, кожа
йын: «Сен кұл болғандыктан, мен кожайынмын» немесе «Сіз дамымай калған 
коғамнан, мен дамыған өркениеттенмін». Қожайын кұлдың тәуелсіз сана-сезі- 
мін танудан бас тартып, өзінің нарцистік (өзін-өзі сүйетін) жеке басын колдай- 
ды. Дегенмен осы мойындаудан бас тарту кұлдардың өздерінің сана-сезімін 
іздеуге итермелейді. Құлдар өздерінің сана-сезімін калыптастырып, кожайын- 
ды өзін мойындауға мәжбүрлеу аркылы жауап береді. Фанонның айтуынша, 
отаршылдык коғамдағы кара нәсілді адам -  осы мойындаудан бас тартудың 
ерекше мысалы (L. Turner, 1996).̂ * Қара нәсілділердің назардан тыс калаты- 
ны -  ауыр жағдай. Бірак ак нәсілділер өркениеті отаршылдык субъектілерінің
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қожайындарға қарсы тұруына мүмкіндік беретін адамгершілік касиеттерінің 
барын жоққа шығарады.

Екіншіден, дегуманизация адам денесін объектілеу арқылы жұмыс істей- 
ді. Фанон экзистенциалист-философ Жан-Поль Сартр еңбегінен шабыт алып, 
«адамдар өз ойларын және әрекеттерін анықтау үшін саналы еркіндікке ие» 
дейді. Бүл еркіндік бүкіл дүние жүзін еркін әрі сеніммен аралайтын дене арқы- 
лы көрінеді. Шындығында, отаршылдық нәсілшілдікті және жалпы нәсілшіл- 
дікті талдауда дененің мәртебесі аса маңызды. Фанонның айтуынша, адамдар 
«дене және... әлем арасындағы шынайы диалектикада» өмір сүруі керек» ([ 1952] 
2008:91). Адамдар өз дауыстарының ыргагымен басқаларға жауап бере алуы ке
рек. Алайда отаршылдық қоғамда кара нәсілді адамдардың осы субъективтілігі 
жоққа шығарылады. Қара нәсілділердің «дене сызбасы» «нәсілдік эпидермия- 
лық жүйеге» айналды ([1952] 2008:92). Басқаша айтқанда, көшедегі ақ нәсілді 
адамдар Фанонды өздері сияқты бірегей түлға ретінде көрмей, тек кара нәсіл- 
ді адам ретінде көреді және қара нәсілді бейнелейтін барлық стереотигіті ғана 
байқайды.

Бүл жүйе -  денені интерпретациялау тәсілі. Ақ нәсілді адамдардың қарым- 
қатынасы мен әрекеттерін ғана емес, сонымен қатар отарланған субъектілердің 
өзіне деген сезімін анықтайды. Бүл -  Фанон көшеде басынан кешкен сезім. Ол 
еркіндікте әрекет етіп, ақылға қонымды жауап беріп, әрекет жасағысы келеді, 
алайда ол тілсіз, қимылсыз, бір орында қатып қалады. Фанон «адамдардың ара- 
сында адамға сай әрекет ету» үшін өзінің санасына еркіндік пен мойындауды 
сіңірген кезде өзін «басқа объектілердің арасындағы объект» ретінде сезінеді 
([1952] 2008:89).

Үшіншіден, Фанон бір ғана кездесуді суреттесе де, осы сәт отаршылдық би- 
ліктін және нәсілшілдіктің қүрылымын толық бейнелейді. Әлеуметтану үғымы 
түрғысынан айтқанда, Фанон үшін микроәлеуметтік кездесу макроәлеуметтік 
мәдениет қүрылымымен түзілген. Фанонның теориялық күші, біз атап өткен- 
дей, отаршылдыктың психодинамикасын сипаттау қабілеті. Біз кейінірек тал- 
қылайтын Саид ([1978] 2003) немесе Оми және Уинант теорияларынан (2015) 
айырмашылығы -  Фанон нәсілшіл мәдениеттер қалай дамитыны немесе олар 
нәсілдік қарым-қатынастарды қалай қалыптастыратыны туралы нақты теория- 
лык есеп бермейді. Дегенмен ол отарлаушы мен отарланушы арасындағы нәсіл- 
ге негізделген айырмашылық өмірдің барлық салаларында кездесетінін және 
дене мен психикаға терең сіңген, кеңінен таралған және дәйектілігі жайында 
маңызды түсініктеме береді. Бүл нәсілшіл адамдар мен тәртіпсіз балалардың іс- 
әрекеттері мен сөздерінде ғана көрініс таппай, еуропалық отарлау өркениетінің 
қүрылымында терең орныққан.

Қарсыласу. «Бүл объектілеуге, дегуманизациялауға қалай қарсы түруға бо- 
лады?» — Фанон үшін маңызды мәселе осы. Оның «К,ара нәсіл, ак, бетпер- 
де» кітабында келтірген бір жауабы -  Африка мәдениетіндегі, атап айтқанда, 
Негритюд козғалысының жазбалары мен философиясынан өзінің сана-сезі- 
міне балама негіздеме табу. Негритюд қозғалысы отаршылдыққа қарсы сыни 
жауап болды және қара нәсілділердің сана-сезімін оятуға ықпал етті. Фанон- 
ның мүғалімі Эме Сезер мен болашақ Сенегал президент! Леопольд Сенгор 
жетекшілік еткен негритюд доктринасы, ақ капиталистік өркениеттің ойынша, 
коммунализм, антииндивидуализм, сезімталдық, поэтизм және қарапайымды- 
лық сияқты африкалық өркениет белгілеріне қарама-қарсы болды: /earthiness/
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Франц Омар Фанон 1925 жылы 20 шілдеде Франция 
колониясы Мартиниканың астанасы Фор-де-Франста 
дүниеге келді. Африкалық құлдардың ұрпағы болса 
да, оның отбасы орта тапқа кірді және салыстырма- 
лы түрде ауқатты болды. 1943 жылы Фанон Екінші дү- 
ниежүзілік соғыста француздар жағында күресу үшін 
майданға аттанды. Биограф Дэвид Мэйсидің (2012) ай- 
туынша, соғыс кезінде Фанон алғаш рет ашық түрдегі 
нәсілшілдікпен бетпе-бет келді. Мартиника отарланған 
иелік ретінде әрдайым нәсілдік белгілер арқылы ай- 
рықшаланатын, бірақ соғыс жылдары француз теңіз 
кемелері басып алған кезде мұнда ашық нәсілшілдік 
сипат алды. Мысалы, рационды азық-түлік тағамда- 
ры үшін кезек нәсілдік түрде сегрегацияланды (Масеу, 
2012:83). Фанон Францияда да нәсілшілдікке тап бол
ды, онда «қара нәсілді сарбаздар француз қыздарын 
биге шақырғанда, француз қыздары қорқып, артқа 

шегінді» (Масеу, 2012:103) және әскер нәсілдік иерархиялар бойынша жасақталды. Соғыстан ке- 
йін тегін жоғары білім алу құқығын иеленген Фанон медицинамен айналысты және психиатрияға 
маманданды. Ол Францияның Лион қаласында оқып, студент шағында үкімет пен отаршылдыққа 
қарсы наразылық шерулеріне қатысты (Масеу, 2012:123). Кезінде Фанон феноменолог Морис Мер- 
ло-Понтидің (Масеу, 2012:124) дәрістерін тыңдап, психология мен философияны оқыды. Мерло- 
Понтидің әсері, сондай-ақ экзиаенциалды философ Жан-Поль Сартрдың ықпалы Фанонның Black 
Skin, White Masks («Қара нәсіл, ақ бетперде») еңбегінде денені, еркіндік пен сананы талқылауында 
айқын көрінеді. 1952 жылы Фанон Мари-Жозе (Джози) Дюблеге үйленіп, өзінің «Қара нәсіл, ақ 
бетперде» атты алғашқы кітабын жариялады. «Қара нәсіп, ақ бетперде» отаршылдықтың отарлау 
субъектілеріне психопатологиялық әсерін сипаттау үшін әдеби материалдар мен автобиография- 
лық тәжірибелерді біріктірді.

Фанон 1951 жылы оқуын бітіріп, 1953 жылы психиатр болу үшін емтихан тапсырды. Оның алғаш- 
қы (және жалғыз) психиатр ретіндегі жұмыс орны Алжирдің Блида қаласында (Масеу, 2012) бол
ды. Алжирге келместен бұрын Францияның Сент-Альбан қаласындағы психиатриялық аурухана- 
да екі жыл бойы Франсуа Тоскуллестен оқыды. Лиондағы білім консервативті және биологиялык; 
емдеуге назар аударатын болғандықтан, Тоскуллес «институттык; психотерапияны» қолданды 
(Масеу, 2012:148). Бұл перспектива психикалық ауруды әлеуметтік контексте қарастырып, емдеу- 
дің бір бөлігі ретінде қауымдастықтың қатысуы, кәсіби терапия және топтық жұмысқа негізделді. 
Фанон Блида ауруханасында бүл тәсілді одан әрі дамытуды көздеді.

Алжир тәуелсіздігі үшін соғыс 1954 жылы қарашада ел астанасы Алжирге бомба түскен кезден 
басталды. Соғысты Ұлт-азаттық майданы (FLN) және оның әскери қанаты -Ұлт-азаттық армиясы 
(ALN) жүргізді. Олардың мақсаты Алжирді француздардың отаршылдық езгісінен азат ету болды. 
Бастапқыда отаршылдыққа қарсы жобаларға ат салысқан Фанон өз үйінде және ауруханасында 
Ұлт-азаттық майданның (FLN) сарбаздарына баспана беру және оларды емдеу арқылы көмек- 
тесті (Масеу, 2012:300). 1957 жылы Фанон Францияның шенеуніктері Ұлт-азаттық майданға (FLN) 
қолдау көрсеткенін біліп қойды деп қорқып, ауруханадағы жұмысынан бас тартты (2012:297). 
Ол Алжирден жер аударылып. Туниске аттанды, онда Ұлт-азаттык, майданның (FLN) өз штабын 
құрды. Фанон Тунисте Ұлт-азаттық майданның ақпараттық бюллетеніне мақала жазып, мате- 
риалдарды редакциялау жұмысымен айналысты. Ол сондай-ақ Ұлт-азаттық майданның (FLN)
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халықаралық өкілі қызметін атқарды және соңында Алжир Республикасы уақытша үкіметінің 
(GPRN) Аккрадағы (Гана) елшісі болды.

Фанон қызмет бабымен Африка елдеріндегі конференцияларға қатысты. Ол Алжир ісінде қолдау 
табуға тырысып, жалпы деколонизация туралы бастама көтерді. Осыған орай, оның революция- 
лық зорлық-зомбылықты және ұлттық өзін-өзі анықтауды қолдайтыны белгілі болды (2012:367).

Фанон мінез-құлқы жағынан әсершіл адам еді. Оны студенттері мен әріптестері «қорқынышты 
және ашушаң, бірақ жомарт» деп сипаттады (Масеу, 2012:xvii). Журналист Жан Даниель Фанонмен 
Эфиопияда, Аддис-Абебадағы кездесуі туралы былай дейді:

«Бет-жүзі ашаң, өткір көздері адамды ішіп-жеп, іші-сыртыңды түгел көріп отырғандай эсер 
ететін. Оның қол алысуының өзі әлдебір маңызды жайды хабарлайтын секілді еді. Жалт 
қараған көз жанары өткір әрі мейірімге толы болатын. Фанон өз әлеміне қабылдамас бу
рый сіз әрдайым екі ойлы боласыз. Осы әлемде Фанон өз халқының жағдайы жайлы ой 
толғап, оның әлі адамға лайықты емес деп саналатынына күйінетін».

(Daniel, cited in Масеу, 2012:429)

1961 жылы Фанонға лейкемия деген диагноз қойылды. Алғаш ол Кеңес Одағынан, кейін амалсыз- 
дан Құрама Штаттардан ем іздеді (Масеу, 2012; ВһаЬһа, 2004). Фанон 1961 жылы 6 желтоқсанда 
Америкада, Мэриленд штатының Бетесда қаласындағы ауруханада көз жұмды. Жанында әйелі 
Джози мен ұлы Оливье болды. Сол күні Францияның кітап дүкендерінен жақында ғана жарық 
көрген The Wretched of the Earth («Қарғысқа ушыраған жер») атты кітабының көшірмелері тәр- 
кіленді (Масеу, 2012:487, ВһаЬһа, 2004). Бұл -  халық үшін тым революциялық пиғылдағы кітап 
болып саналды. Бірнеше айдан кейін, 1962 жылдың наурыз айында, Франция Алжир соғысында 
атысты тоқтататынын жариялады, ал 1962 жылдың шілде айында Алжир Франциядан өз тәуелсіз- 
дігін алды.

(Ғапоп, [1952J 2008:206). Фанон былай дейді: «Ашу үстінде ежелгі кара нәсіл 
тарихын қазбаладым. Өзім ашқан жаңалықтарға таң-тамаша болдым... Ақ нә- 
сілділердің саясаты дұрыс емес еді, мен қарабайыр немесе толыққанды адам 
емеспін; мен 2000 жыл бұрын жұмыс істеп, алтын мен күміс өндіріп келе жат- 
қан нәсілге жатамын» ([1952] 2008:109). Бұл Фанонның негритіодті де сынга 
алғанын көрсетеді (шындығында, ол кейінірек «ойлаудың нәсілденуі» ретінде 
негритюдке жүгінеді) [Go, 2014:281]). Фанон экзистенциалист-философ бол
ды. Экзистенциалист болғандыктан, Африканың сонау өткен кезеңінде калған 
идеялар мен біреғейліктерді колданып, өзін кемсіткісі келмеді. Фанон сиякты 
экзистенциалистер үшін аутентикалык сана әрдайым калыптасу процесінде бо- 
лады: «Адамды бекітіп коюға еш әрекет жасалмау керек, өйткені оның тағдыры 
еркіндікте болуы тиіс» (Ғапоп, [1952] 2008:205). Фанон негритюдке оның жеке 
бірегейлігін біржолата бекіту үшін бет бүрған жок. Керісінше, ол казіргі заман- 
да өмір сүруге және болашакка еркін көшуге мүмкіндік беретін негіздеме табу 
үшіи өткенге көз тастайды. Фанон үшін адам санасының бостандығы -  максат, 
ал отаршылдык коғам -  осы максатка жетудің жолында кесе-көлденең тұрған 
кедергі.
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Қарғысқа ұшыраған жер

Фанон <іҚара нәсіл, ак, бетперде» еңбегінде отаршылдық нәсілшілдіктің әсеріне 
феноменологиялық және экзистенциалды талдау жасады. Ол «KapmcKfl цшы- 
раван жер» кітабында назарын басқа жаққа аударады. «К,йра нәсіл, ақ бетперде» 
еңбегіндегі сияқты, «Қаргысца цшыраган жерле» де отаршылдық нәсілшілдік 
пен оның психологиялық әсерін сипаттайды, дегенмен онда отаршылдыққа қар- 
сы қозғалыстармен сананың өсуі туралы кең ауқымды диалектикалық шолу бе- 
ріледі. Бұл фокус үшін «Каршсщ цшыраган жер» отаршылдыққа қарсы Библия 
деп аталды (S. Hall, 1996). Сартр сҚаргысца цшыраган жер» еңбегінің алғы сө- 
зінде: «Үшінші әлем өздігінен ашылып, өзіне оның /Ф анонның/ дауысы арқы- 
лы сөйлейді», -  дейді ([1961] 2004:xivi). Еңбек -  азаттық үшін болған аса қатал 
Алжир соғысы (1954—1962) аясында жазылды, сондықтан да отарлық зорлық- 
зомбылыққа талдау жасалатын висцералдық кітап. <:Қара нәсіл, ақ бетпердеде» 
мектеп оқулықтары мен нәсілшілдік жарнамаларды отаршылдық күштері деп 
айқындаса, «ҚаргыскА цшыраган жер» пулеметтер, танкілер, әскери үшақтар, 
бомбалар, броньдалған машиналар, оқтар мен полиция қызметкерлерін айрық- 
ша таңбалап, алға шығара сипаттайды. Сайып көлгбнде, «І^аргысца цшыраган 
жер» -  бцл «жүйені радикал төңкеру» деген сөз ([1961] 2004:22).

Зорлық. Көпшілік айткдндай, зорлық-зомбылык пен революция кезіндегі зорлық- 
зомбылық рөлі «Каргыск/а цшыраган жер» еңбегінде басты мәселе болды. Алжирді 
зерттей келе, Фанон зорлыкты отаршылдықты жеңу қүралы деп бьтді: «Отарлан- 
ғандар үшін бүл зорлық-зомбылық—абсолют тәжірибе. Сондықтан жауынгер — жү- 
мыс істейтін адам... Жүмыс істеу -  бүл жерде отарлаушыны өлтіру үшін жүмыс іс- 
теуді меңзейді» ([1961] 2004:44). Оның пікірінше, отарланушылар отарлаушыларға 
жай үқсағысы келмей, олар отарлаушылардың орнын алуға тырысады. -^Қара нәсіл, 
ақ бетперденің» соңында берілген идеяларды келтіре отырып, Фанон революция- 
лык зорлық-зомбылықты «оң» психологиялық мақсатқа қызмет етеді дейді: «Жеке 
деңгейде зорлық-зомбылық -  тазарту күші. Ол отарланушыларды бойларындагы 
кемсітушілік сезімінен, олардың енжар және үмітсіз қарым-қатынасынан азат ете- 
ді. Бүл оларды нығайтады және олардың өзіне деген сенімділігін орныктырады» 
([1961] 2004:50). Дегенмен абзацтың кдлған бөлігінде айқын болғандай, зорлық- 
зо.мбылық символдық болса да, осы мақсатқа қызмет ете алады: «Қарулы күрестің 
символдық сипаты болса да, тіпті жылдам деколонизациялау арқылы бейбіт өмір- 
ге көшірілген болса да, адамдар бостандық әркімнің жеке жетістігі және оған бола 
көшбасшыға ешқандай ерекше қүрмет көрсетудің қажеті жоқ екенін түсінуі тиіс» 
([1961] 2004:51). Фанонның айтуынша, үжымдық сана күшпен, бірлікпен және ре- 
волюцияға деген біртүтас үмтылыс арқылы дамуы мүмкін.

Шынында да, Гоу (2014:215) Эдвард Саидтың жүмысына сілтеме жасай оты
рып, Фанонның зорлық-зомбылықпен жиі ассоциациялануы жай ғана оңайлату 
болғанын көрсетеді. Фанон зорлық-зомбылықтың шығу көзін түсінеді, әсіресе 
Алжирдегі қатаң отаршылдыкзорлық-зомбылыққа күшпен қарсылық көрсетуді 
қажетті жауап деп санады. Бірақ үжымдық сананың дамуы одан да маңызды. 
Сондай-ақ белгілі бір тарихи жағдайда зорлық-зомбылык үжымдық сана-сезімді 
күшейте алады, ал психиатр Фанон зорлық-зомбылық — оны жасаушылар үшін 
де, зардап шегушілер үпіін де жарақат екенін мойындады (Ваутеһ, 2010:55). Фа
нон зорлық-зомбылықты, нақты тарихи жағдайларда белгілі бір рөл ойнағанына 
қарамастан, жақсы нәрсе деп бағаламайды.
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:

Фанон ж әне Маркс. «Қаргысца цшырагаи жер^ еңбегінде марксистік ықпал 
сезіледі, әйтсе де оған түйінді дәлел келтіру керек. Фанон марксистік идеялар 
туралы білетін, бірақ ол Маркстің идеяларын мұқият зерттемеген немесе оны 
жазбаша түрде дәлме-дәл қолданбаған. Фанонның биографы Дэвид Мэйсидің 
(2012) айтуынша, «Қаргысщ цшыратн жер» кітабының шыгуына үлкен эсер 
еткен Сартрдың Critique o f Dialectical Reason («Диалектикалық ойлауды сы- 
нау») атты еңбегінде жарияланған марксизм туралы түсініктемесі болды ([I960] 
2004). Сонымен бірге «Қаргысца цшыраган жер» теориялық немесе философия- 
лык еңбек ретінде емес, отаршылдыққа қарсы күрес тарихына шолу ретінде жа- 
зылды. Демек, бұл еңбек революциялық өзгерістердің қатаң теориясы туралы 
емес, отарсыздандыру туралы, әсіресе Алжирдегі соғыс туралы теориялық мә- 
лімет беретін шолу болды.^ Бұл туралы Белл (2010:9): «Фанонның теориясы -  
НӘС1ЛШ1Л марксизм, ол... Марксизмді отаршылдық түрғыда қарастырып, барлық 
қайшылықтьщ түп тамырын таптан гөрі нәсілдік бөлінуден іздейді, осылайша, 
нәсілшілдіктің тұрақты тәжірибесі зорлық-зомбылық төңкерісіне алып келе- 
ді», -  дейді. Қорытындылай келе, біз бұл бөлімді Фанон мен Маркс арасындағы 
үқсастықтар мен айырмашылықтарды қысқаша салыстыра отырып аяқтаймыз.

Фанон Маркстің капитализмді эксплуатациялық экономикалық жүйе ретін- 
де сипаттауын қолдайды. Ол капитализм мен отаршылдық арасындағы қарым- 
қатынасты атап көрсетеді. Маркс «Капиталда^ ([1867] 1967:351) «қарапайым 
жинақтау» ұғымын енгізді: ерте кезден бастап отарланған жерлерден алынған 
ғ^шбат металдар мен шикізаттар капитализмнің дамуы үшін маңызды болды. 
Фанон осы идеяны қайталайды: «Капитализм өзінің экспансиоітостік кезенінде 
колонияларды өнделгеннен кейін еуропалық нарыққа шығарылуы мүмкін шикі- 
зат көзі ретінде қарастырады» ([1961] 2004:26). Кейінірек, капитализм іііыңы- 
рау шегіне жеткенде, капитализм өркениетіндегі колониялардың рөлі өзгереді, 
бірақ бүрынғыдай маңызды болып қалады: «Капитал жинақтау кезеңінен кейін 
капитализм өзінің рентабельділік үғымын өзгертті. Колониялар нарыққа айнал- 
ды. Колониялық тұрғындар -  тұтыну нарығы» (26). Кез келген жағдайда коло
ниялар (және олардың тәуелді халықтары) капиталистік өркениеттің қажетті 
ерекшеліктерін айқындайды.

Фанонның мәдениет туралы пікірі Маркстің идеологияны сипаттауымен 
үндес. Еске сала кетейік, Маркс ([1843] 1970) дінді «халықты улайтын апиын» 
деп атады. Сондай-ақ Фанон мәдениет, әсіресе дін отарланушыларды револю- 
циядаи аліііақтатады деп санады. Фаноннын отаршылдық мәдениет тураты 
сипаттамалары ерекше әсерлі, себебі олар оның психиаторлық тәжірибесінен 
туындады. Фанон идеологияның қаншалықты жақын деңгейде жүмыс істейті- 
нш біледі. Оның айтуынша, отаршылдық кезінде отарланған адамдар қобалжу 
жағдайында болады. Отаршылдықтың түрақты үзақ уақыт бойғы зорлық-зом- 
былығы адамдардың ашу-ыза, өшпенділігін тудырады. Ол отарланушыны «шет- 
ке итермелейді... ойып түсетін, каустикалық агенттерден зардап шегетін жара 
сияқты» (Ғапоп, [1961] 2004:19). Бірақ Фанон «отарлаудың алгашқы кезеңде- 
ршде отарланушылар отарлаушыларға қарсыласпайды» дейді. Отарлаушылар -  
өте мықты күш. Олардың орнына отарланушылар өздерінің ашуларын басу 
үшін басқа жол іздейді: басқа отарланушы субъектілермен (мысалы, этносара- 
лық қақтығыс) күреседі, олар діни, мифологиялық нанымдарды қабылдап, ашу 
энергиясын босататын би мен рәсімдерге қатысады. «Қарапайым» рәсімдерді 
үжымдық сананың жағымды көріністері ретінде бағалаған Эмиль Дюркгеймнен 
айырмашылығы ([1912],1965), Фанон, Маркс сияқты, дінді адамдардын өзін-өзі
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тануында жаңылыстыратын құбылыс ретінде қабылдайды. Тек 1940 және 1950 
жылдарда, отарсыздандыру кезеңінде, отарлау субъектілері өз қасіретінің нақ- 
ты басты себебіне назар аударады: «Көптеген жылдар бойғы жаңылыстырулар- 
дан кейін, ең керемет фантазиялар жетегінде тырбаңдағаннан кейін, отарланған 
субъект, ақырында, қару-жарағын сайлап, өзінің өмір сүруіне кедергі жасайтын 
жалғыз күш -  отаршылдыққа қарсы түрды» ([1961] 2004:20).

Ақырында, Фанон «Қаргысца цшыратн жер» еңбегінде диалектикалық ой- 
лауды қолданады. Еске сала кетейік, Маркс үшін материалдық диалектикадағы 
соңғы нүкте -  капитализмнің қүлдырауы және коммунистік қоғамның пайда 
болуы. Фанонның айтуынша, отаршылдық капитализммен тығыз байланысты 
және социализм капитализмғе қарағанда отарсыздандырылған халықтар үшін 
жақсырақ әлеуметтік-экономикалық жүйе. Деғенмен оның еңбегіндеғі тікелей 
мәселе жүмыс істейтін адамдардың бостандығы емес, ұлт-азаттық қозғалыстар 
аркылы отарланған адамдардың азат етілуі болды. Сондай-ақ Фанон Маркске 
мүлдем қайшы (Масеу, 2012:475), ол пролетариатты емес, отарланушы шаруа- 
ларды революциялық күш деп біледі.

Бірінші кезекте отаршылдық қоғам нәсілдік жолмен бөлінеді. Олар эконо- 
микалық, сонымен қатар мәдени және кеңістіктік (мысалы, қалалар отарлау- 
шылар мен отарланушылар арасында бөлінғен) болады. Ұлттық қозғалыстар 
отарланушы субъектілер атынан сөйлеу үшін бой көтереді. Алайда осы қозға- 
лыстың көшбасшылары еуропалық білім алудың әсерінен отаршылдықты тоқ- 
татудан ғөрі, отарлаушы қожайындармен ымыраға келуғе тырысады. Деғенмен 
қозғалыстар мен олардың көшбасшылары диалектиканы алға бастыруда ма- 
ңызды рөл атқарады. Олардың сөйлеғен сөзі, қалыпты сөзбен айтылса да, отар- 
шылдыққа қарсы ашу-ызаны өршіте түседі: «Көңіл толқытқан, ... Келіп-кету, 
сөз сөйлеу, калың жұрт, полицияның болуы, әскерлердің күші, түтқындаулар 
және көшбасшыларды жер аударту -  осы түрғыдағы барлық толқыныстар 
адамдарға бірдеңе істейтін уақыт келді деғендей эсер береді» (Ғапоп, [1961] 
2004:29). Алғашында ашу бағдарсыз болса да, ақыр соңында, шын мәнінде 
революциялық үлттық сананың пайда болуына неғіз болады. Маркс пен Эн- 
ғельстің «Коммунисты манифестіндегі^ үндеулерін еске салған Фанон былай 
деп жазады: «Үшінші дүние халқының өз кісенін цзу процесінде табысқа жетуі 
таңғаларлық» (34, italics added).

Фанонның еркін және өзін-өзі анықтайтын постколониалды әлем туралы 
ойлары орындалмаса да, оның идеялары революциялық ой мен революциялық 
қозғалыстарды шабыттандыратыны туралы келесі бөлімде оқимыз.

Постколониалды теория

Фанонның «Қаргысщ цшыраган жер» еңбеғі ұлт-азаттыққа қарсы күрестің си- 
паттамаларына неғізделғен. Шын мәнінде де, XX ғасырдың ортасында Фанон 
қайтыс болғаннан кейін, әлемнің көп бөліғі отарсыздандырылды немесе отар- 
сыздандыруға бет бүру жолында болды (MacQueen, 2007). Деғенмен Фанонның 
үмітіне қарамастан, отарсыздандыру отаршылдықтың күш қүрылымын бұзған 
жоқ. Шын мәнінде, қазір көптеғен адамдар жаңа неоколониалды әлемде өмір 
сүріп жатқанын дәлелдеуғе тырысады (Go, 2007a, Loomba, 2015). Отаршылдық- 
тың ресми кезеңі аяқталды, бірақ неолибералды жаһандану түрінде (16-тарау- 
ды қараңыз) Батыс пен Шығыс арасындағы немесе, кейбіреулер атайтындай, 
солтүстік және оңтүстік арасындағы нәсілғе бөлуші теңсіздік әлемді әлі күнғе
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дейін ұйыстырып отыр. Глен Колтард сияқты (2014), басқалар да оны күшей- 
тіп, әсірелеп айтады. Оның айтуынша, байырғы халықтар (және, мүмкін, басқа 
нәсілге бөлінген халықтар) үшін отаршылдық әлі аяқталған жок. XVIII және 
XIX ғасырдағы отаршылдық қоғамды қүрған экономикалык қатынастар бүгінде 
байырғы халықтар мен коныстанған-колониалды мемлекеттер арасындағы қа- 
рым-қатынастарды қүрып отыр.

Постколониалды теория -  бүл отарсыздандырудан кейін дамитын перспек
тива. Рака Рэй (2013:148) атап өткендей, «Постколониалды теория ... отаршыл- 
дықтың отарлаушы мемлекеттер мен колониялардың әлеуметтік, мәдени және 
экономикалык дамуындағы әлі күнге жалғасып келе жатқан әсерін пайымдай- 
ды». Постколониалды теория гуманитарлық ғылымдарда, әсіресе әдебиетті 
зерттеуде дамыды. Осылайша, ол кейінгі билікке мүмкіндік беретін және кейінгі 
билікке әлеуетті қарсылық көзі бола алатын мәдени күштерге назар аударады. 
Танымал түлғалардың қатарында Хоми Бхабха (1994), Гаятри Спивак (1999) 
және Эдвард Саид (1978) болды. Әдеби теория түрғысында пайда болуына қа- 
рамастан, жақында Джулиан Гоу (2013) әлеуметтанудағы постколониалды тео- 
рияның өзектілігін талдады. Ол постколониалды теорияны «Батыс отаршылды- 
ғын және онын мүраларын қолдайтын қүрылымдарды сынау мен жүзеге асы- 
ру мақсатына жетелейтін дәйекті үғымдык ой және жазбалар» деп анықтайды 
(2013:29). Артынша Гоу постколониалды ойдың элементтерін сипаттайды.

1. Ол отаршылдық тарихына назар аударғанына қарамастан, оны «қазіргі 
кездегі мәселелер» қалыптастырады дейді, мысалы, отаршылдық дискурс 
нәсілдік және этникалық түсініктерге эсер етуді жалғастыру жолдарын 
анық көрсетеді (2013:30).

2. «Мәдениет, білім және түсініктің» отаршылдық әлем мен оның түрғын- 
дарын қүруда атқарған рөліне баса назар аударылады (2013:30).

3. Батыстын® қазіргі қоғамы «отаршылдық арқылы қүрылғанын» дәлелдеу- 
ге тырысады (2013:31). Басқаша айтқанда, қазіргі кездегі Батыс отарлану- 
шы адамдармен тіл табысу арқылы өз бейнесін жасады. Бүл бейне Батыс 
билігі мен артықшылығын қолдайды.

4. «Батыс империялық мәдениеттің болжамдарын түрақсыздандыруға ар- 
налған жаңа сыни үғымдарды» үсынады (2013:30). Бүл түрғыда ол пост
структурализм мен постмодернизмге қосылып, олардың қалыптасқан 
Батыс білімінде конструкциялау пиғылын бөліседі ( 17-тарауды қараңыз).

5. «Сананы отарсыздандыруға» көмектесетін жаңа білім түрлерін дамытуға 
тырысады (2013:30).

Қысқасы, постколониалды теорияшылар Батыс білімі еуропалық және сол- 
түстік америкалық қүндылықтардан хабардар болған Батыс әлемі мен қалған 
әлем арасындағы қарапайым айырмашылықтың айналасында үйымдастырыл- 
ғанын дәлелдейді. Постколониалды теорияның мақсаты -  айырмапіылықтың 
қазіргі заманғы қоғамды қалай қалыптастырғанын сипаттау және сол айырма- 
шылықты қирату. Постколониалды теориянын жетекші түлғасы әдеби теория- 
шыл Эдвард Саид болды. Енді оның идеяларына кезек берейік.
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Ориентализм

Эдвард Саид (1935-2003) Иерусалимде палестиналық христиан отбасында 
дүниеге келді. АҚШ-та білім алып, Колумбия университетінде ағылшын әде- 
биетінің профессоры болып қызмет атқарды. Осы тарауда Саидтың әлеуметтік 
теорияларға қосқан үлестеріне назар аударамыз, әйтсе де ол әлеуметтік теория- 
ларға қатысты біржақты болған жоқ (Patrick Williams, 2011). Негізінен, шама- 
дан тыс дерексіз теорияларды сынға алды. Мишель Фуко еңбектеріне қатты 
қызыққанымен, Фуко және Жак Деррида сияқты басқа да постқұрылымдық 
ойшылдарды сынаған. Себебі, Саидтың көзқарасы бойынша, олардың еңбегі 
әлемді жеткілікті түрде қамти алмаған. Патрик Уильямс (2011:417) Саидтың 
сын-пікірін былай қорытындылайды: «Деррида теориясы... бізді мәтіннің ішіне 
аііарады; Фуконың теориясы ішіне және сыртца жетелейді. Деррида көзқарасы 
оқырманын тығырыққа тіресе, Фуконың әлем туралы болжамының қайталануы 
жеткілікті емес». Саид үшін басты мәселе -  өздері түсіндіруге және түсінуге 
тырысатын әлемге байланысты теорияларды дамыту. Саидтың ориентализм тү- 
жырымдамасы осы жетістікке жетеді. Ол екеуі де нәсілдік білімнің белгілі бір 
түрін (ориентализм) дамытуды сипаттайды және қазіргі «Шығыс -  Батыс» қа- 
тынастарын түсінуде өзекті рөл атқарады.

Саид ([1979] 2003) шығыстану түжырымдамасын қалыптаған, қазіргі кез- 
де өте ықпалды Orientalism («Ориентализм») кітабымен танымал болды. Ол 
ориентализмнің үш анықтамасын үсынады. Біріншіден, ориентализм -  XVIII 
ғасырда қалыптасқан және қазір «аймақтану» деп аталатын зерттеудің акаде- 
миялық саласы. Саид ориентализм/шығыстану саласына назар аудара отырып, 
ғылыми және жалпы алғанда мәтіндік білім әлемді үйымдастырып, қалыптас- 
тыра алады деген ойын білдіреді. Екіншіден, «Ориентализм» Шығыс (O rient/ 
East) пен Батыстың (Occident/W est) арасындағы айырмашылыққа негізделеді. 
Ең маңыздысы, ориентализм/шығыстану деп аталатын зерттеу саласы болғаны- 
мен, ешқашан оксидентализм/батыстану деп аталатын зерттеу саласы болған 
емес. Бұл ориентализм «Orient/Шығысты» өзі үшін «басқа» деп анықтайтын 
еуропалықтардың күш-жігерінің артықшылығы деп атап көрсетеді. Үшіншіден, 
ориентализм -  «Шығысқа үстемдік ету, қайта қүрылымдау және беделге ие 
болуды ойлау стилі» ([1978] 2003:3). Ориентализм академиялық сала ретінде 
пайда болғанымен, қазірғі заманғы білім беру және саяси институттармен ты- 
ғыз байланыста. Саидтың пайымдауынша, ориентализмнің мақсаты — шығыс 
пен еуропалықтарды біртүтас түрде бір-бірімен жақындастыру ([1978] 2003:61), 
сондықтан Orient/Шығыс еуропалықтар үшін түсінікті әрі басқаруға тиімді 
болады. Оның мақсаты -  «қарапайым шығыс заттарын пайдалы затқа» аудару 
([1978] 2003:44). Мысалы, ориенталистік идеялар XIX ғасырда француз және 
ағылшын колонияларының кеңеюін қолдады және соның тиімділіғін дәлел- 
деді: «Ориенталистік (ориенталистер анықтағандай) субъект нәсілдің мүшесі 
болғандықтан, отаршылдық езғіғе үшырауы анық еді» ([1978] 2003:207). Саид- 
тың талдауы бірқатар теориялық дәстүрлерғе неғізделеді, бірақ ең маңыздысы 
структурализм және постструктурализм болды (17-тарауды қараңыз).^ Атап 
айтқанда, ол Мишель Фуконың дискурс түжырымдамасына сүйенеді. Дис
курс -  әлемді үйымдастыратын және жіктейтін символикалық жүйе. Фуко 
17-тарауда басқалармен қатар, медициналық дискурсты, ақыл-ой ауруларының 
дискурсын, сондай-ақ қылмыс пен қылмыскерлік дискурстарды талдайды. Дис- 
курстардың өзіндік тарихы бар. Олар уақыт өте келе өзгеріп, әлеуметтік және
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саяси құрылымдармен тығыз байланыста болады. Қысқаша айтканда, дискурс та, 
академиялық мәтіндер сияқты, көрнекі жүйелердің шындыкты ұйымдастыруын 
және біздің шындықка сай әрекет ету қабілетімізді зерттейді. Бұл туралы Саид 
([ 1978] 2003:94) былай деп жазады:

«Ең бастысы, мұндай мәтіндер тек білімді ғана емес, сонымен қатар өздері 
сипаттайтын нағыз шындықты да жасай алады. Уақыт өте келе осындай білім 
мен шынайылық дәстүрлерді немесе Мишель Фуко дискурс деп атайтын қү- 
былысты тудырады. Мәтіннің танымал болуына автордың бірегейлігі емес, 
дискурстың материалдық маңыздылығы жауапты. Басқаша айтқанда, мәтіндер 
өзінің түсіну ортасын қалыптастырады. Олар әлемді және осы дүниеде өмір 
сүретін адамдарға қатыссыз әлемді үйыстырып, жіктейді. Сонымен, ориентал- 
ды дискурс Шығысты қалай анықтайды? Шығыс Батыс үшін қалай қүрылды? 
Мүмкін, ең маңызды сәттердің бірі — ориентализмнің әртүрлі өңірлер мен мәде- 
ниеттерді бірыңғай Ориент -  Шығыс санатына біріктіруінде. Ориентализм орта 
ғасырлардағы еуропалық/христиандар /ақ  нәсіл мен исламның қайшылықта- 
рынан бастау алады, бірақ жақын арада бүл ауқым кеңейіп, Таяу Шығыс (араб- 
тар мен еврейлер семит халқы) және Қиыр Шығыс (қытай, жапон) халықтарын 
қамтыды.® Қазіргі кезде танымал, ориенталистік дискурс жағдайынан басқа, 
Ориент/Шығыс немесе «orientals/шығыс адамдары» сияқты түсініктер жок.

Әртүрлі стильде жазған ориенталист-авторлар Ориент/Шығыстын әртүрлі 
аспектілеріне баса назар аударады. Бірақ Саид ориенталист/шығыстық дис- 
курска ортак бірқатар тақырыптар бар екенін көрсетеді. Ең басты және ен ма- 
ңыздысы, oriental/ориенталды/ адамнын Батыстағы адамнан көптеген айыр- 
машылықтары бар екенін анықтайды (Said, [1978] 2003:42). Ориенталистің/ 
шығыстанушының міндеті — батыстық аудитория үшін бүл айырмашылықты 
түсіндіру немесе үғындыру. Oriental/ориенталды/шығыс адамын кауіпті деп 
те атайды, бірақ бүл қауіптің сипаты өзғеріп түрады. Исламды алатын болсақ, 
Батысқа және оның түрғындарына үлкен қауіп төндіреді. XIX ғасырда шыққан 
ориентализмнің романтикалық түрлерінде Шығыс экзотикалық және сезімтал, 
демек, Еуропадағы барлық түрақты конвенцияларға қауіп төндіреді: «Барлық 
азиялық... экзотикалық, жүмбак, терең деген үғымдармен синоним болады» 
([1978] 2003:51). Ориент/Шығыс бірде өзінің экзотикалығымен таңғалдырса, 
бірде қорқытады ([1978] 2003:59). Француз жазушысы Гюстав Флобердің жа- 
зуларына сілтеме жасай отырып, Саид Шығыс «сексуалдық уәде (қауіп), шексіз 
сезімталдық, шексіз қалау терең ғенеративті қуатпен» байланысты екенін айта- 
ды ([1978] 2003:188). Көптеғен ориенталистер/шығыстанушылар ежелғі Шы- 
ғысты жасампаз білімі бар аймақ ретінде қарастырғанымен, казіргі Шығыс бос 
және өлі болып есептеледі. Оның түрғындары өздерінін шынайы түп тамыры- 
мен байланысын жоғалтты. Мүнда ориенталист/шығыстанушы мен Батыстын 
міндеті -  Шығыстың өмірін және мағынасын қалпына келтіру.

Сайып келғенде, Шығыс Батысқа қарсы түрып, өзін-өзі тани алатын объекті 
ретінде қүрылады. Бүл пассив және «артта қалған» елдерді ([1978] 2003:205) 
Батыс жаулап алып, интеллектуалды және саяси түрде пайдалануы тиіс. Саид: 
«Шығыс иррационалды, бүзылған (құлаған), оған балалық әрекет тән, «баска»; 
осылайша еуропалықтар рационалды, адал, есейғен, «қалыпты», — деп ([1978] 
2003:40) қорытындылайды.

Ақырында, Саид үшін де, Фуко үшін де дискурс -  билік формасы. Басқа- 
ша айтқанда, білім мен билік бір-бірімен тығыз байланысты. Шығыс дискур
сы Шығыс пен Батыстын арасындағы айырмашылықты орнатып, Шығысты
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Батыс шарттарымен анықтап, билігін жүргізеді. Бұдан басқа, бұл білім билік- 
тің формасы ретінде әрекет етеді, өйткені олар отаршылдық бюрократияны 
үйымдастырады, мемлекеттік саясатты қалыптастырады және халықтың пікірін 
біледі. Ориенталист: білімнің батыстық түтынушысы Ориентті/Шығысты кө- 
ріп-білмей-ақ, ориент/шығыс адамын түсіне алады деп ойлайды. Ориенталис- 
тік/шығыстанушылық дискурс Батыстың Шығыс туралы түсінігін қалыптасты- 
руға күш-қуаты жетеді деп есептесе де, бәрібір оның әскери күшке сүйенетіні 
анық. Саид Египетке наполеондық әскери экспедицияны (1798-1801) заманауи 
ориентализм негізі ретінде қарастырады.

Әлеуметтану теорияшылары үшін Саидтың ең күшті тармагы -  ориенталис- 
тік/шығыстық білім алғаш рет дамыған XVIII және XIX ғасырлардан бері әлем 
түбегейлі өзгергеніне қарамастан, оның негізгі санаттары қоғамдық өмірді үйым- 
дастыруды одан әрі белсенді жалғастыруда. «Ориентализмдеги ең айқын және 
қайталанатын тақырып: ориенталистік/шығыстық идеялар әлі күнге дейін Қү- 
рама Штаттар мен ислам елдерінің арасындағы қарым-қатынасты айқындайтын 
нәрменді күшке айналып отыр. Мысалы, Юриентализмнің» 2003 жылғы басылы- 
мындағы алғы сөзінде Саид шығыстанушылардың идеялары Америка үкіметінің 
Ауғанстан мен Ирактағы соғыстарына қалай эсер еткенін талқылайды.

Нәсіл ж әне нәсілшілдік туралы сыни теориялар

Біз бүған дейін отаршылдық пен нәсілдік қүрылыс арасындағы қарым-каты- 
насқа баса назар аудардық. Енді нәсіл мен нәсілшілдік теорияларына, атап айт- 
қанда, Қүрама Штаттарда дамыған теорияларға көбірек көңіл бөлетін боламыз. 
Ешқашан әлеуметтану теориясының нақты назарында болмағанымен, нәсіл 
және нәсілшілдік теориялары америкалық әлеуметтанудан бастау алады. Мы
салы, У.Э.Б. Дюбуа кос сана, түр-түс және бетперде сияқты маңызды түсінік- 
терді үсынды (6-тарауды қараңыз). Ида Белл Уэллс-Барнетт пеи Джулия Анна 
Купер нәсіл мен гендер арасындағы интерсекцияларды/киылысуларды қарас- 
тырды. Үш теорияшы да қазіргі «көзқарас теориясының» алдын алды (Hartsock, 
2004). Бүл бөлімде нәсілді зерттеудің казіргі заманғы танымал екі тәсіліне шолу 
жасаймыз. Олар -  нәсілдік сыни теория және носіл мен нәсілшілдіктің сыни тео
риялары. Кейінгі бөлімдерде нәсіл мен нәсілшілдікке қатысты нақты сыни тео
риялар туралы мәліметтер берілген.

Қатаң әлеуметтану перспективасы болмаса да, қазіргі нәсіл мен этниканы 
зерттеудің орталық стимулдарының бірі -  нәсілдік сыни теория. Ол күқықты 
және оның нәсілдік үстемдікті сақтап калуга байланысты қары.м-қатынасын 
зерттейді (Delgado and Stefancic, 2001:3; Valdes, Culp, and Harris, 2002). He- 
Г ІЗ Ғ І зерттеуніілердің қатарына Кимберли Креншоу, Дерек Белл, Алан Фри- 
ман, Нил Готанда жэне Ричард Дельгадо кіреді (for а full list of scholars, see 
Delgado and Stefancic, 2001). Нәсілдік сыни теория 1960 жылдардағы азамат- 
тық қүқықтар қозғалысы деңгейінен көрінбесе де, өзінін серпінін жоғалтып 
алғанын және қайта жаңартылған қоғамдық белсенділік ғана емес, сонымен 
қатар нәсіл туралы жаңа теория қажет екенін түсіну нәтижесінде пайда бол- 
ды. Осыған орай туындаған идеялар көптеген кайнар көздерден бастау алды, 
бірақ олардың кейбіреулері әлеуметтік теорияшыларға бүрыннан таныс, мы
салы: Маркс теориясы (мысалы, Грамши), постқүрылымдык теория (мысалы, 
Деррида), феминистік теория жэне т.б., эрине, Дюбуаның қосқан үлесін де 
атап эту керек.
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Дельгадо мен Стефансис (2001), сондай-ақ Матсуда және басқалар (1993) 
нәсілдік сыни теорияның негізгі қағидаларын тізіп көрсеткен.

• Нәсілшілдік -  аберрация (ауытқу) емес, бұл -  «қалыпты» және америка- 
лық өмірдің өзіне тән құбылыс. Сондықтан оны жою қиындық тудырады.

• Халықтың басым бөлігінің нәсілшілдікті жоюға ынтасы аз. Ақ нәсілді 
элиталар кара нәсілділер мен басқа азшылық топтарды эксплуатациялау 
аркылы материалдық жағынан ұтады; ақ нәсілді жұмысшылар да, өз қиын- 
дықтарына қарамастан, салыстырмалы түрде өздерінен жағдайы төмен 
адамдар тобы бар екенінен, психикалық тұрғыда болса да, үстемдік сезімі- 
не бөленеді.

• Нәсіл -  тұрақты немесе объективті шындык емес, бұл -  уакыт өте келе 
өзгеретін әлеуметтік құрылым. Мұндай әлеуметтік құрылымдар түзіле- 
ді, басқарылады, әдетте оларды жаңа әлеуметтік қүрылымдар ауыстыра- 
тын болса да, кейде тіпті жойылып кетеді. Бұл әлеуметтік құрылымдық 
бағдарлау америкалық заңда көрсетілген аисторизм (тарих, тарихи даму 
немесе салт-дәстүрге қатысты алаңдаушылықтың болмауын білдіреді. -  
Ауд.) жайындағы скептицизм және бейтараптык, объективтілік, түстік 
алалау және меритократия туралы заңды талаптармен байланысты. Яғни 
олар баскарылатын, кайта карауға болатын және мұндай әрекеттер кажет 
деп есептелетін болса, тіпті жойылатын әлеуметтік күрылымдар ретінде 
карастыруға болады.

• Дифференциалды нәсілшілдік -  «еңбек нарығы сүранысының өзгеруіне 
катысты әртүрлі уакытта әртүрлі азшылык топтарды нәсілге бөлушілік 
тәсілі» (Delgado and Stefancic, 2001:8). Осылайша, Америка Құрама Штат- 
тары күрылған кезеңнен бастап нәсілге бөлушілікке алдымен кара нәсілді- 
лер, уакыт өте келе баска азиялык топтар үшырады. Мысал ретінде, Екінші 
дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі жапондыктар, 2001 жылғы 11 кыркүйектен 
кейінгі мүсылмандар, соңғы жылдары заңды және заңсыз иммиграцияға 
байланысты алаңдаушылык туындатып отырған мексикалык-америка- 
лыктар туралы айтуға болады.

• Феминистік теориядағы сиякты (12-тарауды караңыз), киылысу 
(Р. Collins, 1990, 1998) және антиэссенциализм -  нәсілдік сыни теория- 
да негізгі идея. Осылайша, кара нәсілділерде (және баска азшылыктарда) 
«бірыңғай, оңай аныкталған, унитарлык бірегейлік» жок (Delgado and 
Stefancic, 2001:9). Олар да, барлык адамга тэн карама-кайшы жэне сэйкес 
бірегейлікте, ниеттестік пен шексіз күмарлыктың тоғысында өмір сүреді 
(Delgado and Stefancic, 2001:9), оларға: дін, әлеуметтік тап, жыныстык көз- 
қарас және саяси артыкшылыктар кіреді.

• Адамның түсіне, шыккан ортасы мен тәжірибелік біліміне үлкен мән бері- 
леді.

• Зұлымдык атаулыны түгел жоюды анағұрлым кең тұрғыда максат еткен 
нәсілдік сыни теория нәсілдік кысымның жойылуына бағытталған.
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Нәсіл және нәсіліиілдіктіц сыни теориялары (әрі қарай -  ННСТ) әлеуметтік 
әділетсіздіктермен күресу, әлеуметтік теңсіздіктерді азайту немесе жою және 
интерсекционалдыққа бағытталған күшке назар аудару түрғысынан алғанда, 
нәсілдік сыни теориямен біршама ұқсас. Дегенмен заңды белсенділікке не- 
гізделген нәсілдік сыни теорияға Караганда, ННСТ әлеуметтік ғылымдарға, 
оның ішінде әлеуметтануға әлдеқайда көбірек негізделгендіктен, маңызды 
айырмашылықтар да бар. Бүл айырмашылык ННСТ-ы нәсіл және нәсілшіл- 
дік, агенттік-құрылым, саяси экономика және жаһандану арасындағы карым- 
катынас сиякты алдыңғы катарлы мәселелерге катыстыруға кызмет етеді. Нә- 
сіл мен нәсілшілдікке катысты жаһандануға ұлтшылдык және этноұлтшыл- 
дык (Connor, 2007), трансұлтшылдык (Remennick, 2007), отаршылдык, неоко
лониализм (Go, 2007a), отарсыздандыру (Go, 2007b), империализм, империя 
және тағы баскалары кіреді. Осылайша, нәсілдік сыни теория Қүрама Штат- 
тарына және оның заңдарына бағдарланғанымен, ННСТ кеңірек, тіпті жаһан- 
дык фокуска ие (Goldberg and Essed, 2002:4). Сонымен катар ННСТ нәсілге 
катысты классикалык жэне казіргі заманғы теориялардан гөрі әлдекайда кең 
аукымды камтиды. Мысалы, Дардер және Торрес (Harder and Torres, 2004:23) 
Маркске тиесілі және «тарихи материалистік көзкарас» ретінде кабылданған 
саяси экономика бағытын нәсілге колданады. Дардер мен Торрес өз көзкарас- 
тарын кеңейте отырып, нәсілдік сыни теорияны саяси-экономикалык мәселе- 
лерді елемегені үшін сынайды.

Майкл Браун мен баскалар (2003) кеңірек теориялык көзкарасты үстана- 
ды. Олар нәсілдік теңсіздіктін әлеуметтік-тарихи жинакталуына баса назар 
аударатын нәсілге макрокұрылымдык және макромәдени көзкарас түрғысы- 
нан карайды. Ғалымдардың ойынша, актардың корлануы (accumulation) мен 
каралардың корланбауы (disaccumulation) коғамның кумулятивтік кұры- 
лымдыктеңсіздігіне әкелген (see also Omi and W inant, 2015, and Bonilla-Silva, 
2014, each discussed below) әлеуметтік күрылымдар мен институттардың кең 
аукымын назарда ұстайды. Олар заң кұрылымын ғана емес, сонымен катар 
нәсілдік стратификацияда еңбек нарыктарын, түрғын үй нарығын, мемлекет- 
тік саясатты және т.б. назарда ұстайды. Бұл күрылымдарда нәсілдік сәйкес- 
сіздіктер тарихи түрде калыптаскан және олар өмір сүруін жалғастырады. 
Осылайша, кара нәсілділер нәсілдік кемсітушілікпен бетпе-бет келіп, оның 
ауыртпалығын көтеруі тиіс болады. Сондыктан казіргі заманғы кұрылымдар 
мен институттардың жұмысы жеткіліксіз; осы деңгейлердегі кемсітушілік- 
тің мүрасына карсы түрып, түзетілуі керек. Олар өздері «реалистік талдау» 
деп атайтын талдауға бағыт алғанын айкын көрсетеді, индивидтерге және 
олардың мұрат-мүдделеріне баса назар аударады, осылайша үлкен кұры- 
лымдар мен институттарды елеусіз калдырады. Реалистік фокус жекелеген 
кате түсініктер мен кемсітушіліктерге катысты алаңдаушылыкка алып келеді 
(I. Law, 2007) және ак нәсілшілдіктің аякталғанын немесе азайғаны туралы 
корытынды жасауға мүмкіндік береді.

Гинье мен Торрес (2002) казіргі әлеуметтік өмірдегі нәсілдің мәнін си- 
паттай отырып, шахталардағы мәселелерді, соның ішінде адам өлімі мүмкін 
екенін көрсету үшін колданылатын шымшык (күс) пен нәсіл арасындағы үк- 
састыкты мысалға келтіреді. Қүрама Штаттардағы нәсіл шахтер шымшыкка 
үксайды, себебі онымен байланысты мәселелер ірі коғамдағы болуы мүмкін 
күрделі, кауіпті мәселелерге нұскайды. Гинье мен Торрес (2002:12) кара нә- 
сілділер жағдайын талдаумен шектелмейді, сонымен катар әртүрлі азшылык-
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КИМБЕРЛИ КРЕНШОУ
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

Кимберли Креншоу Огайо штатының Кантон қа- 
ласында 1959 жылы дүниеге келген. 1981 жылы 
«үкіметтік және африкалық зерттеулер» маман- 
дығы бойынша Корнелл университетінде оқып, 
бакалавр дәрежесін алды. 1984 жылы Гарвард 
университетінде юриспруденция докторы (JD) 
және 1985 жылы Висконсин университетінде заң 
ғылымдарының магистрі (LLM) дәрежелеріне ие 
болды. Ол -  жетекші қүқықтанушы және нәсіл- 
дік сыни теорияның негізін қалаушы қайраткер- 
лердің бірі. Креншоу сондай-ақ өзара байланыс 
теориясының дамуында негізгі рөл атқарып, «ин- 
терсекционалдық/intersectionality» терминін енгіз- 
ген (Crenshaw, 1989,1991,1997).

12-тарауда айтылғандай, интерсекционалдық/ 
intersectionality теориясы әлеуметтік қысымды нә-

қылы түсіну керек деп санайды. Атап айтқанда, Креншоу нәcfл!нe'^нeмeceTыГь!cll^^^^^^ 
дзу ж аса«н кеаде, қара түсті айаадердіь, (women of color) таж ірибеаерТм еГолаГа жасалган 

дглетсіздік наэардан тыс қалады. Perspective Magazine журналына берген сухбатында Креншох 
ингерсекционалдықЛтегаесбопаІІІу теориясыиың шыгу тарихын с и п а т п  й р ^

-Ол нәсілдік жэне гендерлік кеисітушіліхке қатыаы маселелерге заңның жауап беоу 
жолдарыи ,ус,ид,руде„ туь,„дадь,. Бул одига кездейсо.тык и е ^ с е  с о Т т ™ и „ , Т ы  
болды. Интерсекционалдық/intersectionality жай « н а  «егер сіз шегтетудін бірнеше

шықты. Әиелдер жарақаттанды делік, бірақ насіл жедел жэрдеіа мен гемдерлік ж е іл  
жардем келгенде, олар ось, ,иы лы аа жат,ан қара гүсті айеідерді хв р е Гж а н е  о Г ^
« ұл нэслдік дискриминация ма немесе жай гендерлік дискриіиинация ма -  оны аны^^

м ай"ьГ ;-::йдГ  -

(Crenshaw, cited in Thomas, 2004)

«^оршаған саяси және медиадискурсте жоғалды. Креншоудың айтуынша узак 

а й Т л д е р д ГкГм Х е ^ ^ ^ ^ ^ ^  °рнь,ндагы қудалауга назар аудартканымен, «кара насілді
in Adewlin 2 o Z  таж,ри6есін. гануга кемектескен жод (Crenshaw, cited

1986 жылдан бастап Кренш оу-Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің (UCLA) зан мекте-
^ңоқытушысы,ал  ̂995 жылданбері Колумбия университетізаңфакультетініңпрофессоры Сон

секционалАықжәнезаңтуралы көптеген мақалаларынданәсілдіксынитеооияныннөгізгімятімлр.
және^Томаспен ^оле («Нәсілдік сыни теориясы», 1995 жылы Готанда, Пиллер
П993 coau^hored Z h  н жаралайтын сөздер»^(1УУЗ, coauthored with Matsuda, Lawrence, and Delgado) еңбектерін жазған. ^
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Креншоу 1996 жылы Люк Чарльз Харриспен бірге Афроамерикалық саяси форумын (әрі қарай -  
ААСФ) құрды. Бұл пікірталас орталығының миссиясы -  «нәсілдік, гендерлік, таптық тоғысуды 
қамтитын нәсілдік әділеттілікке жүгінетін және қоғамда маргиналданған адамдарға кедергі 
келтіретін қиындықтарды әлсірететін құрылымдар мен стратегияларды дамыту» (http://www. 
aapf.org/ourmission/). Креншоудың ААСФ-дағы ірі жобаларының бірі -  Black Girls Matter («Қара 
нәсілді қыздар маңызды») баяндамасының жарыққа шығуына байланысты Sayhername («Оның 
атын ата») (Crenshaw, Осеп, Carranza, 2016) атты твиттерлік акциясы жарияланған. Cornell Alumni 
Magazine журналына берген сұхбатында: «Бұл жоба «жартылай Обама әкімшілігінің америкалық 
қара нәсілді балалар мен ерлердің кемсітушілікке, теңсіздікке және зорлық-зомбылыққа 
ұшырайтынына қатысты «Менің ағамның қорғаушысы» бастамасына жауап болды», -  деді (Drew, 
2016). Интерсекционалды перспективасына сәйкес, Креншоу «Менің ағамның қорғаушысы» 
қара нәсілді жас әйелдер мен қыздарға қатыаы кемсітуді, теңсіздікті және зорлық-зомбылықты 
елеп-ескермейтінін көрсетеді. Бұл туралы былай деп сипаттайды: «Біз президенттің назары жастар 
арасындағы нәсілдік теңсіздікке ауғанын мақұлдадық, алайда қыздардың бұдан тыс қалғанына 
қатты алаңдадық... Зерттеулеріміз бойынша, әлеуметтік маргиналды топтар, әсіресе қара нәсілді 
және латын-америкалық қыздар бірдей шарттарда өсіп, бірдей кедергілерге ушырап, бірдей 
тәсілдермен назардан тыс қалады» (Crenshaw, cited in Drew, 2016). Креншоу зерттеулерінің 
үлкен тармағы -  интерсекционалдық тұжырымдамасы -  академиялық топтардағы жетістіктеріне 
қарамастан, әлі де негізгі саяси және әлеуметтік тұрғыдан қабылдануы керек.

Креншоудың ең маңызды жазбаларының топтамасын On tntersectionality: Essential Writings 
(«Интерсекционалдық туралы: негізгі шығармалар») (2016) ішінен табуға болады.

тарды, тіпті кейбір ақ нәсілділерді де қамтыған «саяси нәсіл» кең түжырымда- 
масын дамытады (see also Bonilla-Silva, 2014). Дегенмен саяси нәсілдің саяси 
өлшемін көрсететін әлеуметтік өзгерістер қозғалыстарында жетекші рөл ат- 
қаратын адамдар -  әлі де кара түсті адамдар.

Патрисия Хилл Коллинз (12-тарауды қараңыз) нәсіл және нәсілшілдік 
сыни теориялардың мынадай ерекшеліктерін айқындайды.^

• ННСТ нәсіл мен нәсілшілдікті жай ғана зерттеп қоймайды; олар әлеу- 
меттік теңсіздіктермен күресуге және әлеуметтік әділеттілікті дамытуға 
тырысады.

• ННСТ барлық бинарлық қарама-қарсылықтардан бас тартып, бәрін 
қиылысатын объектілер түрғысынан қарастырады. Мүндай көзқарас көп 
қырлы зерттеу әдістерін қолдануды талап етеді.

• ННСТ -  мазмүнына сәйкес мультидисциплинарлық.

• ННСТ нәсіл мен нәсілшілдік және гендер, этникалық тиістілік, таптық, 
жыныстық және үлтаралық байланыстарды қарастыра отырып, интер- 
секционалдыққа негізделеді және оны дамытады.

ННСТ нәсіл мен нәсілшілдіктің материалистік (саяси-экономикалық) 
талдауларына, сондай-ақ нәсілшілдіктің жаһандану мәселесімен байла- 
ныстылық себебіне жиі мән береді.

Күн өткен сайын билік қүрылымдары үшін ННСТ-ың маңыздылығы 
артады. Америкалық әлеуметтік қамсыздандыру және қылмыстық сот
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жүйелерінің билігіне алаңдаушылық ұлттық мемлекеттер және ұлтшыл- 
дық, демократия, империя, транснационализм және империализм секіл- 
ді тақырыптарға кеңінен таралды.

Нәсіл мен нәсілшілдіктін сыни теорияларынан шығатын жалпы қорытын- 
ды, Корнелл Вест атап өткендей (1994), «нәсіл маңызы» тек құқықтық жүйе- 
де ғана емес, сондай-ақ қоғамның барлық құрылымдары мен институттарын- 
да да зор маңызға ие.

Нәсілдің қалыптасуы

Нәсіл мен нәсілшілдік сыни теориясынын аса маңызды мысалдарының бірі -  
Оми мен Уинанттың (2015) «нәсілдің қалыптасу» теориясы. Бұл теорияда 
Оми мен Уинант қазіргі кезеңдегі америкалық қоғамның болмысын сынады. 
Олар Американың постнәсілдік қоғам екені туралы кеңінен таралған пікірге 
қарамастан, «нәсіл мен нәсілшілдік америкалық өмірдің негізгі ұйымдасты- 
рушылық ерекшелігі болып қала береді» деген тұжырым жасады. Сонымен 
бірге, осы тарауда қамтылған басқа теорияшыларға қарағанда, нәсілдің әлеу- 
меттік тұрғыдан құралғанын түсіндіреді. Алғашында олар нэсілдің цалыпта- 
суы түсінігін енгізді. Оми мен Уинант «қалыптасу» сөзін қолданып, нәсіл -  
тарихтың ұзақ кезеңінде динамикалық, үнемі өзгеретін құрылым екенін атап 
көрсетеді.'® Шындығында, Оми мен Уинант теориясының мықты тарихи өл- 
шемі бар. Жүздеген жылдар бүрын пайда болтан нәсілдік үстемдік (және қар- 
сыласу) формалары қазіргі кезде тек нәсілдік үстемдікті ғана емес, әлеуметтік 
үстемдіктің барлық түрін қалыптастырады.

Сонымен қатар Оми мен Уинант үшін нәсіл -  негізгі категория. Яғни басқа 
да әлеуметтік құрылымдармен (тап пен гендер секілді) нәсілдің қиылысуы 
мүмкін болса да, ол өз түрғысынан да жеке зерттелуі керек. Мысалы, нәсіл 
таптық үстемдіктің экономикалык теориялары немесе этникалық айырмашы- 
лықтардың мәдени теориялары арқылы түсіндірілмейді (see Chapters 1 and 2 
of Racial Formation, 2015). Бұл мағынада нәсіл -  өз кезегінде түсіндірілуі тиіс 
нақты және «әлеуметтік үйымдастырудың іргелі ерекшелігі» (2015:х). Тұтас- 
тай алғанда, нәсілдің қалыптасу теориясы нәсілдің америкалық әлеуметтік 
үйымдасуына айтарлықтай ықпал ететін әлеуметтік нысан ретінде қалай қа- 
лыптасқанын зерттейді."

Бүл қалыптасудың пайда болуын және дамуын түсіндіру үшін Оми мен 
Уинант төрт түжырымдаманы енгізеді: нәсілге бөлушілік, нәсілдік жобалар, 
нәсілшілдік және нәсілдік саясат. Нәсілге бөлушілік және нәсілдік жобалар 
түжырымдамалары нәсілдің қалыптасу теориясы үшін ең маңыздысы, сон- 
дықтан соларға назар аударамыз. Біз colorblind racism (туске цатыссыз нәсіл- 
шілдік) түсінігін қарастыру арқылы нәсілшілдікті талқылаймыз.

Нәсілге бөлушілік

Адамдар (жеке немесе топтар) табиғатынан нәсілдерге бөлінбейді. Оларды 
қоғам нәсілге бөледі. Оми мен Уинант (2015:111) нәсілге бөлушілікті «қа- 
былданған фенотиптік айырмашылықтарға әлеуметтік және символикалық
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мән беру... процесі» деп анықтап, «осыдан бұрын жіктелмеген қарым-қаты- 
нас, әлеуметтік тәжірибе немесе топқа» деген осы терминдерді «таратады». 
Бұл анықтамадан нәсілге бөлушіліктің екі компоненттен тұратынын көреміз. 
Біріншіден, бұл адамның дене бітіміне мән-мағына берілетін п р о ц е с с .Дина- 
микалық процесс ретінде бұл мағына уақыт өте келе өзгереді. Мысалы, XIX 
ғасырда британдықтар ирландтарды ақ нәсілділерге жатпайды деп санады. 
Алайда Ирландияның қоныс аударушылары Америка Құрама Штаттарына 
көшкен кезде, кара құлдар мен байырғы солтүстік америкалықтармен қарым- 
қатынаста жаңа әлеуметтік позицияға ие болды. Екіншіден, уақыт өте келе 
нәсілдік категориялар бүрын нәсілге бөлушілікке үшырамаған субъектілерге 
мағына беру үшін кеңейтіліп отырады. Айырмашылықты анықтаудың әдісі 
ретінде нәсіл көптеген әлеуметтік қүбылыстарды сипаттау және түсіндіру 
үшін қолданылады. Мысалы, уақыт өте келе сексуалдық нәсіл түрғысынан 
кодталды.

Осылайша, нәсіл, басқа нәрселерден бүрын, айырмашылықты көрсетудің 
тарихқа тәуелді «үлгісі» (О т і and Winant, 2015:106). Оми мен Уинант осы 
үлгінің Д ІН ,  Ғ Ы Л Ы М  жэне саяси институттары арқылы дамуын карастырады. 
Америка Қүрама Штаттарында бүл үлгі -  еуропалықтар, Солтүстік Америка- 
ныц байырғы халықтары және африкалық қүлдар арасындағы отаршылдық 
процесі барысында пайда болды. Еуропалықтар отаршылдық зорлық-зомбы- 
лықты «еуропалықтарды «басқаларға» қарағанда толық қүқықты адамдар» 
деп түсіндіретін христиандық нарратив арқылы ақтады (2015:113). Кейінірек 
нәсілдік үстемдік «түрлер мәселесі» деп қарастырылған ғылыми сызбалар 
арқылы расталды (2015:115). Краниометрия (бас сүйегінің өлшемін өлшеу, 
Gould, [1981], 1996) сияқты техникалар қолданған, әлеуметтік дарвинистік 
теориялар нәсілдік айырмашылыққа байланысты топтарды анықтап, сарала- 
ды. Бүл нәсілдік жүйелер адамның физикалық қасиеттерін біріктіріп, оларды 
адамның маңызды және түпкілікті ерекшеліктері ретінде қарастырьш, «адам- 
дарды жинады»^3(Оті and Winant, 2015:12).

Нәсілге бөлінушіліктің ғылыми процесі өткеннен қалған сарқынпіақ емес. 
Оми мен Уинант нәсіл «айқындаушы биологиялык категория» деген идея- 
дан «арылу» қиын деп санайды (2015:117). Ғылыми білім әлеуметтік әсерге 
ұшырамайды дегенмен, нәсілдік идея гылыми білімді қалыптастыруды жал- 
ғастыруда. Мысалы, фармакогеномика саласы жекелеген адамдарга багыттал- 
ған, нақтырақ айтқанда, нақты нәсілдік топтардың мүшелеріне арналган дәрі- 
лік препараттарды дамытады (117; see also Fujimura, Duster, and Rajagopalan, 
2008). Мәселе бүл препараттардың дамуы әлі де табысқа жете алмауында гана 
емес, аталган гылымның нәсілдің әлеуметтік сипатын дүрыс түсінбеуінде. 
Оми мен Уинанттың айтуынпіа, нәсіл өзінің ашылу кезеңін күтетін генетика- 
лык код ішіндегі эссенция емес, керісінше, бүл -  қабылданған саналы айыр- 
машылықтарды символикалық санаттарға жүйелейтін әлеуметтік қүрылым. 
Нәсіл адамның биологиясында, сонда болуға міндеттелген кезде ғана бола 
алады. Шынында да, бүл нәсілге бөлінушілікті анықтаудың бір компонент!: 
нәсілдік санаттардың жаңа салаларға тарауы. Бүл жағдайда нәсіл генетика 
са.тасына таралады.^'*

Соңында, нәсіл саяси институттар арқылы қалыптасады. Америка Құра- 
ма Штаттарына сілтеме жасай отырып, Оми мен Уинант: «Мемлекет нәсілдік



632 III бөлім • Модерндік теориядан поамодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгіяер)

классификациялау арқылы адамның әлеуметтік мәртебесін, экономикалық 
мүмкіндіктерін, саяси құқықтарын және шын мәнінде оның жеке бірегейлігін 
анықтайды» (2015:121), АҚШ-тың халық санағы нәсілдердің қалыптасуын- 
да маңызды рөл атқарады. Ол 1970 жылдардан бастап нәсілдік санаттардың 
аса ықпалды жиынтығын анықтады; америкалық үндістер, байырғы аляска- 
лық, азиялықтар немесе Тынық мұхит аралдары тұрғындары, қара және ақ 
нәсілділер мен испан тілділер (2015:122). Бұл санаттардың дәлдігі мен логи- 
калық түрақтылығы үнемі талас тудырады. Сонымен қатар, Эмирбайер мен 
Десмонд (2009) атап өткендей, бұл санаттар уақыт пен орынға байланысты 
өзгеріп отырады. Санаттардың бұл түрлері және олар көрсететін айырмашы- 
лықтардың негізі табиғи немесе тұрақты емес. Дегенмен олар үкіметтің және 
үкіметтік емес саясаткерлердің, сондай-ақ жалпы америкалықтардың нәсіл- 
ді қалай түсінетініне ықпал етеді. Ең маңыздысы, олар «нәсіл -  әлеуметтік 
айырмашылықтың маңызды өлшемі» деген идеяны қолдайды.

Нәсілдік жобалар

Осы уақытқа дейін нәсілдің қалыптасу процесі -  біртекті процесс ретінде 
кеңінен талқыланды. Нәсілдік жобаның тұжырымдамасы нәсілдің қалыпта- 
суын нақты әлемге негіз деп түзетеді. Нәсілге бөлінушілік, Оми мен Уинант- 
тың пайымы бойынша, нақты «жобалар» ретінде қабылданады. Нәсілдік жо
балар құрылымдық және мәдени сипатта болады. Олар сондай-ақ әлеуметтік 
ресурстарды (құрылымды) бөліске салып, нәсілдің мағынасын (мәдениетін) 
анықтайды: «Нәсілдік жоба -  бір мезгілде нәсілдік бірегейліктер мен мағына- 
ларды түсіндіру, түсінік немесе интерпретация және нақты нәсілдік шеңбер 
айналасында ресурстарды (экономикалық, саяси, мәдени) үйымдастыру және 
тарату талпынысы» (2015:125).

Алдыңғы бөлімдерде нәсілдік жобаларға мысал келтірген болатынбыз. 
Мысалы, Оми мен Уинант «отаршылдық қазіргі заманғы нәсілдік жобанын 
алғашқы түрі болды» деп атап өткен. Отаршылдық африкалық жүмыс күшін 
пайдаланды және байырғы тұрғындардың жерін тартып алды (осылайша, 
отаршылдықтың нәсілдік жобасы ресурстарды құрылымдық бөлуде маңызды 
рөл атқарды). Ол сондай-ақ бұл әрекеттерді нәсілдік айырмашылықтардың 
иерархиясына шағымдану арқылы заңдастырды (осылайша, отаршылдық- 
тың нәсілдік жобасы білім жүйесінің құрылуына немесе түсініктер жүйесіне 
тәуелді болды). Сонымен қатар нәсілдік ғылыми теориялар Саид талқылаған 
ориентализмнін бір тармағы ретінде нәсілдік жоба болып дамиды (1978). Нә- 
сілдік жобалар үлкен немесе кіші болуы мүмкін. Олар макроэкономикалық 
деңгейде «нәсілдік саясатты қалыптастыру» арқылы жүмыс істей алады (О т і 
and Winant, 2015:125). Микроәлеуметтік деңгейде «жас [нәсілді] жаяу жүр- 
гіншіні «тоқтататын және қалталарын тінтетін» полиция қызметкері (Сор)» 
арқылы жүмыс істей алады (2015:125). Америка тарихындағы ақ супрематист 
(ақ нәсілдің басқа нәсілдерге Караганда үстем болуына сенетін идеология) 
жобалары сияқты, кейде осы жобалар бір-бірін қолдайды. Кейде бір-бірімен 
шиеленіске түсіп отырады. Мысалы, Black Lives M atter қозгалысы сияқты нә- 
сілшілдікке қарсы жобалар нәсілдік жобаларга қарсы тұрады. Жалпы алган- 
да, Оми мен Уинант қазіргі қогамның бейнесіне әртүрлі өлшем, колем және
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ниет тұрғысынан кең ауқымды нәсілдік жобалардан тұратын әлем ретінде си- 
паттама береді.

Түске қатыссыз нәсілшілдік

Нәсілшілдікке қарсы жобалардың дамуына қарамастан, әдетте америкалық 
нәсілдік жобалар нәсілшіл болып келеді. Яғни олар «нәсілдік мәні мен біре- 
гейлікке негізделген үстемдік құрылымдарын [кұрды] немесе [қайта жаңғырт- 
ты]» (О т і және Winant, 2015:128). Бұл -  даулы мәселе. Парасатты көзқарас 
бойынша, нәсілшілдік -  Американың өткен тарихы. Постазаматтық кұқық- 
тар дәуірі пострасистік, түске қатыссыз қоғам болуы тиіс, онда адамдар (негі- 
зінен) нәсілдік кемсітушілікке ұшырамайды. Шын мәнінде, Оми мен Уинант 
осыдан алыс еш нәрсе жоқ екенін айтады. Оларға «жаңа» нәсілшілдік неме
се «түске қатыссыз нәсілшілдік» деп аталатын үғымдарды зерттеғен Эдвард 
Бонилла-Силва (2014) да қосылады. Оми мен Уинанттың тілін пайдалану үшін 
түске қатыссыздық -  нәсілдік жоба саналады; ол үстемдік құрылымдарын қай- 
та жаңғыртады. Сондай-ақ марксист Антонио Грамшидің (8-тарауды қараңыз) 
идеяларына сүйене отырып, Оми мен Уинант түске қатыссыздық ғегемондық 
идеолоғия екенін айтады. Ол акылға қонымды көзқарасқа сүйену арқылы үстем- 
дік жасайды. Бүл жағдайда ақылға қонымды көзқарас: егер біз нәсілді елемейтін 
болсақ, олардың барлығы тең деп санасақ, онда біз нәсілшіл қоғам емеспіз.

Бір қарағанда, түске қатыссыздықтың неғізғі идеясы нәсілшілдікке қар- 
сы күрес болып көрінеді, Ол азаматтық құқықтар теңдіғі мен бостандықтар- 
ды үндестіреді: «Біз бәріміз бірдейміз»; «Терінің түсі маңызды емес». Түске 
қатыссыздық қоғамы адамның нәсілін елемейді, әсіресе үкіметтік деңгейде 
шешім қабылдауда нәсілдер ажыратылмайды. Дегенмен Бонилла-Силваның 
(2014) айтуынша, түске қатыссыздық идеологиясы нәсілшілдікті шын мәнін- 
де мәңғілікке сақтап қалады. Бонилла-Силва әдетте нәсілшілдік тым тар ма- 
ғынада анықталатынын айтады. Адамдардың көпшіліғі оны психолоғиялық 
тұрғыда жеке түлғалардың кемсітушілік және жеккөрушілік қатынасы ретін- 
де ойлайды. Керісінше, әлеуметтану түрғысынан нәсілшілдік -  қатынастар 
жиынтығынан ғана емес, бірақ ең бастысы, түрақты құрылымдық теңсіздік- 
терден түрады. Шындығында, 1960 жылдардан бастап, нәсілшілдікке қатыс- 
ты агрессиялы қатынас бәсеңдеді/^ бірақ қүрылымдық нәсілшілдік сақталды. 
Мысалы, қара нәсілді америкалықтар ақ нәсілді америкалықтарға карағанда 
әлі күнғе дейін жалақыны томен мөлшерде алады, емхана қызметінің тең- 
сіздіғінен зардап шеғеді, әлі күнғе дейін білім сапасы томен, ақ нәсілді аме- 
рикалықтарға қарағанда полицияның зорлық-зомбылығына жиі үшырайды 
және түрмеғе жабылу фактісі көп (for a full review of structural inequalities see 
Bonilla-Silva, 2014, Chapter 2).

Теңдік пен еркіндік туралы сөз болғанына қарамастан, түске қатыссыздық 
қүрылымдық нәсілшілдіктің сақталуына назар аудартады. Түске қатыссыздық 
түжырымдамасы неолиберализмнің парасатты кұндылықтарына (О т і and 
Winant, 2015) жүғінетіндіктен, қосымша мәнге ие болады. Неолиберализм -  
1970 жылдардан бастап Батыста (шын мәнінде бүкіл әлемде) қоғамдық өмірді 
үйымдастырған әлеуметтік және экономикалық жүйе. Ол индивидуализмді 
және еркін нарықты бағалайды. XX ғасырдың ортасында жоғарыда талқы-
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ланған құрылымдық теңсіздіктерді шешуде басты рөл атқарған әлеуметтік 
мемлекет үлгісінен ауытқиды. Осы кеңірек құндылықтармен үйлесетін түске 
қатыссыздық идеологиясына сәйкес, адамдар өздерінің тағдырына жауапты. 
Түске қатыссыз нәсілшіл адам құрылымдық күштерді қарастырудың орны- 
на, индивидтердің бақытсыздықтары үшін индивидтердің өздерін айыптай 
алады.

Ақыр соңында, түске қатыссыз нәсілшілдік қазіргі уақытта жеке іс-әре- 
кеттерге назар аударғанда, Бонилла-Силваның түске қатыссыз нәсілшілдік 
теориясы және Оми мен Уинанттың нәсілдің қалыптасу теориясы қазіргі за- 
манды өткенге шолу арқылы түсіндіреді. Қазіргі заманғы теңсіздіктер -  жеке 
шешімдердің нашарлығынан емес, керісінше, қазіргі заманның әлеуметтік 
қүрылымдарында сақталған нәсілдік үстемдік тарихының өнімі.

Нәсілдің жүйелік теориясы

Оми мен Уинант және Бонилла-Силва америкалық қоғамда нәсіл мен нәсіл- 
шілдіктің тарихи қүрылысын теориялық түрғыда қалыптастыру үшін қолда- 
нылатын нақты үғымдар жиынтығын ұсынады. Дегенмен Эмирбайер мен Дес
монд (2015) нәсілдің толық немесе жүйелі теориясын үсынбағанын айтады. 
Шын мәнінде, бүл -  нәсілдің бүгінге дейін барлық әлеуметтану зерттеулеріне 
айтылған сын. Олар нәсілдін жүйелі әлеуметтік теориясы ешқашан болмаға- 
нын айтады.*® Әрине, әлеуметтанушылар нәсілдің эмпирикалық материалға 
бай шолуларын үсынды. Сондай-ақ олар нәсілдің нақты мәселелерінің күр- 
делі теориялық талдауларын жасады, олардың кейбіреулері осы тарауда қа- 
растырылды. Алайда нәсілдік өмірдін көп қырлы сипатын және оған кіретін 
барлық саланы біріктіретін бірьщғай теория жоқ. Осы бөлімде біз Эмирбайер 
мен Десмондтың (2015) The Racial огг/ег(«Нәсілдік тәртіп») кітабынан нәсіл- 
дің жүйелік теориясын қарастырамыз. Жүйелік теория көптеген теориялық 
перспективаларды біріктіретін, талдаудың көптеғен деңгейлерінде жүмыс іс- 
тейтін аналитикалык санаттардың азды-көпті толық жиынтығын қамтамасыз 
етеді (Ritzer, 1980, 1981; see also Chapter 13). Қысқасы, бүл нәсілдік өмірдің 
бүкіл ауқымын қамтитын нәсілдік теорияны дамытуға бағытталған.

Постмодерн дәуірінде ( 17-тарауды қараңыз) жүйелі, әмбебап немесе үлкен 
теория түжырымдамасы теорияның абстракциясына үмтылысы үшін және ге- 
гемондық идеологиянын дамуына байланысты әділ сынға үшырады. Осы та- 
раудан көріп отырғанымыздай, бүл -  нәсілдік түрғыда аса манызды сын, онда 
еуропалық өркениет пен ғылыми прогресс туралы әйгілі әңгімелерді нәсілді 
халықтын үнін шығармау үшін және нәсілдік жобаларды ақтау үшін пайда- 
ланды. Дегенмен бұл мәселеде аса мүқият Эмирбайер мен Десмонд мүндай 
жобаның қүндылығы жоғары екенін айтады. Біріншіден, көптеген теориялық 
перспективаларды біріктіре отырып, жалпы тақырыптарды анықтауға және 
нәсілді зерттеуде «ортақ басты негіздерді» анықтауға болады (2015:19). Сон- 
дай-ақ нәсілге жүйелі көзқарас аналитикалык айырмашылықтардың көлемді 
жиынтығын жасауға мүмкіндік береді; бүл -  әлеуметтанушыларға эмпири- 
калық байқаулардың кең ауқымы мен идеяларын үйымдастыруға және бі- 
ріктіруге мүмкіндік беретін категориялар мен түсініктер жиынтығы. Мүндай 
көзқарас «кешенді түтастықты қарастырып, бірақ әрқайсысының өз уақыты
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болатынын айтады» (2015:20). Ақыр соңында, Эмирбайер мен Десмонд сияқ- 
ты, теорияның жүйелі құрылысы теорияшыға жаңа, қарастырылмаған сұрақ- 
тар қоюға мүмкіндік беретінін атап өткіміз келеді. Түтас сипаттауға үмтылған 
жүйелі теория зерттелмеген немесе толық зерттелмеген зерттеу салаларына 
назар аударуы мүмкін.

Қысқаша айтқанда, Эмирбайер мен Десмондтың нәсілдік теорияға көзқа- 
расы үш дәстүрге негізделген: Дюркгеймнің мәдени әлеуметтануы, америка- 
лық прагматизм және Пьер Бурдьенің еңбектері. Теориялық әсерден басқа, 
теорияның өзегі -  үш түрлі аналитикалық айырмашылықты қамтиды. Бі- 
ріншіден, Эмирбайер мен Десмонд нәсілдің щрылъшдык, талдауын үсынады, 
оның қүрамына әлеуметтік қүрылым, мәдени қүрылым және ұжымдық-эмо- 
циялы қүрылым кіреді. Екіншіден, олар агенттіктің нәсілдік тәртіпті қалып- 
тастырудағы рөлін талқылайды. Бұл агенттіктің үш түрін талқылауды қам- 
тиды: қайталанатын, проективті және тәжірибелік бағалау. Үшіншіден, олар 
нәсілдік тәртіптің накргы көріністерін қарастырады және нәсілдің үш көрініс 
аланын сипаттайды: күнделікті қарым-қатынас, ресми әлеуметтік институт- 
тар және интерстициалды кеністік. Сондай-ақ Эмирбайер мен Десмонд нәсіл- 
дің әлеуметтік психологиясын талқылайды, сонымен қатар теориядан туын- 
дайтын нәсілге негізделген әлеуметтік өзгерістерді бастау үшін практикалық 
шешімдерді сараптайды. Бұл шолуда біз, ең алдымен, екі аналитикалық санат- 
ка: қүрылымға және агенттікке назар аударамыз. Атап айтқанда, Эмирбайер 
мен Десмондтың -  Бурдьенін «өріс» түжырымдамасы (13-тарауды қараныз) 
туралы талқылауын басты назарға аламыз. Олардын теориясында өріс -  аса 
маңызды. Ол қүрылым және агенттік мәселелерін біріктіреді және олардың 
еңбегін талдау барысында үйлестіруші ретінде қолданылады.

Нәсілдік өрістің құрылымы

Эмирбайер мен Десмонд (2015:89) нәсіл -  биологиялық мән емес, өрістердің 
әсері: «Нәсілдер емес, нәсілдік бағыттар бар» дейді. Пьер Бурдьенің өріс үғы- 
мы -  қарым-қатынас түсінігі (13-тарауды қараңыз). Онда қатысушылардың 
қоғамдықөмірдің белгілі бір саласындағы өзара қарым-қатынас позициялары 
сипатталады. Осы позициялардың кейбіреулері басқаларға Караганда әлде- 
қайда күшті. Бұл билік әртүрлі капиталға иелік ету деңгейіне карай беріледі. 
Мысалы, өріс орнындагы позициялар экономикалык капиталдың, әлеуметтік 
капиталдың және символдык капиталдың әртүрлі деңгейлерімен аныкталуы 
мүмкін. Бурдье әртүрлі өрістерді талдады: өнер өрісі, күкык өрісі, гылым өрісі 
мен саясат өрісі. Бүған Эмирбайер мен Десмонд нәсілдік epic түжырымдама- 
сын косады.

Нәсілдік epic осы коғамдагы кептеген нәсілдік бірегейліктерді бейнелейді 
және олардың бір-бірімен кандай карым-катынаста түрғанын керсетеді. Нә- 
сілдік ерістегі езара карым-катынас аркылы нәсіл бірегейлік деңгейге кетері- 
леді (мысалы, бүрын талкылагандай, отарланган Мартиникада ак нәсілділер 
кара нәсілділерге карсы койылады, ал шығыстык әдебиетте Батысты Шығыс- 
ка карсы деп керсеткен). Эмирбайер мен Десмонд бүған нәсілдік капиталдын 
түжырымдамасын косады. Нәсілдік ерістегі билік капиталдың баска түрлері- 
мен калыптасканымен, нәсілдік капитал -  ерекше нәрсе. «Нәсілдік ерістер әр-
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түрлі капиталдар мен активтердің құрылымы тұрғысынан ұйымдастырылған, 
солардың ішіндегі ең бастысы -  нәсілдік капитал» (Emirbayer and Desmond, 
2015:88). Нәсілдік капиталы барлар нәсілдік өрісті анықтай алады. Амери- 
калық нәсіл өрісінде еуропаның ақ нәсілді халқы ең көп капиталға ие және 
осылайша Құрама Штаттарда нәсілге бөлінушілік адамдардың салыстырма- 
лы құндылығы мен еңбегін анықтай алады. Шын мәнінде, нәсілдік өріс басқа 
өрістерді ұйымдастыруға эсер ету мүмкіндігіне ие. Мысалы, Эмирбайер мен 
Десмонд нәсілдік өріс мәдениет өрісін қалай қалыптастыратынын сипаттай- 
ды: «Бұл ақ нәсілділерге тиесілі нәсілдік капитал қара нәсілділерге Караган
да жоғары немесе классикалық (яғни, негізінен, австрогермандық) музыканы 
джазға қарағанда жоғары өнер формасы ретінде қарастыруға мәжбүр етеді» 
(2015:88). Бурдьенің пайымдауынша, қоғам бір-бірімен өзара әрекеттесетін 
әртүрлі өрістердің айналасында шоғырланған. Осылайша, Эмирбайер мен 
Десмонд үшін нәсіл әртүрлі нәсілдік өрістер арқылы шоғырланады. Мысалы, 
сол өрістердің түрі мынадай: жаһандық нәсілдік өріс (Emirbayer and Desmond, 
2015:83), үлттық нәсілдік өрістер (2015:83), актар өрісі (2015:250), қаралар 
өрісі (2015:95), үнділік өріс (2015:111). Тағы да осы өрістердің әр мүшесіне 
қолжетімді түрлі позицияны, позицияларға сай билікті атауға болады. Олар 
Қүрама Штаттардағы қаралар өрісін талқылайды. Оның мүшелері осы өрісте 
саяси-экономикалық және, өздері атағандай, «қара капитал» иелену арқылы 
орналасады. Кондолиза Райс (Джордж Буш әкімшілігінің мемлекеттік хат- 
шысы), мысалы, «саяси немесе экономикалық капиталдың көп мөлшеріне 
ие, бірақ қара капиталдың аз көлеміне ие». Қара Пантера мүшелері немесе 
гангстер рэперлері «аз экономикалық немесе саяси капиталға ие, есесіне қара 
капиталдың үлкен көлеміне» иелік етеді (2015:95-96).

Эмирбайер мен Десмонд сондай-ақ мәдени және үжымдық-эмоциялы құ- 
рылымдар нәсілдік өрістерді қалай үйымдастыратынын талқылайды. Мәдени 
қүрылымдар -  қоғамдық өмірді үйымдастыратын «символикалық күштер мен 
биліктер» (2015:98). Бүлар — Оми мен Уинанттың (2015) өздерінің нәсілдің 
қалыптасу теориясының өзегіне айналган әлеуметтік мағыналық жүйелердің 
эквивалент!. Басқаша айтқанда, үжымдық-эмоциялық қүрылым түжырымда- 
масы салыстырмалы түрде жаңа. Көптеген нәсілдік теория танымдық/сим- 
волдық жіктеу жүйелерін талдауға бағытталған. Осылайша, ол нәсілге қатыс- 
ты сезімдердің әлеуметтік қүрылымын талдамаған. Дюркгеймнің әлеумет- 
тануына және Зигмунд Фрейдтің психоаналитикалық теориясына сүйенген 
Эмирбайер мен Десмонд «топ мүшелері эмоциялық сезімдерді, соның ішінде 
таңдану, қүр.меттеу, жек көру және ашу-ызаға толы қиялдарды бөліседі» дей- 
ді. Бұл ұжымдық эмоцияларда нәсілшілдікті тудыратын символдық/таным- 
дық жүйелерге тәуелсіз логика мен күш бар. Олар топтық ынтымақтастықтың 
негізін камтамасыз етеді (мысалы, нақты нәсілшіл топқа жату сезімі), бірақ 
сонымен қатар олар қатал нәсілдік кемсітушілікті қоздыруы мүмкін. Амери- 
калық нәсілдік өріс қүрылымында үстем полюстің басында түрган адамдар 
(ақтар) әсіресе өздерінің қауіпсіздігіне қатер төнген жагдайда «қауіпсіздікке 
және айрықша құқыққа» ие болады, сондай-ақ «үялу мен ашу-ыза» сезімдерін 
де көрсетеді (Emirbayer and Desmond, 2015:120). Үстемдік полюсінде қарама- 
қайшы, «үміт және үмітсіздік, оптимизм және апатия» сезімдері қамтылады 
(2015:121).
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Өрістегі құрылым және агенттік

Бурдье өзінің өріс тұжырымдамасына коса, құрылымдық-агенттік алшақ- 
тықты еңсеру жөніндегі еңбегімен де танымал (13-тарауды қараңыз). Өрістің 
құрылымы немесе ұйымдастырылуы шартты ғана емес, өзі де іс-әрекет арқы- 
лы қалыптасады. Өрістер адамның іс-әрекетінен құралады, сондықтан өріс 
адамдар оның негізгі қағидалары мен ережелеріне келісу-келіспеуіне тіке- 
лей тәуелді. Агенттер өрістің құрылымын қайта жаңғырта алады немесе олар 
өрісті ұйымдастыруға шағымдана алады. Бұл өзара қарым-қатынас деңгейін- 
де болуы мүмкін, мысалы, егер адам басқа біреудің нәсілшілдік түсініктемесін 
қүптаған кезде немесе қоғамдық қозғалыстар үкіметтің нәсілшіл саясатына 
қарсы шыққан кезде институттық деңгейде болуы мүмкін. Сонымен қатар 
агенттікке назар аудара отырып, Эмирбайер мен Десмонд (2009:336) нәсіл 
адамдарға жаратушынын берғен сыйы емес екенін айтады. Керісінше, кең та- 
раған нәсілдік санаттармен жұмыс істеу «акторлары нәсілдік классификация 
жүйелерін жасайды, көбейтеді және оларға карсы түрады». Шындығында, нә- 
сілдік біреғейлік -  күрделі күбылыс. Адамдар нәсілғе калай карайтыны және 
өздерінің белгілі бір нәсілге тиістіліғін аныктауы уакыт пен орынға байла- 
нысты өзғереді. Бүл түрғыда, Эмирбайер мен Десмонд агенттіктің үш түрін 
сипаттайды: тәжірибелік-бағалау ағенттіғі, итеративті (кайталанатын) ағент- 
тік және жобалык ағенттік.

Тәжірибелік-багалау агенттігінің түжырымдамасы әлеуметтік іс-әре- 
кеттің, накты нәсілдік өрістің неғізгі күрылымдары калыптаскан түсінікке 
тәуелді екеніне назар аударады. Олар нәсілдік өрістегі әрекеттерде нәсілдік 
ережелерді ешкашан колданбайды, керісінше, нәсілдік өрістегі айтылмаған 
ережелермен тосын және каркынды түрде келісуді жактайды. Адамдардың 
өріс ішіндегі позициялары ережелерғе сай әрекет етуіне тәуелді. «Жай сәлем- 
десу аркылы канша дүние айтылатынын елестетіңізші: ак нәсілді жүмысшы 
еркектердің дөрекі кол алысуы, барриодағы (аудан) жастардың кербез немесе 
сенімді кол алысуы, филиппиндік әжелердің жылдам және әдеттегідей сілкі- 
леп кол алысуы» (Emirbayer and Desmond, 2015:174).

Итерация өткенге негізделғен. Күнделікті өмірде және іс-шараларда әлеу- 
меттік акторлар нәсілдік тәртіпті кұрайтын дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды 
әдеттегідей кайта жанғыртады. Нәсілдік өрістің мүшелері әдеттеғідей әрекет 
еткенде өрісті күрайтын неғізғі нәсілдік «елесін» кабылдайды (Emirbayer and 
Desmond, 2015:132) «Нәсіл неліктен осыншама шынайы? Себебі барлығы 
оның бар болуы, анык болуы және әлеуметтік әрекеттерді онын айналасы- 
на бағыттау үшін инвестиция салады. Осындай ортак мүддеге байланысты, 
нәсілдік айырмашылык өрістің неғізгі заңына немесе nomos-ка (нормаларға) 
айналады және бұл, өз кезеғінде, салыстырмалы түрде оны автономды әлеу- 
меттік әлем ретінде калыптастыруға көмектеседі (доминанттарға колайлы 
жолмен екенін айтудың кажеті жок)» (2015:143).

Жобалык, агенттік болашакка бағдарланған. Бұл нәсілдік жобалар -  колда- 
ныстағы нәсілдік тәртіптін балама нүскалары туралы идеяларды басшылыкка 
алған әрекет формасы. Оми мен Уинант (2015) айткандай, жобалар нәсілдік 
тәртіпті колдай да, оған карсы шыға да алады. Қорғау стратеғиясын «басым 
нәсілдік акторлар» жүргізеді. Олардың максаты -  «өздеріне ең колайлы би- 
лік күрылымын сактау» (152). Эмирбайер мен Десмонд стратеғиянын осы



638 бөлім • Модерндік теориядан постмодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгілер)

үлгісінің мысалына кұлдық плантациялар жүйесін және америкалық қыл- 
мыстық сот төрелігі жүйесін жатқызады. Екі жүйе де экономика мен занның 
күші арқылы ақ нәсілділер үстемдігін сақтайтын күрылымдар қүрды. Айыр- 
машылығы — бүрмалаушы стратегия «өрістегі билік жүйесін, соның ішінде 
ойын ережелерін өзгертуге» бағытталған (Emirbayer and Desmond, 2015:152). 
Оған мысал ретінде, Мартин Лютер Кингтің әділ болашақ туралы арманын 
және Америка Қүрама Штаттарында афро-америкалықтар атынан Black Lives 
M atter (Қара нәсілділер өмірі маңызды) қозғалысы мен канадалық байырғы 
халықтар атынан Idle no more (әрекетсіздік) қозгалысынын стратегияларын 
атауға болады.

Бұл шолуда біз Эмирбайер мен Десмондтың нәсілдік теориясын ішінара 
сипаттай алдық. Ен бастысы, олардың нәсілдік тәртіптің нақты көріністерін 
немесе олардың әлеуметтік өзгерістерге қатысты ұсыныстарын жариялауға 
мүмкіндігіміз болмады. Дегенмен осы шолу оқырманға аталған жүмыстың ау- 
қымдылығы мен құндылығын сезінуге мүмкіндік береді деп үміттенеміз.

Оңтүстік теория және ж ергілікті халы қты ң қайта 
жаңғыруы

Осы тарауда нәсіл және отаршылдық теориялары мен Батыс теориялық көз- 
қарастарын негіздеп, оларды кеңейтудің кейбір әдістерін сипаттадық. Фа- 
нон -  Гегель, Сартр мен Маркстің еңбектеріне сүйенсе, Саид Фуконың түжы- 
рымдарын пайдаланады. Нәсіл мен нәсілшілдіктің сыни теориялары әртүрлі 
дереккөздерден бастау алады, солардың қатарына Грамши теориясы, феми- 
нистік теория және постструктурализм теориясы жатады. Ал Эмирбайер мен 
Десмонд Бурдьенің epic түжырымдамасын қолданады. Сонымен катар осы 
теориялардын көпшілігі Батыс теориялық дәстүрімен сәйкеспей, балама дәс- 
түрлерге негізделген білімді дамытуға үмтылады. Мысалы, Фанонға Негри- 
тюд қозғалысы шабыт берді. Бүл бөлімде байырғы білімге негізделген кейбір 
соңғы теориялар қарастырылады. Олар кейбір жағдайларда батыс-еуропалық 
идеяларды кеңейтеді. Тағы бірде оған қарсы шыға отырып, маңызды балама- 
лар ұсынады.

Оңтүстік теория

Рэйвин Коннелл -  гендерлік мәселелер (R.W. Connell, 1987) және ержүректік 
сипат (Raewyn Connell, 1995) бойынша өзінің теориялық еңбегімен танымал 
австралиялық әлеуметтанушы. Жақында ол өзінің Southern Theory («Оңтүстік 
теориясы») еңбегін (2007) жариялады, онда Оңтүстіктегі білімге негізделген 
әлеуметтану теориясына қатысты көзқарасын дамытуға тырысады. Солтүс- 
тік теориясы Еуропа мен Америкада дамыған теорияларды қамтиды (Батыс 
теориясы немесе метрополиялық теория деп те аталады), ал ^Оңтустік тео
риясы» жаһандык Оңтүстікте қалыптасқан теорияларға негізделген (сонымен 
катар шеткері және байырғы теориясы деп те аталып жүр). Мысалы, Коннелл 
Сахарадан онтүстіктегі Африка елдерінің, Иранның, Латын Америкасынын 
және Австралияның теорияларын талкылайды. Оның зерттеуінде әлеуметта-
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ну теориясы тарихи тұрғыдан Солтүстікте пайда болған. Бұл тұрғыда, Саид- 
тың ориентализм тұжырымдамасында суреттелгендей, оңтүстік қауымдастық- 
тар солтүстік түжырымдамалары арқылы түсіндіріледі және зерттеледі. Бұл 
шеткері аймақта қоғамдық теориялар болған емес және қазір де жоқ дегенді 
білдірмейді. Шынында да, Коннелл (2007:220) «барлық мәдениетте әлеуметті 
көрсететін жолдар бар» дейді. Керісінше, империялық/отаршылдық жобаның 
бір бөлігі ретінде, жергілікті халықтардың білімі қарапайым, иррационалды 
және артта қалған болып саналды. сОңтустік теориясы^ еңбегінің мақсаты -  
осы оңтүстік теорияларын сипаттау және сол арқылы «осы ойлау бағыттарын 
және метрополиялық теориялардың арасындағы байланыстарды, сондай-ақ 
қайшылықтарды дамыту» (2007:хіі). Ол әлеуметтану теориясының «демо- 
кратиялық және әртүрлі» планетарлық нүсқасын жасауға үміттенеді.

Коннелл Солтүстік теорияға сын айтса да, оның жүмысының негізі байыр- 
ғы білімдердің сипаттамасына және, атап айтқанда, олардың метрополияның 
білімдермен өзара әрекеттесу жолдарына арналған. Ол Солтүстікті сынаумен 
қатар, байырғы/жергілікті мәдениеттерге негізделген балама теориялық тү- 
жырымдамалар ұсынатын «оцтцстік теоритарды^ сипаттайды.

Мысалы, Коннелл ирандық теорияшылар әл-Афгани (1839-1997), Джа- 
лал Але-Ахмад (1923-1969) және Али Шариати (1933-1977) әзірлеген тео- 
рияларды талқылайды. Коннеллдің пікірінше, үшеуі де «империализмге қар- 
сы көзқарас үстанып, Батыс мәдениеті мен экономикасын сынап, исламның 
жаңаруына сеніммен қарап, бүл жаңғыру Иранда бастау алганына сенген» 
(2007:125). Але-Ахмад Иранға отаршылдықтың теріс әсерлерін сипаттау 
үшін Westoxification/Вестоксификация/Батыспен улану түсінігін енгізді. 
Бүл «империализм адамдарды жергілікті мәдениеттен алшақтатып, күнде- 
лікті өмірге импортталған машиналар арқылы үстемдік етеді» деген идеяны 
қамтиды. Але-Ахмад ислам дінін империализмге мәдени қарсылықтың көзі 
ретінде көреді. Әрі қарай қадам жасай отырып, Шариати «әлеуметтанулық 
қағидаларын діннің іштен табады» (Raewyn Connell, 2007:128). Яғни ислам 
империализмге қарсы болып қана қоймай, сонымен қатар әлеуметтік өмірдің 
балама теориясын үсынады. Бүған таптық теориялар және «басынан бастап 
әлеуметтік теңдікке және... барлық түрдегі билік қүрылымдарына қарсы [мін- 
деттеме]» жатады (2007:131). Көптеген Солтүстік теорияларынан айырма- 
шылығы -  қазіргі кез өткеннің қарапайым, діни сарқыншағына қарсы емес. 
Керісінше, дін, солтүстік әлеуметтану бағалаған ғылыми рационалдықты қоса 
алғанда, көптеген идеалдар мен үмтылыстардың негізін қалайтын мазмүнды 
мәдени ресурс ретінде қарастырылады.

Сондай-ақ Коннелл анық сыни емес теориялар мысалын келтіреді (барлық 
Оңтүстік теориялары Солтүстік теорияларын жанама сынайтын). Керісінше, 
олар оңтүстік білімдерін өздері жасайды. Мысалы, ол Үндістанның Subaltern 
Studies Group зерттеу тобының жүмысын сипаттайды. Бүл топ Солтүстік 
Америкаға өзінің абстрактілі постмодерндік және постколониалды теорияла- 
рымен байланысы болғаны үшін белгілі. Дегенмен Коннелл Subaltern Studies 
Group зерттеу тобы бастапқыда үндістандық әлеуметтік ғылымдағы «элита- 
лык тұрақсыздықты қалпына келтіруге» бағытталған «интеллектуалды көте- 
ріліс» болғанын айтады (Guha, Connell, 2007:166). Оның мақсаты «халықтың 
саясатын» (2007:167) сипаттау болды. Жергілікті саяси қозғалыстар өзінің

43-253



640 I бөлім Модерндік теориядан поамодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгілер)

ішінде қоғамның, биліктің және сананың теорияларын қамтиды; «Subaltern 
саясаты жергілікті өмір сүру салтынан туындады, осылайша жергілікті дін- 
дердің тілінде сана-сезімнің нақты түрлерін білдірді» (2007:168).

«Оцтустік теориясыныц» тағы бір мысалы -  Нигерия әлеуметтанушы- 
сы Акинсола Акивовоның жүмысы. Акивово «дәстүрлі Yoruba поэзиясы мен 
салттары бірегей африкалық әлеуметтік теория мен әлеуметтік онтологияны 
қамтиды» деп түжырымдайды. Ол осы дәстүрлі дереккөздерден әлеуметтану 
түжырымдамаларын әзірлеуге және оларды «әлемнің қалған бөлігіне» «экс- 
порттауға» тырьісты (Raewyn Connell, 2007:90). Коннелл (2007:91) Yoruba 
теориясының кейбір болжамдарын «қоғамдық өмірдің бірлігі -  индивид, ин
дивид қауымдастықсыз өмір сүре алмайды, өзін-өзі иеліктен шығару -  күнә 
және өзін-өзі кемелдендіру үшін, сондай-ақ ортақ игілік үшін шынайы әлеу- 
меттік адам... күнделікті жүмыс істейді және өзін ықыласпен қүрбан етеді...» 
деп қорытындылайды. Африкада және шетелде ғалымдар дәстүрлі поэзия- 
ға негізделген әлеуметтану теориясының маңыздылығын талқылағанымен 
(мысалы, Коннеллдің Дагомея философы Полин Хоттонджидің талқылауын 
қараңыз), Акивовоның талпынысы кәдімгі жазбаша мәтіндерден басқа мате- 
риалдарда негізделген теорияларды қарастыру қажеттігін көрсетеді.

Түтастай алғанда, Коннеллдің пайымдауынша, Оңтүстік теориясы Солтүс- 
тік теориясына бірқатар маңызды бағыттарымен қайшы келеді. Ең маңызды- 
сы, бұл оқулықта талқыланған теория тек теорияның түріне ғана қарсы тұра- 
ды. Ол сондай-ақ теорияшыларды әлеуметтік теорияларға негізделген әртүрлі 
ақпарат құралдарын қарастыруға шақырады. Солтүстікте әлеуметтік теория 
әдетте дерексіз және байланыспаған мәтіндермен ерекшеленеді, бірақ Коннелл 
күнделікті өмірден шығатын теориялардың мысалдарын үсынады: діни салт- 
жоралғылар мен оқиғалар, өнер және жергілікті саяси қозғалыстар. Әлеумет- 
Т1К теория көптеген мәдени формаларда көрінеді деген үғым Солтүстік теория- 
ның анықтамаларын шегіне дейін жетелейді. Әрине, Патрисия Хилл Коллинз 
(1990, 12-тарауды қараңыз) афроамерикалық әйелдердің әртүрлі мәдениеті- 
нен әлеуметтік білімнің жаңа түрлерін іздестірді. Теорияның мағынасын қайта 
түсіндіру маңызды. Батыстың ғылыми дәстүріндегідей, теориялар жалпылама 
және әмбебап болуы керек пе? Әлде Лианн Симпсон (2011) айтқандай, «біз 
істеп жатқан дүниелерді не үшін істеп жүргенімізге түсінік беретіндей» болуы 
керек пе (2011:39)? Егер соңғысының маңызы болса, онда теорияның өлшемі 
өз мәдениеті мен қоғамы белгілеген жағдайда ғүмыр кешіп жатқан адамның 
өмірш түсінумен байланысты. Бүл туралы көбірек білу үшін Солтүстік Амери- 
каның байырғы халқының қайта жаңғыру теориясына жүгінеміз.*^

Жергілікті халықтың қайта жаңғыруы

Бүл бөлімде Солтүстік Американың байырғы ғалымдарының соңғы еңбегіне 
назар аударамыз. Коннелл сипаттаған Оңтүстік теориялары сияқты, жергі- 
лікті халықты зерттейтін ғалымдар екіүшты көзқараста. Одра Симпсон мен 
Андреа Смит жергілікті халықтарды теориялық зерттеулерінің кіріспесінде 
былай деп жазады: «Теориялық жобалар зерттеу жүргізген аймақтардан өзі- 
нің болмысы жағынан «батыстық», мүлде жат болғандықтан, зияткерлік салт- 
дәстүрлерге ғылыми талдау жасау мүмкіндігін шектейді деген шағымдарды
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жиі естуге болады. Бұлар нәсілді анықтаудың түрін контекстеу және қолдау 
үшін пайдаланылған, осылайша бүрын да, осы күнге дейін де айқындалу үс- 
тінде». Алайда, Симпсон мен Смит көрсеткендей, солтүстік америкалық ба- 
йырғы халықтардан шыққан ғалымдар Батыс идеяларын түрлендіру арқылы 
қуатты сыни қүралдар жасай алды. Бүл процесте Батыс түжырымдамалары 
нығайып, әрі қарай дамыды.

Дене халқының*® ғалымы Глен Шон Колтард (2014) Фанон, Маркс, 
Тайайаке Альфред (2009а, 2009b) және дене халқының ақсақалдарының 
идеяларын қамтып, «мойындау саясатын» сынға алады. Қоныстанушылар 
жергілікті солтүстік америкалықтарға мәдени қысым көрсетіп, физикалық 
зорлық-зомбылыққа үшыратты; пандемия, жерді иесінен заңсыз тартып алу, 
жер аудару, мәдениет пен тілдің жойылуы, балаларды қауымдастықтардан 
шығарып, оларды мектеп-интернаттарға орналастыру. Батыс үкіметі осы жағ- 
дайды мойындау саясаты арқылы түзетуге талпынды. Бүл, мысалы, Батыс 
үкіметінің жергілікті халықтан кешірім сүрауынан, сондай-ақ шындық пен 
келісім орнату комиссиялары қүрылуынан көрінеді.

Гегель ұсынған мойындау түжырымдамасына негізделген (осы тараудағы 
Фанон талдауын, сондай-ақ Хоннет және Фрейзер, 8-тарауда қараңыз) теория 
«өркендеу үшін адам өзінің бірегей мәдениетінің өзгешелігін мойындауы керек» 
деген болжамға негізделеді (С. Taylor, 1994). Отарлаушылар жергілікті халықты 
еуропалык мәдениетті (мысалы, еуропалықтіл мен христиандықты) қабылдау- 
ға мәжбүрледі, ал өздері оларды мойындаудан бас тартты. Мойындау саясаты 
жергілікті халықтың тұтастығы мен әл-ауқаты олардың бірегей мәдени тәжіри- 
белері мойындалған жағдайда қалпына келетінін болжайды. Мәдени өркендеу -  
жергілікті халықтың қазіргі әлеуметтік теориясының маңызды қүрамдас бөлігі. 
Дегенмен бірнеше себептерге байланысты мойындау саясаты ақылға қонымсыз.

Біріншіден, Колтард (Coulthard, 2014) мойындау саясаты мәдениеттің 
шектеулі теориясына тән екенін айтады. Шынында да, қазіргі әлеуметтану 
сиякты, мойындау саясаты мәдениетті бірінші кезекте символдық және ког- 
нитивті форма ретінде көреді. Колтард осыған қарсы пікірінде дене халқының 
мәдениет тұжырымдамасына сүйенеді. Колтард үшін мәдениет -  символика- 
лык форма ғана емес, сонымен бірге идеялар мен материалдық тәжірибені 
қамтитын жалпы өмір салты.'®

«Өндіріс әдісі дегеніміз -  бүл үғымның кең түсінігінде -  «мәдениет» 
терминінің дене халқы түсінігіндегі үғымымен үштасқан және біздің 
дене халқының тұрып жатқан жерлерін иелігімізге алу мәселесі бойын- 
ша жүргізген келіссөздеріміздің кезінде қамтамасыз етуге тырысқан 
мәдени талаптарымыздың көрінісі болып табылатын өмір салты ретін- 
де екенін атап айтқым келеді. Қарапайым тілмен айтқанда, ... олардың 
өмір салтындағы бір-бірімен «шиеленісе» байланысқан әлеуметтік тү- 
тастығын сақтап қалу үшін біздің қойған талаптарымыз; яғни олардың 
біз үшін экономикалық, рухани, әлеуметтік және саяси тұрғыдан тиімді 
болып келетін индивидуалды дербестігіне, ұжымдықжауапкершілігіне, 
иерархиялық емес билігіне, жерге ортақ иелігіне, өзара көмекке әзірлі- 
гіне негізделген өмір салты».

(Coulthard, 2014:65)
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Басқаша айтқанда, мойындау саясаты өмір сүрудің жергілікті салтын қал- 
пына келтіруді және жаңғыртуды ұсынып отырған жоқ. Бұл жай ғана теория- 
лык қадағалау емес. Ең бастысы, Батыс үкіметіне отаршылдық үстемдік жү- 
йесін сақтауға мүмкіндік беретін қате түсінік/қате мойындау.

Бүл неліктен? Қоныстанған отарлаушылар жерді заңсыз иеленді. Жергі- 
лікті түрғындарды туған жерінен түгелдей аластаумен шектелмей, оны еуро- 
палық шарттармен бөліп (мысалы, резервациялар жасау арқылы), анықтады 
(Rifkin, 2014; A. Simpson, 2014). Жергілікті тұрғындарды жерден айыру еуро- 
палықтарды қоныстандыру мен капитализмнің дамуына жол ашты (әрі қарай 
да жалғасуда). Мүнда Колтард (2014) Маркстің қарапайым қорлану түжы- 
рымдамасын пайдаланып, жаңартады. Жоғарыда аталғандай, қарапайым жи- 
нақтау — ерте капитализмнің өсуі мен дамуы шикізат ресурстарын жинақтау 
үшін отарларға тәуелді болу идеясы. Колтардтың айтуынша, Маркстің қате- 
лігі -  қарапайым жинақтауды бүрынғы өткен заманға қолдануында. Колтард 
(2014:77) керісінше, «қарапайым жинақтау -  байырғы жергілікті халық пен 
мемлекет арасындағы қарым-қатынасты түзейтін процесс» деп түжырымдай- 
ды: «Қарапайым жинақтау енді байырғы қауымдастықтармен олардың бүкіл 
жерін және ресурстық базасын зорлықпен иемденуді қажет етпейді. Бірақ ол 
екеуі де эксплуатациялауға және капиталистік дамуға дайын түруын талап 
етеді». Осылайша, Колтард бірегейліктің мойындалуына баса назар аудару -  
қазіргі күнге жалғасқан байырғы халықтың жерін заңсыз иемдену мәселесі- 
нен қашқақтайтынын айтады.

Колтардтың сыны өте өткір. Ол қазіргі әлеуметтанушылар мен саясаткер- 
лер бағалайтын мойындау, татуласу және тіпті мәдениеттер алуандығы сияқты 
үгымдарды ұстану байырғы халықтарды отаршылдықтан босатпайтынын, ке- 
рісінше, үстемдік қатынастарын мәңгілікке қалдыруға тырысатынын жазады. 
Бүл, өз кезегінде, батыстық білімге негізделген теориялар, жергілікті халық- 
тардын мәселелеріне бейімделсе де, байырғы қарсылықтын қазіргі форма- 
ларын жеткілікті түрде сипаттай алмайды (L. Simpson, 2011). Осы мақсатта 
Колтардтың теориясы Тайайаке Альфред (Таіаіаке Alfred, 2009a, 2009b) және 
Лианн Симпсонның (Leann Simpson, 2011) жаңгыру түжырымдамасына не- 
гізделеді. Альфред өзінің Wasdse кітабын былай бастады:

«Біздің халқымыз үшін қайта жаңғырудың сәті келді. Бүл кітап -  он- 
квонве сияқты байырғы халықтың салт-дәстүрімен тыныстаған адам- 
дардың бізге арнап жасаған жолына саяхаты. Саяхат -  өмірімізді түбе- 
гейлі өзгертіп, мәдениетімізді жанғыртып, жіпсіз байлап түрған отар- 
шыл күштерғе қарсы түру арқылы қоғамды трансформациялаудың 
және өміріміздеғі мәнді өзғерістердің бастауы. Бүл -  біздің алдымыз- 
дағылардың күрес жолы; енді отаршылдықтың мүрасынан бас тартып, 
өзімізғе және халқымызға жаңа ақиқатты танитын кез келді».

(Alfred, 2009а:19)

Мүнда жаңғыру тек кана байырғы білім аркылы жүзеғе асатынын білдіре- 
ді. Бүл білім — саяси және мәдени. Саяси болуының себебі — ол байырғы ха- 
лыктың білімін отарсыздандыруға және Л. Симпсон (2011:32) коныстанушы-
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отаршылдық қоғамның «когнитивті империализм» деп атаған күшті жеңуге 
бағытталған. Мәдени болуы -  байырғы халықтың біліміне негізделген. Олар, 
Коннелл сипаттаған, кейбір Оңтүстік теориялар сияқты, «байырғы әлем- 
де болудың өмір жолдары мен әлемде болудың балама жолдарын» ескереді 
(L. Simpson, 2011:31-32). Әдетте мәдениеттің әралуандығымен байланыс- 
ты мәдени айырмашылықтарды ғана емес, саясаттын түрлерін (see also 
A. Simpson, 2014), философиялар мен әлеуметтік теорияларды қамтиды.

Dancing on Our Turtle’s Back («Тасбақамыздың үстіндегі би») атты еңбегін- 
де Лианн Симпсон (2011) байырғы халықтар білімі, оның ішінде Нишнаабег 
халықтарының^” әңгімелері, саясаты мен тәжірибелері бірегей әлеуметтік 
теориянын нақты түрін көрсетеді. Бұл -  табиғи әлемнің және басқа адам- 
дардын «жасырын тәртіппен»^*қалыптасқан «жақсы қарым-қатынасына» ба- 
сымдық беретін теория. Уақыт пен орыннан асып түсетін дерексіз идеяларға 
үмтылудың орнына, Нишнаабег теориясында қүбылмалылық пен өзгерістер- 
ге баса назар аударылады. Жергілікті жалпылай бағаланады, теорияның қа- 
лай қалыптасатыны мазмүнына қарағанда маңызды.

Біздің пікірімізше, Симпсон осы көзқарасты талқылап. Dancing on Our 
Turtle’s Back кітабында мысал келтіреді (L. Simpson, 2011). Ол өзін ғалым бо- 
лудан бөлек, тіл үйренуші ретінде таниды. Байырғы халықтың тілін білу жаң- 
ғыру үшін маңызды, себебі онда отарлаушы тілдерде табылмайтын өмір сүру 
және қарым-қатынас теориясы бар (мысалы, ағылшын тілі). Бірақ Симпсон 
осы жерде тілдің мазмүнын ғана емес, теорияға қатынасын суреттейтін жаңа 
сөздерді танып-біледі. Мүндай жаңа сөздер кездескенде мүғалімнен неме- 
се ақсақалдардан мағынасын сүрайды. Олар сөздің көптеген мағыналарын 
талқылайды.^2 Мүны «сөзді дүрыс қолдану үшін керек» дейді. Анишинаабе 
халқының ғалымы Венди Макунс Джениузден (2009) жаңа сөз үйрену бары- 
сын былай сипаттайды: «Бүл тұжырым маған эсер етті; бірақ бүл кісі біздің 
еліміздің солтүстік-батыс бөлігінен келгендіктен, онымен таныс емес едім, 
сондықтан тұжырымдаманы алдымен тіл мұғаліміне, сосын ақсақалға жет- 
кіздім. Егер түжырымдамалардың жергілікті жерде маңызы болмаса, оның 
мән-мағыналы болуы қиындау болатынын түсінгендіктен, осылай істедім. 
Сондай-ақ Мичи Саагиг Нишнаабег адамы ретінде, мен бұл тұжырымда- 
маны күнделікті қарым-қатынастар желісінен ғана түсініп, үйрене аламын 
деп ойладым» (L. Simpson, 2011:51-52). Сөздерге нақты анықтамалар жоқ. 
Сол сияқты, біз есте сақтайтын қатаң/қатып қалған теориялар жоқ деп айта 
аламыз. Оның орнына, сөздердің және идеялардың мағынасы оқушылардың 
нақты қауымдастықтарында пайда болады. Осылайша, Симпсон -  Ниш
наабег (Nishnaabeg) философиясына сүйене отырып, білім әрдайым жағдай- 
ға тәуелді екеніне баса назар аударады. Оны үнемі мүқият өңдеп, талқылап, 
қолданып отыру керек.

Симпсонның тәсіліне қатысты бірқатар маңызды қосымша түсінік бар. 
Олардың кейбіреулеріне назар аударамыз. Біріншіден, теориялар хикаяға 
негізделген. Тарихи хикаялар «біздің қоғамдастықтарда адам өміріне байла- 
нысты туып, ауыздан-ауызға көшеді» (L. Simpson, 2011:32). Дайан Миллион 
(2014:35) «хикая -  байырғы халықтың теориясы» дей отырып, оқиғалардың 
маңыздылығына баса назар аударады. Әлеуметтану сабақтарында ғана оқы- 
тылатын Батыс теориясынан айырмашылығы, Симпсон мен Миллионный
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теориялары күнделікті өмірге негізделген. Теория осы мағынада «әрқашан 
қолданбалы» (Million, 2014:33). Атап айтқанда, дәстүрлі дүниенің жаралуы 
туралы әңгімелер әлеуметтік өмірге арналған «онтологиялық контексті» қам- 
тамасыз етеді (L. Simpson, 2011:51). Олар адамдарды отаршылдыққа дейінгі 
байырғы өмірде басшылық еткен білім нысандарымен байланыстырады. Бүл 
мәлімет бағзыдан бері келе жатқанына қарамастан, олар өткен шақта қалып 
қоймайды, сонымен қатар қазіргі күннің нақты мәселелеріне қызмет етеді. 
Олар «қазіргі заманғы азаматтарымыздың әл-ауқатына қолдау көрсету үшін 
өткеннің мәдени және саяси жетістігін қайта пайдаланады» (51). Әңгімелер- 
дің ішіндегі «кодталған» түсінігі -  «қарым-қатынас, этика және жауапкерші- 
лік өз жаратылысымыздың тарихы» (2011:33) туралы идеялар. Шынында да, 
Симпсон бұл онтология қауымдастыққа негізделгеніне қарамастан, адамдар- 
дың тәуелсіздігі мен өзін-өзі тануы Нишнаабег ойының маңызды қүрамдас 
бөлігі екеніне назар аударады. Әңгімелер жеке сана мен ойларды көтермелей- 
ді: «Менің шындығым басқа біреудің шындығынан ерекшеленеді» және «әр- 
түрлілік пен айырмашылық үлкен біртүтастықтың кажетті бөліктері ретінде 
қарастырылады» (59).

Сондай-ақ Симпсон жердің әлеуметтік теориядағы маңызын атап өтеді. 
Бүрын Колтардтың Дене теориясы туралы зерттеуінде жердің өзекті мәселе 
екенін көрдік. Рэйвин Коннелл де (2007) Оңтүстік теорияларда жер ортақ 
тақырып екенін айтады. Симпсон былай дейді: «Нишнаабег ойлары жер
дей бастау алады, яғни жаратылыстың пайда болуын білдіреді. Нишнаабег 
өздерін табиғатпен үндестікте көруді үйренді» (Simpson, 2011:91), сондық- 
тан қоршаған ортаның өзгерісіне назар аударуды талап етеді. Симпсонның 
сөзінше, білім мен шығармашылық -  белсенділіктің «[жоғары] дәрежесі» 
(Simpson, 2011:92) немесе «жасырын тәртіп пен қарым-қатынас жасау» қа- 
білеті (Simpson, 2011:92) керек. Бұл көптеген әлеуметтану теорияларына 
(кейбір феминистік теориялардың «ешбір жерден шықпаған көзқарас» деп 
аталатын) ғана емес, сондай-ақ түтынушылық мәдениетті ұйымдастыруға да 
қарсы шығады:

«Заманауи империядағы қоғам -  жоцшылыщ мәдениеті, өйткені түты- 
нушылық мәдениеті өзін сақтап қалу үшін жоқтықты және сонымен 
бірге әлденені қалауды талап етеді. Адам қалауынсыз түтыну мәдениеті 
болмайды. Мойындау түрғысынан алғанда, заманауи қоғам бірінші ке- 
зекте (кітаптардан, компьютерлерден, өнерден) мән-магынаны іздейді, 
сөйтіп, байырғы мәдени процестерге үңіледі».

(Simpson, 2011:93)

Бұл байырғы халықтардың жаңғыруын қолдауға бағытталған балама жол 
әлеуметтік теория ретінде қарастырылғанымен, қазіргі адамдар үшін де ма- 
ңызды. Мысалы, тырнақшаға алынған үзіндідегі Симпсонның Нишнаабег 
теориясы түтынушылық, қоршаған орта философиясы, абстрактілік және қа- 
шықтан білім беру жүйелеріне сыни көзқараспен қарауды үсынады.
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Қорытынды
Тарихи тұрғыдан алғанда, нәсіл және отаршылдық теориялары әлеуметтану теориясының 
басты бағыты болмаса да, У.Э.Б. Дюбуа осы тақырыпты алгаш рст көтерді. Нәсілдің және 
отаршылдықтың барлық заманауи теорияшылары нәсілді әлеуметтік құрылым ретінде қа- 
растырады және заманауи нәсілдік тәртіп отаршылдықтан туындағанын дәлелдейді.

Отаршылдық пен нәсілшілдік қарым-қатынасын сипаттаған а.ағашқы теорияшылар- 
дың бірі -  Франц Фанон. Ол Black Skin, White M asks («Қара нәсіл, ақ бетперде») еңбегінде 
отаршылдықтың субъектілерге психопатологаялық әсерін суреттеді. Ал The Wretched o f  the 
Earth («Қарғысқа ұшыраған жер») туындысында ұлт-азаттық козғалыстардың дамуын және 
отаршылдықты жеңудегі зорлық-зомбылыктың рөлін сипаттау үшін марксистік теорияға 
сүйенді. Постколониалды теория Фанонның идеяларынан шабыт алды. Ол XX ғасырдың 
ортасындағы отарсыздандырудан кейін де отаршылдықтың күш құрылымдары калғанын, 
формасы гана өзгергенін мойындады. Атап айтқанда, постколониалды теорияшылар (яғнн 
мәдениет) нәсілдік ерекшелікті қалай колдау керек екенін көрсетті. Ең ықпалды постколо
ниалды теорияшылардың бірі -  Эдвард Саид. Ол: «Ориентализм академиялық пәні Батые 
мүддесіне қызмет етіп, Батыс пен Шығыс (Occident and Orient) арасындағы айырмашылық- 
тарды тудырды», -  деген болатын. Осы айырмашылықтар қазіргі уақытқа дейін екеуінің ара- 
сындағы қарым-қатынасты қалыптастыруда.

Нәсілдік сыни теориясы 1980 жылдары «Амернканың Азаматтық қозғалысының же- 
тістіктеріне қауіп төнді» деген түсініктен кейін пайда болды. Атап айтқанда, нәсілдік сыни 
теория заң нәсілдік теңсіздікті қалай қайта реттейтініне тоқталады. Әлеуметтануда тео- 
риялардың үқсас жиынтығы «Нәсіл мен нәсілшілдіктің сыни теориясы» (ННСТ) бөлімін- 
де сипатталған. Нәсілдік сыни теория секілді, ННСТ нәсілдік теңсіздік Америка Қүрама 
Штаттарында ғана емес, бүкіл Жер шарында бар екенін мойындайды. ННСТ заңды зерде- 
леуден бөлек, әлеуметтану теориясы мен агенттік-кұрылым, саяси экономика, жаһандану, 
үлттық мемлекет, отаршылдық және империализм сынды мәселелерді қамтиды. Нақтырақ 
айтканда, Оми мен Уинант әлеуметтік құрылымдық теория -  нәсілдің қалыптасу теория- 
сын әзірледі. Олар Құрама Штаттардағы нәсілдік категорияларды динамикалық, үзақ мер- 
зімді дамытуды сипаттайтын нәсілге бөлушілік және нәсілдік жобалар сиякты үғымдарды 
енғізеді. Сондай-ақ Эдвард Бонилла-Силвамен бірге қазіргі Америка Қүрама Штаттарында 
адамдар түсіне карай кемсіт>'шілікке үшырайтынын дәлелдеді. Жаңа нәсілшілдік түрі түске 
қатыссыз нәсілшілдік деген атауға ие. Жақында Эмирбайер меи Десмонд нәсілдің жүйелік 
теориясын әзірледі. Бұл теория нәсілдік тәртіптің бірнеше деңгейін сипаттау үіііін Пьер 
Бурдьенің өріс теориясына сүйенеді. Олар нәсілдің қүрылымдық және агенттік аспектілерін 
де қарастырған. Сопдай-ақ нәсіл және нәсілшілдік институттарда нақты тәжірибелермен қа- 
лай жүзеге асатынын сипаттайды.

Осы тараудың соңғы бөлімінде Батыс (немесе Солтүстік) әлеуметтану теориясына сын 
айтқан теорияларды талқыладық. Коннелл оңтүстік қоғам мен мәдениетке әлдеқашан ен- 
ген қоғамдық теориялар бар деп бекітеді. Ол Солтүстік теориясын ашық түрде сынайды, 
кейде онтүстік мәселелерін шешу үшін солтүстік идеяларға, ал кейде Солтүстік теориядан 
ерекшеленетін бірегей әлеуметтік өмір теорияларын шығару үшін оңтүстік білімге сүйене- 
ді. Мүның бір мысалы -  Солтүстік Америкадағы байырғы халық теориясы. Бүл теориялар 
алуандығыиа қарамастан, әдетте постколониалды дискурсқа негізделген мойындау сая- 
сатын сынайды. Олар сондай-ақ байырғы халықтардың білімдеріне негізделғен жаңгыру 
теориясын үсынады.
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2.

4.

Ескертпелер
Нәсіл және этникалық анықтамалар Эмирбайер мен Десмондтың «Нәсілдік үстемдік 
дегеніміз не?» деген мақаласынан алынған. Онда нәсілдік ғылымнан хабардар ететін 
негізгі түсініктер мүқият талқыланған. Нәсілдік және этникалык топтармен катар, 
үлтты және бес жалпылама кателікті немесе нәсілшілдік жайлы «жаңылысуларды» 
талқылайды.

1600 жылдардың ортасынан бастап 1900 жылдардың ортасына дейін барлық еуропа- 
лық ірі мемлекеттердің отарлары болды. 1800 және 1900 жылдары Англия мен Фран
ция әлемдегі ең ірі империяга айналып, көптеген елдерді отарлады. Олар: Таяу Шы- 
ғыс, Азия, Солтүстік Африка және Сахарадан Оңтүстік Африкаға дейін, Үндістан, Ка
риб теңізіндегі мемлекеттер, Латын Америкасы және Солтүстік Америка (MacQueen, 
2007). Кейбір ерекше француз отарлары Мартиника (ол бүгінгі күнге дейін француз- 
дардың меншігі -  бөлім), Алжир, Ливан, Вьетнам, Мали, Сенегал, Чад жэне Мадагас- 
карды камтиды.

Фанон идеяларыныц мацыздылыгын мойындайтынына карамастан, Лумба оныц білім 
алган орта тап отаршылдык субъектісінің тәжірибесін барлык отаршылдык субъекті- 
лерге жаткызатыны үшін сынга үшыраганын атап көрсетті (Loomba, 2015:150-151). 
Сондай-ак зерттеуде гендерлік талдау болмаганы үшін сынга алды.

Гегель мен Фанон еңбектерінде күлдыктыц эр түрі сипатталады. Атап айтканда, Фанон 
ӨЗІНІҢ мартиниктік ата-бабалары үшыраған нәсілдік күлдык туралы баяндайды. Гегель- 
ДІҢ кожайын-күл диалектикасы нәсілдік емес. Фанон үшін бүлар барлык айырмашылык- 
ты камтиды.

Алжирде білім алган, Фанонмен замандас элеуметтанушы Пьер Бурдье -  Фанон мен 
Сартр сиякты теорияшылардыц «схемалык» марксистік козкарасын сынга алды (Raewyn 
Connell, 2007:43). Ол «марксистік көзкарас айтарлыктай теңдестірілмеген немесе әлеу- 
меттану ғылымына сай келмейді» деп ойлады. (2007:43). Керісінше, Коннеллдің айтуын- 
ша, Бурдьенің максаты «Алжир күресін екі тараптан окытуға арналған фактілердің сал- 
кын молшерлемесін» камтамасыз ету болды (2007:43).

«Батыстык» сөзін мүкият пайдалану керек, себебі ол -  географиялык орналаскан жер 
ғана емес, шығыстану ғылымындағы идея. Қазіргі заманғы кей теорияшылар «Сол- 
түстік пен Оңтүстік арасындағы айырмашылык заманауи жаһандык теңсіздікті жаксы 
көрсетеді» деп болжайды (Raewyn Connell, 2007).

7. Баска ыкпалды ғалымдардың катарында марксист Антонио Грамши және гуманист 
Джамбаттиста Вико бар.

8. Таяу Шыгыс жэне Қиыр ІПыгыс сиякты санаттар да ориенталистік түсінік.

9. Келесі тізім Коллинздіц Мэриленд университетіндегі (Fall, 2005) магистранттарға ар- 
налған «Нэсіл жэне нэсілшілдіктің сыни теориялары» атты курсының оку жоспарынан 
алыиган.

6.

10, Оми мен Уинант үдайы long duree (узац м ерзічд і) терминіи пайдаланады. Терминді Ан- 
нал тарихи мектебінің мүшелері енгізген (Wallerstein, 8-тарауды караңыз) жэне элеу- 
меттік күрылымдардың үзак, баяу, тектоникалык дамуын жэне трансформациясын көр- 
сетуге арналған.
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11. Оми мен Уинант Racial Formation in the Univet States еңбегінде нәсіл қалыптасуының 
жаһандық ерекшеліктерін тура талкыламайды, бірак олар америкалық нәсілдің қалып- 
тасуы отаршылдықтан бастау алатынын жазады. The World is a Ghetto еңбегінде Уинант 
(2001) қазіргі жаһандық жүйе контексіндегі нәсілді талдайды.

12. Денеге мағына беретін, жыныс, гендер және қабілет сиякты басқа да жолдар бар. Нәсіл 
сияқты, бұлар әлеуметтік құрылымдар (жыныстың/гендердің әлеуметтік құрылымын 
талқылау 12-тарауда, сексуалдықтың әлеуметтік құрылымы 18-тарауда берілген).

13. Оми мен Уинанттың тағы бір сүйікті фразасы. Әлеуметтік кұрылым философы Ян Ха- 
кингтен алынған.

14. Ким Таллбэар (Kim Tallbear, 2013) генетика ғылымын байыргы бірегейлікті қалыптас- 
тыруға және байырғы әлеуметтік козғалыстардың қалыптасуына қалай колданғанын 
қараңыз.

15. Бірак жоғалып кеткен жоқ.

16. Балама көзқарас және осы талапқа қарсы көзқарасты қарастыру үшін әлеуметтануда 
нәсілдің жүйелік теориясы біраздан бері бар екенін дәлелдейтін Голаш-Бозаның еңбек- 
терін қараңыз (2016).

17. ^Оңтустік теорияны» одан әрі талқылау үшін 2013 жылғы *Саясат билігі және әлеу- 
меттік теориям симпозиумын караңыз. Талқылаушылардың катарында нәсілдік же- 
текші теорияшылар (Мустафа Эмирбайер, Патрисия Хилл Коллинз), постколониялық 
көзқарастағы (Рака Рей) және тарихи салыстырмалы бағытты ұстанатын әлеуметтану- 
шылар (Исаак Рид) бар.

18. Дене -  негізінен Солтүстік Канаданы мекендеген алғашқы ұлттар.

19. Бурдье (1977), Гидденс (1990) және Дороти Смит (1987) сияқты батыстық теорияшы
лар ақыл-ой мен дене, идеализм мен материализм арасындағы айырмашылықтарды ең- 
серуге тырысады. Алайда бұл теориялар батыстық білім дәстүрлеріне негізделген. Кол- 
тардтың теориясы осы байланысты дене ұлтының біліміне сүйеніп дәлелдейді. Ол осы 
бағытты мүлде басқаша сипаттайды.

20. Симпсон өзін Місһі Saagiig Nishnaabeg/Михи Саагииг Нишнаабег және Канададағы 
Онтариодағы Alderville First Nation/Альдервильдегі алғашқы ұлттардың ұрпағы ретін- 
де сипаттайды.

21. Жасырын тәртіп термині тіршілік әлемінің терең қатпарларына жатады; Симпсон оны 
байырғы қатынастарды сипаттау үшін пайдаланады, бірақбұл терминді кванттык физи- 
каны зерттеген Дэвид Боммен де (1980) қолданған.

22. Dancing on Our Turtle’s Back («Тасбақамыздың үстіндегі биде») Симпсон Нишнаабег 
сөздерін енгізеді. Оларга аныктама бермейді (кемінде нақты түрде емес), бірақ калай 
қолданылғанын көрсетеді. Сонымен бірге жаңа сөзді енгізгенде кімнен үйренгенін және 
осы сөз туралы сөйлескен түрлі адамдардың сипаттамаларын береді.

23. Анишанаабе көптеген байырғы халықтар қатарына жатады: Оджибве. Одава, Потавато- 
ми, Миссиссаугуа және Алгонкин, Анишанаабе аумағы немесе үлты Онтариодан Мин
несота, Висконсин және Манитобаға дейін созылады. Осы мәселе бойынша түсініктеме 
бергені үшін Лианн Симпсонға алғыс білдіреміз.



Жаһандану теориясы
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Бұл мәлімдеме мұқият тексеруді қажет етеді. Бір жағынан, Блау әлеуметтік 
бихевиоризмді күрделі әлеуметтік құрылымдарды шешу үшін дүрыс парадигма 
деп санамады. Екінші жағынан, ол әлеуметтік нақтылық парадигмасын жоққа 
шығарды, себебі ол «бірге жүретін әлеуметтік өзара әрекеттесу мен әлеуметтік 
анықма ірі көлемдегі үйымдарда тікелей кездеспейді» деп тұжырымдады. Осы- 
лайша, әлеуметтік мінез-құлық парадигмасынан бастап, Блау аса күрделі әлеу- 
меттік қүрылымдармен айналысатын өзінің әлеуметтік фактілер парадигмасын 
негіздеді.

Нормалар және қүндылықтар. Блаудың ойынша, күрделі әлеуметтік құры- 
лымдар арасында байланыстырушы механизмдер -  бүл қоғамда бар нормалар 
мен қүндылықтар (қүндылық консенсусы):

«Жалпы қоғам қабылдаган құндылықтар мен нормалар бүқаралық ақпа- 
рат күралдары арқылы әлеуметтік қарым-қатынасты байланыстыру қыз- 
метін атқарады. Олар жанама әлеуметтік айырбас мүмкіндігін тудырады, 
күрделі әлеуметтік қүрылымдардағы әлеуметтік интеграция және диф- 
ференциациялау процесін, оның ішіндегі әлеуметтік үйымдастыру мен 
қайта үйымдастыруды басқарады».

(Blau, 1964:255)

Баска механизмдер әлеуметтік қүрылымдар арасында делдал болды, деген- 
мен Блау қүндылықтар туралы пәтуаға назар аударды. Алдымен, әлеуметтік 
нормаларға қарай отырып, «олар тікелей айырбасты жанама айырбасқа ауыс- 
тырады» деп мәлімдеді. Топтың бір мүшесі топ нормасына сәйкес келеді және 
сол сәйкестік үшін қүптау алады, сәйкестік топтың сақталуына және түрақты- 
лығына үлес қосу арқылы жасырын қүптау алады. Басқаша айтқанда, топтық 
немесе үжымдық білім алу жеке тұлға арқылы айырбас қарым-қатынасына тү- 
седі. Оның мәні Хоманс айқындаған жеке түлғалар арасындағы айырбас жө- 
ніндегі қарапайым түсініктен ерекшеленеді. Блау жеке тұлғалар арасындағы 
айырбасты алмастыратын қоғам және жеке түлға арасындағы жанама айырбас- 
қа бірнеше мысалдар келтірді:

«Лауазымды түлғалар орта буын қызметкерлерінің жүмысына олардан 
алатын сыйақыларға айырбас ретінде көмектеспейді, бірақ бүл көмекті 
беру олардың ресми міндеті болып табылады және осы қызметтің орын- 
далғаны үшін олар компаниядан қаржылай сыйақы алады».

«Жанама айырбастың мысалы ретінде үйымдастырылған қайырымды- 
лық қызметін келтіруге болады. Бүрындары кедейлерге өзінің себетін 
алып келетін және олардан алгыс естіп, құрметке бөленетін жомарт би- 
кешке Караганда, қазіргі үйымдастырылған қайырымдылықта жеке до
нор мен қабылдаушының арасында тікелей байланыс та, айырбас та жоқ. 
Ауқатты кәсіпкерлер мен жоғаргы тап өкілдері қайырымдылык жарнала- 
рын содан қайыр көретін адамдардың алғысын алу үшін өткізбейді, оны 
әлеуметтік ортада кең таралған нормативті орындау үшін және өз қүрбы- 
ларының қошеметіне ие болу үшін жасайды».

(Blau, 1964:260)



650 бөяім • Модерндік теориядан постмодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгілер)

басты назар аударудан кенеттен бас тарту үрдісі бар және көптеген бағыттар 
бойынша жүріп жатқан трансүлттық процестерді ғана емес, сонымен қатар кез 
келген үлттың немесе әлемнің аймағынан белгілі бір дәрежеде автономды және 
тәуелсіз процестерді қарастыру үрдісі бар (Аппадураи жүмысының төмендегі 
талқылауын қараңыз),

Жаһандану мәдени экономикалық, саяси және институттық түрғыдан тал- 
дануы мүмкін. Талдаудың әрбір түрі үшін негізгі айырмашылық гомогенділік 
немесе гетерогенділік тұрғысынан көрінеді. Мәдениеттің жаһандануы шектен 
тыс жағдайда жалпы кодтар мен практиканың трансүлттық кеңеюі (гомогендік) 
немесе әртүрлі мәдени гибридтер (гетерогендік) жасау үшін көптеген жаһан- 
дық және жергілікті мәдени ресурстардың өзара әрекеттесетін процесі ретін- 
де қарастырылуы мүмкін. Гомогендікке бағытталған процесс көбінесе мәдени 
империализммен, белгілі бір мәдениеттің басқа да мәдениеттерге эсер етуімен 
байланысты. Мәдени империализмнің көптеген түрлеріне, соның ішінде аме- 
рикалық мәдениеттің, Батыстың немесе негізгі елдердің рөліне ерекше көңіл 
аударғандар бар (L. Crothers, 2010; de Grazia, 2005). Алайда Роланд Робертсон 
(1992, 2001) басқа адамдар арасында мэдени империализм терминін пайдалан- 
баса да, бұл идеяға қарсы шығады. Оның танымал глокализация тұжырымда- 
масы (төменде қараныз) жаһандық мәдениет пен жергілікті мәдениеттің өзара 
ықпалдасуы нәтижесінде пайда болатын бірегей глокалды (glocal) қүбылысты 
талдайды.

Экономикалық факторларға назар аударатын теорияшылар олардың әлем- 
дегі өсіп келе жатқан маңызы мен біртектілендіретін әсеріне назар аударады. 
Олар жаһандануды неолиберализмнің, капитализмнің және нарықтық эко- 
номиканың (Antonio, 2007) әлемнің көптеген өңірлерінде таралуы деп үғын- 
дырады. Мысалы, кейбіреулер жаһандануға және сауданың кеңеюіне баса на
зар аударды. Нобель сыйлығының лауреаты, экономист және Экономикалық 
кеңесшілер кеңесінің бүрынғы төрағасы Джозеф Стиглиц (2002) жаһандық 
экономикалық дағдарыстардың алдын алудың орнына, оны өршіткені үшін 
Дүниежүзілік банкке, ДСҮ-ға және әсіресе ХВҚ-ға қатты шүйлікті. Бұдан 
бөлек, Стиглиц ХВҚ-ны үлттық келіспеушіліктерді ескермейтін біртүтас, 
«барлығы үшін бір өлшем» деген біртектілік тәсілі үшін сынға алды. Әсіресе 
ХВҚ және жалпылама жаһандану бай мемлекеттердің, әсіресе Қүрама Штат- 
тардың (ХВҚ шешімдеріне қарсы вето қоюға құқылы) пайдасына жүмыс істеді, 
кедей елдер зиян шекті. Жаһанданудың нәтижесінде байлар мен кедейлер арасы 
бүрынғыдан да алшақтай түсті.

Экономикалық мәселелерге баса назар аударатындар біртектілікті ерекше 
атап өтуге тырысса да, кейбір дифференциация (гетерогенділік) кем дегенде 
әлемдік экономика шектерінде өмір сүруді жалғастыра береді деп танылды. 
Шынында да, Стиглиц ХВҚ және баска да жаһандық экономикалық үйымдар 
тарапынан сараланған саясат қажет деп тұжырымдайды. Экономикалық са- 
ладағы гетерогендіктіц баска формалары, мысалы, жергілікті мәдениеттерді 
тауарландыру және көптеген өнімдерді жергілікті қажеттіліктерге қарай икемді 
мамандандыру түрлерін қамтиды. Тұтастай алғанда, гетерогендікке баса назар 
аударатындар (Tomlinson, 1999) жаһандық пен жергілікті нарықтардың өзара 
әрекеттесуі -  жаһандық нарықтын талаптарын жергілікті нарықтың шынайы- 
лығымен біріктіретін бірегей «глокалды» ерекше нарықтың құрылуына әкеледі 
деп есептейді.
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Саяси институттық бағыттарда біртектілік немесе әртектілікті ерекше атап 
көрсетеді. Мысалы, осы салада біртектілеу перспективасымен жұмыс істей- 
тіндердің кейбірі ұлттық мемлекет үлгілерінің бүкіл дүние жүзіне таралуына 
және бүкіл әлем бойынша басқарудың үқсас формаларының пайда болуына, 
яғни, басқаша айтқанда, әлемдегі басқарудың бірыңғай үлгісінің өсуіне барын- 
ша назар аударады (Меуег, Воіі, and Ramirez, 1997). Кеңірек айтқанда, көпте- 
ген мекемелерде гомогенизацияның үлғаюы алаңдаушылық тудырады (Воіі and 
Lechner, 2005). Алда көретініміздей, кейбіреулер «трансұлттық институттар 
мен үйымдардың өсуі үлттық мемлекеттің және басқа да жергілікті, әлеумет- 
тік қүрылымдардың әлеует-ықпалын елеулі түрде азайтып, адамдардың өмірін 
өзгертуге мүмкіндік береді» дейді. Саяси саладағы гомогенизацияның ең тосын 
көзқарастарының бірі -  Бенджамин Барбердің (1995) «McWorld» туралы ойы 
немесе бүкіл әлем бойынша кеңінен таралған бірыңғай саяси’ бағдардың өсуі.

Бір қызығы, Барбер балама көзқарас ретінде, «джихад», яғни жергілікті, эт- 
никалық және реакциялық саяси күштердің (соның ішінде «шеттетілген мем- 
лекеттер») ұлтшылдықты күшейтуді және бүкіл әлемде саяси гетерогендіктің 
артуына әкелетін идеяны қалыптастырады. Мак әлем (McWorld) мен Джихад- 
тын жергілікті деңгейдегі өзара әрекеттесуі біріншісінің элементтерін (мысалы, 
жақтаушыларын тарту үшін интернетті пайдалану) және соңғысының (мысалы, 
дәстүрлі идеяларды және риториканы пайдалану) элементтерін біріктіретін бі- 
регей, глокалды саяси құрылымдар жасауға мүмкіндік береді.

Гомогенизация/гетерогенизация мәселесі жаһандану теориясының басым 
бөлігін қамтиды, бірақ оның жан-жақты, толық емес екені анық. Бүл жаһан- 
данудың негізгі теорияларының келесі талқылауында айқын көрінеді, Барбер 
гомогенизация, гетерогенизацияны әртүрлі жолдармен талдай отырып, жаһан- 
дану теорияларының бірқатар басқа қырларын да анықтайды. Бүл пікірталас 
төрт бөлімнен түрады. Біріншіден, осы кітапта кездесетін кейбір қазіргі ірі тео- 
рияшылардың (Гидденс, Бек және Бауман) жаһандану перспективаларын қа- 
растырамыз. Содан кейін теориялық, жаһанданудың жоғарыда аталған ауқымды 
үш категориясына жүгінеміз: мәдени, экономикалық және саяси/институттық.

Жаһандануды зерттеген негізгі заманауи теорияшылар

Энтони Гидденс: Жаһанданудаты «Тұрлаусыз әлем»

Гидденстің (2000) жаһандану туралы пікірлері оның модернизмнің қуатты 
күш (juggernaut) туралы ой-пікірімен үштасып жатыр (14-тарауды қараңыз). 
Гидденс сондай-ақ жаһандану мен тәуекел арасындағы тығыз байланысқа, 
әсіресе колдан жасалған тәуекелдің өсуіне мән береді. Жаһанданудың қүбыл- 
малы әлемінің басым бөлігі біздің бақылауымыздан тыс, бірақ Гидденс пес- 
симистік көзқарасқа мүлдем бой алдырмайды. Біз қүбылмалы әлем тудырған 
мәселелерді шектей аламыз, бірақ оны ешқашан толық бақылай алмаймыз. 
Ол демократияға, әсіресе Еуропалық одақ сияқты халықаралық және трансүлт- 
тық демократиялық формаларға үміт артады.

Гидденс -  жаһанданудағы жалпы Батыстың және АҚШ-тың ерекше рөлі- 
не назар аударатындардың бірі. Сонымен қатар жаһанданудын екіжақты про
цесс екенін және оның Америка мен Батысқа қатты эсер ететінін мойындайды.
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Сондай-ақ ол Батыстан тыс (мысалы, Қытай, Үндістан) елдерде жаһанданудың 
уақыт өткен сайын үлкен рөлге ие болып, анағұрлым орталықсыздандырылып 
жатқанын растайды. Жаһанданудың жергілікті мәдениетті бұзып, оларды қайта 
жандандыруға қызмет ететінін мойындайды. Және ол жаһандану «жүруге қо- 
лайсыз жолдарды қысқартып», басып өтетін аумақтарға жаңаша қарауға мүм- 
кіндік береді деген иниовациялық ойды үсынады. Ол Францияға дейін жалға- 
сатын Испанияның солтүстігіндегі Барселона төңірегіндегі аумақты мысалға 
келтіреді.

Бүгінгі күнде жаһандық деңгейде орын алып отырған негізгі конфликтілер 
фундаментализм мен космополитизм арасында. Нәтижесінде Гидденс «жаһан 
дык космополитикалық қоғам» пайда болатынын айтады. Алайда тіпті оған 
қарсы шыққан негізгі күш -  фундаментализм де -  жаһанданудын өнімі. Соны- 
мен қатар ол өз мақсаттарына жету үшін жаһандық күштерді (мысалы, бүқара- 
лық ақпарат құралдарын) пайдаланады. Фундаментализм әртүрлі діни, этни- 
калық, үлтшылдық, саяси сипаттағы формаларды қабылдай алады, бірақ, Гид- 
денстің пайымдауынша, қандай формада болуына қарамастан, фундаментализм 
космополитизмге қарама-қайшы әрі зорлық-зомбылықпен байланысты болған- 
дықтан, әрқашан қиындық туғызады (Хантингтон еңбегін талдауды қараңыз).

Ульрих Бек: Жаһандану саясаты және космополитизм

Біз осы мәселе жөнінде Бектің (2000) пікірінің мәніне онын глобализм мен жа- 
һандық арасындағы айырмашылықты талқылауы арқылы жетеміз. Глобализм -  
дүние жүзіндегі экономиканың үстемдігі, сондай-ақ капиталистік әлемдік на- 
рықтың гегемониясы мен онын негізін қалайтын неолибералды идеологияның 
пайда болуына куә болып отырғанымыз туралы көзқарас. Бектін пікірінше, бұл 
көзқарас бір себептік және бір бағытта ойлауды қамтиды. Әлемдік дамудың көп 
өлшемділігі -  экология, саясат, мәдениет және азаматтық қоғам -  тек бір эконо- 
микалық өлшемге қате түсірілген. Бүл қате экономикалық өлшемнің әлемдік на- 
рыққа тәуелділігі үнемі бір бағытта артып келеді. Әрине, Бек әлемді әлдеқайда 
көгі өлшемді және көп бағытты терминдермен талдайды. Бұған коса, капиталистік 
әлемдік нарыққа қатысты мәселелерге, соның ішінде еркін саудаға кедергі келті- 
ретін әртүрлі кедергілер бар екеніне және осы әлемдік нарықта жеңімпаздар ғана 
емес, сонымен қатар үтылғандар да бар екеніне аса ықтият қарайды.

Бек глобализмге қатысты көзқарасты сынға алса да, жаһандыц идеясы- 
нан үлкен қүндылық көреді, бұл жабық кеністіктер әсіресе күннен-күнге 
бүлдыр сағымға айналып бара жатқан үлттармен байланысты. Олар әртүр- 
лі дәрежедегі билікке ие трансұлттық субъектілер қатысатын жаһанданудың 
салдарынан жүтылып барады. Бүл трансұлттық процестер жай экономика ғана 
емес, сонымен қатар экология, мәдениет, саясат және азаматтық қоғамды қамти- 
ды. Мүндай процестер ұлттық шекаралардан өтеді. Енді ештеңе жергілікті жер- 
мен шектелмейді. 14-тарауда талқыланғандай, жергілікті деңгейдегі жетістіктер 
мен апаттар, сонын ішінде тәуекелдер (Beck, 2007) бүкіл әлемге эсер етеді.

Трансұлттық процестер бүрыннан болған; соған қарамастан, жаһандану кем 
дегенде үш себепке байланысты жана болып саналады. Біріншіден, оның геогра- 
фиялық кеңістіктегі әсері бұрынғыға Караганда әлдеқайда ауқымды. Екінші- 
ден, оның уақытқа әсері әлдеқайда түрақты; ол бір уақыттан екіншісіне әсерін
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жалғастырады. Үшіншіден, әртүрлі элементтермен, оның ішінде трансұлттық 
қатынастармен және желілермен байланысы бар. Бек сонымен бірге трансұлт- 
тык процестің бұрынғы көріністерімен салыстырғанда жаһандықтың басқа да 
көптеген ерекшеліктерін атап көрсетеді:

1. Үлттық шекаралар арасындағы өзара әрекет пен күнделікті өмір қарым- 
қатынасы терең қамтылған.

2. Бұқаралық ақпарат құралдары, тұтыну және туризм сияқты салалар осын- 
дай трансұлттық қатынас тұрғысында өрістейді.

3. Қоғамдастық, еңбек және капитал әлдеқайда орынсыз.

4. Жаһандық экологиялық апаттардың алдын алу және олармен күресу үшін 
қабылданатын шараларды бірлесе шешу жауапкершілігі артып келеді.

5. Біздің трансмәдени өміріміздің өзгелерді қабылдау аясы кеңейіп келеді.

6. Жаһандық мәдениет индустриялары бүрын-соңды болмаған деңгейде та- 
ралады.

7. Трансұлттық келісімдердің, акторлар мен институттардың саны артып, 
ықпалы күшеюде.

Бүл Бектің (14-тарауды қараңыз) модерн жайлы ойларын қайта талқылауға 
алып келеді және жаһандық пен оны қайта қалпына келтіру мүмкін емесін қазір- 
гі уақытта «екінші модерн» деп аталатын құбылыспен байланыстырады. Алай- 
да, ең алдымен, бүл «бірінші модернде» жүрген халықтардың билігі мен ұлттық 
шекараларының күшінің әлсіздігімен ерекшеленеді. Біздің жабык ұлттық мем- 
лекеттерде өмір сүріп жатқанымыз «бірінші модерннің» басты алғышарты бо- 
лып саналады. (Бек бүл үғымнан қоғамның «контейнерлік теориясы» ретінде 
бас тартады). Осылайша, жаһандық және екінші модерннің мемлекет иеліғінен 
шығарылуы, Бек үміттенғендей, трансұлттық үйымдардың және, мүмкін, транс- 
үлттық мемлекеттің де өркендеуін білдіреді.

Бектің таяу жылдардағы жүмысының көп бөлігі, соның ішінде оның жаһан- 
дану туралы ой-пікірлері, кеңістікте бекітілғен үлттың дәстүрлі әлеуметтану 
көзқарасын жылжымалы трансұлттық фокуспен ауыстыруға тырысатын кос
мополитизм идеясымен байланысты (Beck and Grande, 2010; Beck and Sznaider, 
2005, 2006), Түтастай алғанда, ой мен іс-әрекеттерғе деғен жерғілікті шектеу- 
лердің басымдығына тікелей қатысты. Осылайша, жаһандану дәуірінде адамдар 
бір жерде түрақтап қалмайды (мысалы, Қүрама Штаттар), оның орнына бір уа- 
қытта «түрлі қалалар, аумақтар, этникалық топтар, иерархиялар, ұлттар, діндер 
де және т.б. анықталады (Beck and Sznaider, 2005:159). Бұл, мысалы, ұлтқа не- 
ғізделғен перспективалармен байланысты дәстүрлі ойлаудан ауытқуды көздей- 
ді, тіпті одан да асып, ғибридті әлемнің «осы және басқа» мағынасында болуын 
көздейді. Әлбетте, мүндай космополиттік көзқарас жаһанданудан туындайды 
және онымен тығыз байланысты.

Бек Power in the Global Age («Жаһандық дәуірдеғі билік») (2005b: xi-xii)
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еңбегінде космополитикалық бағдарлау «нәтижесі толығымен жарияланатын 
мета-ойынмен байланысты» әлемдік саясаттағы ұлттық және халықаралық қа- 
тынастардан тысқары болуы тиіс деп ұйғарады. «Бұл -  тек «ұлттық» және «ха- 
лықаралық» салалар арасындағы ғана емес, сондай-ақ жаһандық кәсіпкерлік пен 
мемлекет арасындағы, трансұлттық азаматтық қоғам қозғалыстарымен, ұлтүсті- 
лік ұйымдармен және ұлттык деңгейдегі үкіметтер мен қоғамдар арасындағы ше- 
каралар, негізгі ережелер мен айырмашылықтар қайта қарастырылатын ойын». 
Дәл осы шындық бүл мета-ойынды жақсы түсініп, оны жеңе білуге қабілетті, 
үлттықтан космополитикалық түрғыдағы көзқарасқа өзгертуді талап етеді.

Зигмунт Бауман: Жаһанданудың салдары

Бауман (1998) жаһандануды «кеңістік соғысы» деп бағалады. Оның пікірінше, 
бүгінгі әлемдегі әлеуметтік стратификацияның ең маңызды және айқындаушы 
факторы -  мобильдік. Осылайша, кеңістік соғысының жеңімпаздары -  мобиль- 
ді, бүкіл әлем бойынша еркін қозғалып, өздері үшін мағыналы тірлік жасай ала- 
тын адамдар. Олар кеңістікте еркін болады және бір жерге «қоныстануы» керек 
болған жағдайда, кеңістік соғысында жеңілгендерден қорғайтын қабырғамен 
қоршалып, қауіпсіз кеңістікте оқшауланады. Жеңілгендер мобильдіктен жүрдай 
болып, ешқандай мән-мағынасы жоқ аумақтарға шеттетіледі. Осылайша, элита 
өздерінің мобильдік мүмкіндіктерімен мастанса, ал қалғандары өз үйінде түрме- 
ге қамалғандай сезінеді, сол жерден көшіп кетуге де мүмкіндіктері жоқ. Сөйтіп, 
олар еркін қозғала алатын элитаға қызғанышпен қарап, іштерінен ызалана тү- 
седі. Ақырында, аумақтар кеңістік согысының жеңілгендері мен жеңімпаздары 
арасындағы қақтығыстың қан майданына айналады.

Жеңімпаздар кеңістікте емес, уақытта өмір сүреді деп айтуға болады; олар әр 
кеңістікті бірден болмаса да, тез арада айнала алады. Ал жеңілгендерді, керісін- 
ше, кеңістікте өмір сүреді деп қарастыруға болады. Бүл кеңістік олардың бақы- 
лауынан тыс, ауыр, шымыр, төзімді, үсталмайтын, уақытты тоқтата алатын қабі- 
леті бар. Дегенмен кейбір мобильді адамдарды ажырату маңызды. Туристер -  өз 
қалауы бойынша ел-жер аралайтындар. Олар бір нәрсеге қызығады, оны тар- 
тымды деп ойлап, соған қарай бет түзейді. Кезбелер -  туған жерін, үйін неше 
түрлі себептермен адам төзгісіз, колайсыз деп санағандықтан, көшіп жүретін 
адамдар. Жаһанданудың алға тартатын жағымды қыры туристермен байланыс
ты, ал жағымсыз түсы көптеғен адам кезбелерғе айналады. Алайда адамдардың 
көпшіліғі осы екі шектің арасында өмір сүреді. Олар қазір қай жерде түрғанын 
білмейді, бірақ қайда болса да, олар ертең тура сол бір жерде болатынына толық 
сенімді емес. Осылайша, жаһандану көбімізді алавдатады.

Деғенмен жаһанданудың жеңімпаздары болып көрінетін туристердің де өз 
мәселелері бар. Біріншіден, баяулаудың мүмкін еместігінен туындайтын қиын- 
дық бар; әрқашан қозғалыста және жоғары жылдамдықта жүру қиын. Екінші- 
ден, мобильдік тандаудың үздіксіз жолын білдіреді және әрбір таңдауда онымен 
байланысты белғісіздік бар. Үшіншіден, әр таңдау әртүрлі тәуекелдер мен қауіп- 
қатерлерге толы. Шексіз мобильдік және үнемі таңдау, ақыр соңыида, ауыртпа- 
лық, машақат туғызады.

Айта кету керек, Бауман XXI ғасырдың басында жазылған көптеғен кітап- 
тарында (for example, Bauman, 2005) «ағымдық» идеясын қолданады. Әрине, 
ғаламдық кеңістік барлық түрлердің сансыз «ағындары» арқылы сипатталатын
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ағымды әлемге айналады. Нәтижесінде жаһандық әлем өз формасын әрдайым 
өзгертіп отырады, ол туралы толық түсінікке ие болу немесе оны бақылау қиын- 
ға соғуда. Ағымдық идеясы жаһандану процесіне қатысты кең қолданылады.

Кейбір заманауи ірі әлеуметтік теорияшылардың жаһандану теориялары- 
ның арқасында, біз басқа ірі әлеуметтік ойшылдардың мысалдары арқылы жа- 
һандану теориясының негізгі түрлеріне жүгінеміз.

Мәдени теория

Ян Недервин Питерс (2004) жаһанданудың мәдени аспектілерін теорияланды- 
рудағы, әсіресе әлемдегі бүкіл мәдениет мәңгілік болып санала ма, жаһандық 
және жергілікті мәдениеттердің бірігуінен жаңа «гибридті» формалар қалыпта- 
са ма деген маңызды мәселеге қатысты үш негізгі парадигманы анықтады. Осы 
парадигмалардың әрқайсысын (немесе мысалдарын) жеке қарастырамыз.

Мәдени дифференциализм

Осы парадигмаларды қабылдайтын мәдениеттер ішінде ерекшеліктер бар, олар- 
ға жаһандану немесе кез келген баска, би-, аралық, мульти- немесе трансмәдени 
процестер айтарлықтай эсер етпеген деп ұйғарады. Бүл мәдениетке осы про- 
цестердің бірде-біреуі, әсіресе жаһандану эсер етпейді деген сөз емес. Дегенмен 
аталған мэдениеттердің негізінде олар жоқ деген сөз; олар қандай болса, эрқа- 
шан сондай болып қалады. Оған жаһандану тек үстірт эсер етеді, бірак мэде- 
ниеттердің терең күрылымына толығымен дендеп енбейді. Мэдениеттер жаһан- 
дану үшін ғана емес, сонымен бірге баска да мэдениеттердің эсері үшін жабык 
болып саналады. Бір тараптан элем жеке бөлек мэдениеттердің өрнегі ретінде 
карастырылады. Одан коркыныштырак бейне -  бұл бильярд шарларының кө- 
рінісі, бильярд шарлары (мэдениеттерді білдіретін) баска бильярд шарларынан 
(баска мэдениеттерді білдіретін) кері секіріп кететіндей көрінеді. Бүл көрініс 
одан да кауіптірек, себебі ол элемдік мэдениеттер арасында кауіпті эрі апатты 
кактығысудың мүмкін екенін көрсетеді.

Мэдени дифференциалды парадигманын бай тарихы бар, бірак соңғы жыл- 
дары болған екі окиға нэтижесінде ол көпшіліктің назарын (сыншыларды да) 
өзіне аударды. Солардын бірі -  2001 жылғы 11 кыркүйектегі лаңкестік ша- 
буыл жэне одан кейінгі Ауғанстан мен Ирактағы соғыстар. Көптеген адам 
осы окиғаларды Батыс пен Ислам мэдениеттерінің арасындағы конфликт, 
олардың арасындағы мэдени айырмашылыктардың нэтижесі деп бағалай- 
ды. Баска окиғалар жиынтығы -  Америка Қүрама Штаттарының да (көбінесе 
испан халкының каркыидап өсуі) жэне Батыс Еуропа елдерінің де (негізінен 
өсіп келе жаткан мүсылман халкы) өсіп келе жаткан мультикультурализмі, көп 
жэне аз халыктар арасындағы үлкен айырмашылыктар мен араздыктар.

Бүл парадигманын ең эйгілі жэне карама-кайшы мысалы -  Сэмюэл Хан- 
тингтонның Clash o f Civilizations and the Remaking o f World («Өркениеттер
кактығысы жэне элемдік тэртіпті калпына келтіру») (1996) еңбегі. Хантингтон 
казіргі элемдегі ахуалдың басталуын «кырғикабак соғыстың» аякталуынан, 
саяси-экономикалык (демократиялык/капиталистік жэне тоталитарлык/ком- 
мунистік) жэне мэдени айырмашылыктар негізінде эртүрлі дифференциация-
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ланған әлемнің қайта құрылуынан байқайды. Мұндай мәдени айырмашылық- 
тар жаңа нәрсе емес (бұрынғы Югославия сиякты және басқалар арасындағы, 
сөрбтср мен хорваттар арасындағы айырмашылықтар), бірақ олар «кырғиқабақ 
соғыс» дәуіріндегі басым саяси-экономикалық айырмашылықтар салдарынан 
түбегейлі шиеленісті.

Соңғы жиырма шақты жылда көргеніміз — ежелгі түлғалар, қарсыластар 
мен жаулар. Хантингтон осы мәдениеттер мен мәдени бірегейліктерді (ен ал- 
дымен, ол үшін өркениет «анық көрсетілген» мәдениет) кең ауқымда сипаттау 
үшін өркениет терминін қолданады. Ол бұл өркениеттер арасында пайда болған 
жарықшақты, кейбірінің арасындағы тарихи араздықты өте қауіпті жағдай деп 
санайды.

Хантингтон бірқатар әлемдік өркениеттер арасындағы айырмашылықты 
ажыратады: Син (Қытай); Жапония (кейде «Син» өркениетімен бірге «Қиыр 
Шығыс» деп аталады); Үндіс; Исламдық; Православиелік (Ресейде шоғыр- 
ланған); Батыс Еуропа; Солтүстік Америка (жақын орналасқан Австралия 
және Жаңа Зеландиямен бірге); Латын Америкасы және Африка (мүмкін). 
Ол осы өркениеттерді негізгі философиялық болжамдар, негізгі қүндылықтар, 
әлеуметтік қарым-қатынастар, әдет-ғұрыптар мен өмірге қатысты жалпы көз- 
қарастар бойынша ерекшеленеді деп қарастырады. Хантингтон үшін адамзат 
тарихы — негізінен, өркениеттердің, әсіресе нақты осы өркениеттердің тарихы. 
Өркениет олардың болмысына дәлел келтіретін фактіні қамтитын бірнеше си- 
паттамаларды көрсетеді (олардың нақты шығу тегі және арасында айқын ше- 
кара жоқ). Өркениеттер:

1) адамдардың ең тұрақты ассоциациясының бірі (олар уақыт өткен сайын 
өзгеріп тұрса да);

2) мәдени бірегейліктің ең кен деңгейі (адамзатты толық қамтымаса да);

3) өзін-өзі танудың субъективті қайнар көзі;

4) әдетте бір мемлекет аясынан кең ауқымды қамтиды (мемлекеттік функ- 
цияларды орындамағанымен);

5) біртүтастық болып саналады;

6) дінмен де, нәсілмен де тығыз байланысты,

Хантингтон өркениеттер арасындағы қарым-қатынастың заманауи кең си- 
паттамасын ұсынады. 3000-нан астам жыл боиы (шамамен б.з.д. 1500 жылдан 
б.з. 1500 жылға дейін) өркениеттер уақыт пен кеңістік тұрғысынан кеңінен бө- 
лінді. Нәтижесінде олардың арасында байланыс болмауы да мүмкін. Олар пайда 
болған кезде шектеулі немесе неғізінен ажырап қалған не шиеленіскен жағдайда 
болуы ықтимал.

Келесі кезеңдс, шамамен 1500 жылдан Екінші дүниежүзілік соғыстың аяғы- 
на дейін, Батыс өркениеті басқа өркениеттерғе түрақты, күшті және бір бағытта 
ықпал етті. Хантингтон оны Батыстың әртүрлі қүрылымдық сипаттамалары, 
оның ішінде қалалардың, сауда мен мемлекеттік бюрократияның өсуінен және
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ұлттық сананың пайда болуынан көреді. Ең бастысы технологиялар, қару-жа- 
рақ әсіресе мұхит навигациясында, әскерде, оның ішінде жоғары әскери ұйым- 
да кеңінен тарады. Ақыр соңында, ұйымдасқан зорлық-зомбылық нәтижесінде 
Батыс табысқа жетті, оны өздері ұмытқанымен, әлемнің зардап шеккен басқа 
елдері естен шығарған жоқ. Осылайша, 1910 жылға қарай Бірінші дүниежүзілік 
соғыс қарсаңындағы әлем, Хантингтонның пікірі бойынша, тарихта бұрын-соң- 
ды болмаған бір әлем, бір өркениет -  Батыс өркениеті болуға жақындады.

Үшінші кезең -  мультиөркениетті жүйе. Ол Батыс экспансиясының ша- 
рықтау шегі және оған қарсы көтерілістің басталуы кезеңін қамтиды. Бірінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін және 1990 жылға дейінгі кезең идеялардың қақ- 
тығысымен, әсіресе капиталистік және коммунистік идеологиялардың қақты- 
ғысымен сипатталды; бірақ коммунизмнің құлдырауынан кейін дүниедегі не- 
гізгі қақтығыстар дін, мәдениет және, сайып келгенде, өркениеттер шеңберіне 
ойысты. Батыс басымдыққа ие болып калуда, бірақ Хантингтон оның құлды- 
рауын болжайды. Бұл процесс баяу жүреді және бір бағытта болмайды, ол Ба
тыс ресурстарының -  халық, экономикалық өнім және әскери мүмкіндіктердің 
әлсіреуімен (кем дегенде салыстырмалы түрде) байланысты болады. Әскери 
әлеуеттің төмендеуі мынадай жағдайларда байқалады: Құрама Штаттар әс- 
керінің әлсіреуі және қорғаныс өнеркәсібінің жаһандануы. Бұл Батыста ғана 
болған көптеген қару түрлеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Баска өркениет- 
тердің Батысты мойындамауы жиіледі, бірақ олар қазіргі заман жетістіктерін 
қабылдайды және модернизацияны батыстандырудан (вестернизациядан) ажы- 
рата білу қажет.

Батыс ықшамдалып жатқан кезде, басқа екі өркениеттің қайта өрлеуі аса ма- 
ңызды. Біріншісі -  Азия халқы, әсіресе Син өркениетінің экономикалық өсуі. 
Хантингтон жақын арада Батыс экономикасынан асып түсетін азиялық эконо- 
микалардың тұрақты өсуін болжайды. Шығыстың күш-қуаты артып, Шығыска 
тели беретін Батыс стандарты өздігінен жойылатыны анық. Хантингтон Шы- 
ғыстың экономикалық жетістігі, оның мәдениет(тер)інің жоғары аспектілері 
әсіресе Батыста басымдық ететін жекешілдікке қарсы тұратын үжымшылды- 
ғының арқасы деп біледі. Сондай-ақ Шығыс экономикасының өркендеуі үшін 
аймақ халықтарының арасында (мысалы, дін, әсіресе конфуцианизм) басқа да 
түрлі қауымдастықтар көмегін тигізеді. Азиялық экономикалар жетістіктерінің 
өздері үшін ғана емес, батыстық емес басқа қоғамдар үшін де үлгі болуымен аса 
маңызды.

Хантингтонның бұл тұжырымы таңғаларлық немесе соны пікір емес. Өйт- 
кені біз Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапония экономикасының күрт 
өсуін байқадық, енді Қытай мен Үндістанның таңғажайып экономикалық транс- 
формациясына куә болып отырмыз. Қазіргі экономикалық бет алыстарды бол- 
жай отырып, «Қытай экономикасы аз уақытта әлемдегі ең алып экономика бо
лады» деген пікірмен келіспейтіндер өте аз.

Хантингтонның исламның қайта өркендеуіне қатысты екінші ірі тұжырым- 
дамасы даулы. Син өркениетінің пайда болуы экономикаға негізделген, алайда 
Исламның дамуы халық санының күрт өсуіне және халықтың бірігуіне негіздел- 
ген. Исламның өркендеуі бүкіл мұсылман қоғамына, біріншіден, мәдени, кейіні- 
рек әлеуметтік-саяси тұрғыдан эсер етті. Мұны діннің жаһандық жаңаруының 
бір бөлігі ретінде қарастыруға болады. Оны жаңғырудың өнімі ретінде, сондай- 
ақ жаңаруға деген ұмтылысы ретінде көруге болады.
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Хантингтон Батыс пен осы екі өркениет, әсіресе ислам арасындағы болашак 
қарым-қатынастарын көрсету үшін осы даму шеңберінен шығып кетеді. Капита
лизм мен коммунизм арасындағы қактығыстар өркениеттер арасындағы, әсіресе 
Батыс, Син және Ислам өркениеттерінің «аралық сызығында» кездесетін қақ- 
тығыстармен ауыстырылды. Осылайша ол Батыс (Хантингтонның атауынша, 
оның «тәкаппарлығы»), Ислам (оның «шыдамсыздығы») және Син («албырт- 
тығы») арасындағы қауіпті қақтығыстардың болуын болжайды. Қақтығыстың 
басым бөлігі Батыстың өзін «әмбебап мәдениет» иесі деп танып, осы мәдениетті 
әлемнің қалған бөлігіне тарату мақсатын жүзеге асыратын қабілетінің төмендеуі 
шеңберінде өрбиді. Сонымен қатар Батыстың әмбебаптық (universalism) деп са- 
найтынын әлемнің калган бөлігі, әсіресе Ислам өркениеті империализм деп қа- 
растырады. Нақтырақ айтқанда, қарудың таралуын шектеуді қалайды, ал басқа 
өркениеттер қару-жарақты, әсіресе «жаппай қырып-жоятын қаруды» аңсайды. 
Батыс демократияны экспорттауға талпынады, тіпті оған, Батыстың жалпыға 
ортақ мәдениет идеясының бір бөлігі деп, қарсы шығатын басқа өркениеттерге 
оны зорлап орнатуға үмтылады. Иммиграцияны (әсіресе Ислам өркениетінен) 
бақылап, шектеуге тырысады, бірақ осы өркениеттердің көпшілігі Батысқа жол 
тапты, кейбірі сонда түрақтауды қалайды. Хантингтон бұл процестер үлғая түс- 
кен сайын Еуропада да, Қүрама Штаттарында да дамып келе жатқан бөлшек- 
тенген қоғамды көреді. Бұл батыстықтар мен мүсылмандар арасында ғана емес, 
сонымен қатар ағылшын-америкалықтар (Anglos) мен латын-америкалықтар 
(Hispanics) арасында да дамиды (Huntington, 2004).

Хантингтонның қатаң сынға алынуының себебі — Ислам өркениеті мен мү- 
сылмандар туралы айтқан даулы пікірлері (Huntington, 1996). Мысалы, мұсыл- 
мандар мен мұсылман еместер бір-бірімен жақын тұрса, сол жерде зорлық-зом- 
былық, жанжал мен қарқынды антагонизм кең таралады, ол кінәнің көп бөлігін 
мүсылмандарга және олардың зорлық-зомбылыққа бейімділігіне артады. «Ис
лам әуел бастан қылыш діні болған, әскери құндылықтарды дәріптеген және 
Исламның жаулап алу тарихы бар» деп түжырымдайды. Ислам мен басқа да 
өркениеттер арасындағы қарым-қатынас тарихи түрде өзара қиыспайтынымен 
сипатталды. Әрине, бұл жерде Батыстың империализмімен қоса. Ислам да ма- 
ңызды рөл атқарды. Исламға да өркениетке бақылау жасау үшін күшті негізгі 
мемлекет жетіспейді. Бірақ Хантингтон үпіін ең маңыздысы -  Исламдағы де- 
мографиялық жарылыс нәтижесінде туындаған қысым.

Хантингтон Батыстың, әсіресе Қүрама Штаттардың күлдырауына алаңдай- 
ды. Оған Америка Құрама Штаттары, шын мәнінде, барлық қоғамдарды, олардың 
өсіп жатқан мультиөркениеттік немесе мультимәдениеттік сипаты тарапынан 
қатерге үшырағандай көрінеді. Оның пікірінше, Қүрама Штаттардың жойылуы 
іс жүзінде Батыс өркениетінің күйреуін білдіреді. Күшті, уницивилизациялық 
Күрама Штаттарсыз Батыс мардымсыз болып қалады. Батыстың аман қалуы 
және дамуы үшін Америка Қүрама Штаттары екі нәрсе істеуі қажет. Біріншіден, 
ол өзінің жеке бірегейлігін батыстық (мультиөркениеттік емес) деп қайтадан 
растауы керек. Екіншіден, ол бүкіл әлемдегі Батыс өркениетінің көшбасшысы 
ретінде өз рөлін қайта растауы және қайта бекітуі тиіс. Батыс өркениетінің (әм- 
бебаптықтан бас тартуды қоса алғанда), шын мәнінде, барлық өркениеттердің 
қайта айқындалуы және қабылдануы -  өркениеттер арасындағы соғысты бол- 
дырмаудың ең сенімді жолы. Хантингтон үшін шынайы қауіп -  Батыстағы және 
басқа барлық өркениеттердегі мәдениеттердің әралуандығы. Сайып келгенде.
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Хантингтон мэдени сабақтастық жагына шыгып, өркениеттер арасындағы мәде- 
ни тазалықты жақтайды. Ол үшін, кем дегенде, қандай да бір идеалды мағынада, 
жаһандану өркениеттердің өмір сүруін жалғастыратын және алдағы жылдарда 
шамамен параллель жүретін процеске айналады. Бүл өркениеттің, яғни мәде- 
ниеттің жаһандану дәуіріндегі маңыздылығын растайды.

Мәдени конвергенция

Алдыңғы парадигмада жаһандануға қарамастан, мәдениеттер мен өркениеттер 
арасындағы болатын айырмашылықтар туралы баяндалды. Керісінше, мәдени 
конвергенция парадигмасы бүкіл дүние жүзіндегі үқсастықты арттыруға же- 
телейтш жаһандану идеясына негізделген. Хантингтон сиякты ойшылдар жа- 
һандану жағдайында мәдениеттер мен өркениеттердің сақталуын атап көрсетсе, 
конвергенция перспективасын қолдайтындар кейде «жаһандану нәтижесінде 
мәдениеттер түбегейлі өзгереді» деп дәлелдейді. Әлем мәдениеттері, қандай да 
бір дәрежеде болмасын, әртүрлі жолдармен барған сайын бір-біріне ұқсас болып 
барады. Әлемдегі басым топтар мен қоғамдарға қарай бағытталған жаһандық 
ассимиляцияның бет алысы байқалады. Осы түрғыда еңбектенетін ғалымдар 
«мәдени империализм», ғаламдық капитализм, батыстандыру, америкаланды- 
ру, «макдональдтандыру» және «әлемдік мәдениет» сияқты мәселелерге баса 
назар аударады (Воіі and Lechner, 2005; Lechner, 2012). Ең бері дегенде, жаһан- 
дану батыстандыру, америкаландыру (de Grazia, 2005; Marling, 2006) және ай- 
қын көрінетін макдональдтандыру құбылысын қамтиды.

Біз осыдан кейін Ритцердің аталган тақырып бойынша еңбегімен тығыз бай- 
ланысты негізгі дәлелдің екі нүсқасын талқылаймыз. Дегенмен ескерту және 
нақтылау ретінде айта кету қажет, Ритцердің жүмысы мәдени конвергенцияға 
бағытталғанына қарамастан, ол жаһандану жағдайында жергілікті мәдениеттер 
толық жоғалып кетеді немесе міндетті түрде түбегейлі түрде өзгеріп отырады 
деген үйғарым жасамайды. Дүрысы -  жаһандық процестер әлемнің көптеген 
елдеріне бірдей немесе үқсас қүбылыстарды (мысалы, McDonald’s мейрамхана- 
лары әлемнің 120 елінде) әкеледі. Осы орайда, мәдени конвергенция көрініс та- 
бады. Алайда мүндай жаһандық күбылыстармен қатар, жан-жақты әрі маңызды 
болып кала беретін жергілікті қүбылыстар да (мысалы, ашық аспан астындағы 
жергілікті азық-түлік базарлары немесе қолөнер жәрмеңкелері) бар. Сондай-ақ 
бұл жаһандық формалардың пайда болуы жаңа жергілікті формалардыц жа- 
царуына немесе дамуына түрткі болады. Соңғы екі үстаным, сөзсіз, мақтауға 
түрарлық, әйтсе де оларды қабылдай отырып, көптеген мәдени конвергенция 

олып жатқанын да үмытпауымыз керек (Wal-Mart дүкенінің Мексикаға және 
басқа елдерге таралуы -  тағы бір мысал).

Макдональдтандыру. Бүл Макс Вебердің Батыстың үтымдылығы туралы идея- 
сына негізделгеніне қарамастан, макдональдтандыру тезисі (Ritzer, 2006, 2013) 
басқа модельді қабылдайды: Вебер бюрократияға көңіл белее, Ритцер жылдам 
тамактану мейрамханасына назар аударады. Сонымен қатар макдональдтандыру 
тезисі теорияны XXI ғасырға тасымалдап, үтымдылық қоғамның көптеген сек- 
торларына Вебердің елестеткенінен де кең ауқымда таралады деп көрсетеді. Осы 
мысалдан көріп отырғанымыздай, макдональтандырудың әсіресе мәдени біртекгі- 
Л1КТІ арттыратын жаһандық күшке айналуы үлкен алаңдаушылық туғызып отыр.
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Макдоналъдтандыру -  жылдам тамақтану мейрамхаиасының принциптері аме- 
рикалық қоғамның, сондай-ак әлемнің қалған бөліктерінің басым бөліктеріне 
үстемдік етуге жол ашатын процесс. Оның негізгі бес өлшемін: тиімділігін, есеп- 
телімділігін, болжамдылығын, технологияны алмастыру арқылы адамдарға ба- 
қылауды және, қаншалықты парадокс болса да, рационалдықтың иррационал- 
дылығын мазмұндау арқылы суреттеуге болады.

Тиімділік. Макдональдтандыру (McDonaldizing): қоғам тиімділікке баса назар 
аудара отырып, кез келген мақсатқа жету үшін барынша тиімді қүралдарды та- 
буға тырысады. Жылдам тамактану мейрамханаларының жүмысшылары тиімді 
жүмыс істеуі керек екені анық. Мысалы, гамбургерлер күрап жиналады, кейде 
тіпті конвейер сияқты қүрастырылады. Клиенттер өздерінің тамақтары дәм- 
ді әрі тез дайын болғанын қалайды және қызметшілерден де соны талап етеді. 
Үлестіру терезесі -  клиенттердің тамақты алуына және қызметкерлердің та- 
мақты таратуына арналған, тиімділігі жоғары құрал. Тұтастай алғанда, қызмет- 
керлер мен клиенттердің тиімді әрекет жасауын қамтамасыз ету үшін жылдам 
тамақтану мейрамханасына түрлі нормалар, ережелер, тәртіптер, процедуралар 
мен күрылымдар енгізілді. Сонымен қатар бір тараптың тиімділігі басқалардың 
да оған үқсас түрде әрекет етуіне көмектеседі.

Есеп айырысуга үлкен мән берілген, сапаға зиян тигізетін санға көп көңіл бөлі- 
неді. Жылдам тамақтану мейрамханаларындағы қызметкерлер жүмысының әр- 
түрлі аспектілеріне белгілі бір уақыт мерзімі беріледі. Жылдамдыққа баса назар 
аудару жұмыстың сапасына жағымсыз эсер етеді, нәтижесінде қызмет беруші 
тарапынан қанағаттанбаушылық, жүмыс күшінің түрақсыздығы туындайды. 
Сол сияқты сатып алушылар жылдам тамактану мейрамханасында мүмкіндіғін- 
ше аз уақыт жүмсауға тырысады. Кіріс-шығыс терезесі осы уақытты нөлғе де- 
йін азайтады, алайда, еғер сатып алушылар мейрамханада тамақтанғысы келсе, 
орындықтар оларды шамамен 20 минуттан кейін кетуғе мәжбүрлейтіндей етіп 
орналастырылады. Жылдамдыққа баса назар аудару -  тамақтану сапасына теріс 
эсер етеді. Сонымен катар жүмыстын қаншалықты жылдам жүрғізілуіне баса 
назар аудару клиенттерғе жоғары сапалы тағам үсына алмайды, өйткені ондай 
ас мэзірі көп уақытты талап етеді.

Болжамдылык,. Макдональдтандыру болжамдылыққа ерекше көңіл бөлетіндік- 
тен, заттар (өнімдер, параметрлер, қызметкерлер мен клиенттердің мінез-құлкы 
жэне т.б.) қай жерде орналасса да, бір-біріне үқсас. Қызметкерлердің жүмыста- 
ры болжамды түрде орындалады, клиенттерден де осындай болжамды мінез-қү- 
лықпен жауап беруді күтеді. Осылайша, клиенттер кірғен кезде, қызметкерлер 
олардың неғе тапсырыс берғісі келетінін сүрайды. Клиенттер өздерінің не қа- 
лайтынын немесе қалаған нэрсені табу үшін қай жерден іздеуді білуі, жылдам 
тапсырыс беруі жэне төлем жасауы тиіс. Қызметкерлер (басқа сценарийғе сай) 
клиенттер кетіп бара жатқанда алғыс білдіруі керек. Әр жерде орналасқан мүн- 
дай мейрамханалар бір мезғілде бір-бірінен ерекшеленбейтін тағамдарды үсы- 
нуы мүмкін.

Технология щралдарьшен баскАру. Макдональдтандырылған (McDonaldized) 
жүйелерде үлкен бақылау бар, бақылау көбінесе технолоғиялар арқылы жүрғі-
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зіледі. Қазіргі уақытта бұл технологиялар қызметкерлерге үстемдік етеді, уаісыт 
өте келе олардың көпшілігі адамдарды алмастырады. Қызметкерлер қуырылған 
картоп дайын болған кезде қоңырау белгі беретін, тіпті ыстық майдан өзі авто- 
матты түрде сүзіп алатын френч-фрай (қуырылған картоп) машиналары сияқ- 
ты технологиялар арқылы басқарылады. Өз кезегінде, түтынушыларды осындай 
технологиялармен шектелген қызметкерлермен бірге, технологиялардың өздері 
де тікелей басқарады. Осылайша автоматты түрде қуыратын машина түтыну- 
шынын сапалы дайындалған, жақсылап қуырылған картопты сүратуына мүм- 
кіндік бермейді.

Рационалдықтпың иррационалдыгы. Қызметкерлер де, клиенттер де макдональд- 
тандыруға өзгеріссіз серіктес болып көрінетін рационалдықтын иррационал- 
дығынан зардап шегеді. Қаншалықты парадокс болса да, рационалдық өзінің 
қарсыласы -  иррационалдыққа алып келеді. Мысалы, жылдам тамақтану мей- 
рамханасының тиімділігі көбінесе сатушы сөресіне ұзын-сонар кезекке түр- 
ған адамдармен немесе кіріс-шығыс терезесі арқылы жүргізілетін көліктердің 
үзыннан-үзақ кезектеріне байланысты тиімсіздіктермен ауыстырылады. Көпте- 
ген басқа да иррационалдықтар бар болса да, ақырғы иррационалдық -  дегу
манизация. Қызметкерлер тамақ сапасыз дайындалған орындарда қызмет етуге 
мәжбүр болса, түтынушылар сапасыз әзірленген тағамдармен және асықпай 
тамақтануға мүмкіндік болмайтын жағдайларда тамақтануға мәжбүр болады. 
Жылдам тамақтану мейрамханасы -  қызметкерлер үшін де, түтынушылар үшін 
де деградация көзі.

Макдональдтандыру, экспансионизм және жаһандану. McDonald’s ха- 
лықаралық аренада зор табысқа жетті. Мейрамханаларының жартысынан көбі 
Құрама Штаттардан тыс жерде (1980 жылдардың ортасында McDonald’s-тың 
тек 25 пайызы АҚШ-тан тыс болған). Жаца ашылған мейрамханалардың ба- 
сым көпшілігі шетелде орналасқан. McDonald’s табысының жартысынан аста- 
мы шетелдегі операциялар есебінен түседі. Жоғары макдональдтандырылған 
Старбакс ғаламдық күшке айналды және қазіргі уақытта Латын Америкасында, 
Еуропада (әсіресе Лондонда), Таяу Шыгыста және Тынық мүхит аймағында 
кеңінен таралып отыр.

Көптеген жоғары дәрежеде макдональдтандырылған фирмалар фаст-фуд 
индустриясынан тыс әлемдік табыстарға ие болды. Мысалы, Wal-Mart дүкені 
өзінің алғашқы халықаралық дүкенін (Мексикада) 1991 жылы ашты және қа- 
зір шетелде 1500-ден астам дүкен жүмыс істейді (салыстырмалы түрде Амери
ка Қүрама Штаттарында 3800-ден астам, онын ішінде супер орталықтар мен 
Сэм-клубы да бар).

Жаһанданудың тағы бір көрсеткіші -  басқа елдердің осы америкалық инс- 
титуттың өзіндік нүсқаларын жасауы. Канадада Тим Хортоне (Wendy’s-пен 
бірнеше жыл бұрын қосылды) кофе дүкендері желісінің 3 800 сауда нүкте- 
сі бар (622-сі АҚШ-та). Тіл үйірер дәмді тағамды ерекше бағалайтын сырбаз 
париждіктер фаст-фудқа қарсы, алайда онда да круассан сатылатын дүкендер 
саны көптеп артуда; айрықша қадірлі француздық нан да макдональдтанды- 
рылған. Үндістанда Nirula's жылдам тамақтану мейрамханалар желісі бар, олар 
қой етінен жасалган бургерлерді (үндістердің шамамен 80 пайызы сиыр етін 
жемейді), сондай-ақ жергілікті үнді тағамдарын сатады. Mos Burger -  әдеттегі
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тағамдарға қоса, тауық еті қосылған терияки гамбургерін, күріш гамбурге- 
рін және қоңыр күріш бәліші мен ошируко (жапондық тәтті тағам) сататын, 
1600-ден астам мейрамханасы бар жапон желісі. Ресейлік «Русское бистро» же- 
лісі «бәліштері» (ет және көкөніс бөректері), жүқа қүймақ, казак өрігінен жа- 
салған бәліш сияқты дәстүрлі орыс тағамдарымен бірге, арак сатады. Жылдам 
тамақтану мейрамханасын орналастыру тіпті мүмкін болмайтын, 1984 жылы 
соғыс ойсыратқан Бейруттаумгс^ Burger ашылып, алтын арканың орнына кем- 
пірқосақпен безендірілді, Рональд McDonald’s-тың орнына J .В. клоуны түрды. 
Қожайындары оны араб әлемінен шыққан McDonald’s-қа айналады деп үміт- 
тенді. 2003 жылы Иракқа шабуылдан кейін тез арада McDonald’s-тың бірнеше 
түрі (Madonal, Matbax) ашылды.

Қазір макдональдтандыру жылдам өрістеуде. Өздерінің макдональдтанды- 
рылған институттары бар басқа елдер оларды АҚШ-қа экспорттауға кірісті. 
Экологиялық таза өнімнен жасалған The Body Shop британдық косметика же- 
лісімен 2011 жылы 60 елде 2500-ден астам дүкен жүмыс істеді, олардың 300-і 
АҚШ-та болды. Сонымен катар америкалық фирмалар осы британдық желінің, 
мысалы, Bathand Body Works тәрізді көшірмелерін ашып жатыр. Polio Сатрего -  
тауық етіне маманданған гватемалалық желі, қазіргі уақытта алты елде орналас- 
қан және Америка Қүрама Штаттары аумағында жылдам таралуда.

Макдональдтандыру процесінің моделі ретінде McDonald’s бүкіл әлемдегі 
орталықка айналды. McDonald’s-тың Мәскеудегі ашылуы түпкілікті америка- 
лық белгі ретінде сипатталды. 1990 жылы Мәскеуде Pizza Hut ашылған кезде, 
клиенттер оны Американың шағын бөлігі ретінде қабылдады. Жылдам тамақта- 
ну мейрамханалар санының өсуін түжырымдаған Бразилиядағы Pizza Hut мей- 
рамхаиасының атқарушы директоры жергілікті халықтын америкалық заттарға 
қүмарлықтанытатынын айтты.

The «Globalization of Nothing». «Мәнсіздіктің жаһандануы». Макдональд
тандыру секілді, мәнсіздіктің жаһандануы (Ritzer, 2007) біртектіліктің ұлғаюын 
тұспалдайды, себебі көптеген елдерде мәнсіздіктің түрлі формалары көбейіп 
отыр. Ритцер жаһандану мәнсіз деп түжырым жасамайды; расында, бүл процестің 
зор маңызы бар екені анық. Дүрысы, жаһандану мен мәнсіздік арасында элективті 
жақындық (elective affinity) (Веберден алынған термин) бар екені сөзсіз: бірі екін- 
шісін тудырмайды, бірақ оларда бірге өзгеру үрдісі бар.

Бүл жерде гробализация {grobalization) (глокализация үғымының серігі) не- 
месе халықтар, корпорациялар, ұйымдардың империалистік амбициялары және 
олардың өздерін әртүрлі географиялық аймақтарға танытуға үмтылысы басты 
идея болып табылады (see J.M. Ryan, 2007). Негізгі мақсаты — олардың күші мен 
ықпалын, ал кейбір жағдайларда бүкіл әлем бойынша табыстың өсг/ш (grow) 
(grobalization/гробализация термині осыдан шығады) көздейді. Гробализация 
түрлі субпроцестерді қамтиды. Олардың үшеуі -  капитализм, америкаландыру 
және макдональдтандыру -  гробализациядағы басты қозғаушы күштер және 
олар бүкіл әлемде мәнсіздікті (nothingness) таратуда үлкен маңызға ие.

Мәнсіздік (nothing) деп Ритцер (көп жағдайда) бос формаларды, ерекше кон- 
тенттен жүрдай формаларды түсінеді (керісінше, бір нәрсе (something) [көп жағ- 
дайда] толық формалар, ерекше контентке бай формалар ретінде анықталатын 
болады). Бүкіл әлем бойынша контентпен жүктелғен формалардан (бір нәрсе) 
ғөрі бос формаларды (мәнсіз) экспорттау оңайырақ. Біріншілері, ең болмаған-
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Менің интеллектуалды өмірбаянымды «бір (қарғыс 
атқыр) заттан соң келесісі» деген клише арқылы 
жинақтауға болады. Бұл процесс теріс көрінсе де, 
менің жағдайымда ол мені қозғалысқа, кейде бір 
теориялық қызығушылықтан екіншісіне апаратын ба- 
қытты процесті сипаттайды. Пікірталастың қорытын- 
дысы -  менің метатеорияға деген қызығушылығым 
(13-тарауды қараңыз), себебі осындай биография- 
лык шолу -  метатеорияның формасы. Биографиялық 
және автобиографиялық жұмыс әлеуметтанушы-тео- 
рияшылардың және жалпы әлеуметтанушылардың 
жұмысын түсінуге көмектеседі. Ғылым тарихшысы 
Томас Ханкин мұны былай түсіндіреді:

«Ғалымның толық интеграцияланған өмірбаяны 
оның жеке басын ғана емес, ғылыми жұмысы мен 
оның уақытының интеллектуалды және әлеумет- 
тік контексін қамтиды, бұл... ғылым тарихын жазу- 

ға байланысты көп мәселелерді шешудің ең жақсы жолы... Ғылым жеке тұлғалар арқылы 
жасалады және ол сыртқы күштермен қаншалықты байланысты болса да, бұл күштер 
ғалымның өзі арқылы жұмыс істейді. Өмірбаян -  бұл процесті ең тиімді жолмен көруге 
мүмкіндік беретін линза».

(Hankin, 1979:14)

Ханкин ғалымдар туралы айтқанда, мені де қоса отырып, әлеуметтанушы-теорияшылардың 
өмірбаяндарына деген менің бағыт-бағдарым жайлы ақпарат береді.

Менің алғашқы теориялық қызығушылықтарымның бірі -  Макс Вебердің еңбегі, әсіресе оның 
рационалдандыру теориясы болды. Бюрократия -  осы процеае рационалдандыру парадигмасы 
бола алды ма деп ойлай бастадым. Менің экономикаға деген қызығушылығым, сол секілді менің 
айналамдағы әлеуметтік және экономикалық әлемдегі жағдайлар «рационалдандырудың қазіргі 
үздік үлгісі -  жылдам тамақтану мейрамханасы, әсіресе индустрия көшбасшысы McDonald's» де
ген идеяға жетеледі. Бұл мені Вебердің теориясын жаңартуға және оны «қоғамның макдональд- 
тануы» деп атауға мүмкіндік берді (Ritzer, 1993; 2015a).

Мен теориялық/метатеориялық тұрғыдан жылдам тамақтану мейрамханасы туралы ойланған 
кезімде, ол жұмыс орны (менің ұзақ уақыт бойғы қызығушылығым [Ritzer, 1969, 1972]) және 
тұтыну орны болғанын кейінірек түсіне бастадым. Мен жылдам тамақтану мейрамханасында 
жұмыс істей бастағанымда, Америкада тұтыну әлеуметтануы іс жүзінде белгісіз еді, бірақ оның 
әсіресе Еуропада кең ауқымды дамуы америкалық әлеуметтануға енуіне бастау болды. Тұтыну 
тез арада қызығушылыққа ие болды және ол мені жылдам тамақтану мейрамханасы туралы 
марксистік терминдерді -  басқа негізгі «тұтыну құралдары» терминдерін қолдана отырып ойла- 
нуға жетелейді.

Түңілген әлемді таңғалдыру: Тұтыну қүралдарының революциясы еңбегі {Enchantinga 
Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption) (2010a; initially published in 1999) 
Вебердің жұмысына тағы қарыздар етті, алайда негізгі назар рационалдықтан гөрі, оның таңға- 
жайыптық (enchantment) және түңілу (disenchantment) идеяларына аударылды.
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Рационалдандыру түңілуге (disenchantment) алып келуге ұмтылып жатқанда, құралдар немесе 
тұтыну жағдайлары өздерін таңғалдыру (enchanting) арқылы рационалдандыруға байланысты 
рационалдықтың иррационалдығына қарсы тұруға ұмтылады. Осының ең жақсы мысалы -  
ойын-сауық саябағы, әсіресе Дисней және оның өз саябақтарын «сиқырлы патшалықтар» деп 
атауға тырысуы.

Дисней әлемі, McDonald's сияқты, жаһандық құбылысқа айналып, бұл жолы жаһандану әлеу- 
меттануы тұрғысынан жұмысымды қайта қарауға тура келді. Шын мәнінде, бұл бағытқа өзімнің 
«А Critique of the Global Credit Card Society» деп аталатын тұтынушы қоғамның маңызды аспекті- 
сі -  несие карталары жайлы кітабымда әлдеқашан көшкен болатынмын (Ritzer,1995). Несие кар- 
таларға және жылдам тамақтану мейрамханалары мен ойын-сауық саябақтары секілді тұтыну құ- 
ралдарына деген сыни көзқарасым оларды бос құрылымдар ретінде қарастыруға жетеледі, бұл -  
The Globalization of Nothing («Мәнсіздіктің жаһандануы») (2004; 2007) негізінде жатқан тақырып. 
Әлемнің көп бөлігі «ерекше контенттен жұрдай» құрылымдармен, сондай-ақ осындай контентке 
бай жергілікті құрылымдарды маргинализациялау немесе ауыстыру процестерімен үдемелі түрде 
сипатталды.

Осы тақырыптар бойынша жұмыс істеуді жалғастырудамын. Бірак, мені «Өндіріп-тұтыну 
(prosumption)» тақырыбы (18-тарауды қараңыз) және оның тек тұтынуға ғана қатынасы емес 
(prosumption өндіріс пен тұтынуды біріктіреді), сонымен қатар оның «McDonaldization of Society» 
еңбегіндегі «сатып алушыны жұмысқа салу» тақырыбына қатынасы қызықтырады. Мен тұтыну- 
шылар жұмысқа салынып қана қоймай, жұмысшылар да өндіріп, бір уақытта тұтынады (мысалы, 
шикізатты, тұтынушылардан түскен кірістерді) деген көзқарасқа келдім. «Өндіріп-тұтыну» өндіріс 
пен тұтынудан асып түсетін процесс екенін түсіндім (Ritzer, 2010b). Шынында да, біз «просьюмер 
капитализм» (Ritzer, 2015c) дәуірінде өмір сүреміз, онда просьюмерлердің өндірісі мен тұгынуы- 
ның синергетикалык; эксплуатациясы, жалғыз өндіріс немесе тұтынудың эксплуатациясынан гөрі 
оңай әрі пайдалырақ болуы үшін оны капиталистер орнатты.

да, кейбір мәдениеттер мен қоғамдар тарапынан қабылданбауы мүмкін, өйткені 
контент жергілікті контентпен қақтығысады, олар жергілікті контенттен өзгеше 
болады. Керісінше, ерекше контенттен айтарлықтай деңгейде айырылған бос 
формалардың жергіліктілермен қақтығысу мүмкіндігі аз. Сонымен қатар бос 
формалар жаһандану тұрғысынан басқа артықшылықтарға ие. Мысалы, сонша- 
лықты минималис болғандықтан, оларды қайта-қайта көшіру оңай әрі құны жа- 
ғынан да тиімді, өйткені олар өндіріс үшін көбінесе арзанға түседі.

Бұл терминдердегі мәнсіздіктің жақсы мысалы — сауда орталығы (мысалы, 
Mills Corporation — Potomac Mills, Sawgrass Mills және басқаларына тиесілі кез 
келген сауда орталықтары), бұл бүкіл әлем бойынша оңай көбейтіліп, көшір- 
ме жасалатын бос (көп жағдайда) құрылым. Бүл сауда орталықтары белгілі бір 
контенттің жиынтығымен (мысалы, жергілікті дүкендер, жергілікті азық-тү- 
ліктер және т.б.) шексіз толтырылуы мцмкін, олар әр аймақта түрленіп отыруы 
ыцтимал. Дегенмен барған сайын олар... мәнсіздіктің түрлі типтерінен түратын 
жүйелік дүкендермен толықтырылады. Осы сауда орталықтары көптеген елдер- 
де орналасқандықтан, бұл -  мәнсіз гробализация мен жаһандық гомогенизация- 
ның үлғаюына мысал.

Мәнсіздіктің төрт субтипі бар, олардың бәрі ерекше контенттен тәуелсіз 
және жаһандануда: 1) «nonplaces/беймән-орындар» немесе көп жағдайда кон
тенттен бос жерлер (мысалы, жоғарыда қарастырылған сауда орталықтары/
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моллдар); 2) «nonthings/беймән-заттар» -  несие карталары сияқты құралдар, 
баска миллиардтаған түрінен ерекшеленбейді, әлемнің кез келген жерінде оны 
қолданатын барлық адам үшін бірдей жүмыс істейді; 3) «попреоріе/беймән- 
қызметкерлер» немесе «nonplaces/беймән-орындарға» қатысты қызметкер- 
лердің түрі, мысалы, әлемнің кез келген жерінде бола алатын және сценарий- 
лерге негізделе отырып барлық клиентпен бірдей араласатын, телемаркетинг; 
4) «nonservices/беймән-кызметтер» -  банк мамандарына Караганда, банкомат- 
тармен камтамасыз етілген кызметтер (үсынылатын кызметтер бірдей; клиент- 
тің кызметтерге кол жеткізуі үшін кажетті барлык жұмысты өзі істейді). Гомо
генизация өсуінің тагы бір көрсеткіші -  «nonplaces», «nonthings», «nonpeople» 
және «nonservices»-TiH кеңінен таралуы.

Мәдени гибридтену

Үшінші парадигма жаһанданудың нәтижесінде мәдениеттердің бірігуіне, жа- 
һандык және жергілікті интеграциядан жергілікті немесе әлемдік мәдениетке 
катысы жок, жаңа бірегей гибридтік мәдениеттердің пайда болуына ерекше 
назар аударады. Осы түрғыдан алғанда, макдональдтандыру мен мәнсіздіктің 
гробализациясы туындауы мүмкін, бірак олар, негізінен, үстіртін өзгерістер. 
Гомогенизацияның орнына гетерогенезацияны жалғастыратын жаңа гибрид 
формалар шығу үшін жаһандык процестердің әртүрлі жергілікті мәдениеттер- 
мен интеграциясы анагүрлым маңызды рөл аткарады.

Гибридизация -  бұл жаһандануга өте позитивті, тіпті романтикалык көзка- 
рас, ол әртүрлі аймактарда гетерогенділікті жоғарылатпаса да, жалғастыратын 
терең креативті процесс ретінде карастырылады.

Мәдени гибридизацияға, сондай-ак жаһандануға ден койып жүрген казіргі 
теорияшылар «трансүлттык процестердің табиғаты глокализациямен байла- 
нысты» деп түжырымдайды. Глокализация әртүрлі географиялык аймактар- 
ды бірегей кейіпке әкелетін жаһандык және жергілікті күбылыстардың өзара 
байланысы ретінде аныкталуы мүмкін. Жоғарыда талкыланған гробализация 
мәнсіздіктің таралуымен байланыстырылса, глокализация әдетте бір нәрсемен 
байланыстырылады, сондыктан ештеңенің таралуына ішінара болса да (және 
жергіліктінің өзімен бірге) карсы шығады. Роланд Робертсонга жүгіне отырып 
(2001; see also М. Smith, 2007), глокализацияға баса назар аударатын ғалымдар 
кабылдаған негізгі элементтер мынадай:

1. Әлем барған сайын әр алуан дамуда. Глокализация теориясы әлемнің ай- 
мактары ішіндегі және бір-бірімен арадағы айырмашылыктарды ескереді.

2. Жеке адамдар/индивидтер мен жергілікті топтар глокализацияланған 
әлемге бейімделуге, инновациялауға және маневр жасауға зор ынта таны- 
тады. Глокализация теориясы жергілікті жеке адамдар мен топтарды ма- 
ңызды және креативті агенттер ретінде карастырады.

3. Әлеуметтік процестер салыстырмалы және накты емес. Гробализация 
ұлтшылдыктан космополиттік жаулап алуға дейінгі аралыкта әртүрлі 
реакциялар туғызады, олар гробализацияға ыкпал етіп, оны трансформа- 
циялап, глокализацияны тудырады.
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4. Тауарлар мен медиа (толық) мәжбүрленетін дегеннен гөрі, әлемнің барлық 
глокализацияланған аймақтарында жеке және топта қолданылатын мате
риал ұсынатын құбылыс ретінде қарастырылады.

Глокализацияға баса назар аударатындар оны мәнсіздіктің гробализациясы- 
на қарсы күрес ретінде бағалайды және, шын мәнінде, ол жаңа бір нәрсенің кең 
ауқымды «глокальды» формаларын жасайды деп ойлайды. Керісінше, гробали- 
зацияға баса назар аударатындар оны мәнсіздіктің (nothingness) бүкіл әлемге 
таралуына тегеурінді ықпал етеді деп есептейді.

Кейбір тығыз байланысты терминдерді (және онымен байланысты мы- 
салдар) талқылау глокализацияны, сондай-ақ мәдени гибридизацияның кен 
ауқымды мәселесін жақсырақ түсінуге (Garcia Canclini, 1995; Pieters, 2004) 
көмектеседі. Эрине, гибридизация -  гробализациямен байланысты біртцтас- 
тыща қарама-қайшы, жаһандық және жергілікті мәдениеттің бірегей қоспа- 
лары әсерінен әртүрліліктің артуына баса назар аударатын термин. Мәдени 
гибрид әлемнің әртүрлі мәдениеттерінен не^месе әлемнің әртүрлі бөлікте- 
рінен екі немесе одан да көп элементтерді біріктіреді. Гибридизация (және 
гетерогенизацияның, глокализацияның) мысалдарының бірі -  екі марокка- 
лық әйелдін Тай боксында өнер көрсеткенін көру үшін Амстердамға келген 
угандалық туристер, Сауд Арабия азаматына тиесілі Лондон клубында Оң- 
түстік Америка тобы орындайтын Азия рэпін көріп жатқан аргентиналық- 
тар және америкалықтардын ойдан шығарылған заттар ретінде ирландиялық 
рогаликтер/тоқаш, қытайлық тако және кошерлі пицца сияқты тағамдар- 
ды жеуі. Мүндай гибридтердің тізімі артуда. Америка Қүрама Штаттарында 
гамбургерлер, Францияда бәліпітер немесе Жаііонияда суши жеу сияқты бір- 
келкі тәжірибелер болмақ.

Глокализациямен тыгыз байланысты тағы да бір түжырым -  креолизация 
(creolization) (Hannerz, 1987). Креолъ (creole) термині әдетте аралас нәсілдін 
адамдарына қатысты қолданылады, бірақ ол бүрын бір-біріне түсініксіз болған 
тілдер мен мәдениеттер тіркесін қамтитын тіл мен мәдениеттің креолизациясы 
идеясына кецейтілді.

Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы -  глокализация, гибридизация, крео
лизация оқырманға «мәдени гибридизация» тақырыбында талқыланған мәсе- 
лелер жайлы жақсы түсінік беруі керек.

Аппадураидың «Ландшафты» («Landscapes»). Арджун Аппадураи 
Modernity at Large: Cultural Dimensions o f Globalization («Кен ауқымды модер
низм: Жаһанданудың мәдени өлшемдері») (1996) атты еңбегінде жаһандық 
ағымдар мен олардың арасындағы алшақтыққа баса назар аударады. Олар дү- 
ние жүзі бойынша бірегей мәдени қүбылыстарды жасау үшін қызмет етеді, мә- 
дени гибридтерді шығаруға бейім.

Аппадураи бес жаһандық ағымды талқылайды: этнокеністік (ethnoscapes), 
медиакеңістік (mediascapes), технокеңістік (technoscapes), қаржылық кеңіс- 
тік (financescapes) және идеялық кеңістік (ideoscapes). Scape (белгілі бір кө- 
рініс түрін білдіреді) суффиксін пайдалану -  Аппадураига осы процестердін 
сүйық, реттелмейтін және өзгермелі пішіндері бар екенін, сондықтан гомо- 
генизациядан гөрі гетерогенизация идеясымен сәйкес келетіні туралы идея- 
ны жеткізуге мүмкіндік береді. Бүл кеңістіктердін (scapes) сан түрі бар, олар
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тәуелсіз жаһандық процестер ретінде қарастырыла алады. Екіншіден, жаһан- 
дық ағындар ландшафттар арқылы ғана емес, олардың арасындағы алшацтыц- 
тардың (disjunctures) ішімен де барады. Осылайша, мұндай алшацтыцтың бір 
мысалы — жапондықтар идеяларға (идеялық кеңістік, медиакеңістікке) ашық, 
бірақ иммиграцияға (кем дегенде этнокеңістіктің біреуі) жабық. Тұтастай ал- 
ғанда, кейбір ландшафттардың еркін қозғалысы басқалардың кедергісінен те- 
желуі мүмкін. Осы саладағы зерттеулер мұндай алшақтықтарға және олардың 
жаһандануға жасайтын ықпалына назар аударуы керек. Үшіншіден, аймақтар- 
ға бес ландшафт пен олардың алшақтықтарының тигізетін әсері әртүрлі. Бұл 
мәдениеттердің өз арасында маңызды айырмашылықтарды тудырады. Ланд- 
шафттарға ерекше назар аудару жаһандану зерттеулерін бірегей бағыттардың 
жиынтығына жүмылдырады. Алайда ландшафттарға айрықша көңіл бөлу — 
жаһанданудың гомогенизацияға қарағанда -  гетерогенизациямен, гробализа- 
циядан гөрі глокализациямен байланысы әлдеқайда тиянақты деген идеямен 
сәйкес келеді.

Экономикалық теория

Жаһанданудың экономикалық аспектілері туралы көптеген теориялар бар. 
Әлеуметтануда ең маңызды перспективалар марксистік теориямен байланыс- 
ты. Олар табиғаты жөнінен неомарксистік идеямен үндес. Осы бөлімде екі ірі 
мысал талқыланады.

Трансулттық капитализм

Лесли Склер (2002) жаһандануды екі жүйеге бөледі. Бірінші — жаһанданудың 
қазіргі үстем болып тұрған капиталистік жүйесі. Ал екіншісі -  социалистік 
жүйе. Ол әлі жоқ, бірақ қазіргі антиглобализациялық, әсіресе бүкіл әлемде адам 
қүқықтарын қорғауға бағытталған қозғалыстар арқылы белгі береді. Жаһанда- 
нудың қазіргі жүйесіндегі проблемалар, әсіресе таптық поляризация және капи- 
талистік жаһанданудың экологиялық түрақсыздығы артуы антиглобализация- 
лык қозғалыстарға және социалистік форманың орнауына мүмкіндік берді.

\  лттық мемлекет маңызды болып қала берсе де, Склер шекараларды, соның 
ішінде мемлекеттер жасаған шекаралардан өте алатын трансұлттық практика- 
ларға назар аударады, олар аумақтық шекаралардың капиталистік жаһандануда- 
ғы маңыздылығының төмендеуін білдіреді. Марксист ретінде, Склер экономи- 
калық трансүлттық практикаға басымдық береді және осы түрғыда шрансцлш- 
тьщ корпорациялар -  оның талдауының негізгі аспектілерінің бірі. Трансұлт- 
тық корпорацияларға баса назар аударудың негізінде капитализм халықаралық 
жүйе болудан алшақтады (өйткені үлт [мемлекет] мәні төмендейді) және ол кез 
келген белгілі бір географиялық аймақтан немесе мемлекеттен ажыратылған 
жаһандану жүйесі болуға үмтылады деген идея жатыр.

Екінші үлкен маңызы бар трансүлттық практика -  саяси. Мұнда трансцлт- 
тык, капиталисты man басым. Дегенмен дәстүрлі марксизмге тән термин ма- 
ғынасында бүл тап капиталистерден тұрмайды, яғни трансұлттық капиталистік 
тап өндіріс қүралдарына ие болуы міндетті емес. Склер трансұлттық капита- 
листік таптың төрт «фракциясын» ажыратып бөледі: 1) трансұлттық корпора-
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циялардың және олардың жергілікті филиалдарының басшыларынан кұралған 
корпоративтік фракция-, 2) жаһанданушы мемлекет пен мемлекетаралық бю- 
рократтар, саясаткерлерден тұратын мемлекеттік фракция-, 3) жаһанданушы 
мамандардан тұратын техникалык, фракция-, 4) саудагерлер мен медиа басшыла- 
рын қамтитын тцтынуиіы фракциясы. Бұл, әрине, Маркстің капиталист! тұжы- 
рымдауынан гөрі өзгешеленетін топ.

Трансұлттық капиталистік тап термин! дәстүрл! мағынадағы капиталист 
болмауы мүмк!н, б!рақ ол түрл! жағынан трансүлттық болып табылады. Б!р!н- 
ш!ден, оның «мүшелер!» жаһандық (сонымен б!рге жергіл!кт!) мүдделермен 
бөл!суге бей!м. Ек!нш!ден, олар елдер арасында әртүрл! бақылауды !ске асыру- 
ға тырысады. Яғни олар жұмыс орнында экономикалық бақылауды, !шк! және 
халықаралық саясатта саяси бақылауды, сондай-ақ халықаралық шекараларда- 
ғы күндел!кт! өм!рде мәдени-идеологиялық бақылауды жүзеге асырады. Үш!н- 
ш!ден, олар мәселелерд!ң кең ауқымы тұрғысынан жерг!л!кт! емес, жаһандық 
көзқарасқа қосылуды жөн көред!. Төрт!нш!ден, әртүрл! елдерден келед!, б!рақ 
барған сайын өздер!н туған жер!н!ң ғана емес, бүк!л әлемн!ң азаматтары рет!нде 
сез!нед!. Ақырында, қай жерде болмасын, олар әс!ресе тұтынатын тауарлар мен 
қызметтерге қатысты б!рдей өм!р салтымен бөл!сед!.

Үш!нш! трансүлттық практика -  мәдениет-идеология. Бүл жерде Склер ка- 
питалист!к жаһанданудағы консюмеризмнің мәдениет идеологиясына зор мән 
беред!. Басты көң!л мәдениет пен идеологияға бөл!нсе де, консюмеризмге деген 
назар жалпы экономикалық бағыттарды, әс!ресе марксист!к теориядағы өнд!р!с- 
ке (және трансұлттық корпорацияларға) қатысты дәстүрл! алаңдаушылыққа, 
түтынушылыкқа қызығушылықпен коса, тұтастай экономиканы камтиды. Бүл 
салада бүк!л әлемдеғ! адамдарға идеологиялық бақылау жасау мүмк!нд!ғ!, ең 
алдымен, жарнаманың, бүқаралық ақпарат құралдарының және түтыну тауар- 
ларының таңғаларлық аукымда таратылуы мен жет!лд!р!лу! арқылы күрт өст!. 
Сөйт!п, олар трансүлттық корпорацияларға, сондай-ақ жарнамалық, медиа кор- 
порацияларға пайда әкелет!н жаһандық тұтынуға бағытталған көң!л күйд! қа- 
лыптастыруға қызмет етед!.

Акырында, Склер трансүлттық практикалар мен осындай практиканы наси- 
хаттайтын институттар арасындағы қарым-қатынасқа қызығушылық танытады 
және ол: «Трансүлттық корпорациялар трансүлттық капиталист!к тапты түты- 
нушы мәдениет! мен идеолоғиясын кдлыптастыру және нығайту үш!н пайдала- 
нады, -  деп мәл!мдейд!. -  Ол өнд!р!ст!ң капиталист!к жүйес!н!ң қажетт!л!ктер!н 
қанағаттандыру үш!н қажет». Шынында да, бүғ!н нақ осы қатынастар жаһандық 
капитализмд! айқындап, әлемдеғ! болып жаткан өзгер!стерд!ң ең маңыздысы бо
лып отыр.

Марксист рет!нде. Склер тек капиталист!к жаһандануды сыни талдауға ғана 
емес, оның тер!с пайдаланылуына қатысты балама ойлап табуға қызығушылық 
танытады. Ол трансұлттык корпорациялар өздер!н қанап отыр деп санайтын 
кейб!р елдерд!ң протекционизм!нен аз болса да, үм!т үшқынын көргендей бола- 
ды. Сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауға белсене ат салысатын жасыл қозғалыс 
сек!лд!, жаңа әлеуметт!к қозғалыстар мен сонғы жылдары пайда болған түрл! 
антиглобализациялық топтар үм!ттенд!ред!. Ол әс!ресе адам қүқықтары шең- 
бер!ндег! түрл! қозғалыстарға ерекше мән беред!, оларда капиталист!к жаһан- 
дану баламасының, яғни социалист!к жаһанданудың белғ!лер! табылуы мүмк!н 
деп санайды. Осы және басқа да қозғалыстар XXI ғасырда кең қанат жаяды деп
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болжайды, себебі олар трансұлттық корпорациялардың жаһандандыру әдісте- 
ріне көбірек қарсылық білдіреді. Шын мәнінде, ол «марксистік диалектика тұр- 
ғысынан капиталистік жаһанданудың табысы төмендеп, жойылу алдында тұр» 
деп есептейді, өйткені капитализмнің кеңеюі қарсыластарын дайын ресурс- 
тармен (трансұлттык капитализмнің экономикалық табыстарынан алынған), 
ұйымдастыру формаларымен (жаһандық капитализмдегі табысты ұйымдардан 
көшірмеленген) және, әлбетте, мақсаттың айқындығымен қамтамасыз етеді. 
Трансұлттық корпорациялар табысты дамыған сайын олардың ерсі әрекеттері 
бұрынғыдан да айқын бола түседі, сөйтіп, оларды жаһандық жүйенің орталық 
ойыншылары ретінде ығыстыру қажеттілігі күшейеді.

Империя

Жаһанданудың марксистік көзқарастарын кеңінен талқылаған ең маңызды шы- 
ғармалардың бірі -  Майкл Хардт пен Антонио Неғридін Empire («Империя») 
(2000; Passavant, 2012a) және Multitude («Көпшілік») аталатын еңбектері (2004; 
Passavant, 2012b). Хардт пен Негридің постмодерндік әлеуметтік теория тура- 
лы ескертпелері болса да, олар жаһандық экономиканың постмодернизациясын 
талдайды. Қазірғі заманды империализммен байланыстырады. Анықтамасы -  
әлемдеғі бірқатар аймақты, әсіресе экономикалық түрғыдан бақылайтын және 
эксплуатациялайтын бір немесе бірнеше ел бар. Постмодерндік қадамда Хардт 
пен Неғри бұл империализмді «орталықсыздандырады» (decenter), сөйтіп, им- 
перияны осындай үстемдікті сақтайтын, бірақ оның ортасында бірде-бір ұлт (не
месе баска бірлік) болмайтын постмодерндік шындық деп анықтайды. Басқаша 
айтатын болсақ, модерндік еркіндік бір орыша байланысты болады, бірақ оның 
империя ретіндеғі постмодерндік формасында еркіндік орынға байланысты бол- 
май, беймән-орындарда (nonplaces) орнайды. Империяның орталығы жоқ; ол 
аумақсыздандырылған; тек бұқаралық ақпарат қүралдары арқылы хабарланған 
идеялар саласында ғана бар. Нәтижесінде империяның көрінісі барлық жерде 
бар, ол -  кезбе.

Империя әлі де толық өмір сүріп жатқан жоқ. Қазірғі сәтте ол қалыптасу үс- 
тінде, бірақ біз оның параметрлерін түсіне аламыз. Империя әлемді бірыңғай 
басқару логикасымен басқарады, бірақ империяда бірыңғай күш жоқ. Импе- 
рияда — биліктің бірыңғай қайнар көзінің орнына — билік қоғамға және бүкіл 
әлемғе таратылады. Тіпті Америка Қүрама Штаттары бүғінгі әлемдегі өзінің 
ғеғемониясына қарамастан, осы терминдердің мағынасындағы империя болып 
саналмайды, сондай-ақ Хардт пен Неғридің түсініғіндеғі империяға сай келмей- 
ді. Алайда Қүрама Штаттардың еғемендіғі империяның маңызды ізашары және 
ол өзінің әлемдеғі артықшылық позициясын сактап қалуда. Деғенмен ол импе
рия тарапынан ығыстырылады.

Империяға ғеографиялық немесе аймақтық шекаралар жетіспейді (немесе 
жетіспейтін болады). Сондай-ақ уақыт шекарасы жоқ деп қарастырылуы мүм- 
кін, себебі ол (сәтсіз болса да) тарихты тоқтата түруға және мәңғілік омір сү- 
руғе үмтылады. Империяның әлеуметтік әлемғе тереңдеп енуге ұмтылуындағы 
төменғі шекарасы жоқ деп қарастыруға болады. Ол әлеуметтік әлемнін неғізін 
(ой, әрекет, өзара әрекеттесу, топтар) бақылап қана қоймай, адамның табиғатын, 
яғни адамдардың миы мен денесін бақылау үшін биоэнергетиканы пайдалануға



1б-тарау • Жаһандану теориясы 671

тырысады. Империя империализмге қарағанда әлдеқайда өршіл, себебі ол бүкіл 
өмірді және оның ең негізгі деңгейлерін бақылап отыруға тырысады.

Жаңа құкықтық билікті (немесе соған ұмтылуы) империяның жаһандық 
билігінің кілті деуге болады. Ол тәртіп, норма, этикалық ақиқат жарғылары, 
«дұрыс» делінетін жалпы түсінікке негізделген. Бұл заңдық формация -  импе- 
рияның билік көзі. Осылайша «дұрыс» деп аталатын нәрсе үшін «гуманитар- 
лык» деп саналатын мәселелерді шешу, келісімдерге кепілдік беру және тіпті 
бейбітшілікті қаламайтындарға күштеп таңу мақсатында әлемнің кез келген 
жеріндегі мәселеге араласа алады. Нактырак айтқанда, ол осы заңдық форма
ция үшін «әділ соғыстарға» қатыса алады; біріншісі соңғысын заңдастырады. 
Мұндай соғыстар дүрыс іс-әрекет болып табылады. Демек, осы заңдық фор
мация әлемдегі этикалық тәртіпке қауіп төндіреді деген кез келген нәрсе жау 
болады. Осылайша әділ соғысқа қатысу құқығы шексіз, ол -  бүкіл өркениет 
кеңістігін қамтиды деген сөз. Әділ соғысқа қатысу қүкығы уақыт жағынан да 
шексіз; ол -  тұрақты, мәңгі. Әділ соғыста этикалық тұрғыдан бекітілген әс- 
кери іс-қимылдардың бәрі заңды және оның мақсаты -  қажетті тәртіп пен 
бейбітшілік орнату. Осылайша империя өз күшіне емес, дүрыс деп санала
тын нәрсе үшін күш көрсету қабілетіне негізделеді (бұл ұғымның мысалда- 
рын АҚШ-тың Иракқа екі рет, сондай-ақ Ауғанстанға басып кіруінен көруге 
болады).

Империя үштік императивке негізделген. Біріншіден, ол қолынан келгеннің 
бәрін жүмылдыруға тырысады. Кеңпейілді болып көрінеді және либералдық 
пиғыл танытады. Дегенмен қосылу барысында айырмашылықтар, қарсылықтар 
және қақтығыстар жойылып, тұтас әлем құралады. Екіншіден, империя айыр- 
машылықтарды ажыратып, бекітеді. Ерекшеленгендер мәдениет түрғысынан 
дәріптелсе де, заңдық тұрғыдан шеттетіледі. Үшіншіден, айырмашылықтарға 
байланысты империя оларды иерархияландыруға, осы иерархия мен ондағы 
айырмашылықтарды басқаруға ұмтылады. Иерархияландырумен басқару -  им- 
перияның нақты күші.

Демек, империя түжырымдамасы -  жаһандану және бүкіл әлемдегі билікті 
айқындау туралы постмодерндік марксистік перспектива. Дегенмен билік ба- 
сындағы капиталистерге немесе капиталистік ұлттарға Караганда, бұл бакылау 
жағдайындагы әлдекайда бүлыңғыр империя болып табылады. Егер империяда 
капиталистер болмаса, пролетариат туралы не деуге болады? Хардт пен Нег- 
ридің пайымынша, пролетариаттыц заманы аякталды. Егер пролетариат импе- 
рияга карсы эрекет етпесе, оппозиция кайдан шыгады? Марксистік түрғыдан 
алғанда, Хардт пен Негри оппозициялык күшті ойлап табуы керек, олар бұл та
ранта көңілжыкпастык үшін оппозициялык топты « К 0 П Ш ІЛ ІК »  (multitude) деп 
атайды. Бүл терминдердің таңдауы кызык. Бір жағынан, «пролетариаттан» жал
пы және абстрактілі, сондай-ак бізді тек экономикага шектеулі назар аударудан 
алыс ұстайды. Екіншіден, империяның ыктимал карсыластарының көп екенін 
аныктүсіндіреді; шынында да, империяны баскаратындар көпшілікке Караганда 
азшылыкты күрайды.

Хардт пен Негридің көпшілігі -  империяны әртүрлі жолмен, оиың ішінде 
еңбегімен (бұл империядағы нағыз өндіруші күш) колдайтын бүкіл әлемдегі 
адамдар жинағы. Баска әдістермен катар, осы адамдар жиынтығы түтынудың 
мәдениет идеологиясына сену аркылы және, ең бастысы, оныц әртүрлі үсыныс- 
тарын тұтыну аркылы империяны колдайды. Капитализмнің пролетариатка
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қарым-қатынасы секілді, империя -  өнім өндіруші көпшіліктің мойнындағы 
паразит. Маркстің пролетариаты сияқты (бұл теорияда жоғалуға жақын), көп- 
шілік -  империядағы шығармашылық күш. Сондай-ақ пролетариат сияқты, 
көпшілік контр-империяны автономды жасау арқылы империяны ығыстыра 
алады. Контр-империя, империя сияқты, ғаламдық ағымдар мен алмасулардан 
туындаған жаһандық құбылыс болып саналады (немесе саналатын болады). 
Жаһандану аумақсыздандыруға алып келеді (көпшілік өзінше аумақсыздан- 
дырудағы күш болады) және аумақсыздандыру көпшіліктің жаһандық азат 
етілуінің алғышарты болып табылады. Маркс болжағандай, аумақсызданды- 
Р У  арқылы әлеуметтік революция, мүмкін, алғаш рет жаһандық деңгейде, іске 
асуы ықтимал.

Хардт пен Негри — жаһандануды сынаушылар, модерндік капиталистік 
империализм немесе постмодерндік империя болсын, олар сонымен қатар 
жаһанданудағы утопиялық әлеуетті де көреді. Осылайша, жаһанданудың өзі 
үлкен мәселе болып саналмайды, мәселе -  оның империализм мен империя 
түсында кабылдаған немесе қабылдайтын формасында. Утопиялық әлеует 
әрдайым болған, бірақ өткен кезеңде идеологиялық бақылау немесе әскери 
күш арқылы түншықтырылған. Империя қазір бақылаушы қүзыретін иелену- 
де немесе көп үзамай иеленеді, бірақ оның басып-жаншуға деген әлеуетті ын- 
тасы көпшіліктің оны көрсетуге талпынған тегурінді күшімен тепе-тең түседі. 
Сайып келгенде, жаһандануда жалпылама еркіндік пен теңдік әлеуеті бар. Со
нымен қатар жаһандану бізді адамзат тарихының кең ауқымын қамтитын парти
куляризация және изоляционизмге кері қайтуға жол бермейді. Бұл процестер, 
әрине, көпшілік үмтылатын жаһандық өзгерістерге кедергі келтірер еді. Жағым- 
дырақ жағы: жаһандану дамыған сайын, ол бізді контр-империя күру бағытына 
көбірек итермелейді. Бұл жаһандық деңгейге деген бетбұрыс Хардт пен Негриді 
жергілікті деңгейге және сол жерде кездесетін мәселелер мен әлеуетке назар ау- 
даратын басқа постмодернистер мен постмарксистерден ерекшелендіреді. Кері- 
сінше, олардың пікірінше, жергілікті деңгейге назар аудару біздің негізгі мәселе- 
леріміз бен азаттығымыздың бастау көзі жаһандық деңгейде, империяда екенін 
жасыруға қызмет етеді.

Хардт пен Неғри контр-империяны болжаса да, олар коммунизм жағдайына 
қатысты, Маркс сияқты, мақсатқа қалай жетуғе болады немесе империяның кө- 
рінісі қандай болуы мүмкін екені туралы ешқандай жоспар үсынбайды. Маркс- 
тің коммунизм! сияқты, контр-империя нақты, әсіресе көпшіліктің іс-тәжірибе- 
сінен пайда болады. Контр-империя жаһандық, яғни барлық жерде болуы тиіс 
және империяға қарсы болуы қажет. Империя барған сайын көпшілікті басқару 
мүмкіндіғінен айрылып бара жатыр, демек, енді контр-империяның ауылы алыс 
емес деғен сөз. Осылайша империя өзінің күш-жіғерін (мысалы, полиция күші 
арқылы) екі есеғе көбейтуі керек, бұл көпшілікті жүмылдыруға және контр- 
империяны күшейтуғе қызмет етеді. Постмодернист ретінде, Хардт пен Неғри 
марксизм теориясындағыдай, ағент типіне назар аударудан бас тартады, атап 
айтқанда, капитализмнің эксплуатациясын кеңінен мойындайтын пролетарлық 
революциялық ағентке мән бермейді. Оның орнына, олар көпшіліктің тұрғы- 
лықты мекенін ауыстыру, көші-қон және көшпенділік сияқты ағенттік емес, 
үжымдық әрекеттеріне ден қояды. Өздерінің постмодерндік бағытына сәйкес, 
Хардт пен Неғри, қазірғі кездеғі ғендерлік, сексуалдық және эстетикалық мута- 
циялар (мысалы, тату және денені пирсинғтеу сияқты) шеңберінде пайда болып
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жатқан жаңа денелік формаларды қамтитын «жабайылыққа» (barbarism) назар 
аударуға үндейді. Мұндай денелер сыртқы бақылауға аз бағынады және жаңа 
өмір — контр-империяның негі»зін қалайды. Осылайша революциялық күш — са- 
налы агент емес, жаңа денелік, тәндік формалар.

Хардт пен Негри өндіріске деген марксистік көзқарастан айиымаса да, өнді- 
ріс пен жүмыс процесінің жаңа әлемін мойындайды. Бұл тарапта материалды 
емес, интеллектуалды және коммун и кативті еңбек түрлері барған сайын белең 
алып бара жатқаны анық. Осындай жүмысқа қатысатын индивидтерді бақылау- 
дың маңызы артып келеді. Индивидтер жаһандық коммуникация мен идеоло- 
ғия арқылы (әсіресе бүқаралық ақпарат қүралдары арқылы) бақыланса, көпші- 
ліктің революциялық әлеуеті де нақ сол коммуникация мен идеология арқылы 
бір бағытқа жүмылдырылады. Коммуникацияға қатысты басты нәрсе — оның 
бүкіл әлем бойынша оңай және жылдам таралуы. Бүл империяға басқаруды, 
жаһандық өндірісті ұйымдастыруды және осы коммуникациядағы империяның 
өзін және оның іс-әрекеттерін растауды жеңілдетеді. Ақыр соңында көпшілік 
осы механизмнің көмегімен контр-империя қүра алады.

Саяси теория

Кейбір теориялар әлеуметтануға қарағанда, саясаттануда тереңірек талқылан- 
ған жаһандану мәселелерімен айналысады. Халыцаралык, кртынастар (ХҚ) 
үлттық мемлекеттердің өз ішіндегі және бір-бірінің арасындағы қарым-қаты- 
настарға ерекше көңіл бөледі (I. Clark, 2007; D. Elliott, 2012), олар әлемнің бел- 
гілі бір акторлары ретінде қарастырылады, белгіленген аймақтарды иемденеді 
және өз шекарасында егеменді болып саналады. Сондай-ақ нақты анықталған 
мемлекетаралық жүйеге деген ерекше көңіл аудару бар.

ХҚ аясында саяси реализм ұғымы халықаралық саясат билікке, үйымдасқан 
зорлық-зомбылыққа және, сайып келгенде, соғысқа негізделеді деген алгышарт- 
тан басталады (Кеоһапе and Nye, 2000). Ол үлттық мемлекеттер жаһандық аре- 
надағы басым акторлар болып саналатынын түжырымдайды; олар жаһандық 
аренада келісілген бірлік ретінде әрекет етеді; бүл күш тек қолданбалы ғана 
емес, сонымен бірге үлттық мемлекеттердің жаһандық аренада билікке қол жет- 
кіздіретін тиімді әдісі болып табылады және әскери мәселелер әлемдік саясатта 
жоғары дәрежелі маңызға ие екенін түжырымдайды.

Өзара кешенді тәуелділік ұлттық мемлекеттерді бірнеше жолдар арқылы 
ресми және бейресми түрде, сондай-ақ қалыпты жолдар арқылы және кейінгі 
деп аталатын жолдар арқылы бір-бірімен қатысады деп қарастырады. Ол саяси 
реализмнен осы бейресми жолдарға берілетін маңыздылығымен ерекпіеленеді, 
онда, мысалы, көпүлтты корпорациялар (КҮК) сияқты мемлекеттен айрықша- 
ланатын субъектілер қоғамдарды бір-бірімен байланыстырады. Мемлекетара- 
лық қарым-қатынастардың нақты иерархиясы жоқ және әскери мүдделер әрда- 
йым басым болмайды. Осы мәселелер бойынша үлттық мемлекеттердің ішінде 
және өз араларында коалициялар пайда болады. Қақтығыс туындауы да, туын- 
дамауы да мүмкін, егер туындаса -  карқындылык дәрежесіне қарай айтарлықтай 
өзгереді. Өзара кешенді тәуелділік белгілі бір аймақ немесе альянс аясындағы 
бір үлттық мемлекеттің басқа ел(дер)ге қарсы әскери күштерін пайдаланудың 
төмендеуіне, тіпті жоғалуына әкеледі, дегенмен әскери әрекеттер осы аймақтан
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тыс жерде немесе блоктан тыс жалғаса беруі мүмкін. Халықаралық ұйымдар 
әлемнің реалистік көзқарасында тек екінші дәрежелі рөл атқарады, бірақ олар 
өзара кешенді тәуелділік тұрғысынан кеңейтілген. Мұндай ұйымдар түрлі ел 
өкілдерін біріктіреді, бағдарламаны белгілейді, коалицияларды қалыптастыру 
үшін катализаторлар ретінде қызмет атқарады, саяси бастамалар туындайтын 
ареналар ретінде қызмет етеді және әлсіз мемлекеттердің халықаралық арена- 
да үлкенірек рөл атқаруына көмектеседі. Осылайша, кешенді өзара тәуелділік 
бағыты үлттық мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарға назар аударуды 
жалғастырады, бірақ қарым-қатынастардың табиғатына қатысты кеңірек және 
жан-жақты көзқарас ұстанады.

ХҚ-тың кейбір көріністеріне қарсы келетін әртүрлі позициялар іргелі мә- 
селелерді алға тартады. Олардың арасында ХСЭ-мен (халықаралық саяси 
экономика) байланысты басқа да ғалымдардың кең ауқымды көзқарасы бар 
(e.g., Cerny, 1995,2003,2010). Сонымен қатар, олар билікке көбірек көңіл бөледі, 
саяси және экономикалык күшке ие баска субъектілерді, әсіресе корпорацияны 
елемейтін ХҚ-тың мемлекет-центризмін сынға алады.

Жаһандану мен саясатқа қатысты әдебиеттегі назар аударылған басты тақы- 
рып -  жаһандану дәуіріндегі үлттық мемлекеттің тағдыры (Hershkovitz, 2012). 
Көпшілігі үлттық мемлекетке әртүрлі жаһандық процестер, әсіресе әлемдік эко
номикалык ағымдар қауіп төндіреді деп санайды (Оһтае, 1996; Strange, 1996). 
Кейбіреулер «қазіргі уақытта зор ауқыммен шектеусіз өсіп жатқан, үлттық мем
лекеттер бақылай алмайтын жаһандық экономикамен салыстырғанда, мемлекет 
әлемде екінші дәрежелі ойыншы болып қалды» деген пікір білдіреді. Бір кездері 
үлттық мемлекеттер нарықты бақылаған болса, енді керісінше, олар көбінесе на- 
рыққа бағынатын болды.

Көптеген басқа факторлар, соның ішінде ақпараттық, заңсыз көшіп келу- 
шілер, жаңа қоғамдық козғалыстар, террористер, қылмыскерлер, есірткі, ақша 
(соның ішінде ақшаның және басқа да қаржы қүралдарынын ізін жасыру), секс- 
трафик және т.б. ағымдар қосыла келе үлттық мемлекеттің дербестіғіне қауіп 
төндіреді. Осы ағымдардың көпшіліғі барлық түрдеғі технологияларды дамыту 
және үнемі жетілдіру арқылы туындады. Ұлттық мемлекет оның бақылауынан 
тыс жұмыс істейтін ға.тамдық және трансұлттық үйымдардың (мысалы, ЕО) кү- 
шеюі нәтижесінде әлсіреді. Басқа фактор — жоғары деңғейде қолға а*^ынбаған 
жаһандық мәселелерді (ЖИТС, (ТБ) туберкулез өз бетімен әрекет жасайтын 
үлттық мемлекеттер түбеғейлі шеше алмайды. Нақты тарихи фактор — кейбір 
үлттық мемлекеттерді біріктірудің немесе бірге үстап түрудың көрінісі болған 
«қырғиқабақ соғыстың» аяқталуы. Мүның бір мысалы -  Юғославия және оның 
кырғиқабақ соғыстын аяқталуымен ыдырауы, бірақ ең бастысы -  әрине, КС- 
РО-нын бірқатар тәуелсіз ұлттық мемлекеттерғе (Ресей, Украина, Грузия және 
т.б.) ыдырауы. Сонымен катар «сәтті қүрылмаған мемлекеттер» бар (мысалы, 
Сомали), олардың жұмыс істейтін ұлттық үкіметі жоқ, сондай-ақ қүлдырау про- 
цесіндеғі мемлекеттер (Boas and Jennings, 2007). Анығын айтқанда, сәтсіз мем
лекеттер мен ыдырап жатқан мемлекеттердің өз шекараларын лайықты түрде 
сақтауға жағдайлары жоқ.

Бұдан шығатын дәйек -  үлттық мемлекет шекарасы функциясын өз денғе- 
йінде атқара алмауда деген сөз. Көптеғен дәлелдер осыны растайды, өйткені 
бірде-бір ұлттык мемлекет өз шекарасын ешщшан толық басқара алмағаны -  та- 
лассыз ақиқат (Bauman, 1992). Бұл күнде үлттық шекаралардың осындай әлсіз
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тұстары арқылы өтетін түрлі ағымдардың күрт ұлғаюы жаңалық болып отыр. 
Кейбір сыншылар бұл түжырымдармен келіспейді, ұлттық мемлекеттің қүлды- 
рауы жайындағы сыбыстар тым асыра айтылған деп санайды (М. Wolf, 2005), 
шекара жаһандану кезеңінде негізгі ойыншы болып қала береді (Gilpin, 2001), 
жаһандану кезінде қалай болғанда да кейбір мүмкіндігін сақтайды (Conley and 
Weiner, 2002) және әртүрлі үлттық мемлекеттердің тиімділігі әртүрлі (Mann, 
2007) деп мәлімдейді.

Кейбір ғалымдар бүгінгі әлемде мемлекеттің рөлі тұрақты ғана емес, қайта 
бүрынғыдан да артуда деп санайды (Beland, 2008). Оған себеп -  ұжымдық се- 
німсіздіктің төрт негізгі көзі: лаңкестік, аутсорсингке және ықшамдалуға әке- 
летін экономикалық жаһандану, иммиграция салдарынан ұлттық бірегейлікке 
төнетін қауіп, ЖҚТБ сияқты жаһандық аурулардың таралуы.

Сонымен қатар мемлекет өз мүддесі үшін қауіпті жағдайды әдейі өршітіп 
қолдан жасай алады, осылайша өз азаматтарына одан сайын қауіп төндіреді. 
2003 жылғы Иракпен соғысқа дейін АҚШ пен Ұлыбритания үкіметтері Саддам 
Хусейннің екі елге тікелей қауіп төндіретін жаппай қырып-жоятын қару-жарақ- 
тары (ЖКК) бар екенін мәлімдеген. Құрама Штаттар тіпті Иракты Америка қа- 
лаларына құрамында химиялық немесе биологиялық қарулар бар бөшкелерді 
лақтыру үшін теңіз кемелерін пайдаланып, миллиондаған адамды өлтіре алады 
деп мәлімдеді. Осындай қисынсыз айыптаулардан туындаған ұжымдық қауіп- 
сіздік Иракқа басып кіріп, Саддам Хусейнді құлатуға көмектесу үшін қоғамдық 
пікірге ықііал етті.

Ұлттық мемлекетке қолдау көрсетудегі бұл дәлелдің екінші жағы -  әртүр- 
лі жаһандық процестер, көпшілік ойлағандай мықты емес. Мысалы, жаһандық 
бизнес көптеген елдердің ішіндегі, соның ішінде АҚШ-тағы бизнеспен салыс- 
тырғанда бәсеңдейді. Басқа жағынан, ұлттық мемлекеттердің шекаралық әл- 
сіздігі туралы сүрақ туындайды. Мысалы, Құрама Штаттар мен басқа елдерге 
қоныс аудару көрсеткіші XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басындағыдан 
анағүрлым төмендегенін көрсетеді (Gilpin, 2001).

Осыған байланысты жаһандануды ұлттық мемлекеттерге төнген қауіп неме
се шектеу ретінде қарастыру қателік болар еді, өйткені үлттық мемлекет үшін 
даму мүмкіндігі болуы ықтимал (Conley and Weiner, 2002). Мысалы, жаһандану 
талаптары австралиялық қоғамға қажетті өзгерістерді (кем дегенде неолиберал- 
дық түрғыдан) жасау үшін пайдаланылды, соның нәтижесінде протекционизм- 
нен бас тартып, (нео)либералдандыру бағытына ауысуға, мемлекеттік кәсіп- 
орындарды жекеменшік кәсіпорындарға трансформациялауға және әлеуметтік 
камсыздандыруды жақсартуға мүмкіндік туды. Жаһанданудың риторикасы, әсі- 
ресе оның әсерін асыра айту осындай өзгерістерді қалаған саясаткерлер үшін 
пайдалы болды. Басқаша айтқанда, австралиялық саясаткерлер австралиялық 
коғамды реформалау үшін жаһандануды идеология ретінде пайдаланды.

Неолиберализм

Неолиберализм -  экономикага (әсіресе нарыққа және саудага) және саясатқа 
(әсіресе нарық пен саудага үкіметтің қатысуын және бақылауын шектеу қажет- 
тілігіне) қатысты қолданбалы теория. Бұл, өз кезегінде, маңызды теория, соны
мен катар осы екі сала туралы басқаша ойлауға және теориялауга айрықша эсер
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етті. Бүл әсіресе неолиберализмге қатал сынмен қарайтыи түрлі неомарксистік 
экономикалық теорияларға (алдыңғы материалдан қараңыз) қатысты.

Көптеген танымал ғалымдардың, әсіресе экономистердің зерттеулері (мыса- 
лы, Милтон Фридманд) неолиберализммен тікелей байланысты. Біз неолибе
рал-экономист Уильям Истерли (2006а, 2006b) идеяларының кейбірін қысқаша 
қарастырып, осы көзқарасты жақтаушылардың пікірі арқылы түсіндіруге тыры- 
самыз.

Истерли коллективизмнің және мемлекеттік жоспарлаудың кез келген фор- 
масына, Кеңес Одағында қабылданған және тәжірибеде колданылған немесе бү- 
гінгі тацда Біріккен Үлттар ¥йымы, басқа экономистер қолданып жатқан фор- 
масына да қарсы шығады. Коллективизм Кеңес Одағында сәтсіздікке үшырады. 
Истерлидің пікірінше, бүгін де сәтсіздікке үшырайды. Себебі ол еркіндікті жо- 
йып жібермесе де, қысым көрсетеді, ал еркіндік, әсіресе экономикалық еркіндік 
экономикалық табыспен тығыз байланысты. Өйткені экономикалық еркіндік 
табысты кез келген бағыттан іздестіруге мүмкіндік береді; мүндай ізденістер 
еркін нарық идеясының негізіне айналды. Экономикалық еркіндік пен еркін на- 
рық -  неолиберал-экономистердің ең сүйікті тақырыбы.

Истерли экономикалық табысқа жағдай жасайтын экономикалық еркіндік- 
тің бірнеше артықшылықтарын үсынады. Біріншіден, қандай экоиомикалық 
әрекеттер сәтті және сәтсіз болатынын алдын ала білу өте қиын. Экономика- 
лык еркіндік көптеген әрекеттерге жол ашады, сәтсіздікке үшырагандар ығы- 
сып қала береді. Уақыт өте келе табысты, сүранысқа ие іс-әрекеттер іріктеліп 
қалады да, әлеуметтік түрмысымыздың жоғарылауына қызмет етеді. Жоспарлы 
экономиканы қүрушылар да табысқа жету жолдарын іздестірген, бірақ олардың 
да, өзінің және басқалардың сәтсіздіктерінен үйренуге тырысқан көптеген адам- 
дардай, білім-білігі бәрібір жетіспейді. Екіншіден, нарықтар кандай әрекет сәтті 
және сәтсіз болатыны жайлы үздіксіз кері байланыс үсынады; бірақ жоспарлы 
экономикашыларға осындай кері байланыс жетіспейді. Үшіншіден, экономика- 
лык еркіндік сәтті әрекеттер үшін ресурстарды қайта бөлуге алып келеді; ор- 
талық жоспарлаушылар осындай жиі қайта бөлудің алдын алуға мүдделі. Төр- 
тіншіден, экономикалық еркіндік қаржы нарықтарының және корпоративтік 
үйымдардың ауқымды әрі жылдам өсуіне мүмкіндік береді; орталық жоспарлау- 
шыларға ауқымды өзгерістерді жылдам жасау үшін икемділік жетіспейді. Со- 
ңында жеке адамдар мен корпорациялар күрделі шартты қорғаныстардың есебі- 
нен үлкен тәуекелдерге баруға дайын; бір нәрсе дүрыс болмай қалған жағдайда 
орталық жоспарлаушылар өздерінің осал түстарына байланысты тәуекелғе жол 
бермейді.

Джон Локк (1632—1704), Адам Смит (1723—1790) және басқалар жасаған 
классикалық либералды теория, 1930 жылдардағы оқиғаларға орай, неолибе
рализм деп атала бастады (Fourcade-Gourinchas and Babb, 2002). Неолибера
лизм термин! жеке еркіндікке деғен саяси міндеттемелер мен еркін нарыққа 
бағытталған және осы нарыққа мемлекеттің араласуына қарсылық білдіретін 
неоклассикалық экономиканың үйлесуін қамтиды (Harvey, 2005). Кәсіпкер- 
лер босатылуы тиіс, нарықтар мен сауда-саттық еркін болуы керек, мемлекет- 
тер оны қолдап, араласуды барынша қысқартуы қажет және күшті меншік қү- 
қығы болуы керек.

Неолиберализм депрессия дәуірінде, ішінара кейнстік экономика және оның 
үлкен қоғамға әсеріне деген реакциясынан пайда болған. Джон Мейнард Кейнс-
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тің (1883-1946) СОЛ кездегі әйгілі теорияларына негізделген нарық, кәсіпкерлер 
мен корпорациялар неше түрлі (әлеуметтік және саяси) тежеумен және мықты 
реттеуші ортамен шектелді. Бұл бағыт либералды идеяларды қайта жанданды- 
руға деген жаппай құлшыныстан, сонымен катар XX ғасырдың басында көпте- 
ген ақыл-ой иелері мен саяси жүйелерге үстемдік еткен коллективизмге (маркс- 
истік теория) карсы түру кажеттілігінен туындады.

Бұл жанданудың интеллектуалды көшбасшылары экономистер болды, әсіре- 
се Австрия мектебінің мүшелері Фридрих фон Хайек (1899-1992) пен Людвиг 
фон Мизесті (1881-1973) айрыкша атаған жөн. 1947 жылы либералды идеялар
ды насихаттайтын «Мон Пелерин» коғамы (МПҚ) күрылды. Оның мүшелері 
үжымдык социализмнің кеңеюіне (әсіресе Кеңес Одағында және оның демеу- 
шілігімен) және нарыкка либералды үкіметтердің озбырлыкпен араласуына 
(мысалы, Франклин Рузвельттің «Жаңа бағыт») катты алаңдады. МПҚ-мен 
байланысты топ, әсіресе танымал және ыкпалды Чикаго экономисі Милтон 
Фридман (1912-2006) дәстүрлі либералды идеяларды корғауға, неолибералды 
теорияны дамытуға және бүкіл әлем елдерінің оларды пайдалануына демеуші- 
лік көрсетуде маңызды кызмет аткарды.

Неолиберализм әртүрлі формада болады, бірак олардың бәрі төменде кел- 
тірілген идеялардың кейбіреулерімен немесе барлығымен куаттандырылады 
(Antonio, 2007; for a critique of the kind of generalizations about neoliberalism to 
follow, see Collier, 2011):

• Еркін нарықца және оның рационалдығына үлкен сенім артылады. Нарык- 
тың еш кедергісіз, әсіресе үлттык мемлекетпен баска да саяси үйымдар та- 
рапынан жасалатын кедергілерсіз жүмыс істеуіне мүмкіндігі болуы керек. 
Нарыктагы еркін әрекет барлык адамға дерлік тиімді болады және эконо- 
микалык әл-аукат пен жеке еркіндіктің (және демократиялык саяси жү- 
йенің) жаксаруына алып келеді. Осы максатка жету үшін нарык пен оның 
еркіндігін колдайтын технологиялык, күкыктык және институттык меха- 
низмдердің кең спектрін корғау, колдау және кеңейту өте манызды. Еркін 
нарыктың маңыздылығы соншалык — неолибералдар оны капитализм- 
ге теңестіреді. Сондай-ак еркін нарык принциптері экономикамен (және 
мемлекеттік кұрылымымен) шектелмейді; өмірдің барлык салаларындағы 
(отбасы, білім, мәдениет) транзакциялар да еркін болуы керек.

• Нарыктағы, жалгыз болмаса да, басты актор -  жеке адам; неолиберализм 
түбегейлі индивидуалистік болып саналады.

• Еркін нарыкка деген сенімге коса, еркін саудага деген параллель сенім бар.

• Еркін нарык пен еркін саудаға шектеулер болған жағдайда, мұндай шектеу- 
лерді шектеу немесе жою үпіін кайта реттеу (дерегуляция) жүргізу кажет. 
Еркін нарыктар мен еркін сауда демократиялык, саяси жуйемен байланыс
ты. Осылайша, саяси жүйе, әсіресе демократия еркіндігі экономикалык эл- 
аукатпен жэне жеке адамдардын жеке байлык жинау еркіндігімен тікелей 
сабактас.

• Томен салыцтарга жэне салыцты цыск^ртуга катысты міндеттеме бар (әсі- 
ресе салыктары тым жогары жэне ауыртпалык түсірді деп саналатын бай 
адамдар үпіін). Төмен салык жэне салыктың кыскартылуы адамдарды кэп
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қаражат тауып, соңында көбірек инвестициялауға және оны жұмсауға ын- 
таландырып, экономикаға дем береді.

• Кәсіпкерлік пен өнеркәсіпке арналган салыцтпыц төмендеуі есебінен олар са- 
лықтық жинақтарды өз әрекеттері мен инфрақұрылымға көбірек қаражат 
салу үшін пайдаланады. Осылайша көбірек бизнес, кіріс пен табыстарды 
қалыптастырады деген идеямен ынталандырылады. Бұл тек бизнес пен ин- 
дустрияға ғана емес, тұтастай алғанда қоғамға табыс алып келеді. Жоғары 
табыстар «төменғе жетіп», қоғамдағы көп адам үшін пайдасын тиғізеді.

• Әл-аущпіщі жұмсалатын шығындарды барынша азайту керек және кедейлер 
үшін щуіпсіздік желісі айтарлықтай азайтылуы қажет, өйткені бүл саясат эко- 
номикалық өсуғе нұқсан келтіреді, тіпті кедейлерғе зиян тигізеді. Әл-ауқатқа 
жүмсалатын шығындардың қысқартылуы мемлекеттік шығындарды қысқар- 
туға және үкіметке салықты азайтуға немесе «жемісті» іс-әр>екеттерғе инвес
тиция салуға мүмкіндік береді. Қа)ппсіздік желісі болмаған жағдайда, кедей 
адамдар көбінесе ен төмен айлық немесе төмен жалақы ұсынатын жұмыс та- 
буға мәжбүр болады. Бұл компаниялардың өнімділіғі пен табысын арттыруға 
мүмкіндік береді. Қауіпсіздік желісінің төмендетілуі бизнес жүмыс күшін ке- 
ңеитуғе қолданатын үлкен «резервтік армияны» құрайды.

• Үкіметтіц шектелуіне зор сенім артылады, өйткені ешбір үкімет немесе 
үкіметтік ағенттік еш нәрсені нарық секілді жасай алмайды (Кеңес Ода- 
ғынын сәтсіздіғі бүған дәлел ретінде қарастырылады). Сонымен катар 
бүл үкіметті, теориялық түрғыдан болса да, нарыққа араласуға анағүрлым 
қабілетсіз немесе қабілетсіз қылады. Сондай-ақ бүл салықты аз жинауы 
тиіс, арзан үкімет деғенді білдіреді. Бұл, өз кезеғінде, жүртшылыққа, әсі- 
ресе соңғы жылдары салық жеңілдіктерінен көп пайда тапқан қоғамнын 
бай адамдарына мол табыс әкеледі. Мемлекет шектеулі болуы керек және 
оның жүмысы — ашық жаһандық нарықтармен ынтымақтасу.

• Жаһандык, капиталиста жцйені кеңейтуді жалтстыру қажеттіғіне үлкен 
сенім бар. Мүндай кенейту әл-ауқаттың өсуіне әкеледі (бірақ қоғамнын 
қай мүшелері үшін?) және кедейлікті азайтады деп санады.

Бүл идеялардың басым бөліғі неолибералды экономикаға назар аударады, 
бірақ кейбір идеялар неолибералды мемлекетке тығыз байланысты (Harvey, 
2006). Неолибералды мемлекет мынадай әрекеттерді накты және тікелей жа- 
сауы керек:

• Бизнес пен оның капитал жинактауы үшін колайлы климатты камтамасыз 
ету. Бүл белғілі бір іс-әрекеттер (мысалы, Федералдык кордың пайыздык 
мөлшерін көтеруі) жүмыссыздыктың өсуіне әкеліп соктырса да жасалуы 
керек.

• Бизнестің мүдделерін алға тарту, жеңілдету және ынталандыруға (кажет 
болған жағдайда) ерекше назар аударуы керек. Бұл бизнестің сәтті болуы 
әркайсысымызға пайда тигізеді деғен сеніммен жасалады. Бірак көпшіліғі
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неолиберализм салыстырмалы түрде тек кейбір адамдар мен әлемнің кей 
аймақтарына ғана пайдасын тигізді деп санайды.

• Бұрын мемлекет басқарған салаларды (мысалы, білім беру, телекоммуни
кация, көлік) жекешелендіру. Бұл салаларды бизнес пен пайда табу үшін 
ашу жэне жекешелендіруге жатпайтын секторлардың «тиімді» және «есеп 
беру» тәртібімен жүмыс істеуін қамтамасыз ету.

• Экономикалық секторлар мен географиялық аймақтар ішінде және өз ара- 
сында капиталдың еркін козғалысын қамтамасыз ету үшін жүмыс істеу.

• Еркін бәсекелестіктің артықшылықтарын көрсету, алайда мемлекеттің іс 
жүзінде бизнес мүдделері арқылы нарықты монополизациялауды қолдай- 
тыны туралы ой кеңінен таралған.

• Бизнес мүдделерін және олардың капитал жинақтауға жүмсайтын күш- 
жігерін шектеуге бағытталған топтарға (мысалы, кәсіподақтар, қоғамдық 
қозғалыстар) қарсы жүмыс істеу.

• Ұлттық шекаралар арқылы капиталдың еркін қозғалысы мен жаңа нарық- 
ты қүру жолындағы кедергілерді азайту.

• Қаржы институттарына қүлдырау қаупі туындаған кезде қаржылай көмек 
көрсету (мысалы, 2008-2009 жылдары Bear Stearns, AIG, Citibank және 
басқалар үшін жасалғандай).

Түтастай алғанда, сыншылардың пікірінше, неолибералдық мемлекет элитаны 
қолдайды, бірақ бүл фактіні демократиялық болып көрінетіндей етіп жасыруға 
тырысады; шын мәнінде, көптеген адамдар үшін бұл антидемократиялық, өйткені 
еркіндік пен бостандыққа ерекше көңіл бөлу көбінесе нарықпен шектеледі.

Қалыптасқан көзқарасқа қарамастан, неолиберализм мемлекеттің маңызын 
жоймады. Керісінше, мемлекет институттары мен практикалары неолиберал- 
дық нарык, экономиканың кажеттіліктері мен мүдделеріне жақсырақ бейімделу 
үшін өзгертілген болатын.

Дегенмен неолибералдық мемлекет ішкі қарама-қайшылықтармен күресе- 
ді. Бір жағынан, оның авторитаризмі жеке еркіндікке және демократияға деген 
қызығушылығымен катар өмір сүреді. Екінші жағынан, тұрақтылыкты сақтауға 
қарамастан, оның қызметі әсіресе қаржылық (және басқа) айла-шарғыны қол- 
дауға арналған түрақсыздықтың өсуіне алып келеді. Бәсекелестікке ашық адал- 
дық танытса да, ол монополизация атынан әрекет етеді. Ең бастысы, бәрі эконо- 
микалық элитаны қолдауға арналған амал-айла деп санайтын қайшы пікір бар.

Неолиберализмді сынау
Карл Поланьидің ерте кездегі ойлары. Заманауи неолиберализмге қатысты 
сын-пікірлерді, әсіресе экономика туралы айтқанда, Карл Поланьидің (1886- 
1964) 1944 жылы шыққан The Great Transformation: The Political and Economic 
Origins o f Our Time («Үлы трансформация: Біздің заманымыздың саяси және
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экономикалык негіздері») кітабын атауға болады. Ол -  экономикаға, әсіресе 
экономикалық либерализмнің өзін-өзі реттейтін немесе реттелмейтін нарыққа 
деген, сондай-ақ барлығын өзіндік мүдделерге негіздеуіне назар аударған ірі 
сыншы. Оның пікірінше, бұл -  әмбебап принциптер емес, керісінше, капита- 
лизмнің пайда болуына байланысты бұрын-соңды болмаған оқиғалар. Поланьи 
(1944) көрсеткендей, laissez-faire (кедергі келтірмеу) жүйесі мемлекеттің кө- 
мегі арқылы пайда болды және мемлекеттік іс-әрекеттер нәтижесінде жүмыс 
істей алды. Сонымен қатар, егер laissez-faire жүйесі өз алдына калдырылса, 
ол қоғамды жойып жіберу қаупін төндірді. Шынында да, дәл осындай қауіп- 
тер, нақты қауіп-қатерлер қоғам мен мемлекет тарапынан контрреакциялар- 
ға (мысалы, социализм, коммунизм, жаңа бағыт) әкеліп соқтырды. Олар осы 
контрреакциялар арқылы еркін нарық мәселелерінен өздерін, әсіресе өнім- 
дерді және онда еңбек ететіндерді қорғауға тырысты (Munck, 2002). Laissez- 
faire нарығының кеңеюі және мемлекет пен қоғамның одан қорғану реакциясы 
қосарланған қозғалыс (double movement) деп аталады (D. Hall, 2007). Эконо
микалык либерализм осы контрреакцияларды (протекционизмнің кез келген 
формасын коса алғанда) нарықтардың іс-әрекетін бүзған «қателіктер» ретінде 
көрді. Бірақ Поланьи оларды еркін нарықтың қиянатына қарсы қажет және 
қа.таулы реакциялар деп санады. Поланьи өзін-өзі реттейтін нарықтың абсурд 
идея болғанына сенді. Ол «социалистер, коммунистер, жаңа бағытшылар және 
т.б. либерализмге, еркін нарыққа қарсы қастандық күреске қатысқан» деген 
либералдық идеяны мазақ қылды. Бүл қастандық күрестен гөрі еркін нарық 
катер төндірген қоғамның және оның әртүрлі элементтерінің табиғи, «тосын», 
үжымдық реакциясы болды. Өз уақытында Поланьи экономикалык жүйенің 
коғамға үстемдік ету үшін өзгерген үрдісін көрген. Бүл еркін нарыктык жүйе 
үстемдігінен туындаған зұлымдыкты токтатуға, сондай-ак көбірек еркіндік бе- 
руге уәде етті. Яғни, Поланьидің пайымдауынша, үжымдык жоспарлау және 
бакылау барлығына либералды экономикалык жүйеде колжетімді болған ер- 
кіндіктен көбірек еркіндік береді.

60 жылдан астам уакыт өткен соң, ол коркынышпен карап, кемсіткен еркін 
нарыктык жүйе үстемдік ететін жаһандык экономика дамыған кезде, Поланьи- 
дін идеяларын кайта карау кызыкты. Поланьи коғам мен үлттык мемлекетке 
үміт артты, бірак олар жаһанданудың, әсіресе жаһандык экономиканың дамуы- 
на орай, әлдекайда әлсіз болып шыкты. Мүнда Маргарет Тэтчердің танымал 
(жағымсыз) мәлімдемесін айту өте орынды: «Қоғам деген епікандай түсінік 
жок».^ Қуатты әлеуметтік және саяси әсерсіз нарык артыкшылыктарын токтату 
мүмкін емес. Мұндай жоспарлау мен бакылау галамдык кезеңде бүрын-соңды 
болмаган. Бұдан баска, «жаһандык жоспарлау мен бакылау, шынында да, ьщти- 
мал ма немесе кажетті ме» деген сүрак туындайды. Бүгінде Поланьи тірі болса, 
үстанымының логикасы жаһандык деңгейде болгандыктан, казіргі әлдекайда 
куатты әрі кауіпті еркін нарыктык экономикада жаһандық жоспарлау мен бакы- 
лауды колдауга мәжбүрлейтін еді.

2007-2008 жылдардағы ірі жаһандык экономикалык дағдарыс Поланьи 
идеясының маңыздылығын көрсетеді. Нарык бұрын-соңды болмаған еркіндік 
шегінен асып кетті; оган койылатын шектеулер тым аз немесе жок болып шык
ты. Нәтижесінде біркатар артыкшылыктар бой көрсетті (ол үшін біліктілігі жок 
адамдар ипотекалык несие, каржы институттарының тым катерлі іс-әрекетте- 
рі, күмәнді (мысалы, «деривативтер») және пайызы жогары кредиттер үшін
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жаүапкершілік (ипотекалык қаптамадағы бағалы кағаздар) және т.б.). Қаржы 
құралдары америкалык тұрғын үй нарығының құлдырауына, несие дағдарысы- 
на және, ақыр соңында, әлемдік экономикалық дағдарысқа әкелш соктырды. 
Поланьи мұның бәрінің себебі нарықта мемлекеттік бақылаудың жоқтығы де
ген болар еді. Шындығында, біз дағдарыс жағдайыида нарыкты және экономи- 
каны реттеуге қызығушылыктың қайта оралуына куә болып отырмыз.

Заманауи неолиберализмді жан-жақты сынау. Неолиберализм мәселелері 
арасында әлемдегі барлық адам экономикалық әл-ауқаттың өте санаулы және 
нақты түрлерін (бай болмаса да, экономикалык жағынан қамтамасыз етілген), 
саяси еркіндікті (демократия) калайды деген болжам бар. Іс жүзінде жақсы өмір 
сүру (мысалы, күш сала жүмыс істеудің қажеті жоқ) және еркіндікті (мысалы, 
демократиялықжолмен сайланбаган болса да, мемлекеттен еркш болу) анықтау 
жолында ірі мәдени айырмашылықтар бар. Неолиберализм көбшесе Америка 
Қүрама Штаттары мен бірнеше жаһандық ұйымдардың (мысалы, ХВҚ) әлемнің 
баска бөліктеріндегі адамдарға аукаттылық және еркіндікке қатысты өздертщ 
анықтамаларын күштеп таңуға тырысуы дегенге саяды.

Сонымен катар неолиберализм осындай экономикалык жүйені және онымен 
байланысты технологиялык, заңдык және институттык жүйелер аркылы күштеп 
тыкпалайтын адамдардың әлеуметтік және материалдык мүдделерш жасырады 
немесе бүркемелейді. Осы максаттарға ұмтылмайды, өиткені әлемдеп барлык 
адам оларды калайды немесе олардан пайда көреді. Бірак кеибгреулер, әдетте 
солтүстіктегілер өте көп пайда көретіндіктен, оларды барынша колдаиды.

Неолиберализмге катысты баска сыни пікірлердің катарында әлемнщ түрлі 
елдерінде (мысалы, Мексика, Аргентина) каржылык дағдарыс тудырған фактілер 
бар. Оның экономикалык рекорды тіпті көңіл аландатарлык, яғни ол жаңа өнім 
шыгарудын орнына байлыкты (кедейден -  байға) кайта бөлісті, барлыц нәрсенг 
тауарландыруға тырысып, коршаған ортаны одан әрі ластандыра түстт (Harvey, 
2005). Сонымен катар казір оның сәтсіздікке ұшырап жаткдны да жасырын емес 
(АҚШ-та және Қытайдағы дефицитті каржыландыру), тікелей дағдарыстың бел- 
гілері (бюджет дефициттерінің өсуі, каржы институттарын кұткару) және АҚШ- 
тың жаһандык гегемониядан айырыла бастаганы туралы дәлелдер бар.

Неолиберализмнің ақыры ма? Сонгы және жалғасып келе жаткан экономи
калык дағдарыс неолиберализмнің аякталуы деп тұжырымдауға болады. 200» 
жылдың аяғында Франция президент! Николя Саркози өз сөзшде: «Ешбір ере- 
жемен, кандай да бір саяси араласумен шектелмеуі тиіс делшетш нарыктардың 
абсолютті билігі туралы идея акылсыз идея болды. Нарык заңы әрдайым дұрыс 
деп ұйғарылған идея акылсыз идея болды», -  деді. Осы уакытка деиш неолибе
рализмге үстемдік еткен жаһандык экономикалык жүйеге сілтеме жасаи оты- 
рып Саркози: «Біз бүкіләлемдік каржылык жэне валюталык жүиені нөлден 
кайта кұруымыз керек», -  деп мәлімдеді. Баскаша айтканда, неолиберализм 
үстемдік еткен кезде кейнстік жүйе жойылып, белгісіз бір баламамен ауысты- 
рылганы сиякты, біз де жаһандык неолибералды экономикалык жүйешн кал- 
дыктарын жоюымыз керек. Мұнын кайда жэне каншалыкты алыска апараты- 
нын білу -  алдагы уакыттын еншісіндегі мэселе. Бірак неолиберализмге сенш 
артатындар жок емес жэне олардын идеялары, бэлкім, кейбір жаңа формаларда, 
сонгы экономикалык дағдарыстың шаңы басылған кезде көрініп калар.
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Басқа да теориялар

Бұл тарау жаһандану туралы теориялардың тек қана бірнеше түрі жайында 
түсінік береді. Жаһанданудың көптеген танымал түрлері бар, мысалы, желілік 
теориясына (Castells, 1996, 1997, 1998; see Chapter 14), күрделілік теориясына 
(Urry, 2003) дінге немесе қалаға ерекше назар аударған теориялар. Дегенмен 
алдыңғы теория жаһанданудың аса маңызды әрі кең мағынадағы айрықша тео- 
риялық түсінігін айқындайды. Әрине, жаһандану процесі дамуда, кеңеюде және 
үнемі өзгеріс үстінде. Нәтижесінде жаһандану туралы теориялық тұрғыдан да- 
муды, оның ішінде осы тақырыпқа қатысты жаңа және инновациялық көзқарас- 
тарды күте аламыз.

Қорытынды

Жаһандану теориясы бүкіл әлемдегі әрі академиялық шеңбердегі даму мен өзгерістердің 
нәтижесінде пайда болды. Ол мәдени, экономикалық, саяси және институттық тұрғыдан 
талдануы мүмкін. Гомогенизацияға/гетерогенизацияға қатысты алаңдаушылык осы салалар 
бойынша барлық еңбектерде кездеседі. Гидденстің жаһандану туралы еңбегіндегі басты та- 
қырып -  қазіргі заманның қуатты күшін бакылауды жоғалту және құбылмалы әлемді туды- 
ру. Бек ұлттық мемлекеттің құлдырауы, трансұлттық ұйымдардың және, бәлкім, трансұлт- 
тық мемлекеттің пайда болуына орай жаһандануға (globality) үмітпен қарайды. Бауман үшін 
жаһандық әлемді айқындайтын нәрсе -  епті және икемсіз адамдар арасындағы «кеңістік со- 
ғысы». Алайда епті адамдар да үлкен қиыншылықтарға тап болады.

Жаһанданудың мәдени теориялары үш парадигмаға бөлінуі мүмкін: мәдени диффе- 
ренциализм, мәдени конвергенция және мәдени гибридтелу. Мәдени дифференциализм 
«мәдениеттер ішінде және өз арасында ұзакқа созылған айырмашылықтар бар және бұл 
айырмашылыктарға көбінесе жаһандану эсер етпейді» деген пікірді қолдайды. Хантингтон 
өркениеттерге, әлемнің ірі өркениеттеріне, Син және Батыс өркениеті арасындағы эконо- 
микалық жанжалға, сондай-ақ Ислам және Батыс өркениеті арасындағы соғыс ықтималды- 
ғына ерекше назар аударып, мәдени дифференциализмнің ең танымал мысалын ұсынады. 
Мәдени конвергенция «жаһандану бүкіл әлемдегі ұқсастықты арттыруға алып келеді» деген 
көзқарасты ұстанады. Мәдени конвергенцияның екі мысалы -  макдональдтандыру тезисі 
және бүкіл әлемде мәнсіздікті «гробализациялау» барған сайын үстемдік ет}'де деген идея. 
Мәдени гибридтелу «жаһандану мәдениеттердің араласуына алып келеді, сөйтіп жаһандық- 
қа да, жергіліктіге де жатпайтын жаңа және бірегей мәдениеттер пайда болады» деген пікір- 
ге саяды. Бірқатар теориялық идеялар мәдени гибридтелумен, соның ішінде глокализация, 
пібридизация және креолизациямен байланысты. «Мәдени гибридтелу» тақырыбына енгі- 
зілген негізгі теория -  Аппадураидың ландшафттар, олардың ішкі және өзара алшақтықтар 
туралы ойы.

Жаһанданудың экономикалык теориялары екі мысалмен суреттеледі. Лесли Склер 
трансұлттық капитализмге, әсіресе трансұлттық корпорацияларға, трансұлттық капиталис- 
тік тапқа және тұтыну мәдени-идеологиялық идеясына негізделген жаһанданудың неомарк- 
систік экономикалык теориясын дамытады. Склердің пікірінше, трансұлттық капитализм 
социалистік жаһанданудың пайда болуына негіз жасайды. Хардт пен Негридің айтуынша, 
біз капиталистік империализмнен империяның үстемдігіне өтудің қызған шағындамыз. Им- 
перияда орталық жоқ және ол заңдық күшке негізделген. Көпшілік империяны қолдайды,
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бірақ олардың сондай-ақ империяны ығыстырып, кем дегенде, контр-империя құруға по- 
тенциалды мүмкіндігі бар.

Халықаралык катынастар теориясы жаһандануға қатысты түрлі саяси көзқарастарды, 
оның ішінде саяси реализмді, күрделі өзара тәуелділікті және халықаралық саяси эконо- 
миканы да қамтиды. Бұл пікірталастардың басым бөлігі жаһандық дәуірдегі ұлттық мем- 
лекеттің тағдырына қатысты. Бөлім жаһандану туралы экономикалық және саяси ойлау- 
дағы маңызды рөл атқаратын неолиберализмді егжей-тегжейлі талқылаумен аяқталады. 
Неолиберализмнің негізгі принциптері және негізгі сыни ескертулер (оның ішінде Карл 
Поланьи) талқыланады.

Ескертпелер
1. Барбердің МсWorld жайлы көзқарасы саясатпен шектелмейді. Барбер МсWorld үлгісіне 

еліктейтін көптеген басқа салаларды көреді.

2. Үғымның толық мәтінін www.margaretthatcher.org/speeches сайтынан қараңыз.

http://www.margaretthatcher.org/speeches
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Тарау мазмұны

Структурализм 
Постструктурализм 
Постмодерндік әлеуметтік теория
Сын-пікірлер және пост-постмодерндік әлеуметтік теория

Бұл кітап, негізінен, қазіргі заманғы әлеуметтік теорияларды талдауға ар- 
налған. XX ғасырдың екінші жартысынан бері карай қазіргі заманғы әлеу- 
меттік мәселелерді қарастыруға бағытталған теориялар кеңінен тарала 
бастады. Мұндай теориялардың қатарына өнер, архитектура, әдебиет, әлеу- 

меттану және баска осындай салаларда белең алған постмодерндік бағытты 
жаткыза аламыз. Осы ілім шеңберінде модерндік бағыттардың тұжырымдары 
болғандыктан, постмодерндік ағым өкілдері казіргі коғамға тән мәселелерді де 
карастыруға ұмтылды. Ол Солтүстік Америкада дамыды, XX ғасырдың 80—90 
жылдарында кеңінен колданылып, әлеуметтік теорияга елеулі эсер еткен ба- 
ғыттардың біріне айналды. Осы тарауда негізгі постмодерндік теориялар карас- 
тырылып, олардың мән-маңызы талданады.

Постмодерндікәлеуметтіктеорияныталкылаудаәлеул£ештан^теориясынан
әлеуметтік теорияларға көшу кажет. Әлеуметтану теориялары негізінен тек 
әлеуметтану саласында болатын мәселелерді карастырады және әлеуметта- 
нушы мамандардың ғана кызығушылығын тудырады. Ал әлеуметтік теория
лар аукымды әлеуметтік мәселелердің барлығын дерлік камтиды. Алайда 
екеуінің арасындағы айырмашылык айкын емес. Шын мәнінде, осы кітапта 
бұрын-соңды талкыланбаған кейбір теориялар, соның ішінде нео-марксизм 
теориясы мен агенттік-кұрылымдык теориясы, социалистік теориялар жан- 
жакты сипатталады. Постмодерндік теориялар, негізінен, әлеуметтік теория
лар катарына жатады.

Бұл тарауда структурализмнен бастау алып, постструктурализм ретінде та- 
нылған, кейін постмодерндік әлеуметтік теория деп аталған бағытты карасты- 
рамыз. Лэштің ойынша (1991:іх), постструктуралистік бағыт «1960 жылдары 
француз коғамында дамыған әлеуметтік ойлардан» бастау алады.

Структурализм француз гуманизміне, әсіресе Жан-Поль Сартрдың эк- 
зистенциализміне жауап ретінде калыптаса бастады (СгаіЬ and Wernick, 
2005, Margolis, 2007). Өзінің алғапікы жұмысында Сартр жеке адамға, әсіресе 
жеке адамның еркіндігіне ерекпіе назар аударған. Сол кезде ол «жеке адам- 
ның іс-әрекеттері әлеуметтік заңдар немесе әлеуметтік кұрылымдарға тәуел- 
ді емес, ал адамныц калауымен жасалады» деп ұғындырған. Алайда кейіні- 
рек оның ойлары Маркс тұжырымдарына жакындады және ол «еркін адам» 
түсінігімен катар, «әлеуметтік күрылым» түсінігін зерттеуді де колға алды 
(СгаіЬ, 1976:9).
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Сартрдың жұмысына талдау жасаған Гила Хайим (1980) Сартрдың әуелгі 
және кейінгі еңбектерінің өзара сабақтастығын айқындайды. 1943 жылы жа- 
рияланған Being and Nothingness («Болмыс және бейболмыс») еңбегінде Сартр 
«еркін адамға» көбірек назар аударып, «шындық белгілі бір адамдардың іс- 
әрекетімен айқындалады» деген пікірді алға тартады (Н ауіт, 1980:3). (Іонымен 
қатар Сартр структуралистік көзқарасты ұстанған, яғни, оның пайымдауынша, 
«объективті құрылымдар толығымен детерминистік мінез-құлықпен» айқын- 
далады (Н ауіт, 1980:5). Жалпы алғанда, Сартр мен экзистенциалистер актор- 
лардың қазіргі шекарасынан асып, болашаққа карай ұмтылуға мүмкіндіктері 
бар деп есептейді. Сартр үшін адамдар -  толық еркін. Олар өздерінің барлық 
ісін тек өз калауымен істейді. Сондыктан әрбір ісі үшін жауапкершілікті өз- 
дері алуы кажет. Бір жағынан, бостандыктың жауапкершілікпен байланысы 
адамдарда белгілі бір деңгейде күйзеліс тудырады (Н ауіт, 1980:17). Екінші 
жағынан, өз тағдырлары өз колдарында екенін түсіну адамдардың бойына оп- 
тимистік сенім ұялатады. 1960 жылы жарияланған Critique o f Dialectical Reason 
(«Диалектикалык себептің сын-катерлері») еңбегінде Сартр әлеуметтік кү- 
рылымдарға көбірек назар аударады, дегенмен осы еңбегінде де «адами транс- 
ценденттіліктің болмыстан басымдығын» айкындайды (Науіт,1980:16). Сартр 
әлеуметтік кұрылымның рөлі мен маңыздылығын асыра бағалайтын әртүрлі 
марксистік бағыттарды (күрылымдык марксизмді) сынға алады. Оның көзка- 
расы бойынша, доғматикалык марксистер Маркстің бастапкы төлтума идеяла- 
рының ғуманистік күрамдас бөліктерін жойды (Н ауіт, 1980:72). Экзистенциа
лист ретінде Сартр әркашан ғуманизмді ұстануға үмтылды. Осылайша, экзис- 
тенциализмнің ғуманистік аясында структурализмнің, постструктурализмнің 
және постмодернизмнің дамуын айкындау кажет.

Структурализм

Структурализм бағыты аясында әлеуметтік кұрылымдар карастырылады, де- 
ғенмен структуралистік тұжырымдар күрылымдык функциялык бағыттан ерек- 
шеленеді (7-тарауды караныз). Көптеғен әлеуметтанушылар әлеуметтік күры- 
лымдар мәселесін карастырғанмен, структурализм аясында, неғізінен, линғвис- 
тикалык күрылымдарға ерекше назар аударды. Әлеуметтік кұрылымнан линг- 
вистикалык, кұрылымдарға ауысу әлеуметтік ғылымның табиғатын түбеғейлі 
өзғертетін лингвистикалыц айна.тым ретінде белгілі болды (Lash, 1991:іх). Әлеу- 
меттік ғалымдардын басым көпшіліғінің зерттеу такырыбы әлеуметтік күры- 
лымнан тілғе ауыса бастады (мысалы, Хабермастың коммуникация жөніндеғі 
жүмысы туралы мәліметтерді [8-тарауда] және этнометодолоғия бағыты аясын
да көтерілғен кейбір мәселелерді [10-тарауда] карауыңызға болады).

Лингвистикалық түп тамырлары

Структурализм дамуы түрлі салалардағы әртүрлі окиғалармен байланысты 
(Dosse, 1998). Қазірғі заманғы структурализмнің кайнар көзі мен неғізі -  лин- 
ғвистика. Швейцариялык линғвист Фердинанд де Соссюрдің (1857-1913) ең- 
беғі кұрылымдык линғвистиканы дамытуға және нәтижесінде структурализм- 
нің алуан түрлі салаларда колданысын кеңейтуғе бағытталған (Culler, 1976; 
Thibault, 2005a).
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Соссюрдің langue (тіл) мен parole (сөз) түсініктерінің дифференциациясы 
ерекше қызығушылық тудырады. Langue — белгілі бір ресми грамматикалық 
жүйе. Бүл жүйе дауысты элементтердің өзара байланысынан туындайды және, 
Соссюр мен ізбасарларының ойынша, заңдармен айқындалады. Соссюр баста- 
ған көптеген лингвистер осы заңдарды ашуға талпынған. Langue (тілдің) болуы 
parole бсөздердің) дамуына мүмкіндік береді (Ваккег, 2007Ь). Parole (сөз) -  бүл 
тілдің бірлігі, тіл арқылы адамдар ойларын жеткізіп, бір-бірін түсінеді. Соссюр 
адамдардың тілді субъективті сипатта қолдануын айқындайды. Оның пікірін- 
ше, адамдардың индивидуалдық тілі лингвистика саласы маманының қызығу- 
шылығын туғызбайды. Тіл мамандары акторлардың (жеке адамдардың) тілді 
субъективті пайдалану амалдарын емес, тілге назар аударып, оның ресми фор- 
масын қарастырады.

Осылайша, тіл — белгілер жүйесі, ол құрылым ретінде қаралуы қажет және 
әр таңбаның мағынасы — жүйедегі белгілер арасындағы өзара байланыстың 
өнімі. Әсіресе сөздердін бинарлық айырмашылықтарына ерекше назар аудару 
керек. Мысалы, «ыстық» сөзінің мағынасы сөздің өзіндік қасиеттерінен емес, 
оның бинарлық айырмашылықтарынан, яғни мағынасы қарама-қарсы «суық» 
сөзінен туындайды. Ойлар, сана, сайып келгенде, әлеуметтік әлем, ал әлеумет- 
тік әлем тіл құрылымы арқылы қалыптасады. Мәселен, адамдардың экзистен- 
циалды әлемі оларды қоршаған орта негізінде қалыптасатын болса, әлеуметтік 
ортаның кейбір аспектілері тіл құрылымы арқылы түзіледі.

Постструктурализм бағыты тіл білімі шекарасынан тыс, барлық белгілердің 
жүйесін қарастыруға дейін кеңейтілді. Белгілер жүйесінің қүрылымы «семио
тика» деген атаумен белгілі болды (Gottdiener, 1994; Hawkes, 1977, Thibault, 
2005b). Семиотика қүрылымдық лингвистикадан гөрі кеңірек, өйткені ол тек 
тілге ғана емес, сондай-ақ ым-ишара, дене тілі, әдеби мәтіндер секілді қатынас 
формаларының барлық белгілер жүйесін қамтиды.

Ролан Барт -  семиотиканың негізін салушы ретінде танымал (Perry, 2007). 
Ол Соссюрдің идеяларын әлеуметтік өмірдің барлық салаларында кеңейтті. 
Барттың пайымдауынша, тіл ғана емес, сонымен қатар әртүрлі әлеуметтік бел- 
сенділіктер адамның күнделікті өмірін тануға мүмкіндік береді (Lash,1991:xi). 
«Лингвистикалықайналым» барлықәлеуметтік қүбылыстарды қамтиды, ол, өз 
кезегінде, белгілер ретінде қайта қабылданады.

Антропологиялық структурализм: Клод Леви-Стросс

Клод Леви-Стросс -  француз структурализмінің ең басты түлғаларының бірі, 
антрополог (I. Rossi, 2005), кезінде Курцвайль (Kurzweil, 1980:13) оны «струк- 
турализмнің әкесі» деп атаған. Леви-Стросс еңбектерінде де қүрылым жан-жақ- 
ты формада қарастырылады және Соссюрдің антропологиялықтұжырымдарын, 
соның ішінде қарабайыр қоғамдагы мифтер туралы зерттеулерін, кеңінен тал- 
дауға бағытталған. Леви-Стросс сондай-ақ барлық байланыстарды түсіндіруде 
қүрылымдық қарым-қатынасты кеңінен қолданды. Оның басты жаңалығы ком- 
муникациялык жүйелер ретінде кең ауқымды әлеуметтік құбылыстарды (мы
салы, туыс сөздерді) қайта құрылымдау болды, осылайша оларды құрылымдық 
талдауға бейімдеді. Өзара байланысты қарым-қатынастарды қарастыру, мыса
лы, сөздің алмасуы секілді мәселелерді талдауға мүмкіндік береді. Екеуі де -  қү- 
рылымдық антропология негізінде зерттеуге болатын әлеуметтік алмасу.

46-253
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Біз Леви-Стросстың (1967) көзқарасын лингвистикалық жүйелер мен 
туыс сөздер жүйесінің арасындағы ұқсастығы туралы ойлары негізінде түсін- 
діре аламыз. Біріншіден, туыс сөздерде қолданылатын түсініктер, мысалы, тіл 
фонетикасы -  қүрылымдық антропологияны талдаудың негізгі бірлігі. Екін- 
шіден, туыс сөздер де, фонетика да өздігінен мағыналы бола бермейді. Леви- 
Стросс бинарлық мағыналы сөздерді де (мысалы, шикі және пісірілген)

оссюр лингвистикасына үқсас колданған. Үшіншіден, фонетикалық қүры- 
лымдар мен туысқандық құрылымдарды реттеудің эмпирикалық өзгерістері 
бар екенін атап өткен және олар жалпыға ортақ немесе нақты емес ережелер- 
ге негізделеді. Мүның бәрі лингвистикалық айналымға сәйкес келеді, бірақ 
Леви-Стросс осы айналыммен сәйкес келмейтін бірнеше багытты ұстанды. Ол 
ең басты -  фонетикалық және туыстық жүйелерді сана құрылымының өнімі 
ретшде аиқындады. Алайда олар -  саналы процестің өнімі емес. Керісінше, 
ақыл-ойдың бейсаналық, логикалық қүрылымы. Бұл жүйе кез келген құрылым 
ретшде жалпы заңдардың негізіиде қалыптасып, дамып отырады. Лингвисти- 
калық айналымның ізбасарларының басым бөлігі сананың негізгі қүрылымын 
түсіндіруде Леви-Стросстың тұжырымына сүйенген жоқ.

Қурылымдық марксизм

Францияда (және әлемнің тағы басқа елдерінде) танымал болған әсіресе Луи 
Альтюссер (Louis Althusser) (K.Tucker, 2007), Никое Пулянцае (Nicos Poulantzas) 
және Морис Годелье (Maurice Godelier) еңбектерінде кеңінен қарастырылған, 
структурализмнің бір бағыты -  қүрылымдық марксизм (Lechte, 2005).

Біз қазіргі заманғы структурализмді қарастыруды лингвистикадағы Соссюр 
еңбегінен бастадық, дегенмен ол Карл Маркс шығармаларынан бастау алады 
деп есептейтіндер де бар: «Карл Маркс қүрылымды көрінетін катынастармен 
шатастырмау және оның жасырын логикасын түжырымдау керек деп айта 
отырьш, қазіргі заманғы структурализмнің қалыптасуына эсер етті» (Godelier, 
1972Ь:336). Қүрыльімдьіқ марксизм мен структурализм, жалпы алганда, «құры- 
лымдарды» зерттейді, бірақ оны түрліше тұжырымдайды.

Дегенмен күрылымдық марксизм мен структурализмнің «құрылымдық та- 
рихты зерттеудің алғышарты ретінде» қарастыру туралы түжырымдары екеуі- 
не де ортақ. Морис Годелье былай дейді; «Қүрылымның ішкі қызмет ету ерек- 
шеліктерін зерделеу оның генезисі мен эволюциясын айқындаудан басталуы 
қажет» (19726:343). Ол басқа бір еңбегінде тағы да былай түйіндейді: «Жүйе- 
^1070̂  шьіғу тегін талдаудан бүрын олардың ішкі логикасын зерделеу қажет»
( 72а.ххі). Постструктура^іистер мен қүрылымдық марксистерге ортақ тагы 
бір көзқарас бойынша «қүрылымдық қарым-қатынас әлеуметтік қатынастар- 
дың өзара байланысынан қалыптасқан қүрылымдарга немесе жүйелерге қатыс- 
ты болуы керек». Постструктурализм мен қүрылымдық марксизм аясында қү- 
рылымдар нақты айқындалады (көрінбейтін болса да), дегенмен екі мектептің 
күрыльім табигаты туралы түжырымдары бір-бірінен түбегейлі ерекшеленеді. 
./Іеви-Стросстың ойынша, қүрылым сана негізінде болса, ал құрылымдық марк- 
систер үшін бұл -  қогам қүрылымының негізі.

Екі мектепке тән ең басты үқсастыққа -  структурализмнің де, құрылымдық 
марксизмнің де эмпиризмді қабылдамайтынын және көрінбейтін қүрылым- 
дарға алаңдаушылық білдіруін жатқызуға болады. Годельенің айтуы бойын
ша. « труктуралистер де, марксистер де әлеуметтік қүрылымның эмпирика-
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лық анықтамаларын қабылдамайды» (1972a:xviii). Годелье өзінің осы пікірін 
былайша тұжырымдады:

«Маркс та, Леви-Стросс та құрылымды тікелей көрінетін және тікелей 
бақыланатын шындық ретінде емес, адамдардың көрінетін қарым-қаты- 
настарынан тыс және олардың қызмет ету логикасының негізін құрайтын 
шындықтың белгілі бір дейгейі ретінде қарастырады».

(Godelier, 1972а:хіх)

Годелье өз көзқарасын әрі карай дамыта отырып, бұл барлық ғылымдарға 
тән деп тұжырымдайды: «Көзге көрінетпін шындык, -  шынайылык,. Осы шына- 
йылық ақиқатты жасырады, ал шындыкты ашу -  ғылыми танымның мақсаты» 
(1972a;xxiv).

Осындай ұқсастықтарға қарамастан, құрылымдық марксизм, негізінен, 
әлеуметтік ғылымдарда кеңінен тараған лингвистикалық айналым мәселелерін 
қарастырған жоқ. Мысалы, өзекті мәселе ретінде құрылым немесе лингвисти- 
калық мәселелер емес, әлеуметтік және экономикалық мәселелер қарастырыл- 
ды. Сонымен бірге құрылымдық марксизм: марксизм теориясымен байланыс- 
ты болды және көптеген француз әлеуметтік ойшылдары экзистенциализмге 
ұшыраған Маркс теориясына қырын қабақ танытты.

Постструктурализм

Структурализмнің постструктурализмге осылайша өтуін нақты дәлелдеу мүм- 
кін болмаса да, Шарль Лемерт (1990) постструктурализмнің пайда болуын 
1966 жылы Жак Дерриданың осы бағыттың жетекшілеріне алғыс айту сөзімен 
байланыстырады (Lipscomb, 2007; J. Phillips, 2005) және ол осы кезеңді пост
структурализм дәуірі деп айқындады. Структуралистерге Караганда, Деррида 
тілді өз иеленушілеріне еркіндік беретін тек «жазу» кұралы ретінде қарастыр- 
ған, ал әлеуметтік институттарды тек «жазба» ретінде айқындады, сондықтан 
олар адамдарға шектеу қоя алмайды деп есептеген (Trifonas, 1996). Осы бағыт 
тілге басты назар аударғанмен, «жазба үлгі адамдарға белгілі бір шектеу қоя- 
тын қүрылым бола алмайды» деген пікірді қалыптастырды. Структуралистер 
тілдік жүйедегі тәртіп пен түрақтылықты айқындағанымен, Деррида тілді рет- 
телмеген және түрақсыз жүйе ретінде қарастырған. Онын пайымдауынша, әр- 
түрлі контекстер алуан түрлі сөздерден түрады, әртүрлі мағынаны білдіреді. 
Осылайша, тіл адамдарға шектеу қоя алатын қүрылым ретінде айқындалған 
жоқ. Сондықтан тілдің өзге заңдылықтарын іздеу тіпті де қажет емес. Осы
лайша, Деррида, сайып келгенде, деконструктивті бастаманы үсынды. Декон- 
структивті процестер постструктурализм негізінде постмодернизмнін дамуы- 
мен өрши түсті.

Деррида үшін қарсылықтың нысаны -  батыстық әлеуметтік ойға үстемдік 
ететін логоцентризм болды (шындықты, дүрыс, әдемі және т.б. ретінде айқын- 
дайтын әмбебап ойлау жүйесін іздеу). Ол бүл бағытты «Платон кезенінен бас- 
тау алатын тарихи репрессия мен жазбаны жою» деп сипаттаған (1978:196). 
Логоцентризм тек философияның гана емес, сондай-ақ гылыми философия- 
ның да қүлдырауына әкелді. Дерриданьщ ойынша, осы процесті тоқтатудын 
көзі -  деконструкция, ягни жазбаны шектейтін шекаралардан босату. Деррида-
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иың басты мақсаты -  «логоцентризмнің жойылуы» (1978:230). Жалпы алғанда, 
деконструкция жасырын айырмашылықтарды анықтау үшін бірлестіктердің 
ыдырауын қамтиды (D.N. Smith, 1996:208).

Дерриданың көзқарасын оның «қатыгездік театры» деп атайтын тұжыры- 
мы негізінде жақсы сипаттауға болады. Ол осы тұжырымды дәстүрлі театрмен 
салыстырады және ойлау жүйесінде дәстүрлі театр басымдығын репрезентив- 
ті логика деп атайды (осындай логика әлеуметтік теорияларда басым болды). 
Осылайша, сахнадағы қойылым «шынайы өмірдегі» болып жатқан оқигаларды 
бейнелейді, сондай-ақ жазушылардың, режиссерлердің айтайын деген ойлары- 
на немесе көздеген мақсаттарына және т.б. сәйкес келеді. Бұл — дәстүрлі театр- 
ды теологиялық түрғыдан көрсетеді. Теологиялық театр -  басқарылатын театр.

«Сахна — теологиялық, өйткені оның қүрылымы дәстүрге толық сәйкес 
мынадай элементтерді қамтиды: көрінбейтін және алыстан бақылайтын 
автор -  «жаратушының» болуы, оның қолында мәтіні болады, уақыт пен 
көріністің магынасын реттейді және қадағалайды... Ол өзін көріністің 
өкілдері, орындаушылары мен аудармашылары арқылы репрезентация- 
лауларына мүмкіндік береді. «Жаратушы» туралы ойларды азды-көпті 
көрсетеді. Орындаушы актерлар автордың дизайнын интерпретация лай
ды... Осы теологиялық процестің енжар мүшелері — ракаттанып отырған 
көрермендер».

(Derrida, 1978:235; italics added)

Деррида балама кезен үсынады, осы кезецде «соз (сөйлеу) сахнаның басты 
қүралы болудан қалады» (1978:239). Яғни автор немесе мәтін бүрынғы рөлін 
жоғалтады. Актерлар жаттанды сөздерді айтпайды, жазупіылар сахнадағы сөз- 
дердің авторы болмайды. Бұл «сахна анархиялық болады» дегенді білдірмейді. 
Дегенмен Деррида ұсынған балама кезең тұжырымы айқын емес. Түжырым- 
ның жалпы ойын Дерриданың «нақты айқындалмаған кезеңнің қалыптасуы» 
(1978:240) немесе «қатыгездік театры -  тарихы, ресурсы, қайтарымы, эконо- 
микасы жоқ өнер» (Derrida, 1978:247) секілді талқылауларынан көре аламыз.

Деррида дәстүрлі театрды түбегейлі деконструкциялауға шақырады. Жал
пы алғанда, ол логоцентризм бағытының қақпанындағы қоғамды сынға алады. 
Театрды драматургтің диктатурасынан босатқысы келгендей, қоғамда үстемдік 
ететін дискурсты қалыптастырған барлық интеллектуалдық авторитеттердің 
идеяларын жоққа шығаруды қалайды. Басқаша айтқанда, Деррида адамдардың 
жазушы секілді еркіндігін аңсаған.

Мүнда сонымен қатар постструктуралистер мен постмодернистерге тән ор- 
тақ мәселе — орталықсыздандыру қарастырылады. Деррида театрдың жазушы- 
ларға (билікке) және олардың үміттері мен қалауларына негізделген «орталы- 
ғынан» піығуын және әртістердің еркін ойнауын қалаған. Бүл ұғым, түтастай 
^тғанда, қоғамға ортақ үғым болуы мүмкін. Деррида орталықты жауаппен, са- 
йып келгенде, өліммен байланыстырады. Орталық Деррида үшін маңызды фак- 
торлар «ойын және айырмашылықтың»‘болмауымен байланысты (1978:297). 
Театр немесе қоғам «ойынсыз және айырмашылықсыз», яғни статикалық театр
ды немесе қоғамды өлі деп санауға болады. Керісінше, орталықтандырылмаған 
театр немесе элем шектеусіз ашық, түрақты және өзін-өзі рефлексиялайтын бо
лады. Деррида келешекті «күтуге де, қайтаруға да болмайды» деген қорытынды 
жасайды (1978:300). Оның айтуы бойынша, біз болашақты өткен өмірімізден
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іздей алмаймыз жэне өзіміздің тағдырымызға енжар қарамауымыз керек. Кері- 
сшше, болашақ біздің жасап жатқан іс-әрекетіміз арқылы жазылады.

^Батыстық логоцентризмді және интеллектуалдық билікті қиратқаннан 
кеиш, ақырында, Деррида бізді жауапсыз калдырады; шын мәнінде бірде-бір 
жауап жоқ (Cadieux, 1995). Жауап іздеу, логотиптер іздеу жойқын және бағын- 
дьірушы сипатта болды. Бізге қалдырған барлық мирасы -  жазу, актерлік ойын, 
оинау мен олардың айырмашылықтары.

Мишель Фуконың идеялары

Деррида -  постструктурализмнің беделді өкілдерінің бірі болса, Мишель 
Фуко осы башттагы көрнекті ойшыл деп бағаланады (Smart, 2000, Venn, 
2011). Фуконың еңбектері постструктурализм мен структурализм ара'сында- 
ғы аиырм^ылықтарды сипаттайды. Структурализм лингвистика әсерінде 
олғанда, Фуко салыстырмалы түрде постструктурализм бойынша кең ау- 

қымды мәлімет үсынады (Smart, 1985). Фуко еңбектерінің ауқымдылығы бір- 
қатар қиындықтарды да туғызады. Ол өзге ойшылдардың идеяларын талдау 
непзшде өзшдік бірегей пікірлерін алға тартты. Фуконың көзқарастарына 
Ьебердің рационалдық теориясы эсер етті, бірақ Фуко өз идеяларына шектеу 
қоиған жоқ, өзара қарама-қайшы идеяларды талдады. Сонымен қатар оның 
еңбектершде Маркстің идеялары (Smart, 1983) кездеседі, бірақ ол экономика- 
мен шектелмейді, көптеген институттарға шоғырланады. Әлеуметтік деңгей- 
деп үстемдікке ие дэстүрлі марксизмге Караганда, ол «устем микросаясат- 
қа» көбірек қызығушылық танытады. Фуко герменевтиктерді оган қатысты 
^еум еттік  құбылыстарды жақсы түсіну үшін қолданады. Сонымен қатар, 
Фуконың оиынша, терең, шынайы ақикат болмайды, тек белгілі бір қабаттар 
болады. Феноменологияльік бағыт эсерінің болуына қарамастан, ол дербес, 
мағыналық тақырып беретін идеядан бас тартады. Оған структурализм эле- 
менттері тэн, бірақ мінез-құлықтың ресми реттелген үлгісі жоқ. Ең бастысы, 
Фуко мен Ницшенің билік пен білім арасындағы қарым-қатынасқа қатыстьі 
ортақ кызығушылықтары бар екенін атап эту маңызды. Дегенмен бүл байла- 
нысты Фуко элеуметтік түрғыдан талдады.

Үсьінылған теориялық мэліметтер постструктуралист ретінде танылуына 
непз бола алады. Фуконың алғашқы еңбектеріне структурализм елеулі эсер ет- 
кен, бірақ оның жүмыстарының дамуына қарай эсер деңгейі де бэсеңдей берді 
жэне эртүрлі тұжырымдар қалыптаса бастады. Енді Фуко еңбектерінің эволю- 
циясын қарастырайық.

Оньің эдіснамасының негізі -  «білім археологиясы» (archaeology o f 
knowledge) (Foucault, 1966) мен «билік генеалогиясы» (genealogy o f power) 
(Foucault, 1969, Valverde, 2007) идеялары. Осы эдіснамаға сэйкес соңгьісы бі- 
ршшісшен алда болады дегенмен, Митчелл Дин (1994) өзінің еңбегінде олар 
бір-бірін өзара толықтыратынын дэлелдеді.

^ а н  Шеридан (1980:48) Фуконың археологиялық білім тұжырымы 
(Scheunch and McKenzie, 2007) «белгілі бір дискурстың кез келген уакытта 
аитьілуы мүмкіндігін анықтайтын ережелер жиынтығын іздейді» деп болжай- 
ды. Басқаша аитқанда, археология -  «қалыптасу мен дискүрстардың пайда 
болуынын жалпы жүйесін дамыту» (Dean, 1994:16). Осындай «жалпы жүйе- 
ні» немесе «ережелерді» іздестіру, сондай-ақ дискурсқа ерекше назар аудару 
( emert, 2005b) -  жазбалар жэне жазбаша «қүжаттар» -  Фуко енбектеріне
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постструктурализмнің бастапқы әсерін көрсетеді. Фуко осы құжаттарды тал- 
дай отырып, герменевтика бағытының өкілдері секілді, оларды түсінуге тал- 
пыныс жасамайды. Фуко археологиясы «құжатты жасайды, бөледі, жүйелейді, 
топтастырады, деңгейлер бойынша жіктейді, қатарларды анықтайды, маңыз- 
дылығы бойынша ажыратады, элементтерді табады, бірлікті анықтайды, қаты- 
настарды сипаттайды» (Dean, 1994:15). Ол дискурстарды және жазба қүжат- 
тарды талдайды, сипаттайды және дайындайды, бірақ оларды интерпретация- 
лауға және бастау көзін іздеуге талпыныс жасамайды, ол үшін қүжаттардың 
өзі маңызды. Фуко «ақиқатты ашуға» бағытталған дискурстарды рационал- 
дандыру және жүйелеуге ерекше назар аударады (Dean, 1994:32). Фуконың 
осындай ізденістері оны психология іспеттес гуманитарлық ғылымдардың қа- 
лыптасуына қатысты дискурстарды зерттеуге бағыттайды. Археология «ішкі 
жүйелікті қалыптастыру мен трансформациялау мүмкіндіктерін сақтау үшін 
жалпы қабылданған нормалар мен талаптардан алыстап, ажырауы мүмкін» 
(Dean, 1994:36).

«Ақиқатты тануға» жасалган қадам -  Фуко генеалогиясының сипаттамала- 
рының бірі, әйтсе де бүл -  «білім мен биліктің өзара байланысын» ажырату- 
ды қиындатады (Фуко осы мәнде Ницше философиясына негізделеді) [Fuller, 
2007b, Lemert, 2005a]). Генеалогия -  интеллектуалдық тарихтың өте ерекше 
түрі, «тарихи мазмүнмен және ойластырылып реттелген траекториялармен 
байланыстыру тәсілі. Бүл -  жалған натуралистік заңдарды немесе жаһандық 
қажеттіліктерді талап ететін ақиқатты тануға бағытталмай-ақ, көптеген дис
курстарды, тәжірибелер мен оқиғаларды, ашық және біркелкі емес траекто- 
рияларды талдаудың әдісі» (Dean, 1994:35-36). Осылайша, генеалогия аталған 
заңдарға немесе қажеттіліктерге назар аударатын тарихи зерттеулердің басқа 
түрлеріне сәйкес келе бермейді. Барлығы генеалогиялық бастамамен байла- 
нысты. Генеалогия аясында «қажеттілік пен қажетсіздік, табиғи немесе бейта- 
рап» секілді сауалдар көтеріледі (Dean, 1994:20).

Басқаша айтқанда, генеалогия гуманитарлық гылым саласы аясында бі- 
лім мен биліктің өзара байланысымен және олардын «органдарды реттеу, мі- 
нез-қүлықты игеру мен өзін-өзі қалыптастыру тәжірибелерімен» байланыс- 
ты (Dean, 1994:154). Фуко гуманитарлық саладағы «ақиқатты айқындауға» 
ерекше назар аударады (Dean, 1994:24). Осылайша, археология алқашқыда 
тек дискурстардың қалыптасу ерекшеліктерін зерттеген болса, ал сыни және 
заманауи сипатта түжырымдардың сиректігін және сенімділігін қарастырады 
(Dean, 1994:33). Фуконың екі бағытының сабақтастығы контексінде археоло
гия генеалогияның қалыптасуына қажетті міндеттерді орындайды. Атап айт- 
қанда, археология тарихи дискурстардың эмпирикалық талдауларын қамти- 
ды, ал генеалогия осы тарихи дискурстарға сатылы және сыни сипатта талдау 
жасайды және олардың қазіргі заманда белгілі бір мәселелердің пайда болуы- 
на қатыстылығын зерттейді.

Осылайша, генеалогия «қазіргі заманның тарихы» болуы керек. Алайда 
оны «тарихшының тәжірибесі немесе тарихи аспектілерге қатысты көзқарасы 
контексінде қалыптасқан интерпретациялаудын еріксіз проекциясымен», яғни 
«презентизммен» шатастырмау керек (Dean, 1994:28). Фуко, өз кезегінде, 
«әлеуметтік тәжірибені қалыптастыру механизм! негізінде тарихи ресурстар- 
ды, яғни өткен уақытта болған тосын жағдайларды және олардың болу ық- 
тималдығын зерттеу арқылы осы шақты түсінуге талпыныс жасайды» (Dean, 
1994:21). Мүнда детерминизм жоқ; қазіргі заманғы шарттар мен жағдайлар
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МИШЕЛЬ ФУКО
БИОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ

1984 жылы 57 жасында СПИД дертінен қайтыс 
болған (Lemert, 2005a). «Мишель Фуко дүниедегі 
ең танымал ойшыл еді» (J. Miller 1993:13). Ол бұл 
танымалдыққа әртүрлі саладағы ойшылдардың, 
соның ішінде әлеуметтану саласындағы ғалымдар- 
дың пікірлері мен ойларына эсер еткен қызықты 
да құнды еңбектерінің нәтижесінде жетті. Фуконың 
өмірі де өте қызықты, тіпті оны кейбір ғылыми ең- 
бектерінің тақырыптарынан-ақ байқауға болады. 
Негізінен, Фуко ізденістер арқылы өз өмірі мен оны 
басқаруға мүмкіндік беретін күштерді түсінуге тал- 
пыныс жасаған.

Фуконың кейінһ еңбектерінің арасында жыныс- 
тық жақындастыққа арналған трилогиясы бар. 
Олар: The History of Sexuality («Сексуалдық тарихы») 
(1980a), The Саге of the Self («Өзіндік мәнге қамқор- 
лық» (1984) пен The Use of Pleasure ('«Ләззатты сезі- 
ну») (1985) деп аталады. Бұл еңбектер Фуконың бар 

назарын жыныстық қатынасқа аударғанын көрсетеді. Фуконың өмірі осы ынтамен, гомосексуа- 
лизммен және садомазохизммен сипатталады. 1975 жылы Фуко Сан-Францискоға барып, осы 
қалада кең өріс жайған гей қауымдастығына аса қызығушылық танытты. Фуконың сол жердегі 
моншаларда кең тараған жыныстық қатынастарға қатысы бар сияқты. Оның қызығушылығы мен 
осындай іс-әрекеттерге қатысуы «басым, түсініксіз, масайтатын, сұмдық, экстатикалық» дүние- 
лерге деген өмірлік қызығушылығының бір бөлігі болды (cited in J. Miller, 1993:27). Басқаша айт- 
қанда, Фуко өз өмірінде (және еңбектерінде) адамдардың (оның ішінде өзінің) тәні мен жанының 
жойылуына әкелетін «шектеулі сезімдерге» қызығушылық танытты. Мысалы, Фуко моншадағы 
бейтаныс адамдармен садомазохистік әрекеттерге қатысу интеллектуалдық зейінін ашып, өзін- 
өзі жаңа қырынан тануға мүмкіндік беретініне сенген.

Осылайша, секс шектеулі сезім болып көрініп, оның ойынша, өлімді еске түсіретіндей көрінді: 
«Меніңше, естен тандыратын нағыз ләззат дегеніміз -  соншалықты терең, соншалықты интен- 
сивті, соншалықты ғажап болуы тиіс... Нағыз ләззат... маған өлімді еске салады» (Foucault, cited 
in J. Miller, 1993:27). Тіпті 1983 жылдың күзінде жұққан иммун тапшылығы синдромы (әрі қарай -  
ЖИТС) дерті туралы білгенде және гомосексуалистер бұл ауруға бейім екенін білген жағдайда 
да Фуко Сан-Франциско моншаларындағы жыныстық қатынастарға қатыса берді. «Ол ЖИТС-ті 
өте байыппен қабылдады... Сан-Францискоға соңғы рет барғанда, оны «шектеулі сезім» ретінде 
түсінді (cited in J. Miller, 1993:380).

Фуко сондай-ақ 1975 жылдың көктемінде Забриски-Пойнтте алғаш рет LSD-ді сынап көрді. Есірт- 
кі оған қатты эсер етті: «Аспан жарылды... Маған аспаннан жұлдыздар жауды. Мен бұл дұрыс 
емес екенін білемін, бірақ бұл шындық» (cited in J. Miller, 1993:250). LSD Фуко үшін шектеулі сезім 
ретінде болды: «Мен өте бақыттымын... Бүгін өзіме деген жаңа көзқарас қалыптасты... Енді мен 
сексуалды екенімді түсінемін... Біз қайтадан үйге баруымыз керек» (cited in J. Miller, 1993:251).

LSD қабылдағанға дейін Фуко «Сексуалдық тарихы» еңбегіне ерекше назар аударады. Ол бұ- 
рынғы еңбегіне ақылсыздық пен басқа да мэселелерді зерделеу тұрғысынан көбірек көңіл бөлуі 
керек еді. Бірак; LSD тэжірибесі шектелгеннен кейін, ол жобаны толық қайта тұжырымдады. Өзге 
нэрселермен қатар, бүл жобада өзіне көбірек көңіл бөлді. Мүмкін, Фуко өзінің LSD сапары кезін- 
де үйге оралу туралы қайтадан айтқан болар.
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МИШЕЛЬ ФУКО

Фуконың еңбектері де, жеке өмірі де экстремалдық сипатта және бір-бірімен байланысты 
болды. Зерттеулеріне тән сипаттың бірі -  шығармашылықпен жазылуы. Өз еңбектері аясында ол 
шығармашылықтың жоғары деңгейіне жете алды және өзінің «шектеулі сезімдері» туралы жазды.

Зерттеулері жеке өмірімен тығыз байланысты болғандықтан, қарапайым анықтамаға сай келе 
бермейді. Осының дәлелі ретінде Фуконың өз еңбегінде берілген сөздерді көрсетуге болады: 
«МенІң кім екенімді сұрамаңыз және менің өзгермеуімді өтінбеңіз... Меніңше, мен секіл- 
ді, жазуларында бет-бейнесін көрсеткісі келмейтін адамдар да табылар» (Foucault, cited in 
J. Miller, 1993:19).

тек тарихи оқиғалардың нәтижесі ретінде қарастырылмайды. Фуко қазіргі мүм- 
кіндіктерді түсіну үшін тарихи оқиғаларды сыни түрғыдаи талдауға ұмтылады.

Фуко билік генеалогиясында адамдар өздерін және басқаларды білім беру 
арқылы қалай басқаратыны туралы ойлайды. Сонымен катар адамдармен 
өзара әрекеттесу мен білім субъектілерін басқару арқылы білімді қалыптас- 
тыру мүмкіндігін айқындайды. Ол білімнің иерархиясын сыни тұрғыдан ба- 
ғалайды. Білім иерархиясында ең беделдісі жоғары білім болгандықтан, бұл 
жүйе оның ең қатаң сынына үшырайды. Фуко білім (әсіресе ғылыми жетістік- 
тер) негізінде алынған технологияларды және әртүрлі мекемелердің адамдар- 
ға билік жүргізу үшін қызмет етуіне ерекше қызығушылық танытады. Білім 
мен билік арасындағы байланыстарды айқындағанмен, Фуко бұл жағдайды 
қоғамның элиталық өкілдерінің іс-әрекет нәтижесі ретінде карастырмайды. 
Себебі ол субъектілердің арасындағы қарым-қатынастарды емес, құрылым- 
дық қарым-қатынастарды, әсіресе білім мен билік арасындагы қарым-қаты- 
насты зерттеуге үмтылады. Фуко қарабайырлықтан күрделі білім жүйелеріне 
карай негізделген заманауи адамгершілікке дейінгі прогресті емес, оның ор- 
нына бір билік жүйесінің (білімге негізделген) екінші бір түріне өту проце- 
сін тарихи негізде зерттейді. Осы процестің оң сипаттамасына олардың өзара 
қарсылық білдіруін тарихи мысалдар арқылы көрсеткенмеп, қазіргі заманға 
ерекше назар аударады. Өзінің айтуынша, ол «қазіргі заманның тарихын жа- 
зады» (Foucault, 1979:31).

Осыған байланысты Фуконың бірқатар ерекше еңбектерін қарастырайық. 
Madness and Civilization («Ессіздік пен өркениет») еңбегінде (1965; Foucault, 
1995) Фуко білім археологиясына, әсіресе психиатрия саласына ерекше назар 
аударады. Ол өз зерттеуін ақыл-ой мен санасыздық әлі ажыратылмаған ренес
санс кезеңінен бастайды. Алайда 1650-1800 жылдар аралығында (классикалық 
кезеңде), ақыл-ой мен санасыздық шекаралары алшақтай бастағанда, ақыл-ой- 
ға ерекше зейін аударады. Басқаша айтканда, Фуко ақыл мен парасат арасында- 
ғы «сынған диалогті» сипаттайды (1965: х). Ол соңғы нәтижені жазады:

«Бұл кезеңде ақыл-ой таза күйінде болды және ессіздік оның Қайта өрлеу 
дәуірінде өркендей беруіне мүмкіндік берген жалған еркіндіктен ажы-
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ратылады. Ақырындап ессіздік «Дон Кихот», «Король Лир» секілді ең- 
бектерде жойыла бастады. Алайда ол жарты ғасырға жуық оқшауланып, 
ақыл-ойдың, адамгершілік нормаларының және олардың іш пыстырар- 
лык түнегінің құрсауында болды».

(Foucault, 1965:64)

Мұнда веберлік темір тор туралы көзқарастарын көре аламыз -  санасыздық 
(иррационалдық) ақыл-ойдың (рационалдықтың) қамауына түседі.

XIX ғасырдағы ғылым психолоғиясы XVIII ғасырда ақыл-ойдың сана- 
сыздықтан бөлінуінен пайда болды (психиатрия «ақыл-ойдың монолоғі» деп 
аталды) [Foucault, 1965:хі]). Алғашында медицина ақыл-ойдың физикалық 
және моральдық емделуіне жауап берді, бірақ кейінірек ғылыми психолоғия- 
лық медицина моральдық емдеумен айналысты: «психологиялық медицина- 
ның жүзеғе асырылуы санасыздықты өзін-өзі кінәлау сезімінен айырған кезде 
ғана мүмкін болды» (Foucault, 1965:182—183). Кейінірек Фуко психиатриялық 
көмекке мынадай анықтама берді: «Психиатриялық көмек деғеніміз — XVIII 
ғасырдың соңында өмір сүру мен адамның баспана алу құқығын анықтаумен 
байланысты және позитивизм мифтеріне неғізделғен қазірғі заманға сай мо- 
ральдық тактика» (1965:276). Осылайша, Фуко үшін психолоғия (және пси
хиатрия) — осы санасыздықты жеңуге арналған ғылыми талпыныс емес, мо- 
ральдық бастама.

Фуко соңғы жылдардағы ақыл-ойды емдеу процесіндеғі ғылыми, меди- 
циналық және ғуманитарлық жетістіктерді жоққа шығарады. Керісінше, ол 
XVII ғасырда ессіздікке бой алдырған адамдар саналы адамдармен тең бол
таный ескере отырып, қазірғі кезде саналы адамдар және әртүрлі мамандар 
(дәріғерлер, психолоғтер, психиатрлар) ессіздікке бой алдырған адамдарды 
азаптап немесе жою үшін өз қабілеттерін барынша жетілдіреді. Ал ессіздікке 
бой алдырған адамдардын осындай сала мамандарын бағалау мен сынға алу 
мүмкіндіктері жоқ деуғе де болады. «Ақылсыздық өз еркімен өзін-өзі соттау- 
ға шақырады» (Фуко, 1965:265). Көптеген сезімдердеғі осындай ішкі бақы- 
лау -  бақылаудың ең репрессивтік нысаны. Әрине, Фуко үсынған археоло- 
ғия онын дәстүрлі тарихшылардың тарихы мен қазіргі жағдайы туралы және 
олардын саналы қарым-қатынасы туралы қорытындыларымен ерекпіеленеді. 
Сонымен қатар ол гуманитарлық ғылымдардың (әсіресе психолоғия және 
психиатрия) ақыл-ой мен ақыл арасындағы айырмашылықты және ақыл- 
ойдың үстінен адамгершілік бақылауды күшейтуді көздейді. Бұл -  адамның 
моральдық бақылауындағы ғуманитарлық ғылымдардың рөлі туралы жалпы 
тезисінің бір бөліғі.

Фуко өзінін структурализм бойынша алғашқы енбектерінде ессіздіктің екі 
«децғейін» анықтайды және оның ең терең деңғейін дискурстың нысаиы деп 
атайды (1965:96). Ессіздік -  классикалық жасқа тән физикалық немесе пси- 
хикалық өзғерістер емес. Керісінше, «ақылсыз тіл -  ессіздіктің түпкі ақиқаты» 
(Фуко, 1965:97). Осы ертеректеғі еңбектерінде структурализмнің терең мәні 
айқындалады: «Классикалық мәдениет өзінің жалпы құрылымында өзіндік тә- 
жірибесін қалыптастырады, тәжірибе бірдей мағыналармен, ортақ ішкі лоғи- 
камен сипатталады. Сөйлеу мен сөзбе-сөз түсіну, шын мәнінде, біз үшін тілдін 
қүндылығын білдіреді» (Foucault, 1965:116;).
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Фуко The Birth o f the Clinic («Емханалардың пайда болуы») еңбегінде меди- 
циналық дискурс пен оның негізгі құрамдас бөліктеріне ерекше назар аудара 
отырып, құрылымдық әдісті қолдануды жалғастырады. Осы еңбегіндеы былай 
деп жазады: «Адамдар өз ойларын емес, осы ойларды максималды түрде сипат- 
тайтын сезімдері туралы айтады. Олар өздерінің ойларын жүйелейтін пікір- 
лерді қалыптастырады, кейін осылайша жаңа дискурстарға қол жеткізе алады 
және оларды өзгерту мүмкіндіктерін ашады» (1975:xiv).

«Ессіздік пен өркениетте» медицина гуманитарлық ғылымның маңызды 
бастамашысы болды және бүл — ^Емханалардың пайда болуы» еңбегінде кө- 
терілген басты тақырыптардын бірі. Фуконың айтуынша, «Адам туралы ғы- 
лым... медицинаға негізделген» [1975:36]. XIX ғасырға дейін медицина клас- 
сикалық ғылым болды, бірақ осы ғасырдан бастап медицина ауруды емдеумен 
айналысты, себебі сол кезде үлкен қауымдастықтар арасында эпидемия тарап, 
дертке шалдыққандар саны күрт өсті. Медицина салауатты адамдар үшін (про- 
филактикалық қамқорлық секілді) кеңейтіліп, сау және науқас, қалыпты және 
патологиялық күйді айқындайтын нормативтік позицияны қабылдады. Ол 
адамзатқа қатысты осы қалыпты-патологиялық позицияны ұстанатын гума- 
нитарлық ғылымдардың қалыптасуынын алғышарты болды.

Дегенмен медицинада емханалық қүрылым болмады. Тек емханалар ашы- 
лып, науқастар төсекте жатып қаралғаннан кейін дами бастады. Мүнда Фуко 
негізгі терминді, «көзқарасты» (gaze) пайдаланады, бұл жағдайда «көзқарас 
бір мезгілде білім де, пікір ретінде де қарастырылды» (1975:81). Басқаша айт- 
қанда, дәрігерлердің білімі оқыған кітаптарынан емес, өзі көрген жағдайлар- 
дың негізінде қалыптаса бастады. Структуралист ретінде Фуко көзге көрін- 
бейтін «тілсіз сөз» (1975:68) тілін көрді және ол «тілдің» терең қүрылымына 
қызығушылык танытты. Науқастарды (немесе бақилықтарды) көру және ұс- 
тау (әсіресе мәйіт денесін ашу) мүмкіндіктері мацызды білім көзі болды. Фуко 
мәйіт денесін ашу туралы былай жазған: «Өлім шырағы түн түнегін түреді» 
(1975:146). Фуко анатомиялық-клиникалық көзқарасты батыс медицинасына 
тән «үлкен жетістік» деп санады. Осылайша білімнін эволюциясы болмады, бі- 
рак эпистемиологиялық өзгерістер болды. Дәрігерлер бірдей ойын ойнаудан бас 
тартты. Бұл -  әртүрлі ережелермен ерекшеленетін ойын. Осы ойында адамдар 
(пациенттер) ғылыми білім мен тәжірибенің объектісі болды (субъект ретінде 
аурудың орнына). Ал онын структуралистік бағыты түрғысынан алғанда, ауру 
дерттерді топтастырудың, зерттеу нысанының сипаты мен атаулары өзгерді 
(Foucault, 1975:54).

Фуко үшін дәрі-дәрмек гуманитарлық ғылымдардың қайта дамуыньщ ал- 
ғышарты болып есептелді. «Адам оң білімнің объектісі болып қалыптасуына 
ықпал ететін медицинаның гуманитарлық ғылымдар арасында маныздылы- 
ғы тек әдіснамалық емес, сонымен қатар онтологиялық деңгейде мағынаға ие 
болуы тиіс» (Фуко, 1975:197). Фуко: «Өлім ескі қасіретті аспанды қалдырып, 
адамның лирикалық ядросы болды: оның көрінбейтін ақиқаты, көрінетін құ- 
пиясы» (1975:172). Шын мәнінде, Фуко үшін анағүрлым кен өлшем -  онын өз 
білімінің субъектісі және объектісі ретіндеғі индивид, ал медицинадағы өзге- 
ріс -  тәжірибенің іргелі қүрылымдарындағы осы өзгерістерғе көрнекі дәлел- 
дердің бірі».

Discipline and Punish («Тәртіп пен жазалау») еңбегінде көптеген тақырып-
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тар көтеріледі (Foucault, 1979), сонымен қатар билік генеалогиясы, структура
лизм және дискурспен байланысты көптеген мәселелер айқындалады. Мұнда 
«күш пен білім бір-бірімен тікелей сабақтас» (Foucault, 1979:27).

Аталған еңбекте Фуко 1757-1830 жылдар аралығын зерттеді, яғни бұл кез- 
де тұтқындарды азаптау режимі оларды түрме ережелерімен басқару жүйесі- 
не ауыстырылған болатын (Фуко бүл өзгерісті түрақты емес түрде дамытып 
отырады және ол мүндай өзгеріс рационалды түрде дамымайды деп есептей- 
ді). Осы еңбектегі негізгі ойды былайша сипаттауға болады: «бүл -  азаптаудан 
ережелерге көшу» кезеңі.

Қылмыскерлерді емдеуді гуманизациялау -  салыстырмалы түрде қатыгез- 
дігі мен азаптауы жеңілдеу сипаттағы амал. Фуконың көзқарасы бойынша, 
жаза белгілі бір деңгейде рационалдана бастады [1979:13]). Бүрынғы кезде 
түтқындарды қарапайым адамдардың көзінше азаптады, бұл биліктің «эконо- 
микалық шарасыздығы» еді, мүндай қатыгездік көріп түрғандардың арасында 
наразылық туғызды (Foucault, 1979:79). Білім мен биліктің арасындағы байла- 
ныс азаптау жағдайында айқын көрінді. Жаңа ережелер жүйесі «түрақты, тиім- 
ді болды. Бір сөзбен айтқанда, экономикалық шығындарды төмендете отырып, 
тиімділікті арттырды» (Foucault, 1979:80-81). Жаңа жүйе адамгершілікке жат- 
пады, бірақ «жазалауға ыңғайлы болды... Әлеуметтік ағзаны қатаң жазалауға 
мүмкіндік берді» (Foucault, 1979:82). Жаңа технологияның азаптаудан айыр- 
машылығы -  кінәлі қылмыс жасағаннан кейін жазаланды. Ол салыстырмалы 
түрде бюрократияланған, неғүрлым тиімді, түрақты болды; қылмыскерлерді 
ғана емес, бүкіл қоғамды қадағалады. Фуконың түрмеғе қатысты айтқан тұжы- 
рымдарының бәрі дұрыс болмаса да, белғілі дәрежеде қызығушылықтуғызаты- 
ны анық (Alford, 2000).

Бүл жаңа технология тәртіптік билік технологиясының әскери моделіне не- 
гізделген. Ол біртүтас энергетикалық жүйені емес, микроэнергетикалық жүйе- 
лерді қамтиды. Фуко «конфронтациянын көптігі» (1979:26-27) мен «биліктің 
микрофизикасын» сипаттайды (Brenner, 1994). Ол тәртіптік үш билікті анык- 
тайды: бірінші -  иерархиялық қадағалау немесе тек лауазымды тұлғалардың 
көзқарасымен айқындалатын қадағалау түрі. Екінші -  қалыпты шешім қабыл- 
дау және нормаларды сақтамағандарды жазалау мүмкіндігі. Осылайша, уакыт 
(кешігушілік), белсенділік (байқамаушылық) және мінез-қүлық (сый-қүрмет 
көрсетпеу) секілді өлшемдер бойынша теріс бағалануы және жазалануы мүм- 
кін. Үшінші -  тәртіпті қадағалау, алғашқы екеуін қамтиды.

Фуко тәртіп орнаған қоғамның өсуіне теріс пікір танытады, сондай-ақ оның 
жағымды жақтарын да көреді. Оған тәртіптің әскери салада, өнеркәсіптік 
зауыттарда бірдей деңгейде болғанын жатқызады. Дегенмен Фуко қатаң тәр- 
тіптің кеңінен таралуына үреймен қарайды, әсіресе оның қорқынышы бүкіл 
қоғам қабылдайтын тәртіп нысаны -  мемлекеттік полиция желісіне ауысқан 
кезде күшейді.

Фуко коғамда тәртіптің біркелкі таралмайтынын айқындайды. Ол тек қо- 
ғамның кейбір бөліктеріне эсер ететінін көреді. Сайып келгенде, көптеген 
негізғі институттар зардап шегеді. Фуко жаппай тәртіп орнаған қоғамды ри- 
торикалық түрде былайша сипаттайды: «Зауыттар, мектептер, казармалар, ау- 
руханалар да түрмелерге үқсайтыны таңғаларлық па?» (1979:228). Ақырында, 
Фуко тәртіптің «қылмыстық мекемелерден бастап бүкіл қоғамға таралуын»
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жазады (1979:298). Ол темір тордың бейнесінен өзара қарама-қарсы күштерді 
көреді; Фуко еңбектерінде тұрақты кұрылымдық диалектика бар.

Фуко <;Тәртіп пен жазалау» еңбегінде билікке көбірек назар аударғаны- 
мен, гуманитарлық ғылымдардың пайда болуына байланысты мәселелерді 
көтереді. Азаптаудан -  бас бостандығынан айыру жүйесіне көшу кезінде жа- 
залаудың тәндік сипаты жан мен ерік жазасына ауысты. Бүл өзгерістер, өз ке- 
зегінде, нормалар мен моральды ескеруге мәжбүр етті. Түрмедегі шенеуніктер 
мен полиция қызметкерлері тұтқынның қалыпты және моральдық деңгейін 
бағалай бастады. Ақырында, соттың бұл үкімі психиатрлар мен тәрбиешілер 
секілді баска мамандарға да таралды. Осы тұтас шешімдерден қазіргі заман- 
ғы «ғылыми-зерттеу кешенінің» негізі болған қылмыстық білімдердің тылы- 
ми жаңа органдары пайда болды. Адамдар білімнің нысаны, ғылыми дискурс 
ретінде анықталды. Бұл жағдай кейбір гуманитарлық ғылымдардың бастауы, 
яғни түп тамыры болғанын атап өту қажет. Бұл туралы Фуко былай деп жаза
ды: «Ғасырдан астам уақыт бойы біздің «адамгершілігі.мізді» арттыруға бағыт- 
талған гуманитарлық ғылымдар тәртіптің кішігірім зиянды сәттерін қамти- 
тын және оларды зерттейтін техникалық матрицасынан тұрады» (1979:226). 
Тәртіп пен жазалау туралы тағы бір жайтты айта кету керек. Фуко білімнің 
қуатты технологияларды қалай тудыратынына қызығушылық танытады. 
Бұл түрғыда ол паноптикуммен айналысады. Паноптикум — шенеуніктерге 
қылмыскерлерді толық қадағалауға мүмкіндік беретін қүрылым (Lyon, 2007; 
G. Marx, 2005).

Іс жүзінде, мүндай қүрылым лауазымды түлғалардың әрдайым қатысуын 
талап етпейді. Қүрылым (шенеуніктердің болу-болмауынан тәуелсіз) қылмыс- 
керлерді шектейді. Паноптикум күзетшілер барлық ұяшықтарды көре алатын 
циркулярлық түрменің ортасындағы мүнара нысанын иеленеді. Паноптикум -  
түрме лауазымды тұлғалары үшін зор билік көзі, себебі ол толық қадағалауға 
мүмкіндік береді. Ең бастысы, оның билігі күшейді, өйткені түтқындар өздері- 
нің бақылауда екенін сезеді; олар күзетпіілердің көруі мүмкін деп қорқып, ерсі 
әрекеттерден тартынады. Осылайша, білім, технология мен билік арасында 
өзара берік байланыстар орнай бастайды. Сонымен қатар Фуко паноптикум- 
ды гуманитарлық ғылымдар үшін адамдар туралы ақпарат жинау зертханасы 
ретінде қарастырады. Бұл -  адамдар туралы ақпарат жинау үшін әлеуметтік- 
ғылыми зертхана мен басқа да әлеуметтік-ғылыми әдістердің бастамасы бол
ды. Фуко паноптикумды «қоғамның түтас бір түрі» (1979:216), тәртіптік қоғам 
ретінде талдайды.^

Енді біз «Сексуалдьщтыц тарихы» енбегінің бірінші томын зерделеуімізге 
болады (Foucault, 1980a). Аталған еңбекте де биліктің генеалогиясына баса на
зар аударылады. Фуконың пайымдауынша, сексуализм -  «биліктін қарым-қа- 
тынасы үшін ерекше тығыз байланыс нүктесі» (1980а: 103). Ол билік пен білім- 
нен бастау алатын рақаттану сезімін зерттеуге ерекше көңіл бөледі (Foucault, 
1980a: И ). Сондай-ақ жыныстық қатынастың дискурсқа қалай эсер ететінін 
тексереді.

Фуко «викторианизм сексуалдықтың, соның ішінде сексуалдык дискурс- 
тын, төмендеуіне әкелді» деген әдеттегі көзқарастың дұрыстығына күмән кел- 
тіреді. Шын мәнінде ол қарама-қарсы позицияны алға тартады, онын пікірі 
бойынша, «викторианизм жыныстық қатынас туралы дискурстардың кенінен
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таралуына» эсер етті. Викторианизмнің нәтижесі бойынша талдау, жинақтау, 
жіктеу, спецификация және сексуалды/сандық-жыныстық зерттеу жүргізілді. 
Фуко: «Адамдар өздерін қатты мазалайтын мәселелерді талқыламау, олар ху
ралы үндемеу тәртібін неліктен қабылдағанын өздерінен сүрайды» ( 1980а:158). 
Бүл әсіресе мектептерде «секс хуралы мәселе үнемі үрейленушілік» хуғызуы- 
мен көрінеді (1980а:27). Міне, Фуко викхориандық гипохезасын және оның ба- 
лама көзқарасын былайша қорыхындылайды:

«Қазіргі индусхриалды қоғамда сексуалдық қудалау күшейді деген ги- 
похезадан бас хархуымыз қажех. Біз бұл күні орходоксхық емес жыныс- 
хық қахынасхарға куә болып жүрміз; ...бүған осы күнге дейін осынша 
көңіл аударылған жоқ еді; осынпіа назар аударылып, осындай деңгейде 
әңгімеленбейхін еді, ...оның ләззахы осынша жария болып, осынша кең 
көлемде насихаххалмаған еді».

(Foucault, 1980а:49)

Фуко осы еңбегінде медицинаға ерекпіе көңіл бөледі және жынысхық қахы- 
нас хуралы сөз қозғайды. Көпхеген жағдайларда медицина сексуалдықхың ғы- 
лыми халдауына бағдарланған деп қарасхырылса, Фуко медицинадан өнегелік- 
хі көбірек көреді [1980а:55]. Сондай-ақ гуманихарлық ғылымдағы сексуалдық 
мәселесі бахыс хрисхиандық дінінде шындықхы айху қажеххіліғі қағидасымен 
сабақхас өрбиді. Адамдар өз діни қызмехкерлеріне сырын ашқаны сияқхы, дә- 
рігерлеріне, психиахрларына және әлеумехханушыларына өздерінің сезімдері 
мен ойларын айхады. Тәубеғе келу, әсіресе сексуалдық мойындаулар ғылыми 
хұрғыдан хүсіндіріледі.

Бахысха «субъекх хақырыбы секс мәселесінің айналасында болды» 
(Foucault, 1980а:70). Жынысхық қарым-қахынас мәселесі айналасында сөз қоз- 
ғалды. Фуко бұл хуралы өз пікірін былайша білдіреді: «Секс бәрін де хүсіндіре- 
ді» (1980а:78). Фуко секс хуралы ғылыми-зерххеу осы мәселенін халқылануын 
хөмендеху емес, қайха секс пен билік арасындағы қарым-қахынасқа баса назар 
аудару керек екенін пайымдайды: «билік бір орхалықха болмайды»; «онын хүр- 
лі микро-парамехрлері бар». Сонымен қахар Фуко кездейсоқ жынысхық қахы- 
насқа байланысхы билікхің әрдайым қарсылығын анықхайды. Күш пен қуах- 
хың қарсы хүруы барлық жерде болады.

XVIII ғасырға дейін қоғам өлімді бақылауға үмхылды, бірақ осы ғасырдан 
басхап өмір мен жынысхық қахынасқа ерекше назар аудара басхады. Өмірғе 
(және жынысхық қарым-қахынасқа) билік еху екі нысанда жүзеге асырылды. 
Біріншіден, адам хәнін (және онын сексуалдық әрекехін) хәрбиелеу мен қада- 
ғалауға бағыххалған «адам ағзасының анахомиялық саясахы» орнықхы. Екін- 
шіден, халықхың өсуі, денсаулығы, өмір сүру үзақхығы және х.б. сияқхы про- 
цесхерді бақылау және реххеуге мүмкіндік берехін «халықхың биосаясахы» қа- 
лыпхасхы. Екі жағдайда да қоғам өмірді «саяси объекх рехінде» көрді (Foucault, 
1980а:145). Екі жағдайда да секс болды: «Секс -  хән мен белғілі бір хүрдің 
жалғасуын сақхау күралы» (Foucault, 1980a: 146). Заманауи Бахысха секс жанға 
қарағанда манызды болды, ал Фуко еңбекхерінде секс -  өмір секілді мәнғе ие. 
Сексуалдықхы білу арқылы қоғам өмірғе көбірек билік ехе алады. Деғенмен, 
бақылаудың жоғарылауына қарамасхан, Фуко эмансипацияға үміх арххы:



70 0  III бөлім • Модерндік теориядан постмодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгілер)

«Денеге, шаттық пен білімге қатысты биліктің өкілеттігін арттыруға ұм- 
тылған болсақ, біз жыныстық қатынастың әртүрлі тетіктерін тактикалық 
түрде қалпына келтіру арқылы жыныстық қатынас агенттігінен бас тар- 
туымыз керек. Мүндай қарсы түру жыныстық қатынастың қалауымен 
емес, тән мен ләззат сезіміне негізделуі қажет».

(Foucault, 1980а:157)

Дин (1994): «1970 жылдардың соңынан бастап 1984 жылы қайтыс болған- 
ға дейін Фуконың еңбектері биліктің микросаясатынан мемлекет саясатына 
немесе «басқару практикасы мен әдістерінің» дискурсқа тәуелділігін бағалау 
мәселелеріне ауысты», -  дейді (Dean, 1994:78; Fejes, 2008; Walter, 2008). Бас
ка теорияшылардан айырмашылығы — ол өз еңбектерінде бар назарын мемле- 
кетке емес, «билік пен үкімет қүралын қүрайтын тәжірибелер меи рационал- 
дыққа» аударды (Dean, 1994:153). Осылайша, Фуко ғуманитарлык ғылымдар 
саласындағы білімге деғен үмтылыс түрғысынан денені кадағалау жолдарына, 
мінез-күлыкты баскару және өзін-өзі калыптастыру ерік-жігеріне ерекше көңіл 
бөледі. Түтастай алғанда, ол өзін-өзі баскаруға, мемлекеттің баскаларды және 
мемлекеттің үкіметті баскару мәселелеріне назар аударды. Жалпы айтканда, 
Фуко үкіметі «мінез-күлыкты баскару» (the conduct o f conduct) мәселесін ка- 
растырады (Dean, 1994:176; Lemert, 2005c).

Джорджио Агамбеннің идеялары

Джорджио Ағамбен (1942) -  италиялык философ, соңғы жылдардағы еңбекте- 
рі әлеуметтік теорияны дамытуға бағытталған. Оның негізғі интеллектуалдык 
ойлары философтардың (Аристотель, Хайдеггер) және саяси ойшылдардың 
(әсіресе Карл Шмитт,^ Ханна Арендт"*) көзкарастарымен байланысты болғаны- 
мен, еңбектерінде негізінен Макс Вебер,^ Эмиль Дюркгейм,® Уолтер Бенджа
мин’ және Мишель Фуко (төменде караңыз) түжырымдарына жүгінеді. Оның 
көптеген идеялары әлеуметтік теориялар іспеттес және казіргі коғамның не- 
гізін аныктауға бағытталған әлеуметтік тарихты камтиды. Агамбеннің еңбегін 
жіктеу белгілі бір киындыктарды туғызады, дегенмен оның ғылыми көзка- 
растарына Фуко идеяларының айрыкша ыкпалын ескере отырып, Агамбенді 
постструктуралистке жаткыза аламыз. Сонымен бірге ол өзінің еңбектерінде 
біркатар постструктуристік (және структуралистік) идеяларды үсынды.

Агамбеннің эзотериялык теориялык идеяларын талкыламас бүрын, идея- 
ларының жалпы мазмүнын түсіну үшін Адольф Гитлер мен әсіреүлтшылдарға 
катысты көзкарасын карастырайык. Билікке келе салысымен, көп үзамай, әсі- 
реүлтшылдар Веймар конституциясының азаматтык бостандыктарға катысты 
баптарының күшін жойды. Бүл олардың өз азаматтары -  еврейлерге карсы 
«күкыктык азаматтык соғысын» жалғастыруға мүмкіндік берді. Әсіреүлтшыл- 
дар «ерекше жағдай аймағын» күрды, сөйтіп олар еврейлерді, өздері калаған 
кез келген адамды өлтірді. Дегенмен Агамбен осындай аймактардағы негативті 
күбылыстарға кызығушылык танытпайды. Ол мүндай «аймактардың» пайда 
болуы мен олардың каупін (Гуантанамо шығанағындағы түрме лагері оның 
сүйікті мысалдарының бірі) казіргі заманғы кұбылыстар ретінде айкындайды.
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Оның үстіне, уақыт өте келе осындай «ерекше аймақтардың» көбейгенін атаіі 
өтеді және мұндай үрдістің үлкен қауіп төндіретінін пайымдайды. Бүл қүбы- 
лыс тоталитарлық режим билік еткен қоғамдармен ғана шектелмейді, демокра- 
тиялық қоғамдарда да кездеседі.

Негізгі түсініктер. Агамбеннің теориясын егжей-тегжейлі талқылардан бу
рый ондағы кейбір негізгі түжырымдарды түсіндіріп өтейін. Ол теориясын 
грек философиясындағы zoe мен bios үғымдарынан бастайды. Zoe дегеніміз -  
биологиялық тән (баскаша айтқанда «бүкіл тіршілік иелеріне тән өмірдің ор- 
тақ қарапайым фактілері» [Agamben, [1995] 1998:1]), ал Ыо5 дегеніміз -  біздің 
саяси тәніміз (Agamben, [1995] 1998:184). Бұл осы екі үғымның классикалық 
философиядағы түсініктері, ал Агамбен оларды жеке, сеперабельді ұғымдар 
ретінде карастырған. Уақыт өте келе zoe ұғымы саясаттану терминіне айнал- 
ған; яғни zoe мен bios үғымдарының бастапқы мәндеріндегі айырмашылық 
жойылып, өзара ұқсас үғымдарға айналыпты. Агамбен тіпті бүл екі үғымның 
арасындағы айырмашылық толық жойылды; «айырмашылықтары ендігі жерде 
қайта пайда болмайды» деген ([1995] 1998:188). Кейінірек бұл үғымдардың 
қарапайым философиялық немесе терминологиялық үғымдар емес, қазіргі 
кездегі аса маңызды үғымдар екеніне көз жеткіздік.

Қазіргі кезде zoe үғымына «қорғансыз өмір» ұғымы, яғни адамның ойлау 
жолына эсер ететін «тіршілік» үғымы сай келеді (Agamben, [1995] 1998:127). 
Агамбеннің келтірген дәйектерінде қорғансыз өмір дегеніміз, дәл сол zoe ұғымы 
сияқты, анағұрлым саясаттанған, «классикалық ойдың «қазіргі заманғы белді 
мәселесі және радикалды трансформациясы» дейді (Agamben, [1995] 1998:4; 
italics added). Қорғансыз өмір үғымы үнемі саяси түсінігінде қолданылып келді. 
Уақыт өте келе мемлекеттік тұрғыда одан да жиі колданылып, «егер жасырын 
болмаса, ашык түрде тәуелсіз биліктің өзегі болды» (Agamben, [ 1995] 1998:6).

Қорғансыз өмір үғымына фашистік Германиядағы еврейлердің өмірін мысал 
етуге болады. Олар еврей болып туғаны үшін еврей еді. Оның үстіне еврей ұлтын 
фашистер тіпті саясаттандырып жіберді. Фашистер саясатында еврей ұлтына 
деген көзқарасты қолдан жасап, еврейлердің белгілерін қүрастырып, «олармен 
бірге өмір сүргісі келмейтіндей деңгейге жеткізді» (Agamben, [1995] 1998:179). 
Қорғансыз өмір Агамбеннің келесі бір homo sacer (қасиетті адам) туралы тү- 
жырымдамасының шешуші үғымы: қорғансыз өмір -  «қасиетті адамның өмірі» 
(Agamben, [ 1995] 1998:8). Zoe қорғаисыз өмірді жалпы мағынада түсіндірсе, «қа- 
сиетті адам» ұғымы қорғансыз өмірді саяси мағынасында түсіндіреді (DeCaroli, 
2007:52). Осылайша, zoe термині теориялық және тарихи мәнінде мемлекет қү- 
рылымына қатысты емес десек (Аристотельдің мінсіз қоғам теориясында да бе
лек айтылған), «қасиетті адам» ұғымы саясатқа тікелей қатысты екен.

Қасиетті адам үғымындағы ең маңызды нәрсе -  «өлтірілсе де қүны сұрал- 
майтыны» (Agamben, [1995] 1998:8). Мүндайға жол берілетін себебі -  қасиет- 
ті адамның саяси түрғыдан басқа адамзатқа тән қүндылықтардан шеттетілгені. 
Қасиетті адам сол қүндылықтардан шеттетілгендіктен, басқа адамдарға қатысты 
тыйым салынған әрекеттер бүл қасиетті адамға қатысты тыйым салынбаған, мә- 
селен тіпті кез келген адам оны өлтіріп те тастай алады. Оның үстіне оны өлтір- 
ген адамды соттамақ түгілі, кісі өлтіргені үшін айыптамайды да, себебі қасиетті 
адам ондай заңды құндылықтардан шеттетілген. Бұл орайда Агамбен фашистік
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Германиядағы еврейлерге қатысты іс-әрекеттерді осы қасиетті адам ұғымының 
нақты дәлелі ретінде келтіргенін тағы қайталап өтейік. Сонымен, қасиетті адам 
ұғымының бір қырын қарадық, яғни оны оп-оңай өлтіре салуға болады екен, ал 
екінші қыры -  оны не үшін құрбандыққа шалуға болмайтынын калай түсінеміз? 
Бұл орайда Агамбен құрбандық ұғымының дәстүрлі көзқарасына жүгініп отыр, 
яғни қүрбандыққа шалынуы үшін ол қоғамның мүшесі болуы тиіс. Ал қасиетті 
адам (саяси) қоғамның мүшесі бола алмауынан, оны күрбандыққа шалуға да 
болмайды. Ендеше бұл адамның «қасиеті» неде? Антонио Негридің ойынша, 
«бұл адамның қасиеті оның қоғамнан шеттетіліп, жазалануында» (2007:121). 
Яғни «қасиетті адамның» қасиеті -  оның қоғамнан шеттетілуі мен жазалануы.

Бұл жерде тек топологикалық аймақта ғана, яғни «заң құзыреті жүрмей- 
тін кеңістікте» ғана қандай да бір ерекшелік болуы мүмкін (Agamben, [2002] 
2005:51). Қасиетті адам өмір сүретін кеңістік ретінде фашистік Германиядағы 
еврейлердің түратын жері абстракті кеңістік еді. Абстракті кеңістік болғандық- 
тан, тәуелсіз күштер (мәселен, Гитлер фюрер ретінде) кімді өлтіру керектігін өз 
бетінше шеше алатын. Ал жәбірленушілер заңды қүндылықтарға ие болмаған- 
дықтан, оларды өлтіру қылмыс болып саналмайтын. Фашистік Германия мен 
оган қарасты аймақтарда фашистер алты миллионға жуық еврейді еш кедергі- 
сіз өлтіріп тастаған болса керек. Сондай ақ олардың шеттетілуінің тек олардын 
өліміне ғана емес, бүгінгі күндегі өміріне де маңызды ықпалы бар. Бүгінгі күні 
қолында билігі бар адам адамның өмір сүруі мен өлімі жайлы шешім қабылдай 
алады. Әсіресе соңғысы Агамбен үшін маңызды, себебі онда тек өлім жайлы 
ғана емес, өмір туралы да шешім қабылданады; билікке өлтіру қүқығын ғана 
емес, өмір сүру қүқығын да береді. Бұл ойдың Мишель Фуконың биосаясат 
теориясына негізделғенін байқап отырған боларсыз.

Заңды қүндылықтардан тыс қалды десек те, бәрібір занның маңызы зор еке- 
ні белғілі. Заңнын ерекшеліғі әр нәрсені нақты бағалауы мен зан аясынан тыс 
нәрселердін де орнын анықтай алуында. Заң өз аясынан тыс нәрселерге де ық- 
пал ете алады, заңның саяси саладағы жасай алмайтын жалғыз нәрсесі -  «зан 
шығарушы, атқарушы, сот биліктерінің арасындағы айырмашылықтарды жою» 
ғана (Agamben, [2002] 2005:7). Бүл айырмашылық жойыла қалса, атқарушы 
билік басқа биліктерғе үстемдік ететін болады (Гитлер Германияның фюрері 
атанғанындай); тоталитарлық билік жүйесі орнайды (төменіректен қараңыз). 
Сондай-ақ, Ағамбеннің ойынша, заң аясынан тыс аймақтардың занға бағына- 
тын және оағынбайтын бірнеше қыры бар; ол заңға тек заңнан тыс қалғаны үшін 
ғана енғен. Ағамбен бұл жайында: «Тыс қалу дегеніміз — қадағалаусыз қалу... 
Дегенмен... Тыс қалған нәрсенің барлығы міндетті түрде қадағалаусыз қалды 
деуте болмайды... Мүндай ұғым тек ендіғәрі қадағалауды қажет етпейтін нәр- 
сеғе ғана тиісті» ([1995] 1998:17-18). Заң қүзыреті дамыған және дамы.маған 
қоғам арасындағы арақатынас диалектикалық түрде болады (Ағамбеннің ойын
ша, диалектикалык аспектілердін түрлері көп) (see, for example, Negri, 2007).

Агамбен бұл түжырымдамасын Карл Шмиттің еңбектерінен тәуелсіз қоры- 
тындылауға тырысқан дейтін себебіміз — Карл Шмит «Тәуелсіз түжырымдау 
дегеніміз -  зан аясынан тыс нәрсе жайлы өз бетінше түжырым жасау» деген 
болатын (Agamben, [1995] 1998:11). Агамбеннің осындай тәуелсіздігі мен не- 
гізгі идеясы өзара тығыз байланыста; «тек тәуелсіздігінін күры.тымы ғана ай- 
рықша» (Agamben, [1995] 1998:28). Дербестіктің заң аясынан тыс нәрселерді
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жасауды, «заңның күшін уакытша тоқтатып қоюды» қосқанда көптеген заңды 
құзыреттері бар (Agamben, [1995] 1998:15). Агамбен: «Тәуелсіздік -  зорлық- 
зомбылық пен заңның арасындағы бөліп тұрушы нәрсе, дәл осы жерде зорлық- 
зомбылық -  заңға, ал заң зорлық-зомбылыққа айналып кетуі мүмкін», -  деген 
(Agamben, [1995] 1998:32). Дәл осы жерде Гитлер бастаған фашистік Германия 
зорлық-зомбылыққа жол берген. Тәуелсіздік үғымын саяси түрғыда көп тал- 
қыласақ, Агамбен бүл тақырыптың дәрігер немесе ғалымдарға да қатысты қыр- 
ларын талқылаған. Тоталитаризмнің қазіргі үғымы «азаматтық соғыста саяси 
қарсыластардың ғана емес, толық бір таптағы азаматтардың көзін жоюға мүм- 
кіндік беретін мемлекетті басқару түрі» (Agamben, [2002] 2005:2). Яғни фашис- 
тер тоталитарлық режимнің парадигмалық түрін жасап, оны қарсыластарының 
ғана емес, сондай-ақ еврейлерді тек Германиядағы емес, бүкіл Еуропадағы бір 
тап өкілдері ретінде көзін жою үшін қолданған». Осылайша фашистер еврей- 
лерге, Германиядағы және бүкіл Еуропадағы бірқатар азаматтарға (цыгандар 
мен гомосексуалистерге) қарсы «заңды азаматтық соғыс» жүргізген.

Освенцим және лагерь. Жоғарыда аталған жантүршігерлік оқиғалардың 
бәрі нацистік концентрациялық лагерьде, әсіресе Освенцим лагерінде болды 
(Agamben, 2002:81). Осы лагерь туралы Агамбен өзінің 2002 жылы жариялаған 
(«Освенцим қалдықтары: куәгер және мүрағат») атты еңбегін жазды. Концен- 
трациялық лагерь (немесе лагерь) -  Агамбен сипаттаған жазасыздық пен 
жауапкершіліксіз аймағы. Оған коса, жазаланбайтын болғандықтан, күзетші- 
лер мен басқа адамдардың да кісі өлтіруге мүмкіндіктері болды. Бүл «жақсы- 
лық және жамандық» пен «этикалық және қүқықтық» арасындағы айырмашы- 
лықтардың, шекаралардыц түсініксіздігімен және шатасуымен байланыстыры- 
лады. Бүл -  сондай-ақ жақсылық пен адамгершіліктің шекарасы. Жамандык, 
заңсыз, әдепсіз әрекеттер белең алады. Түтқындар ерекше аймақта өмір сүреді 
және оларды өлтіру қылмыс деп саналмайды. Олардың кеудесінде тек жаны 
ғана қалды, кейіи олардыц жанын да алды.

Концентрациялық лагерь ретінде Освенцим нацизмнің орталыгы болса, «ла- 
герьдіц өзегінде» муссельман^ болды (Agamben, 2002:81). Егер лагерьді «шекті 
жағдай» десек, онда муссельман, негізінен, шекті жағдайда өмір сүрген адамдар 
болды. Олар арий қанына жатпайтындардан депортацияланған түтқын еврей- 
лерге, одан муссельмандарға қосылған; олар үшін жалғыз қадам -  өлім. Олар 
өмір мен өлім арасындағы адамгершілік пен жауыздық ортасындағы (оларда 
адамгершілік жоқ) табалдырықта болған («тірі мәйіттер» [Agamben, 2002:70]).

Освенцим Агамбен үшін маңызды болғаиымен, ол лагерьлерге тән жалпы 
идеяның басты мысалы еді. Лагерьде «шеттету жағдайы» тұрақтылыққа айна- 
лады (Agamben, DeCaroli, 2007:52). Бұл «мемлекет жағдайын материализация- 
лау» (Agamben, [1995]1998:174); «Таза кеңістік» (Agamben, [1995]1998:134). 
Алайда лагерь -  фашизмді жоюдың жалғыз көзі емес. Бұл -  жай ғана тарихи 
факт емес, тіпті өткен аномалия емес, «бірақ кейбір жолдармен... біз әлі күнге 
дейін өмір сүріп жатқан саяси кеңістіктің номосы^ және жасырын матрицасы» 
(Agamben, [1995] 1998:166).

Агамбеннің ойынша, лагерь әлі де бар; барған сайын лагерьге үқсайтын қоғамда 
өмір сүріп жатырмыз. Осылайша, түрақты «шеттету» жағдайында өмір сүріп жат- 
қанымыз туралы қорытындыға келе аламыз. Лагерь «қазіргі заманғы саяси кеңіс-
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тіктің жасырын парадигмасы» ретінде қарастырылады (Agamben, [1995] 1998:123). 
Оның парадигмасы «фактілер мен заңдар, ережені қолдану, ерекшеліктер мен ере- 
же аралығында үздіксіз шешім қабылдау қажеттілігімен» айқындалады (Agamben, 
[1995] 1998:173). Дегенмен бұл шешімдер заңнан тыс, ерікті түрде қабылдана бере- 
ді және оларды тәуелсіз мемлекет шешеді (мысалы, әсіреұлтшыл Германия жағ- 
дайында — Гитлер), ал лагерь «егемеңдігі бар, бірақ заңы жоқ» аймаққа айналады 
(DeCaroli, 2007.53). Тәуелсіздікпң немесе егемендіктің атынан әрекет ететіндердің 
әрекеті қылмыс ретінде қарастырылмаған. Адольф Эйхманн айтқандай, «фюрердің 
сөздері зандық күшке ие» (Agamben, [2002] 2005:38).

Биосаясат және Мишель Фуко еңбегінің әсері. Агамбен өз еңбектерін- 
де ([1995] 1998:122) биосаясатқа қызығушылық танытты (ол өз тұрғысында 
[Фуко «қорғансыз өмір» түсінігін қарастырмаған], «қорғансыз өмір» фашис- 
тік концлагерь, жалпы лагерь, сондай-ақ лагерьге айналған қоғам негізінде қа- 
растырылған). Әсіресе Агамбеннің биосаясат мәселелері жөніндегі ойларына 
Мишель Фуко елеулі ықпал етті. Агамбен өзі айқындағандай ([1995] 1998:3), 
биосаясат Фуко тұжырымдамасында «тіршілік түрі мен қоғамның саяси сала- 
сында қауіп-қатерлермен бірге кездеседі». Дегенмен Фуко бүл жағдайды «қа- 
зіргі қоғамға да тән» деп қарастырса, Агамбен «бұл ежелгі қүбылыс» деп ай- 
қындайды (DeCaroli, 2007:53; for other differences 10 between the two thinkers, 
see C. Mills, 2007). Агамбеннің айтуынша ([1995] 1998):

«Ескеретін жайттардың бірі -  шеттетуді қалыпты жагдай ретінде қабыл- 
даумен қатар, «қорғансыз өмір» саяси салаға тән бола бастау процесі орын 
алуда. Сыртқы және ішкі, bios және zoe, құқық және факт өзара араласып 
кетеді. Бір кездері саяси кеңістіктен алыстату саяси түтқында ұстау, тұ- 
тастай алғанда, бүкіл саяси жүйенің негізі қаланған жасырын бастамасы... 
қорғансыз өмір... мемлекеттік билікті ұйымдастыру мен одан босатудьщ 
орнына... айналуда...».

(Agamben, [1995] 1998:9)

Жоғарыда айтылғандай, «қорғансыз өмір» -  биосаясаттың мақсаты және 
Фуко мен Агамбен еңбектерінде көтерілген ортақ мәселе. Фуко биосаясат түрме 
негізінде жүзеге асады деп есептейді, ал Агамбеннің ([1995] 1998:20) пайымынша, 
биосаясаттың жүзеге асырылатын орыны — «түрме емес» — лагерьлер. Осылайша, 
Агамбен ([1995] 1998:119) Фуконы «қазіргі заманғы биосаясат үлгісі бола ала- 
тын XX ғасырдағы ұлы тоталитарлық мемлекеттердің саясатын қарастырмағаны 
үшін» сынға алады. Агамбеннің айтуы бойынша, Фуко, мысалы, «заманауи био- 
саясаттың манызды сипаттамаларының бірі — медицина мен саясаттың интегра- 
циясы -  концентрациялық лагерьлерді қарастыруы қажет еді»... Жалпы дәрігер 
мен «тәуелсіз» адам өз рөлдерімен алмасады» (Agamben, [1995] 1998:143).

Дегенмен Агамбеннің болашаққа көзқарасы Фукодан ерекшеленеді 
(Agamben, [1995] 1998:187). Агамбеннің болашаққа көзқарасы пессимистік бол- 
ғанымен, ол bios пен zoe арасындағы аиырмашылықты жоюға болатын болашақ- 
ты көреді. Дегенмен Агамбен Батые өркениетінің тарихымен «бақытты өмірді» 
ажыратады... (С. Mills, 2011:474). Миллс атап өткендей, Агамбеннін ойынша, 
«бақытты өмір» деген нені білдіретіні түсініксіз болғанымен, бұл идея Вальтер
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Бенджаминнің және мессиандық кезеңдегі иудей-христиан тұжырымдамала- 
рында айқындалады. Миллстің айтуынша, Агамбеннің кез келген теориясын 
қолданғанда «ерекше жағдай мен шеттетуді» біріктіретін осы теориядағы мес- 
сиандық саясатты қабылдау қажеттігі туындайды. Әлеуметтік теорияшылар 
Агамбен теориясының екі аспектісін айқындайды.

Фуко, әрине, постструктуралист болды, оның еңбектерінде постструктура- 
лизмнің (және структурализмнің) әсері байқалады.” Поструктурализмнің ық- 
палы оның «заңның күші» тұжырымдамасында көрінеді. Бұл еңбектегі ойлар 
жетекші постструктуралистердің бірі -  Жак Дерриданың жұмысына ұқсас. Осы 
тұжырымдамаға сәйкес, заң бір кездері заңмен байланысты болған, бұл байла- 
ныс қазіргі кезде әлсізденіп, заң көрінбей кетіп, тек заңның күші ғана сақталған.

Агамбен өзінің еңбектерінде сонымен қатар қүкық күшін қарастырады. 
«Төтенше жағдайларда заңның күші» нақты болмаған кезде құқық күшін мем- 
лекеттік органдар... және революциялық үйымдар көрсетуі мүмкін. Шеттету 
жағдайы -  бұл заң емес, заң күші басымдыққа ие болатын аномалиялық ке- 
ңістік. «Заң күші», негізінен, заң мен оны қолдану туралы ережелермен бай
ланысты болмағандықтан, оны тек заң түлғалары емес, сонымен қатар өзге 
түлғалар да өз мақсатына пайдалануы мүмкін. Мысалы, неміс ұлтшылдары, 
революционерлер.

Агамбеннің улкен нарративі және негізгі мацсаттары. Агамбеннің еңбекте- 
рінде постструктурализмнің ықпалы болғанымен, постмодернизмнің ықпалы 
жоқ. Нәтижесінде оның еңбектеріне «негізделген нарративтің» қүрамдас бөлік- 
тері тән емес.

Біріншіден, ол уақыт өткен сайын шеттету жағдайы кеңейеді деп болжай- 
ды: «Шеттету жағдайы маңыздылығы жоғарылай отырып, іргелі саяси құры- 
лым ретінде қалыптасады және біртіндеп ережеге айнала бастайды» ([1995] 
1998:20; see also Agamben, [2002] 2005:2; this view is associated with Benjamin, 
1942). Оның егжей-тегжейлі түсіндірмесі бойынпіа: «Бастапқыда бөлек болған 
өмір мен саясат бір-бірімен араласа келе, шеттету жағдайы өмірдің барлық са- 
лаларына, әсіресе саяси салаға тән бола бастайды (Agamben, [1995] 1998:148). 
Ағамбеннің ойынша ([2002]2005:87), «қазіргі шақта шеттету жағдайы өзінің ең 
жоғарғы деңгейіне жетті».

Екіншіден, ол саясаттың биологияға үстемдігі ақырындап кеңейғенін көреді; 
биосаясаттың кеңеюі. Мысалы, болашақта «мемлекет өз үлтының биолоғиялық 
өміріне қамқорлық жасауды өз міндеттерінің бірі деп қабылдайды» (Agamben, 
[ 1995] 1998:175). Екінші жағынан, бүл өзгелерге адамдардың биолоғиялық өмі- 
рін бақылауға мүмкіндік береді.

Үшіншіден, лагерь кеңейіп, бірте-бірте орталыққа айналды. «Қазіргі уақытта 
қала ішінде орналасқан лагерьлер планетаның жаңа биосаясат көрінісіне айнал
ды» (Agamben, [ 1995] 1998:176). Нацистік концлагерьлермен байланысты лагерь
лер «жүйені өмірге қауіп төндіретін машинаға айналдыруға» әкеледі (Agamben, 
[1995] 1998:175). Бүл жаһандық азаматтық соғыстың «тоқтаусыз ілгерілеуіне» 
апарады (Agamben, [2002] 2005:2). Тіпті демократиялық мемлекеттерде осы аза- 
маттық соғысқа қатысады, соның нәтижесінде демократиялық және тоталитар- 
лық мемлекеттер арасында айтарлықтай айырмашылықтар азаюда.

Осы процестерді ескере отырып, Агамбен қандай жағдайды көргісі келер 
еді? Ол патриоттық сипаттағы және антогонистік сипаты жоқ заманауи саяси
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жобаны көруге үміттенбейді (DeCaroli, 2007:44). Керісінше, оның болашаққа 
қатысты көзқарастары өте абстрактілі сипатта және тек жалпы идеяларды тұ- 
жырымдайды. Мысалға, ол «қорғансыз өмірдің» саяси немесе құкықтық сала 
бойынша бөлінуін қолдайды (Agamben, [1995] 1998:134) немесе ол адамның өзі 
қалаған іс-әрекетін жасауға мүмкіншіліктерді кеңейтуге үмтылады және бүл 
саяси түрғыдан айқындалуы кажет. Басқаша айтқанда, ол адамның іс-әрекеті 
мен саясатының реинтеграциясын көргісі келеді. Де Кароли (2007:45) пайым- 
дауы бойынша, Агамбеннің мақсаты -  «саясат пен субъективтілік ажыратыл- 
ған болашақ қоғамдастыкты» құру.

Сын-пікірлер. Негізінен, сыни көзқарастар Агамбеннің қазіргі заман тура- 
лы қатыгез көзқарастарына, оның «қалыпты емес мәлімдемелеріне» (Laclau, 
2007:21) және «поэзияны әсірелеу шешендігіне» (LaCapra, 2007:136) қатыс- 
ты айтылған. Лакапраның (2007:133) пайымдауы бойынша, «Агамбен ойға 
сыймайтын, батыл мәлімдемелер айту арқылы теорияшыл ретінде өз үлесін 
қосуға үмтылған». Сыни көзқарастар «қазіргі әлемді әсіреұлтшылдар қалып- 
тастырған әлемнен де сорақы, тоталитарлық және демократиялық режимдер 
арасында айтарлықтай айырмашылықтар жоқ» деп айқындайтын мәлімдеме- 
леріне де қатысты айтылды. Лагерь -  қазіргі заманның саяси кеңістігі немесе 
nomos және «концентрациялық лагерьдің төтенше және абсурд парадигмасы» 
(Laclau, 2007:22). Мүндай көзқарастар -  «қазіргі қоғам жағдайында қолже- 
тімді эмансипациялық мүмкіндіктерді зерттеуді» шектейтін қате, тіпті абсурд 
бүрмалау (Laclau, 2007:22).

Эрине, Агамбеннің қазіргі әлемнің сын-қатерлері туралы ойларын асыра 
сілтеу деуге болады. Қазіргі әлемдегі туындаған күрделі мәселелерге қарамас- 
тан, оны тіпті әсіреұлтшылдардың режимінен, олардың концлагерьлерінен де 
нашар деп айқындауын түсіну қиын. Тіпті Кубадағы америкалық Гуантанамо 
түрмесі өзінің қатыгездігіне қарамастан, Освенцим секілді, тағы басқа кон- 
центрациялық лагерьлермен және әсіреұлтшылдардың жасаған қылмысымен 
салыстыруға келмейді.

Постмодерндік әлеуметтік теория

1980 жылдары постмодерндік теория қалыптаса бастағанда, аталған теория 
«қаладагы ец цызу ойын» деп аталды (Kellner, 1989а). Ол қалыптасқан әлеумет- 
тік теориялардан бөлек ойлау мен жазудың жаңа түрін ұсынды. Сол кезде көп- 
теген ғалымдар постмодернизмді тек қызығушылық ретінде қарастырды. Өз- 
дерін постмодернист ретінде айқындаған ғалымдардың аздығына қарамастан, 
бұл теорияның әлеуметтік теорияға ықпалы зор болды. Мысалы, 18-тарауда 
талқыланатын бірқатар теорияларды постструктуралистік және постмодерндік 
теорияның түрленген жалғасы ретінде қарастыруға болады. Осылайша, көп- 
теген ғалымдардың постмодерндік ойларды қабылдамағанына қарамастан, ол 
бірқатар теориялардың негізін қалады.

Постмодерндік әлеуметтік теорияның маңызы мен ол тудырған пікірталас- 
тарды ескере отырып, осы кітапта постмодерндік ойларға қысқаша шолу жаса- 
лады (Antonio, 1998; Ritzer, 1997; Ritzerand Goodman, 2001). Дегенмен бірқатар
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қиындықтар бар. Олардың ең бастысы постмодерндік бағыт өкілдерінің арасын- 
да жалпы қабылданған тұжырымдардың болмауы мен өзара қарама-қайшылық- 
тарға байланысты. Мысалы, Смарт (1993) постмодерндік үш ұстанымды өзара 
біріктірген.*^ Бірінші ұстанымы бойынша түбегейлі өзгерістер постмодерндік 
қоғамның қалыптасуына әкелді. Осындай көзқарас ұстанғандардың қатарына 
Жан Бодрийяр (Armitage, 2005), Gilles Deleuze, and Felix Guattari (Deleuze and 
Guattari, [1972] 1983, [1980] 1987; Binkley, 2007; Bogard, 1998; Genosko, 2007; 
Theory, Culture and Society, 1997) жатады. Екінші ұстанымға сәйкес, постмо- 
дернизммен катар модернизм де дамып жатыр. Бұл бағытты Фредрик Джейми
сон, Эрнесто Лакло, Шантал Муфф секілді марксистік ойшылдар және Нэнси 
Фрейзер, Линда Николсон секілді феминистер колдаған. Смарттың үшінші ұс- 
танымына сәйкес, модернизмді және постмодернизмді жеке дәуірлер ретінде 
емес, ұзак уакыт бойы дамып келе жаткан және тұракты карым-катынастардың 
кұрамдас бөліктері ретінде карастыру керек. Постмодернизм әрдайым модер- 
низмнің шектеулерін көрсетіп отырады.

Әлеуметтік теорияда «постмодерн»- терминінің кеңінен колданылуына ка- 
рамастан, осы терминнін мағынасына байланысты келіспеушіліктер бар.

Айкындык үшін постмодерн, постмодернизм және постмодерндік әлеумет- 
тік теориялар түсініктері арасындағы айырмашылыктарды бөліп көрсету ка
жет. Постмодерн -  әдетте заманауи дәуірлерден кейін келетін тарихи дәуірге 
тән кұбылыс, постмодернизм -  заманауи мәдени өнімдерден айрыкшаланатын 
(V. Taylor, 2007) мәдениет өнімдері (өнер, кино, архитектура және т.б.) және 
постмодерндік әлеуметтік теория -  казіргі әлеуметтік теориядан ерекшеле- 
нетін ойлау тәсілі. Осылайша, постмодерн жаңа тарихи дәуірді, жаңа мәдени 
өнімдерді және әлеуметтік әлем туралы теориялык жаңа түрді камтиды. Осы- 
нын барлығы сонғы жылдары «заманауи» деген терминмен сипатталмайтын 
жаңа және әртүрлі кұбылыстардың пайда болуымен тікелей байланысты.

Осы тұжырымдамалардың біріншісіне катысты «заманауи тарихи кезен 
аякталып келе жатыр немесе аякталып койған, оның орнына постмодернизм 
кезеңі басталды» деген көзкарастар кеңінен таралуда. Лемерттің ойынша:

«постмодерндік дәуірдің басталуы 1972 жылы 15 шілде күні 3:32 сағатта 
Pruitt-Igoe кұрылыс жобасының күйреген сәтімен байланысты... Сент- 
Луистегі бұл үлкен түрғын үй жобасы мынадай модерндік оймен айкын- 
далған: архитектураның ең танымал және ең үздік кұрылысшылары сал- 
ған үйлер адамдарды азап пен кедейліктен күткарады. Ал осы идеяның 
символын айкындау үшін модерндік архитектураның және соган сай ка- 
зіргі заманның сәтсіздігін де мойындау кажет».

(Lemert, 1990:233; following Jencks, 1977)

Pruitt-Igoe күрылыс жобасының күйреуі модернистер мен постмодернис- 
тердің коғамдык мәселелерді үтымды шепіу бағыттарының айырмашылығын 
көрсетеді. Модернистер үшін рационалды шешім табуға болады. Постмодер- 
нистер үшін бұл мүмкін емес. 1960 жылдары Линдон Джонсоинын кедейлікке 
карсы жүргізген күресі казіргі заманғы коғамға тән мәселелерді үтымды шешу- 
ге болатынын көрсетеді. 1980 жылдары постмодерндік коғамның өкілі Рейган
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мен оның әкімшілігі мұндай проблемаларды шешу үшін жаппай бағдарлама- 
ларды жасаудан бас тартады, олар әртүрлі проблемаларға бірыңғай ұтымды 
шешім жоқ деп санайды. Осылайша, Кеннеди, Джонсон мен Рейганның пре- 
зиденттік кезеңдері аралығында АҚШ қоғамы қазіргі заманғы (модерндік) қо- 
ғамнан постмодерндік қоғамға айналды деп қорытынды жасауға болады. Шын 
мәнісінде, Pruitt-Igoe жобасының күйреуі осы уақытқа тұспа-тұс келеді.

Екінші түжырымдамаға сәйкес, постмодернизм заманауи өнімдерді ығыс- 
тырып жатқан мәдениет саласына жатады. Өнерде Джеймисон (1984) Энди 
Уорхолдың постмодерндік, фотографиялық дерлік Мэрилин Монро суретін, 
Эдвард Мунктін заманауи және өте ауыр The Scream («Жанайқай») картина- 
сын өзара салыстырады. Теледидар саласындағы Twin Peaks көрсетілімі әдет- 
те постмодернизмнің жақсы үлгісі ретінде қабылданады және Father Knows 
Best бағдарламасы -  қазіргі заман бағдарламасының үлгісі. Киноиндустрия- 
да Blade Runner постмодерндік туынды деп қарастырылуы мүмкін, ал The Ten 
Commandments («Он өсиет»), әрине, қазіргі заманғы фильм ретінде танылады.

Үшінші түжырымдамаға сәйкес, постмодерндік әлеуметтік теорияныц пай- 
да болуымен оның қазіргі заманғы теориядан айырмашылығын талқылаймыз. 
Қазірп заманғы әлеуметтік теория қоғамды зерттеу мен сыни түрғыдан талдау- 
дың әмбебап, үтымды негізін іздестіреді. Маркс түрді негізге алса, Хабермас 
коммуникативтік себепке басты назар аударады. Постмодерндік түжырымдар 
қабылдануы қиын және релятивистік, иррационалды әрі нигилистік сипатта 
болады. Ницше мен Фукодан кейін, постмодернизм бағытынын өкілдері мұн- 
дай «негізділікті» қабылдамаған, себебі «мүндай ойлар кейбір топтардың үстем 
болуына, басқалардың маңыздылығын төмендетуге мүмкіндік береді және кей- 
бір топтарға билік беріп, басқа топтарды әлсіз етеді» деп санады. Сол сияқты 
постмодернистер нарративті түсіндіру мен мета-талдауды қабылдамайды.

Мұндай идеяларды қабылдамаған беделді постмодернистердің бірі — Жан- 
Франсуа Лиотар. Ол (1984:ххііі) заманауи (ғылыми) білімді Маркс пен Пар
сонс тәрізді теорияшылардың еңбектерімен сабақтастырып, бірьщғай ұлы 
синтез (немесе метадискурс) неғізінде анықтайды. Заманауи ғылыммен байла- 
ныстыратын нарративті түсіндірмелерге «рух диалектикасын, мағыналық ғер- 
меневтиканы, ұтымды және еңбекқор адамға еркіндік беру немесе дүние жи- 
науды» жатқызады (Lyotard, 1984: ххііі).

Еғер заманауи білім Лиотардың метанарративтік көзқарастарымен анық- 
талса, онда постмодерндік білім мұндай әңгімелерді қабылдамайды деғен сөз. 
Лиотар; «Мен қарапайымдандыруды постмодернизмнің метанарративтерін 
қабылдаумен байланыстырамын», -  деді (1984: xxiv). Басқа ойларын былай 
жеткізеді. «Тоталдыққа қарсы шығайық... Айырмашылықтарды белсенді ете- 
йік» (Lyotard,1984:82). Шын мәнінде, постмодерндік әлеуметтік теория әр- 
түрлі теориялық перспективалардың біріне айналады; «Постмодерндік білім 
тек биліктің құралы емес; ол айырмашылықтарға деғен көзқарасымызды ай- 
қындайды және біздін шыдамдылық қабілетімізді шыңдай түседі» (Lyotard, 
1984. xxv). Осы түрғыдан алғанда, әлеуметтану заманауи шекарасынан асып 
кетті, постмодерндік дәуірде нақты синтездерді іздеуғе көшті. Фрейзер мен 
Николсоннын көзқарастары бойынша, Лиотар қазірғі заманның метанарра- 
тивтеріне қарағанда (Eraser and Nicholson, 1988:89) «үсақ, оқшауланған әңғі- 
мелерді» ұнатады.
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Лиотар жалпылама нарративтен бас тартса, Бодрийяр әлеуметтанудағы 
нарративті қолдану идеясын қабылдамайды. Ол жалпы әлеуметтілік идеясына 
қарсы. Бұл сәйкесінше, қазіргі заманғы әлеуметтанудағы метанарративтен бас 
тартуға әкеледі:

«Үтымды келісім, азаматтық қоғам, прогресс, билік, өндіріс секілді идея- 
ларға негізделген нарратив бұрыннан болған, бірақ қазір жоқ екеніне кө- 
зіміз жетіп отыр. Әлеуметтік перспективаның дәуірі (қазіргі заман секілді 
белгісіз уақытпен сәйкес келетін дәуір)... аяқталды».

(Bogard, 1990:10)

Осылайша, постмодерндік әлеуметтік теория, жалпы алғанда, метанарра- 
тивтерді, әсіресе әлеуметтанудағы метанарративтерді қабылдамайды.

Постмодерндік әлеуметтік теориялар, негізінен, әлеуметтанушы ғалым- 
дардың туындысы емес (Лиотар, Деррида, Джеймисон және басқалар). Соң- 
ғы жылдары бірқатар әлеуметтанушылар постмодерндік тұрғыда жұмыс іс- 
тей бастады, ал постмодерндік әлеуметтік теория белгілі бір дәрежеде клас- 
сикалық социологиялық дәстүрдің кұрамдас бөлігі ретінде айқындалады. 
Мысалы, Георг Зиммельдің «Постмодерн» (Weinstein and Weinstein, 1993, 
1998) деп аталатын енбегіне назар аударайық. Вайнштейндердің айтуынша, 
Зиммельді либералды модернист деп тану оның «тарихи процесте объектив- 
ті мәдениеттің үстемдігі артады» деген ойымен сабақтасып жатыр. Сонымен 
қатар Зиммельді постмодерндік теорияшыл ретінде қарастыруға болады. 
Осылайша, олар екі баламаньщ да шындықка жанасымды екенін мойын- 
дайды. Вайнштейндердің айтуы бойынша: «Біздің ойымызша, «модернизм» 
мен«постмодернизм» -  қарама-қарсы емес, өзара бір-бірімен байланысты 
дискурстық домендер (1993:21). Олар Зиммельдің модерндік интерпрета- 
цияны жасай алатынын айтты, бірақ постмодерндік экспликацияііың пайда- 
лы екенін сезінеді. Осылайша, олар кейінгі постмодерндік көзқарасты білді- 
реді: «Ерекше Зиммель жоқ, тек әртүрлі Зиммельдер әртүрлі пікірлерін біл- 
діреді» (W einstein and Weinstein, 1993:55).

Вайнштейндер постмодерндік көзқарас үстанған Зиммельді қорғау үшін 
қандай дәлелдер келтіреді? Бір жағынан, Зимммель қалыптасқан пікірлерге 
қарама-қарсы болды; шын мәнінде, ол қазіргі заманнын азғындағанын көру- 
ге бейім. Tragedy o f culture («мәдениет традегиясы») теориясына қарамастан, 
Зиммель негізінен эссеист және әңгімеші болған және ол, негізінен, әлеуметтік 
әлемді зерттеумен емес, белгілі бір мәселелермен айналысты.

Вайнштейндер мен өзгетеорияшылар Зиммельді «бос сандалушы» (flaneur), 
нақты айтқанда, әлеуметтік қүбылыстардың кең ауқымын талдап, өз уақытын 
бос өткізген әлеуметтанушы ретінде сипаттады. Осы әлеуметтік қүбылыстар 
оны өздерінін эстетикалық қасиеттерімен, яғни «таңғалдыру, қуанту және ра- 
қат сезімін сыйлау» мүмкіндіктерімен қызықтырды (Weinstein and Weinstein, 
1993:60). Сондай-ақ Зиммель туралы «өзінін көңіл күйіне қарай белгілі бір 
әлеуметтік мәселені талқылап, интеллектуалды өмір сүрген» дейді. Зиммель- 
дің мүндай бағыты оны әлемді тоталитарлық түрғыдан қараудан алыстатып, 
әлемнің жеке, бірақ маңызды жақтарын қарастыруына эсер етті.

Зиммельді сипаттау үшін қолданылатын тағы бір термин -  bricoleur -  түсі-
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ніктілік пөн қолжбтімділік сипатындағы интбллвктуалды зияткерлік түрі. Зим- 
мель үшін әлеуметтік әлемнің көптеген үзінділері немесе «объективті мәде- 
ниеттің сынықтары» қолжетімді болды. Вайнштейндер (1993:70) оларды Зим- 
мель терминдері деп сипаттайды. Вгісоіеиг ретінде Зиммель әлеуметтік әлемге 
жарық түсіру үшін әртүрлі идеяларды бірге жинақтайды.

Зиммельдің постмодерндік көзқарастарына қатысты Вайнштейндердің ег- 
жей-тегжейлі түсіндірмесін тым терең қарастырудың қажеті жоқ. Үсынылатын 
иллюстрациялық үғымдар мүндай интерпретацияның да, модерндік көзқа- 
растар секілді, ақылға қонымды екенін көрсетеді. Басқа танымал классикалық 
теорияшылардың еңбектеріндегі постмодерндік көзқарастарды табу әлдеқай- 
да қиын болар еді. Дегенмен олардың еңбектерінде постмодерндік әлеуметтік 
теорияға сәйкес келетін аспектілердің болатыны сөзсіз. Осылайша, Сейдман 
(1991) айқындағандай, әлеуметтану теориясының көпшілігі модерндік, деген
мен Зиммель секілді әлеуметтанушылардың ойлары постмодерндік бағытқа 
сәйкес келетіні байқалады (N. Gane, 2002).

Модерндік әлеуметтік теорияның сыншылары арасында постмодерндік 
әлеуметтік теориянын өкілдері бар. Олардың бел ортасында Ч. Райт Миллс 
(1959) тұр (Antonio, 1991; Best and Kellner, 1991; Smart, 1993).

Біріншіден, Миллс постмодерндік терминді ағартушылық дәуірінен кейінгі 
уақытты сипаттау үшін пайдаланды: «Біз қазіргі заман дәуірінін соңында тур- 
мыз... Ол постмодерндік кезеңге айналып жатыр» (C.W. Mills, 1959:165-166). 
Екіншіден, ол әлеуметтанудагы заманауи ұлы теорияның қатаң сыншысы 
болды, бүл теория аясында әсіресе Толкотт Парсонс еңбек еткен. Үшіншіден, 
Миллс әлеуметтік және моральдық сипаттағы әлеуметтануды қолдады. Миллс- 
тін айтуынша, ол әлеуметтанудын ауқымды қоғамдық мәселелерді жекелеген 
киындықтармен байланыстырганын қалаған.

Зиммель мен Миллстің (және тағы басқалардың) еңбектерінде постмодерн- 
дік әлеуметтік теорияның сүлбасы бар болғанымен, постмодерндік теорияның 
нақ өзін таба алмаймыз. Мысалы, Бест пен Келлнер Миллсті «Қоғамдық мәсе- 
лелерді шешу мен әлеуметтік шындықты өзгерту үшін жалпылама әлеуметта- 
нуды қолдайтын қиялшыл модернист» деп бағалайды (1991:8).

Постмодерндік әлеуметтік теорияны нақты талқылап көру үшін Фредрик 
Джеймисон және Жан Бодрийяр есімдерімен байланысты ең маңызды постмо- 
дерндік әлеуметтік ойларды қарастырайық.

Қалыпты постмодерндік әлеуметтік теория: Фредрик Джеймисон

Постмодернизм мәселесі бойынша үстемдік ететін позицияға сәйкес модер
низм мен постмодернизм арасында радикалды айырмашылық бар екені анық. 
Алайда постмодернизмнің модернизмнен айырмашылықтары болғанына қара- 
мастаи, олардың арасында өзара сабақтастықтар бар. Осыған үқсас дәлелдерді 
Джеймисон (1991) өзінің Postmodernism or The Cultural Logic o f Late Capitalism 
(«Постмодернизм немесе кейінгі капитализмнің мәдени логикасы») атты эссе- 
де, сондаи-ақ сол атпен жазылган эссе-кітабында алға тартады. Бүл атау Джей- 
мисоннын марксистік позициясын нақты айқындайды. Джеймисонның пікірі 
бойынша, «қазіргі қоғам -  капитализмнің кейінгі кезеңінде, өзғерістер жаңа 
мәдени логиканың туындауына, яғни постмодернизмнің қалыптасуына әкелді.
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Басқаша айтқанда, мәдениет логикасы өзгеруі мүмкін болса да, негізгі экономи- 
калық құрылым капитализмнің бұрынғы нысандарымен байланысты. Сонымен 
қатар капитализм бұрынғыдай, мәдениет логикасының дамуына негіз болады».

Джеймисон өзінің осындай көзкарастарын алға тарта отырып, көптеген 
постмодернистердің (мысалы, Лиотар, Бодрийяр) марксизм теориясы негізде- 
ген нарративті қабылдамайтынын айтады және «марксизмге постмодернизмде 
орын жоқ немесе онымен байланысы жоқ» дейді. Ал Джеймисон «марксизм 
постмодернизмнің ең кұнды теориялық түсініктемесін жасады» деп бағалай- 
ды. Бір қызығы, Джеймисонды жалпы постмодернизм мәдениетіне түсініктеме 
бергені үшін мақтай отырып, мәдени әлемнің экономикалық негізін жеткіліксіз 
талдады деп сынайтындар бар, ол әсіресе марксистер тарапынан қатты сынға 
үшырайды.

Сондай-ақ Джеймисон ( 1984:86), Маркс секілді, постмодерндік қоғамның жа- 
ғымды және жағымсыз жақтарын сипаттады. Маркс капитализмді өндірісті жоға- 
рылату және қүнды жетістіктер, қанаушылар мен қаналушылар бейнесінде көрді.

Джеймисон постмодернизмді радикалды үзіліспен салыстыра отырып, 
постмодернизммен байланысты бірнеше мәселені талқылағаннан кейін, мы- 
надай сауал қояды: «Мүндай үзіліс түбегейлі өзгеріс пе, әлде стилистикалық 
инновациянын ежелгі жоғары модерндік императивімен анықталатын жай ғана 
аралық кезең бе?» (1984:54). Онын пайымдауы бойынша, әрине, эстетикалық 
өзгерістер болғаны рас, бірақ бүл өзгерістер түбегейлі экономикалық динами- 
каның функциясына тәуелді:

«Қазіргі кезде эстетикалык өндіріс жалпыға бірдей тауар өндірісіне бі- 
ріктірілді: жаңа тауарлар (киімнен бастап үшақтарға дейін) легін жасау 
шүбәсіз экономикалық қажеттілікпен айқындалады және айналымның 
жоғарылауына әкеледі. Кейін осындай экономикалық қажеттіліктер жаңа 
өнердің қолжетімді барлық түрлеріне -  қорлар мен гранттардан бастап 
мүражайларға және патронаждың басқа түрлеріне дейін институттық 
қолдаудың қажет екенін мойындайды».

(Jameson, 1984:56)

Өткенмен байланыстың сабақтастығы былайша айқындалады:

«Бүл бүкіл жаһандық, бірақ америкалық постмодерн мәдениеті -  бүкіл 
әлемдегі америкалық әскери және экономикалық үстемдіктің жаңа тол- 
қынының ішкі және сыртқы қүрылымы. Бұл түрғыдан алғанда, тап тари- 
хында, мәдениеттің төменгі бөлігі -  қан, азаптау, өлім және қасірет».

(Jameson, 1984:57)

Джеймисон (Эрнест Мандельден кейін) капитализм тарихындағы үш кезең- 
ді көреді. Маркс талдаған бірінші кезең -  нарықтық капитализм немесе бірың- 
ғай үлттық нарықтардың пайда болуы. Ленин талдаған екінші кезең -  жаһан- 
дық капиталистік желінің пайда болуымен сипатталатын империалистік кезең. 
Мандель (1975) мен Джеймисон «кейінгі капитализм» деп аталатын үшінші 
кезеңді «капиталдың бүрын-соңды өзгермеген аумақтарда кеңеюі» (Jameson, 
1984:78) деп сипаттайды. Бүл кеңею «Маркстің XIX ғасырдағы үлы талдауына
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қайшы келмейді, керісінше, капиталдың ең таза формасы» (Jameson, 1984:78). 
Джеймисон: «Марксистік жүйе марксистік құрылымды өзгертпеуді емес, оны 
кеңейтуді талап ететін жаңа тарихи мазмұнды түсіну үшін бүрынғысынша ка
жет», — дейді (cited in Stephanson, 1989:54). Джеймисон үшін қазіргі заманғы 
капитализмнің негізі оның көпұлтты сипатта болуы және тауарлық ауқымы 
айтарлықтай артуымен айқындалады.

Экономикалық қүрылымдағы бүл өзгерістер мәдени өзгерістерге байланыс- 
ты болды. Осылайша, Джеймисон реалистік мәдениетті — нарықтық капита- 
лизммен, модерндік мәдениетті -  монополистік капитализммен және көпүлт- 
ты капитализмді постмодерндік мәдениетпен байланыстырады. Бүл көзқарас 
Маркстің базалық-қүрылымдық аргументінің жаңартылған нүсқасы болып кө- 
рінеді және көптеген ғалымдар Джеймисонды осындай қарапайым көзқарасты 
қолданғаны үшін сынға алды. Джеймисон осындай «қарапайым» бағыттан ал- 
шақ болуға үмтылып, экономика мен мәдениет арасындағы күрделі карым-ка- 
тынасты сипаттады. Дегенмен Фезерстоун секілді байыпты сыншы да мынадай 
пікір айтады: «Оның мәдениетке катысты көзкарасы, негізінен, фундаментал- 
дык кондырғы моделімен шектелген» (1989:119).

Капитализм монополистік капитализм кезеңінен басталды, көпүлтты капи- 
тализмде мәдени жарылыс біршама автономды деңгейде болды:

«Әлеуметтік саладағы мәдениеттің кеңеюі бізге экономикалык күнды- 
лыктардан бастап мемлекеттік билікке дейінгі тәжірибелердің барлығын 
дерлік «мәдени» деп атауға мүмкіндік берді. Мүмкін, бұл таңғаларлык 
үстаным шығар, әйтсе де коғамның бүрынғы диагнозымен немесе симу- 
лякрмен (бүл терминнін аныктамасы беріледі) сәйкес келеді».

(Jameson, 1984:87)

Джеймисон осы жаңа форманы «мәдени басымдык» ретінде сипаттайды. 
«Постмодернизм «мәдени серпілістің әртүрлі формалары» аркылы ... өз жо- 
лын салуы керек» (Jameson, 1984:57). Осылайша, постмодернизм — «жаңа жү- 
йелі мәдени нормалар», алайда ол көптеген гетерогенді элементтерден түрады 
(Jameson, 1984:57). Джеймисон мультимедиалык терминді колдана отырып, 
постмодерндік мәдениеттен өзге де мәдениет бар екенін айтады.

Фредрик Джеймисон торт негізгі элементтен түратын (бесіншісі, яғни ке- 
йінгі капитализм сипаты талкыланды) постмодерндік коғамнын салыстырма- 
лы айкын бейнесін үсынады. Біріншіден, постмодерндік коғам астарлы терең 
мәні жок, үстіртін сипатымен айкындалады. Оның мәдени өнімдері үстіртін су- 
реттермен канағаттандырылады және олардың тереңдіғі болмайды. Оған Кэмп- 
беллдің «сорпа ыдыстары туралы» Энди Уорхолдың әйғілі шығармасы жаксы 
мысал. Постмодерндік теориянын неғізғі тер.минін пайдалану үшін, суретті 
түпнүскасы мен көшірмесін айыруға келмейтін simulacrum (симулякр) ретінде 
айкындауға болады. Сондай-ак симулякр -  көшірменің көшірмесі; Уорхол өзі- 
нің суретіндеғі сорпа ыдыстарын банкілердің өзінен емес, банкі фотосуреттері- 
нен салынғанын білу аркылы танылды. Джеймисон симулякрды «түпнүскасы 
болмаған көшірме» ретінде аныктайды (1984:66). Симулякр түсініғі -  аныкта
масы бойынша, үстіртін, тереңдіғі жок деғен мағыналарды білдіреді.
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Екіншіден, постмодернизм эмоциялармен эсер алу деңгейінің төмендеуімен 
сипатталады. Осы мэнде Джеймисон Уорхолдың «Мэрилин Монро» картина- 
сы мен классикалық модернизмнің үлгісі болатын Эдвард Мунктің The Scream 
(«Жанайқай») картиналарын салыстыруды ұсынады. «Жанайщй» — үмітсіз- 
діктің тереңдігін білдіретін немесе әлеуметтанулық түрғыдан аномия немесе 
иеліктен айырылған адамның сюрреалдық бейнесі. Ал Уорхолдың «Мэрилин 
Монросы» үстіртін және шынайы эмоцияларды көрсетпейді. Мунк картинасы 
постмодернистер үшін аномиядан кейінгі казіргі заманғы әлемнің бөлігі -  пост- 
модернизмді білдіреді. Постмодерндік әлемде шеттету процесі фрагментация- 
лаумен ығыстырылды. Әлем мен адамдардың бөлініп кетуіне байланысты «ер- 
кін және өзгермейтін» сезімдер қалыптаса бастайды Gameson, 1984:64). Бұл -  
постмодерндік сезімдермен байланысты немесе қандай да бір «карқындылық» 
деп аталатын, ұнамды эйфорияның өзіндік түрі. Мүның мысалы ретінде ол фо- 
тореалистік қалалық пейзажды үсынады, бүл жерде тіпті автокөліктер де жаңа 
галлюцинаторлык сипатта жарқырайды Gameson, 1984:76). Қала ортасындағы 
автомобиль апаттарына негізделген эйфория, шын мәнінде, өзіндік сезімге ие. 
Постмодерндік эсер «тэн жаңа электрондық ақпарат қүралдарына қосылғанда» 
да болады (Donougho, 1989:85).

Үшіншіден, тарихтың жоғалуы орын алуда. Өткенді біле алмаймыз. Біз қол 
жеткізген барлық нэрсе -  өткен шақ туралы мэтіндер ғана жэне тек осы тақы- 
рып бойынша басқа да мэтіндер жаза аламыз. Тарихтың жоғалуы «өткен шақ- 
тың барлық стилінің кездейсоқ жойылуына экелді» Gameson, 1984:65-66). Нэ- 
тижесінде постмодерндік ойлаудың pasft’cAe (стильдендіру) д,етен маңызды тер- 
миндерінің біріне жақындадық.«Тарихшылардың өткенге қатысты шындықты 
білуі немесе олар туралы дэйекті эңгімелерді біріктіруі мүмкін емес, өйткені 
олар өткен шақ туралы кейде қайшылықты не шатастырылған идеяларды айту- 
мен қанағаттанады. Сонымен қатар тарихи даму, уақыттың өтуі туралы нақты 
түсінік қалыптаспаған. Өткен мен бүгін бір-бірімен тығыз байланыста. Мыса
лы, E.L. Doctorow’s Ragtime секілді тарихи романдардан «тарихи референттің 
жоғалып кетуін» көре аламыз. Бүл тарихи роман тарихты корсете алмайды; 
тек өткенге қатысты біздің идеяларымыз бен түсінігімізді білдіреді» Gameson, 
1984.71). Тағы бір мысал ретінде Body Heat фильмін қарастыруға болады. Осы 
фильм аясында 1930 жылдарға тэн атмосфера жасалуына қарамастан, фильм 
қазіргі кезғе тэн мэселелерді қарастырады. Мүндай атмосфераны қалыптасты- 
ру үшін:

«заманауи артефактар мен аспаптардың, тіпті автокөліктердің де объек- 
тивті элемі толық редакцияланған. Осылайша фильмде барлығы ресми 
заманауилықты жоюға жэне көрермендерге өткен отызыншы жылдарда- 
ғы уақытты корсетуге үмтылады».

Gameson, 1984:68)

«Body Heat немесе Ragtime сияқты туындылар -  «біздің тарихымыздың на- 
шарлағанын корсететін белгі» Gameson, 1984:68). Уақыттың жоғалуы, откен- 
ді, бүгінді жэне болашақты ажырата алмаушылық жеке деңғейде шизофрения 
дерті арқылы корінеді. Постмодерндік түлға үшін оқиғалар фрагменттелген 
жэне үзінді сипатында болады.
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Модерндік теориядан постмодерндік элеуметтік теорияға дейін (және одан яейінгілер)

Төртіншіден, постмодерндік когаммен байланысты жаңа технологиялар 
бар. Автокел,к жинау желісі сиякть. внімді технологиялардын орнына Г п ро

Е ' а с ь Г д Г “™ ’Т ’ — ьютер секілді электрондь.
“ н о л ~ Г  Революциянын .кызыкты.
О а З п  1984 7Р Л ‘’ «ехнологиялар. кеңінен таралуда
и  eson, 1984.79). Постмодерндік дәуірдін имплозивті, тегістеу технология-
лары заманауи дәуірдін аукьшды, каркынды технологияларына Караганда әр-
түрлімәдениөнімдердікөбірекшыгарады. Караганда, әр

Сонымен, Джеймисон адамдары өздері өмір сүріп жатқан көпұлтты капи- 
талистік жүиені немесе «жар басындагы» мәдениетті түсінуге дәрменсіз сал-
^ Г и Г н Т т Г ^ " " "  беннесін жасайды. Осы дүниенЫ на^аднгісы  ^етівде
1 с т е г Т я п 1 7 7 “' Р'**"' «улетш і Джон Портманның Л ос-^д ж е-
лестеп Bonmenture конакүиін ұсынады. Адамның әлемдегі орнын сипаттау

іеТ тХ Т ьТ еш  ^*"™**™" конакүйлердін ешкансысьшда адамвестибюльде өз орнын таба алмаитыны туралы айтады

дік « ж ы п к Г  '  ™буга көмектесе алмайды деген модерн-
^ т и б ю Г  й Г  «гиперкеністікке» мысал болады. Бұл жагдайда
вестибюль бөлмелерді камтитын төрт симметриялық мұнарамен коршалган 
аимақ ретінде аиадндалады. Оның пікірінше, вестибюльдерде адамдарга өзде- 
ГнГлді^еТеді.™ жәрдемдесетін белгілер болуы кажет. Бұл -  жол табуды

Bonaventure кош күт тп  вестибюліндегі осындай жағдай -  көпұлтты эко-
^ аТ ьш ьш  синатындагы когамда адамдардын бейімделе
шьиығьГөзіжн постмодернистерден айырма-
шылығы, өзшщ марксистш ұстанымына карамастан. бұл мәселенін ішінаоа
болса да шешуін табуга ұмтылады. «Бізге керек нерсе, -  дейді Г ,  б із Х 7 о - 
лымызды табуга жәрдемдесетін танымдьгк белгілер» aagtenberg and МсКіе 

997). Бірақ олар ескі болмауы қажет. Осылайша, Джеймисон:

<<жана идеялардың туындауын күтеді... (кейінгі капитализм), онда біз 
ғы да өз ұстанымымызды жеке-дара және ұжымдық деңгейде түсіне 

отырып, беиберекеттікпен күресуге әрекеттенеміз және күресу кабі^ті- 
ШЗД1 калпына келтіре аламыз. Постмодернизмнін саяси пішіні, егер ол

І а Х т а Г е ” '' ™ “ к когннтивті

CJameson, 1984:92)

Бұл танымдык карталардың бастауын әлеуметтік теорияшылар, роман жа-
ушылар және карапаиым адамдар салуы мүмкін. Әрине, карталар марксистік

т і / Л -  ’'“•"̂ “ '■ілмаиды, бірак постмодерндік коғамда түбегейлі саяси әрекет- 
Т1Ң непзі ретінде паидаланылады.

Карталардың қажеттілігі, Джеймисоннын пікірінше, әлемнін кеністік өл- 
шеммен аикындалуымен байланысты. Шынында да, гиперперсона идеясы және 

onaventure конакүишщ вестибюль үлгісі постмодерндік әлемдегі кеңістіктін 
үстемдшн кврсетед.. Осылайша, Джеймисон үшін бүгінгі езект^мосеГе -  б и  
кен.ст.кте 03Ш.ЗДІ үстай білу кабілетімізді жогалту мен оны картага L ip v fe  
мүмкіндігіміздің болмауы» (Jameson, Stephanson, 1989:48).
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Бір қызығы, Джеймисон когнитивті карталар идеясын марксизм теория- 
сымен, атап айтқанда, таптық сана идеясымен байланыстырады: «Когни- 
тивті карталар шын мәнісінде «таптық сананың» құпия сөзі...» (1989:387). 
Джеймисонның еңбегі Маркс теориясы мен постмодернизмді синтездеуге 
бағытталған. Оның мұндай талпынысы, негізінен, марксистер мен постмо- 
дернистер тарапынан сынға алынды. Бест пен Келлнердің пікірі бойынша, 
«оның еңбегі көптеген позицияларды, соның ішінде классикалық марксизм 
мен кейінгі постмодернизмді, біріктіруге бағытталған эклектикалық, көпса- 
лалы теорияның ықтимал қауіптерінің жарқын үлгісі бола алады» (Best and 
Kellner, 1991:192). Нақтырақ айтқанда, кейбір марксистер Джеймисонның 
постмодернизмді мәдени үстемдік ретінде қабылдауына қарсылық білдірсе, 
ал кейбір постмодернистер оның әлемнің тотализацияланған теориясын қа- 
былдауын сынайды.

Экстремалды постмодерндік әлеуметтік теория: Жан Бодрийяр

Егер Джеймисон белгілі бір ұстамды постмодерндік әлеуметтік тео- 
рияшылардың бірі болса, Жан Бодрийяр -  бұл бағыттың радикал өкілі. 
Оның Джеймисоннан айырмашылығы -  әлеуметтану мамандығын оқыған 
(Genosko, 2005; W ernick, 2000), бірақ оның еңбектері бүл саламен шекте- 
ліп қалмайды. Шынында да, онын еңбектері бір ғана пәндік шеңбер аясына 
сыймайды.

Біз Келлнердің (Kellner, 1989c, 2011) көзқарасына сүйене отырып, Бодрийяр- 
дың еңбегіне қысқаша шолу жасаймыз. 1960 жылы оның еңбегі модерндік 
(Бодрийяр 1980 жылдарға дейін постмодернизм терминін қолданған жоқ) және 
марксистік сипатта болды. Алғашқы еңбектері марксистік тұтыну қоғамының 
сын-қатерлерін арқау етті. Алайда бұл еңбекте лингвистика мен семиотиканың 
ықпалы басым болғандықтан, Келлнердің айтуы бойынша, бұл еңбекті «саяси 
экономикаға қатысты марксистік теорияның семиологиялық толықтырылуы» 
деп карастырған жөн. Алайда Бодрийяр кейінгі енбектерінде марксистік көзқа- 
растарды (сонымен қатар структурализмді) сынға алды.

Бодрийяр The Mirror o f Production («Өндіріс айнасы») шығармасында 
(1973, 1975) марксистік бастаманы консервативті саяси экономиканың айна- 
дағы бейнесі ретінде қарастырды. Басқаша айтқанда, Маркс (және марксистер) 
капитализмнің консервативті жақтаушыларымен бірдей көзқараста болды. 
Бодрийярдың пікірінше, Маркс «буржуазиялық ойдың вирусын» ([1973] 
1975:39) жүқтырған. Атап айтқанда, Маркстің көзқарастары «еңбек» және 
«күндылық» сияқты консервативті идеяларға негізделген. Жаңа, радикалды 
бағытқа деген қажеттілік туындады.

Бодрийяр экономикалық айырбастан түбегейлі бас тарту идеясының бала- 
масы ретінде символикалық алмасу идеясын алға тартты (D. Cook, 1994). Сим- 
воликалық алмасу «қабылдау және қайтару, беру және алу», «сыйлықтар мен 
қарама-қайшылық циклдерінің» үздіксіз циклін қамтиды (Baudrillard, [1973] 
1975:83). Міне, бүл -  марксизмнің «тұзағына» түспеген идея. Символикалық 
алмасу капитализмнің қисынына қарама-қайшы келді. Символикалық алмасу 
идеясы осындай алмасу түрі арқылы сипатталатын қоғам қүруға бағытталған 
саяси бағдарламаны білдіреді. Мысалы, Бодрийяр жүмысшы табын сынап,
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ган A  л Г л Т  “ лшылдарға салыстырмалы түрде он көзкараспен кара- 
^Алаида көп ұзамаи Бодрийяр барлық саяси максаттардан бас тартты. 

ның орнына, назарын өндіріске емес, «медиа, кибернетикалык модельдер 
мен рульдік жүиелер, компьютерлер, акпаратты өвдеу, ойын-сауык және білім 

жәнет.б. аударды (Kellner, 1989с:61). Осы жүйелерден пайда 
н елплердің шынайы жарылысы ретінде айқындады (D. Harris 1996) 

Өндіріс режим! үстемдік еткен когамнан өндіріс кодекс! бақыланатын ко-
Г к Г аГ н Г б Т  Эксплуатация меи пайдага кол жетк!зу
мақсать.нан белплер мен жүиелерге үстемд!к ету максатына ауысты. Сонымен
катар белплер бір кездер! нақть, б!р шынайы затка катысты болған, ал каз!р 
олар баска белплерд! б!лд!ред!; белплер взд!г!неи рефере„ттелет!н б^лда. Б з

“ ЬШДЫК арасында айи-рмашь;.
бойынгпяТГе элем (каз!р Бодрийяр осы такырьш
боиьшша ізденуде) -  каз.рп замангы когамды сипаттайтын жан^ыктардан

имплозиям::
Z  Z l Z Z  r T  дифференииация процес!-
ть. дедифференциацияяау деп карас-

аы СИПІ*™ :::, п°с™одернд!к әлемд! модельдеу аркы-
D r D e r L T X l  П Дәуіріндеа ом!р сүрем!з (Baudrillard, 1983:4;

Uenan, 1994). Осы модельдеу прочее! «объект!лерд!н немесе окигалаплын 
репродукцияларыні- жасауга багытталган (Kellner, 1989с:78). Белплер мен 
шыидыктыи арасьшдагы айырмашылыктар шыидыкты имитациялайть^н беГгТ 
лер аркылы сипаттаудьщ киындауына экелд!. Мысалы, Бодрийяр «теледидар- 
ды өмірге тарату, өмірді теледидарга таратуь (1983:55) келісім! туралы айтады

«баіТ д а Т г ы Т ’ басьшдык беред!. Осы белплер
S :  яял ^  ~ “ “ “ РИИЧК, дөнгелек жүйе. калыптастырады (Kellner

Ш е е л ! ^ б у З ”” ’’ ^ірешынайылыцреп сипаттайды.’
Мэселен, бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттар шынайылыққа жана-
суда немесе тшт! шыиайылыктаи да асьш түседі. Журнал жаиалыктаГы* : !  
дидарда танымал болуы (мысалы. Inside Edition) осыган жаксы мысал (екінші- 

акпараттык мәлшеттер және шындык телеарналары деп аталады) Өйткен! 
олар кврермепдерге шьшайылыкты емес, есірешынайылыкты үсыиадьГнети 
ж: йы: 1 “ “  бастайды және, сайып келгенде, мүлдем
о к и г ^  ииын. Іс жүзінде «шынайыь

к ғалар әсірешынаиылык сипатта бола бастайды, Мысалы. футболист Ро-
нм ьд  Голдманнын О.Дж. Симпсон өліміне катысты соты Inside Ш іо п  секілд! 
багдарламалар үшін әсірешынайылыктын жаксы өніміне айналды Акыр со- 
нында, шындық жойыльш. тек әсірешынайылык к^ьштасады.

одриияр бұкаралык сипатка айналған және «апатты» революцияга ұшы-
те р ':: ДУДДРады. Б ү л  төнкеріс бүкараны, марксис-
ерге ұксап, нағыз бүлікшілдікке емес, барынша енжарлыкка әкелед! Осы-

Z ^ p tr ^ L T a a :''^ '^ ' *“f  ̂  Р*^™ - -  барлык mZ ,
с ы : : : г  *9«e тағы баскаларды өз бойына талғаусыз
сініред., сеитш оларды магынасыз етед!... Бұкара ез жолымен жүред! ездер:„
манипуляниялау әрекеттерін елемейд!» (Kellner, 1989с:85). «Инерция мен 

атиянын жоғарылауы» медиабелгілер және әсірешынайылыкпен каныккан
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бұқара сипаттамасына айналды. Бұқаралық ақпарат құралдары айла-шарғы ре- 
тінде қарастырылмайды, бірақ олар объектілер мен көзілдіріктерге деген сұра- 
ныстарын арттыруға мәжбүр. Қоғам өзі қандай да бір мағынада кара массаға 
айналады. Осы теорияның көп бөлігін талдай отырып, Келлнер мынадай қоры- 
тынды жасайды:

«Инерцияны жеделдету, бұқаралық ақпарат құралдарында белгілерді 
алға жылжыту әлеуметтік бұқараны жаппай нигилизмнің қараңғы шұң- 
кырына итермелейді. Бодрийярдың постмодерндік көзқарасы осындай 
болған».

(Kellner, 1989с:118)

Осы талдаудың өзгешелігіне қарамастан, Symbolic Exchange and Death 
(«Символикалық айырбас және өлім») ([1976] 1993) еңбегінде Бодрийяр өзін 
оғаш, сотқар, әдепсіз, жұмбақ, ойнақы немесе, Келлнер айтқандай, «карнавал- 
дық» сипатта көрсетеді. Бодрийяр казіргі қоғамды бақилық мәдениет ретінде 
қарастырады, мұнда өлім «барлық әлеуметтік шеттету мен кемсітушілік үл- 
гісі» ретінде айқындалады (Kellner, 1989c: 104). Өлімге баса назар аударушы- 
лық өмір мен өлімнің бинарлық қарама-қайшылығын бейнелейді. Керісінше, 
символикалық айырбасқа тән қоғам өмір мен өлімнін арасындағы бинарлық 
қарама-қайшылықтарды (сонымен қатар бақилық мәдениетпен қатар жүретін 
шеттету мен кемсітушілікті) жояды. Өлім мен шеттетуге қатысты қорқыныш 
адамдардың тұтыну мәдениетіне одан әрі тереңдеп енеді.

Заманауи қоғамның қолайлы баламасы ретінде символикалық алмасуды 
үсыну Бодрийяр ([1979] 1990) үшін тым қарапайым болып көрінді, сондықтан 
ол сиқырлықты «постмодернизмнің қолайлы баламасы» деп қарастырды.

Қызығушылық «таза және қарапайым ойындарды, бір сәттік еліктеушілік- 
ті» қамтиды (Kellner, 1989с:149). Бодрийяр қызығушылықтың мағынасызды- 
ғына, шексіздігіне, «ақылсыздығына» және иррационалдығына қарамастан, 
еліктеу күшін жоғары бағалайды.

Ақырында, Бодрийяр шарасыздық теориясын (fatal theory) үсынады. Осы- 
лайша, өзінің «Америка» атты кейінгі еңбектерінің бірінде Америкат жаса- 
ған сапарында «болашак апаттын аякталған нысанын» іздегенін атап өткен 
([1986] 1989:5). Мұнда, Маркстегідей, революция жасауға үміт жок. Тіпті 
Дюркгейм үміттенген коғамды реформалау мүмкіндігі де жок. Керісінше, біз 
көшірмелердің арасында, әсірешынайылыкта өмір сүруге және барлык нәрсе- 
лердің түсініксіз тұңғиыкка кетуіне куә болуға мәжбүрміз.

Бір кызығы, 11 кыркүйектегі окиға нәтижесінде, Бодрийяр гипер-шынайы- 
лыкка катысты өзінің ең орныкты, түбегейлі, постмодерндік түжырымдарының 
кейбіреулерінен бас тартты. Бодрийяр әсірешынайылык сипаттамасының бі- 
рінде казіргі заман «әлсіз окиғалармен» сипатталатынын атап өткен (Kellner, 
2011). Әлсіз окиғалар -  кодтың негізгі функциясын және әсірешынайылыкты 
өзгертпейтін тарихи окиғалар. Осы рухта, мысалы, Бодрийяр 1991 жылы «Пар
сы шығанағы соғысы ешкашан болмады» деп мәлімдеді (Baudrillard, 1995). 
«Керісінше, 9/11 окиғасы -  «күшті окиға», акырғы окиға, барлык окиғалардың 
төресі, бүрын-соңды болмаған барлык окиғаны біріктірген таза окиға» (Kellner, 
2011:331). Келлнер 9/11 окиғасы Бодрийярдың әлеуметтік теориясын өзгер-
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тіп, оның айырмашылықты, қақтығысты, терроризмді және жаһандық капита- 
лизмді талдауына себеп болды деп болжайды. Бодрийярдың алдыңғы идеясы- 
на сүйенсек, код өз жолындағының бәрін жұтады және сіңіріп алады. Ол енді 
«жаһандық капитализм жүйе ішіндегі барлық қақтығыстарды «жүту» қабілеті- 
нен айырылды» деп түжырымдады. Бүл, өз кезегінде, әлемге орасан зор әлеу- 
меттік өзгертулер жасауға мүмкіндік тудыратынын айтты. Бүл әлемде әлеумет- 
тік өзгерістерге жол ашады.

1.

Сын-пікірлер және пост-постмодерндік әлеуметтік теория

Постструктуралистік және постмодерндік әлеуметтік теориялар туралы пікір- 
таластар зор қызушылық тудырды. Қолдаушылар жиі мадақтады, ал оппонент- 
тер өз ойларын дәлелдеді. Мысалы, Джон О’Нил (1995) «постмодернизмнің 
ақылсыздығы» («the insanity of postmodernism») туралы жазады (16); ол оны 
«үлкен ақсүйек аңызы» (191) және «ақыл-ойдың өлі сәті» деп сипаттайды 
(199). Қатаң риторикадан алыстап, келесі сауалға жауап іздестірейік. Постмо- 
дерндік әлеуметтік теорияның негізгі сын-пікірлері қандай? (Постмодерндік 
әлеуметтік теориялардың алуан түрлілігін ескере отырып, осы теорияларға ай- 
тылған жалпы сыни пікірлер -  жалған ба, әлде негізделген бе?).

Постмодерндік теория қазіргі заманғы ғылыми стандарттарға сай бол- 
мағаны үшін сынға алынды. Ғылыми-бағдарланған модернист үшін 
постмодернистің шынайылығын тексеру мүмкін емес. Постмодерндік 
көзқарастардың шынайылығын эмпирикалық зерттеулермен тексеру де 
мүмкін болмайды, сондықтан модернистер постмодерндік көзқарастар- 
ды жалған деп теріске шығармауы керек (Frow, 1991; Kumar, 1995). Осы 
сыни көзқарасқа сәйкес, ғылыми негіздеменің болуы міндетті талап еді. 
Бірақ постмодернистер мүны қабылдамады.

Постмодернистердің түжырымдамалары ғылыми түрғыдан негізделме- 
гендіктен, постмодерндік әлеуметтік теорияны идеология ретінде қарас- 
тырған дүрыс (Kumar, 1995). Бүл идеялар шынайы емес, біз тек соларға 
сенеміз дегенді білдірмейді. Бір идеяға сенетін адамдар өзге идеяларды 
дұрыс немесе бүрыс деп бағалай алмайды.

Постмодернизм ғылым нормаларымен шектелмеғендіктен, постмодер
нистер 03 қалауынша идеяларымен «ойнай» алады. Көптеғен жалпыла- 
ма түжырымдар үсынылады. Одан басқа, постмодерндік әлеуметтік тео- 
рияшылар 03 позицияларын білдіре отырып, қазірғі заманғы ғылымның 
жарқын риторикасымен шектелмейді. Постмодерндік дискурстың аса 
жоғары сипатта болуы оның неғізғі қағидаларын озғе бағыттағылардың 
қабылдауын қиындатады.

Постмодерндік идеялар соншалықты түсініксіз әрі дерексіз болғандық- 
тан, оларды кейде әлеуметтік әлеммен байланыстыру қиын, тіпті мүмкін 
емес деуге де болады (Calhoun, 1993b). Сонымен қатар түсініктердің ма- 
ғынасы постмодерндік еңбектерде озғеріп отырады, бірақ түпнүсқа ма- 
ғыналарын білмейтін оқырман ешқандай озгерісті байқамауы мүмкін.
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5. Қазіргі заманғы теорияшылардың дәйекті нарративтерді сынауға бейім- 
ділігіне қарамастан, постмодерндік әлеуметтік теорияшылар осындай 
нарративтердің өзіндік түрлерін жиі ұсынады. Мысалы, Джеймисон 
марксистік нарративтерді қолданғаны үшін жиі сынға алынады.

6. Постмодерндік әлеуметтік теорияшылар өз зерттеулерінде көбінесе қа- 
зіргі заманғы қоғамның қателіктерін айтады, бірақ бұл сын-ескертпелер 
күмән тудырады, өйткені олардың мүндай пайымдаулар жасау үшін нор
мативен дәйектері жоқ.

7. Постмодернистер көбінесе агенттік теорияға жүгінбейтіндіктен, әдетте 
субъект пен субъективтілікке қызығушылық таныта бермейді.

8. Постмодерндік әлеуметтік теорияшылар қоғамды қатаң сынға алады, бі- 
рақ олар қоғамның қандай болуы керектігі туралы ешқандай дәйектеме- 
лер мен түсініктемелер ұсынбайды.

9. Постмодерндік әлеуметтік теориялар терең пессимизмге әкеледі.

10. Постмодерндік әлеуметтік теорияшылар негізгі әлеуметтік мәселелерді 
қарастырамыз деп ойлағанымен, көпшілікті мазалайтын қоғамдық мәсе- 
лелерді назардан тыс қалдырады.

11.12-тарауда айтылғандай, феминистер арасында постмодерндік әлеумет- 
тік теорияның жақтаушылары болғанына қарамастан, олар осы бағыт- 
тың ең қатаң сыншылары болды. Неғізінен, феминистер постмодерндік 
әлеуметтік теорияны субъектіліктен бас тартып, әмбебап, мәдениетара- 
лық санаттарға (ғендерлік және ғендерлік қысым сияқты) қарсы бол
таны үшін және сыни саясатты күн тәртібіне қоя алмағаны үшін сынға 
алады.

XXI ғасырдың басында постмодерндік әлеуметтік теорияға қатысты пікір- 
таластар толығымен жойылды, ал олардың кейбіреуі өздерін постмодернистер- 
міз деп есептеді.

Бұл постмодернизмғе эсер еткен жоқ. Постмодернизмнің көптеғен негізғі 
идеялары әлеуметтік теорияға қосылды: пәнді декорациялау, заманауи тұлға- 
лардың қалыптасуындағы бүқаралық ақпарат қүралдарының және түтыну ко- 
декстерінің рөлі, әлеуметтік шындықты қүру үшін тіл мен семиотикалық жүйе- 
лердің маңыздылығы сияқты аспектілер қамтылды.

Сонымен қатар біз талдаған көптеғен теорияшылар әлі де осы салаға эсер 
етуде. Атап айтқанда, Фуко кеңінен талқыланады жэне оның еңбектеріне 
көптеғен сілтеме жасалады. Бодрийяр еңбектерінің беделі салыстырмалы 
түрде жоғары болмаса да, зерттеу бағдарламалары, эсіресе Бодрийяр зерттеу- 
лерінің Халықаралық журналы аясында одан эрі жалғасуда. Қазіргі уақытта 
Жиль Делез еңбектері өте ықпалды. Фуко -  Делезді XX ғасырдын ең маңызды 
философтарының бірі ретінде бағалады (Buchanan, 2011). Соңғы кездері оның 
еңбектері қүрылымдық жэне элеуметтік күрделілік түжырымдамаларына не- 
ғізделғен жаңа элеуметтік онтолоғияны жасауға ықпал етті (DeLanda, 2006).

48-253
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Оньщ енбектеріне актор-желі теорияшылары сілтеме жасайды ( 18-тарауды ка-
н!,н о п ;^  «сері туралы идеялары -  ыкпал теориясы-
ның орталык кұрылыс блогы (18-тарауды караныз)
пай™ бпТ" және постмодерндік теориялар Францияда
ачда болды. Нәтижесшде француздык әлеуметтік теорияшылар «пост-пост- 
одерндік теорияларды» дамыта бастады. Адам такырыбын кабылдамауына

L ьм“ йшГ порГ '‘“  ^«™0'манизмі үшін айыптады (Ferry and Renaut. 1990:30).
ылаиша, пост-постмодернистер антигуманизмге катысты сыни көзкарастан 

акталуга умтылады. Мәселен. Лилла (1994:20) «ізгілікке және саясатқа әсіресе

т іГ п етед Г "””" «°Р«^арды коргауды.

н а р р а т и в ^ '^ “Г ' ’й” '' ™»РИ™ын. тагы бір кыры -  либералистік
(Ldb 19941 ГейбЬ калпына келтіруге іьфысады
L „ Й ® француз галымдары жалпы кұрылымдарды. әсіресе либе-
ралды буржуазиялык когам күрыльшьш және оньщ" шіркеулТрін. сьГгі „ 
постструктуралистер/постмодернистердін еңбектерімен (мысалы Фукодагы

1К құрығынан қүтыла алмаитынына көз жеткізді. Сөйтіп, постмодеонизм 
теориясы «адам құқықтары, конституциялық үкімет, өкілдік, сынып инди- 

идуализм» (Lilla, 1994:16) секілді мәселелерді жаңа қырынан қарастырды

бағГарлапГ"""™" -"«бералды когамға мейірлене карайтан түрлі
келтірТлуИс™ГеГб^1а“ ^ Либер^измге деген кызыгушылыктьш калпына
гыпТаіпьія Г  Г  ааманғь, коғамньщ кызыгушылы-ғын қалпына көлтіруді білдіреді.

вецкид7н"таГГ^^™‘% ® Г ^ ™ '' ™°Р»асыньщ баска аспектілері Жил Липо- 
ецкидш Пе Empire of Fashion: Dressing Modem Democracy («Сән империясы-
манауи демократияны кайта киіндіру») (1994) атты енбегінде камтылған Ли- 

ецки постструктуралистер мен постмодернистерге өз ойын анык түсіндірді:

«Біздін коғамымызда сэн -  басты назарда. Жарты ғасырга жуык уакытта

не"а1”  УЙымдастыр^уш ь/прХГе-

(Lipovetsky, [1987] 1994:6)

Липовецки (хыган байланысты мәселелерді мойьщдай отырып «ән  -  дапа

не“ ы  а*гентіГдеп'’“ '’“  спиральдык козғалыстьщнепзп агент:» деп тұжырымдайды ( 1987], 1994:6). Ол сәннін теріс ғана ем ег m

лелерд, де назардан тыс калдырмайды. Сән -  періште де. m S  да еГес 
(Липовецки [1987J 1994:240-241). Оныц царадитмасы киім болса L  сон'
Д. елеуметтж айырмашылыктыц бір түрі, Батыстыц айрыкша виТм дец багі'
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лады Шыгармашылық идеясына берік постмодернистерден айырмашылы- 
гы Липовецки сэн улпсш Батыстын гасырлардан бергі жогары санаттары- 
на шыгарады. Сэн -  бул кыска уакыт мерзімімен сипаггалатын өзгерістердің 
нысаны. көбшесе тангажайып ыгысу жэне әлеумеггік әлемнің түрлі секторла- 
рына эсер ету мүмкшдіп. Батыста сэн улгісін калыптастыру ушін, әсіресе оның 
дар^ы гы  мен жаңашылдыгын көрсету үшін біркатар факторлар пайда болды 

Сән ұжымдык өзгерістердін күрамдас бөлігі болса да. адамдарга өздерінін 
КИШ1 аркылы жеке касиетгерін білдіруге мүмкіндік бере отырып, жеке тұлганың 
өсуше ыкпал етп. Сол сиякты, стратификация жүйесіндегі адамдарға, кем леген
де, жогары топтағылар сиякты киінуге мүмкіндік беріп, улкен тевдік факторына 
аиналды. Сондаи-ак сән өзіи-өзі көрсетуге мумкіндік берді. Негізінен, бұл -  тұ- 
тастаи алганда, когамиың демократиялануы мен даралануына тән сипат.

остмодернизмді сынға алган екі ерекше багытты карастырайык. Бірін- 
Ш1С1 -  сыншьш реализм. Оиың пайда болуы 1970 жылдардағы философ Рой 
Бхаскар (2008) есшімен тікелей байланысты. Сыни реализм позитивистік 
әлеуметтану нен постмодернизм, ре.тятивистік әлеуметтану арасында тұр 
Көптеген зерттеушілер постмодернизмищ сюжеті әлеуметтік кұрылым екенін 
дәлелдеиді, сьшшыл реализм әлеуметтік әлемге терең кұрылымдармен ыкпал

Дегенмен позитивистік философиядан айырмашылыгы -  терең кұрылым- 
дарды когамдык өмірді аныктайтын субъектілер ретінде карастырмайды. Ке- 
рісінше, «адамдардын ойлау мен түсіндіру кабілеті бар болгандыктан терец 
күрылымдардын эсер, көп болуы мумкін» деген пайымдауларды алга тартады.

рине, сыншыл реализм мен теориялык перспективалар арасында байланыс- 
тар бар. Мэселен, Морган (2007) Гидденстің кұрылымдык теориясы бойьшша 
көптеген мәселелерді шешетінін атап өтеді.

Екіншісі -  Америка Құрама Штаттарында Джеффри Александер (2003) мә- 
дени элеуметтану деп атаган бастама. Постструктуралистер мен постмодернис- 
тер сиякты, мәдениет Александердің басты талдау такырыбы болды. Дегенмен 
Александер « әд ен и  талдаудын постструктуралистік және ностмодерндік тал- 
даудан аиыріиашылығы әлемнің шынайылыгын сипатгауга мумкіндік береді» 
деп оилаган. Атап аитқанда, мэдениет әрекетгі болжауга негіз бола алады Оның

бір дэрежеде мәдениетпен байла
нысты» (2003:12). Модельдік талдаудын формасын жасай отырып, Александер 
мэдени әлеуметтануды анағұрлым карапайым мәдениет әлеуметтануынан ажы- 
ратады. Мәдениет әлеуметтануь, мәдениетті баска біреудін туындысь, ретінде 
карастырса, онда әлеуметпк күштер (мысалы, экономика) элдекайда маңызды 
мэдени элеуметтану, өз кезегінде, мәдениетті жеке карастырады.

Мұнда Александер мәдениетті зерттеуде щшті бшдарлама бекітеді Баг- 
дарлама үш элементтен тұрады. Біріншіден. ол мәдениеттін дербестігін талап 
етеді, ягни мэдениет элеуметтік курылымнан тәуелсіз әлеуметтік күш ретінде 
карастырылуы керек. Александер, Фуко сиякты, мэдениетті жеткілікті түрде 
карастырмағапы ушін постструктуралистерді сынайды. Дегенмен Фүко билік 
пен шлім арасындағы карым-катынасты ныгайта отырып, материалдык, саяси- 
экономикалык режимдер дискурска/мәдениетке негізделген деп пайымдайды 
Александер үшін мәдениет осы баска салаларга тэуелсіз әрекетті калыптасты- 
ратын күш ретінде айқындалады.
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Бағдарламаның екінші элемент! -  герменевтикалық немесе интерпретативті 
техниканы қолдану. Бұл жерде Александер (2003) Клиффорд Гирцтің «қалың 
сипаттама» ұғымына сүйенеді. Оның көмегімен адам өмірінің «мәнін» сипат- 
тайды. Дегенмен ол Гирцтен асып түсу үшін құрылымдық герменевтиканы 
қолдайды және мынадай тұжырымдаманы алғатартады; «Мәдениетті тек мәтін 
ретінде ғана емес, бір-бірімен құрылымдық қатынастағы белгілермен және тан- 
балармен бекітілген мәтін» ретінде қарастыру қажет» (2003:24). Шын мәнісін- 
де, Александер мәдениетте кодталған бинарлы қарама-карсылықтарды зерттеу 
керек деп ойлап, структурализмнің түсініктеріне қайта оралады. Классикалық 
мысал -  Дюркгеймнің басты діни дихотомиясының бірі ретінде анықтаған қа- 
сиеттілік пен имансыздық арасындағы айырмашылық.

Александер бағдарламасының үшінші элемент! -  мәдениетт!ң әрекетке эсер 
ету!н көрсету. Мұнда да б!з мәдениетт!ң постмодернд!к талдауы мен Алексан- 
дерд!ң мәдени әлеуметтануының арасындағы айырмашылықты көрем!з. Алек
сандер үш!н мәдениет белгіл! б!р әрекет түрлер!н тудырады. Сондықтан мәдени 
әлеуметтану аясында мәдениет адамның !с-әрекет!не т!келей эсер етет!н өз!нд!к 
үйымдастыру логикасы бар күііі рет!нде қарастырылады. Осы максатта Алек
сандер өз!н!ң мэдени элеуметтануын азаматтық қоғам, Уотергейт конфликт!с! 
жэне холокост сияқты құбылыстарға қолданды. Александер мұның бэр!нде, 
постмодернистер сек!лд!, мэдениетке қатысты дэстүрл! элеуметтанулық көзқа- 
растардың өзект!л!г!не күд!кпен қарайды. Дегенмен ол, постмодернд!к ойшыл- 
дармен салыстырғанда, мэдени талдаудың балама, нақты нұсқасын үсынады.

Қорытынды
Бұл тарау әлеуметтану теориясының заманауи тарихындағы маңызды және өзара байла- 
нысты оқиғалардың кең аукымын қамтнды. Осы оқиғалардың көбі лингвистикадағы рево
люция мен тілд!ң негізгі күрылымдарын іздестіруге әкелді. Структурализм антропология 
(әсіресе Леви-Стросс) және марксизм теориясы (атап айтқанда, құрылымдық марксизм) 
секілді бірқатар салалармен байланысты болды.

Структурализм әлеуметтік теорияшылардың ой-пікіріне эсер етуіне қарамастан, 
постструктурализм деп аталатын қозғалысты тудырды. Атауынан көрініп тұрғандай, пост
структурализм структуралистік бағыттың идеяларына негізделген, бірақ олардан тыс ой- 
лаудың ерекше амалын көрсете білді. Постструктурализмнің ең танымал өкілі -  Мишель 
Фуко. Ол өзінің бірқатар еңбектерінде көптеген жылдар бойы ықпалды болатын теориялық 
идеяларды ұсынды. Сондай-ақ Джорджио Агамбеннің еңбектері, әсіресе оның қоргансыз 
өмірге, ерекше жағдай мен лагерьге қатысты көзқарастары маңызды.

Постструктурализмніц ұдайы дамуы ішінара постмодерндік теория деп аталатын ба- 
ғыттың калыптасуына эсер етті. Постмодерндік ойлар архитектура, философия, өнер жэне 
элеуметтану секілді салаларға эсер етті. Постмодерндік элеуметтік теориялардың көптегеи 
түрлері бар, осы тарауда біз Фредрик Джеймисон үсынган постмодерндік элеуметтік тео- 
рияның шектеулі нұсқасын жэне Жан Бодрийяр ұсынған экстремалды баламасын қарас- 
тырдык. Постмодерндік элеуметтік теория элеуметтану теориясын сынайды. Элеуметтану 
теориясының көптеген қағидаларына карсы шығып, одан түгелге жуық бас тартады. Бұл 
тарауда постмодерндік элеуметтік теорияның бірқатар маңызды кателіктері, пост-постмо- 
дерндік элеуметтік теорияның мацыздылығы талқыланды жэие постмодерндік теорияның 
кейбір маңызды жаңа баламалары карастырылды.
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Ескертпелер
1. Дерриданың айтуынша, бір нәрсені түсіну үшін оның басқа нәрсеге қатынасын анықта- 

уымыз кажет, оның пікірінше, бүл -  айырмашылыктершшінщ негізгі мазмүны (Ramji, 2007).

2. Дерриданың осы пікірімен тереңірек танысу үшін Зубоффтың (1988) еңбегін қарасты- 
рыңыз. Ол компьютерді басшыларға өз қызметкерлерін шексіз кадағалауға мүмкіндік 
беретін заманауи panopticon деп есептейді.

3. Өз еңбектерінде «егемендік» мәселесін қарастырған (төменде караңыз).

4. Агамбен тоталитаризм мен лагерь арасындағы байланысты көрді (төменде қараңыз), бі- 
рак биосаясаттык бастамалары болған жоқ.

5. Агамбен Вебердің харизма түжырымдамасын қарастырады, әсіресе оның еңбектері Гит- 
лермен байланысты болгандықтан. харизма тек көшбасшының сипаты ғана емес, соны- 
мен бірге шәкірттері аркылы да қалыптасады.

6. Мысалы, Агамбен Дюркгеймнің аномия түжырымдамасын пайдаланады, бірак осы тү- 
жырымдаманың өзін-өзі өлтіруге катысты колданылатынын сынайды.

7. Аталмыш тұжырымдама Агамбен үшін «таза» немесе «тәңірлік» зорлық-зомбылыққа 
(заңнан тыс зорлык-зомбылык) катысты идеяларын дамыту үшін маңызды болған. Агам
бен ([2002] 2005:54) Бенджаминнің таза зорлык-зомбылығын жоғары бағалайды, өйткені 
ол заңнан тыс және «адамның толык аномиясы» (Дюркгейм түжырымдамасына назар 
аударыңыз).

8. Нағыз «мүсылман». Мұсылман -  Құдайға сөзсіз бас иетін адам. Муссельман концлагерь- 
ге және оның диктатурасына сөзсіз бағынғаи.

9. Адамдар ка-іыпты деп кабылдайтын нысан.

10. Мысалы, Фуко генеалогаялык талдау жасады, ал Агамбеннің көзкарасы онтологиялык 
сипатта болды (Agamben ([2002] 2005:50), биосаясаттың негізгі мәселесін ескермей-ак, 
өзінің генеалогиялык талдауын жасады).

11. Агамбен ізденістері тіл (langue) және сөз (parole) мәселелері мен Деррида, Леви-Стросс- 
пен байланысты болды.

12. Полина Розенау (1992) постмодернистерді скептикалык және аффирмативтік (позитив- 
тік) постмодерндік ойшылдар деп бөліп көрсетеді.

13. Мүнда біз Бест пен Келлнер (Best and Kellner, 1991:5) аныктаған айырмашылыктарға 
назар аударамыз.
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Тарау мазмұны

Квир теориясы
Актор-желі теориясы. Постгуманизм және постәлеуметтік 
Аффект теориясы 
«Өндіріп-тұтыну» теориясы

Соңғы тарауда кейінгі 20 жылда әлеуметтік теорияда маңызды деген бір- 
неше теорияны сипаттау арқылы мүмкіндігінше қазіргі заманға сай тео
рия ұсынуды мақсат еттік. Олардың алғашқысы -  жыныстық айырма- 

шылықты, соның ішінде жыныстық сәйкестендірудің пайда болуын, зерттей- 
тін квир теориясы (Queer Theory). 12-тарауда қарастырылған кейбір феминис- 
тік теориялар сияқты, квир теориясы гендерлік, жыныстық және сексуалдық 
әлеуметтік құрылымдар деп бекітеді. Бұлар постмодерн және постструктура- 
листік бағыттарда (17-тарау) бірегейлік (identities) емес, оған қарағанда айны- 
малы және өзгермелі құбылыстар ретінде бейнеленеді. Квир теориясы гендер 
және жыныстық айырмашылық жайлы идеялары үшін ғана емес, осы кітапта 
берілген теориялармен бәсекелесе алатын, қоғамның ерекше теориясын ұсы- 
натындықтан, назар аударуға әбден лайықты.

Мүндағы тағы бір үлкен зерттеу саласы -  ғылым және технологияның 
заманауи қоғамға әсері. Алдыңғы әлеуметтік теориялар ғылымды көптеген 
әлеуметтік институттардың бірі деп деп бағаласа, ғылым мен технологияның 
заманауи теориялары ғылымды қазіргі қоғам қүрылысындағы ең өзекті пәр- 
менді күш ретінде қарастырады. Осы даму саласының өкілі ретінде біз актор- 
желі теориясын (actometwork theory) және сонымен байланысты постгума
низм, постәлеуметтік теорияларын сипаттаймыз. Біздің байқауымызша, бүл 
теориялык перспективалар да бірегейлік мәселесіне бағытталған. Заманауи 
түрғыда бірегейліктің құрылымы ғылыми идеялармен және тәжірибелермен 
қалыптасады. Бұл әсіресе осында ұсынылған аффект теориясы атты тео
риялык зерттеу саласына қатысты. Аффект теориясы -  әлеуметтік теория- 
дагы ең соңғы жетістіктердің бірі. Бұл көптеген постмодернистер мен пост- 
структуралистер идеяларында бейнеленеді және көбінесе оған мәдениеттану 
саласындағы еңбектер ықпал еткен. Қысқаша айтқанда, аффект теориясы 
әлеуметтік деңгейлер мен бірегейліктер арқылы аффективті немесе эмоция- 
лы процестердің туындау себебін зерттейді. Аффект теорияшылары өздері 
келтірген дәлелдер негізінде әлеуметтік өмір аффект арқылы басқарылатын 
дәуірге келгенімізді айтады.

Осы тараудың соңғы бөлімінде <!өндіріп-тцтыну» теориясымен (prosump 
tion theory) танысамыз. «Өндіріп-тұтыну» теориясы 1980 және 1990 жыл- 
дары дамыған тұтыну теорияларынан өсіп шыққан. Бұл теория өндіру және 
тцтыну сияқты ұғымдарды өндіріп-тұтыну үғымымен алмастыруды үсынады.



7 2 6  III бөлім • Модерндік теориядан поамодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгілер)

Өндіріп-тұтыну -  адамдар бір мезетте өндіретін және тұтынатын экономика- 
лык іс-әрекет. Бұл теория өндіріп-тұтынушылар капитализм! дәуіріне енгені- 
мізді айтады. Осы бөлімде талқыланған басқа теориялар сияқты, бұл теория да 
бірегейлік мәселесін қозғайды (көптеген адамдар өздерін өндіріп-тұтынушы- 
лар (prosumers) рөлінде анықтайды). Сонымен қатар сандық және ақпараттық 
технологиялардың қазіргі тұрмысымызда атқаратын рөлін зерттеуге қызығу- 
шылық танытатын озық бағыттармен жанасады.

Квир теориясы^

Квир теориясы гейлер мен лесбияндардың бірегейлігін^ зерттеу барысында әл- 
деқайда кең ауқымды қамтыды. Оның мақсаты жыныстық айырмашылықтың 
жалпы құрылысын және болмысын сипаттау болды. Квир теорияшыларының 
пайымдауынша, бірегейлік (identity), әсіресе жыныстық бірегейлік, бекітілме- 
ген, тұрақсыз және біздің кім екенімізді анықтай алмайды. Дәлірек айтқанда, 
постмодерн перспективалары сияқты (17-тараудан қараңыз), квир теориясы 
бірегейлікті айнымалы құбылыс деп санайды. Сондай-ақ жыныстық айырма- 
шылық -  адамның туа біткен немесе табиғи қасиеті емес. Дәлірек айтқанда, 
ол -  әрқашан кездейсоқ өзгерістерге дайын әлеуметтік құрылыс.

Квир (queer) термин! бірнеше мағынаға ие. Кейбір адамдарға ол -  өзімен 
бірдей жынысқа құмар индивидтерді кемсітуге арналған термин. Басқалар 
үшін квир -  гей, лесбияндар, бисексуалдар, трансгендерлер, транссексуалдар, 
ерекшеленетіндер, интерсексуалдар, өзін-өзі таба алмай жүргендер және ара- 
лас жыныстылардың барлығын сипаттайтын термин. Қалғандарына, көптеген 
квир теорияпіыларын коса алғанда, бұл термин кері бірегейлікті немесе сәй- 
кессіздікті білдіреді. Пионтек (2006:2) квир терминін «біргейлікке емес, бірак 
өз-өзінен дұрыс есептелетін және жаңа көзкарастар тұрғысынан таныс заттар- 
ды зерттеуге мүмкіндік беретін сауалнамалар, әдіснамалар жиынтығына сіл- 
теме жасау» үшін колдануды үсынды. Квир термин! сонымен катар зат есім 
ретінде бірегейлікт! немесе сәйкессіздікт! сипаттауға; сын есім ретінде белгіл! 
бір теория сиякты зат есімд! өзгертуге; етістік ретінде белгіл! бір затты калып- 
ты емес саналатын затка айналдыруға колданылуы мүмкін. Теориялык түр- 
ғыда бұл сөз интеллектуалды және саяси жобалар шеңберінің бөліг! ретінде 
жоғарыдағы үш тәсіл аркылы колданылып келеді.

Квир теориясы аныктамаларының толык тізімін күрастыру мүмкін емес, 
бірак Арлин Стейн мен Кен Пламмер (1994) торт негізг! «ерекшелейтін касие- 
т!н» атап отт!:

1. «Сексуалды билік әлеуметтік өмірдің әртүрл! деңгейлеріне кіріктірілген 
деп карастыратын жыныстык айырмашылык түжырымдамасы дискур- 
сивт! түрде көрініс табады және шектеулер мен бинарлы бөліну аркы
лы күшейед!» (Stein and Plummer, 1994:181-182). Жыныстык айырма- 
шылыкты түсінудің кез келген жолы әлеуметтік өмірдің бірнеше фор- 
маларында, тіпті танымал мэдениет, саясат, білім беру жэне экономика 
сиякты дәстүрл! түрде жыныска катысы жок формалардын өзінде кезде- 
сетін жыныстык күштің катынасымен айкындалады. Бұл күшке жыныс
тык категориялар арасындагы шекараларды түракты кайта жандандыру, 
жаңғырту жэне коргау аркылы колдау көрсетіліп отырады.
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2. «Жыныстық және гендерлік категориялар мен бірегейліктің біртұтас 
мәселелерін шешу жолдары. Бірегейлік әрқашан анықталмаған күй- 
де болады және бұл сипат бірегейлік пен танымның ауыспалылығына 
алып келеді» (Stein and Plummer, 1994:182). Тұжырымдалған жыныстық 
айырмашылықты қолдау үшін қолданылатын шекаралар күмән тудыра- 
ды. «Гомосексуал» және «гетеросексуал» сияқты жыныстық айырмашы- 
лық категориялары талдау бірліктері ретіндегі бастапқы нүктелерінен 
ығысып, дискурсивті зерттеу субъектілеріне айналды. Олар жай «болу- 
дың» жолдарына қарағанда «жүзеге асырудың» жолдары ретінде қарас- 
тырылады. Мінез-құлық, білім мен конфессиялар -  жыныс, гендер және 
жыныстық айырмашылықтың басым санаттарын сынауда пайдаланатын 
қүбылыстардың барлық мысалы. Жыныстық айырмашылық өзгермей- 
тін және белгісіз негіздерге Караганда тұрақты, танымал санат ретінде 
қарастырылады.

3. «Азаматтық күқық стратегияларынан бас тартып, карнавал, трансгрес
сия және пародияға ауысу қайта қүруға, орталықсыздандыруға, ревизио- 
нистік оқуларға және антиассимиляциялық саясатқа алып келеді» (Stein 
and Plummer, 1994:182). Гейлердің және лесбияндардын өз қүқығын 
қорғаудағы еткен қозғалыстарының талаптары сияқты, түлғаға негіздел- 
ген саяси талаптар ирониялық, трансгрессиялы және жасанды, жалған 
көзқарастың пайда болуына жол бермейді. Бүл жерде квир теориясы 
1960 жылдардан 1990 жылдарға дейін белсенді әрекет еткен бірегейлік 
саясатын сынайды. Бірегейлік саясаты маргиналды топтардың өз жеке 
болмыстарын мойындауды талап ететін ерекше саяси белсенділік түріне 
жатады. Квир теорияшылар мұндай азшылық топ өздері күресіп жатқан 
билік құрылымының іс-әрекетін заңдастыратынын жазады. Қарсыласу 
дегеніміз -  қанаушының үстемдігін жою. Квир теорияшылары қолдай- 
тын балама тәсіл -  қүбылыстарды көрсету, бірегейлік табиғатын қалып- 
тастырып, жаңа саяси формациялар мен одақтар үшін кеңістік ашу.

4. «Әдетте жыныстық сала ретінде қарастырылмайтын нәрсені тергеуге 
дайын түру және гетеросексуалдық немесе жынысқүмарлық дегендерге 
жатпайтын мәтіндерді «оқытуды» енгізу» (Stein and Plummer, 1994:182). 
БАҚ (Walters, 2001), музыкалық фестивальдар (В. Morris, 2003), таны
мал мәдениет (Sullivan, 2003), білім беру (Kosciw, 2004), америкалық 
әдебиет (Lindemann, 2000), әлеуметтік күбылыстар (Gamson, 1995) және 
тіпті археология (Dowson, 2002) сияқты қоғам өмірінің барлық салала- 
рында жыныстық айырмашылық белсенді ойыншы ретінде зерттеледі. 
Қоғамдық өмірдін ешбір саласы сексуалдықтың ықпалынан қорғалма- 
ған, тіпті бір Караганда қарапайым мәтіннің өзі сексуалдықтың объек- 
тивтігі арқылы түсініктеме беруге дайын. Бұл үлкен нүктені көрсетеді. 
Квир теориясы -  гейлер мен лесбияндардын бірегейлік теориясы, тіпті 
жалпы жыныстық айырмашылық емес. Барлық негізгі әлеуметтік тео- 
риялар сияқты, квир теориясы -  әлеуметтік өмір теориясы. Әлеуметтік 
өмір қүмарлықпен байланысты болгандықтан (атап айтқанда, жыныс- 
тық қүмарлық), квир теориясының басты талабы әлеуметтік әлемді тү- 
сіну үшін қүмарлықты канагаттандыратын және басқаратын процесті 
түсінуіміз қажет деген үстанымга саяды.
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Осы жалпы ой-пікірлерді есепке ала отырып, квир теорияшылары дамыт- 
қан негізгі теориялық тұжырымдамаларға назар аударамыз.

Гетеросексуалды/гомосексуалды бинарлық

Квир теориясы көбінесе постструктуралистік философияға сүйенеді. Пост- 
структуралистердің айтуынша, тіл -  әлеуметтік шындықты құрайтын және 
реттейтш күштер жүйесі. Заманауи Батыста шынайылық мынадай лингвис- 
тикалық «бинарлықтар» арқылы қүрастырылған: ерге қарсы -  әйел, аққа қар- 
сы -  қара, ішкіге қатысты -  сыртқы және заманауи жыныстық айырмашылық- 
тың мысалында гетеросексуалдарға қарсы -  гомосексуалдар. Бұл категория- 
лар адамдардың белгілі бір уақыт пен кеңістікте кім бола алатынын және не 
істей алатынын анықтайды. Деконструкция техникасы арқылы постструкту- 
ралистер осы бинарлықтар табиғи жолмен пайда болғанымен, шындығында, 
лингвистикалық қүбылыстар екенін көрсетті.

Мысалы, осыған дейін 17-тарауда толық талқыланған Мишель Фуко көп 
^ т т е  квир теориясына үлкен ықпал жасаған тұлға ретінде қарастырылады. 
History o f  Sexuality («Сексуалдық тарихы») (1978) атты еңбегінің бірінші 
томында Фуко XIX ғасырдағы жыныстық айырмашылық, гомосексуализм, 
гетеросексуализм құбылысын бақылайды. Аталған тарихи кезеңге дейін жы- 
ныстық бірегейлік туралы бүгінгі мағынасындағыдай түсінік болмаған. Бұл 
түсінік бір жынысты адамдардың жыныстық қатынасқа түсу әрекетін біл- 
дірмеген. Өнеркәсіп пен тұрмыстық өмірдің түбегейлі өзгеруіне орай, пси
хоанализ және сексология сияқты жыныс туралы гылымдардың дамуы жы- 
ныстык қатынастарды сәйкестендіруге жол ашты. XX гасырда пайда'болган 
гомосексуализм түжырымдамасы содомия актісі гомосексуализмнін өзіндік 
ерекшелігі екенін айқындады. Сонымен қатар гомосексуализм -  гетеросек- 
суалдыққа Караганда өзіндік ерекшелігі бар жаңаша үгым. Постструктура- 
лизмнің логикасына сүйене отырып, квир теориясы «бинарлық, гетеросек- 
суалдық және гомосексуалдық бір-бірін анықтап, бір-бірінің мағынасын өзара 
аша түседі» деп пайымдайды. Бүл бинарлық жыныстык қүмарлық пен жалпы 
әлеуметтік өмірдің заманауи формаларын бейнелейді.

Тепе-теңдік бинарлықтан түратыны жайлы идеядан басқа тағы бір негізгі 
постструктуралистік идея бинарлы қүрылымдағы элементтердің бірі екінші- 
сінен томен болатынын алға тартады. Мысалы, патриархалды қогамда ер адам 
(masculinity) әйел адамнан (femininity) бір саты биік түрса, XX ғасырда нәсіл- 
шілдік ушыққан Америкада (жоғарыда талқыланғандай, тіпті осы кезде де) ақ 
нәсілділер өздерін қарадан жоғарымыз деп есептеді. Сонымен квир теорияшы
лары гомосексуалды бірегейлік гетеросексуалды бірегейлікке Караганда кейі- 
нірек қалыптасқанын айтады. Шындыгында, заманауи Батыстың қогамдық 
өмірі алдын ала болжанган табигилықтың басымдыгы және гетеросексуал- 
дықтың үстемдігі төңірегінде қалыптасқан. Басқаша айтқанда, заманауи әлеу- 
меттік өмір Джудит Батлердің (1990) гетеросексуалды матрица деп атаған 
үғымын басшылыққа алады. Гетеросексуалды матрица гетеросексуалдықты 
сексуалдықтың табиги формасы ретінде көрінуіне мәжбүр ететін мәдени не- 
гіздеме. Сонымен қатар гетеросексуалды матрит міндетті гетеросексуа.гідык- 
ты (compulsory heterosexuality) енгізді (Rich, 1980). Бұл -  қала манындағы 
орта таптың түрмыс салтымен қатар өрбитін гетеросексуалдықтың бірден-бір 
өміршең, түсінікті һәм қадірлі формасы болып табылады. Қүмарлықтың бас-
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қа кез келген көрінісі табиғи емес, адамшылыққа жат, азғындық деп саналды. 
Мұндай түсінік жиі наразылық тудырып, кейде зорлық-зомбылыққа апарып 
соқтырады.

Квир теорияшы Ив Кософски Седжвик (1985, 1990) заманауи жыныс- 
тық мәдениеттің логикасын өзінің цойма эпистемологиясы (epistemology of 
the closet) ұғымы арқылы әрі қарай дамытады. Эпистемология — адамзаттың 
әлемді тану жолдарын зерттейтін философия саласы. Қойма -  бірегейлік 
қауіпсіз оңаша жерде жасырын ұсталатын қазіргі танымал идеямен тамыр- 
лас. Седжвик гетеросексуалдық пен гомосексуалдык арасындағы қатынас 
жыныстық айырмашылықтың заманауи белгілі жолдарын қалай қалыптас- 
тыратынын түсіну үшін «қойма» үғымын талдайды. Гомосексуалдык гете- 
росексуалдыққа Караганда үятты, ерсі әрекет деп есептелгендіктен, жалпы, 
бұл тәуелділік жасырын үсталады, талкыланбайды және жабык саналады. 
Бұл казіргі бірегейліктің орталык компоненттерінің өсуіне мүмкіндік берді. 
Гетеросексуалдыктың ашык коғамдык бейнесімен салыстырғанда, гомосек
суалдык және баска квир жыныстык айырмашылыктар көбінесе жасырын 
аумактарда дамиды. Үят сезімі квир бірегейліктерімен байланыстырылды. 
Сондай-ак, эсер ету теориясының бөлімінде көріп отырғанымыздай, бұл 
үғым сөзсіз және өзгермеген болса, ұят когамдык бакылау алдында адамды 
дәрменсіз күйге түсіреді. Аффект теориясы бөлімінен көретініміздей, тал- 
кыланбай түрған кезде үят адамдардың әлеуметтік бакылауға дәрменсіздігін 
тудырады (9-тарауда сипатталған Шеффтің еңбектерін караңыз). Сонымен 
катар оны коймамен сәйкестендіру нәтижесінде байкағанымыздай, жасырын 
«сыртка шығару» әрекеті соңгы 30 жылдағы тәжірибе ерекшеліктерінің ар- 
тыкшылығын немесе кемшілігін айғактайды.

Акырында, гомосексуалдык коғамнан жасырын болғандыктан, гетеросек
суал өзі мен квир жыныстык арасындағы карым-катынасты түсінуге дәрмен- 
сіз. Осы күнге дейін сипатталғандай, квир теорияшылары гомосексуалдык 
және гетеросексуалдык арасындағы катынас өзара конструктивті екеніне 
дауласып келеді. Одан әрі психоаналитикалык теорияға сүйенсек, квир тео
рияшылары «жыныс, жалпы алғанда, жіктелмейді және катаң бекітілмейді» 
деп сендірді. Есесіне жыныстык күмарлык айнымалы және өзгеруге бейім. 
Құмарлык катаң категорияларға тек тарихи және әлеуметтік процестер аркы- 
лы ғана бөлінеді. Осыған сәйкес, квир теорияшылары мынадай диверсиялык 
болжам айтады: «Гетеросексуал түлғалар квир-жыныстык мүмкіндігін кам- 
тиды». Әлеуметтік институттар квир-жыныстык сезімді мойындамай, басып 
тастағанымен, оны жоя алмаиды, тек бүркемелейді. Бұл кауіпті болуы мүм- 
кін. Мысалы Седжвик (1990) гомосексуалдык, дцрбелең -  гомосексуалдыктың 
гетеросексуалды коғамда тудыратын коркынышты және куатты реакциясы 
(көбінесе гомофобия ретінде сипатталады) -  квир кұмарлыкты жасырын үс- 
таудың иәтижесі деп сендіреді. Гомосексуализмді біржолата жокка шығара 
отырып, гетеросексуалды мәдениет квир-жыныстың коғамдык көріністеріне 
карсы соккы береді. Джудит Батлер (1990) өз ойын түжырымдай келіп, «ка- 
зіргі Батыс адамдары гомосексуалды меланхолияга ұшыраған» деп түйіндейді. 
Гомосексуалды меланхолия -  гетеросексуалды мәдениет өзінің гомосексуал- 
дығын мойындамаған кезде пайда болатын үздіксіз мүң сезімі. Бұл мысалдар- 
дың екеуінде де, тіпті мойындамаған күннің өзінде, гомосексуалды кұмарлык, 
яғни заманауи субъектінің квир даралығы гетеросексуалдыкка карсылығын 
жалғастыруда және тура осылай кері бағытта кайталанып отырады. Квир
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теориясының міндеті -  квир-құмарлық әлеуметтік мәдени өмірдщ құрамдас 
бөлігі екенін және оның пайда болу жолдарын көрсету.

Жыныстық қатынас

Джудит Батлер (1990, 1993, 2004а) -  ең белді квир теорияшыларының бірі. 
Ол өзінің гендер мен жыныстың әлеуметтік қатынас арқылы қалыптасаты- 
ны жайлы тұжырымымен танымал. Феминистік теорияларда гендер ер мен 
әйелдің қоғамдағы рөлін білдіреді. Бұл рөлдер әдетте әлеуметтік құрылым- 
дар ретінде қарастырылады. Жыныс ерлер мен әйелдердің биологиялық те- 
гін сипаттайды. Батлер басқа феминистердің гендерлік рөлдерді әлеумет- 
тік құрылым дегенімен келіседі, бірақ ол алға бір қадам жасап, жыныстың 
да әлеуметтік құбылыс екенін айтады. Батыс қоғамы ер және әйел деген 
екі жыныс қана бар деп танығанмен, Батлер біздің осы айырмашылықты 
қабылдауымыз мәдени және тарихи жетістік екенін дәлелдейді. Бұл айыр- 
машылық ер және әйел категориясына жатпайтын дене бітімдерді назардан 
тыс қалдырады (see also Fausto-Sterling, 2000). Ол сондай-ақ дәстүрлі жы
ныс және гендер категорияларының комбинациясы, рекомбинациясы және 
олардың құштарлықтары арқылы құрылған көптеген бірегейліктерге көңіл 
аудармайды. Мысалы, Джудит Халберстам (1998) әйелдің бойындагы еркек- 
тік қасиеттің көрінісін талқыласа, Рики Энн Уилчинс (1997) гендер мен 
бірегейлік нормаларына транссексуал адамдардың қарсылық жасағанын 
талдайды.

Қолда бар идеялармен жыныстық қатынас тұжырымдамасына бет бұра 
аламыз. Батлердің перспективасында жыныс, гендер және құмарлық дененің 
автоматты меншігі емес, бірақ жыныстық қатынас кезінде пайда болады. Жы- 
ныстық бірегейлікке (біреудің өзін «нағыз ер» ретінде көруі) және соған қоса 
жыныстық тартымдылық жайлы идеяларға сәтті қол жеткізу гендерлік рөл- 
дің сәтті қалыптасуына тәуелді. Бұл Гоффманның «мен» -  туа біткен өзіндік 
болмыс емес, әлеуметтік қойылымдар арқылы қалыптасатын құбылыс» дейтін 
идеясына ұқсас (9-тарауды қараныз). Тұлға өзінің болмысын уақыт тоғысыида 
әлеуметтік қатынастар арқылы қалыптастырады, осыған сәйкес жыныс, ген
дер және жыныстық құмарлық қатынастардан пайда болады. Мысалға, ердің 
гетеронормативті гендерлік қатынастары ер денесін еркектік гендерлік көрі- 
ністермен және әйелдерге деген құмарлықтың еркектік сипаттарын бірге ұш- 
тастырады. Осы денелер, құмарлықтар, әлеуметтік рөлдер арасындағы байла- 
ныс өздігінен берілмейді, ол мәдени және тұлғалық жетістіктердің арқасында 
пайда болады.

Жыныстык айырмашылық пен гендердің қалыптасқан табиғатын корсе
ту үшін Батлер (1990) қойылым жасаушыларды ауыстыру мысалын кеңінен 
қолданады. Трансвестит -  әйел бейнесіндегі ер адам. Сәтті зерттеу жұмысы 
гендердің қойылым екенін, оған коса құмарлық көпшілік алдында қойылым 
қоятындар арқылы туындайтынын көрсетеді. Сонымен қатар «еркекшора- 
лық» (butch) бірегейлігіне талдау жүргізеді. Ол квир мәдениетте еркектік 
қасиеттерді қабылдаған лесбиан ретінде қарастырылады. Голливуд жұлдызы 
Джеймс Дин көптеген еркекшора лесбиандар өздерінің күнделікті өмірінде 
еліктейтін тұлғаға айналған (Halberstam, 1998). Батлер еркекшоралық -  ердің 
рөліне енген жай әйел ғана емес екенін айтады. Яғни жыныс пен гендерді жаңа
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жолмен зерттегенде, еркекшора жыныстық айырмашылықтың және құмар- 
лықтың жаңа формасын тудырады. Бұл мысалдар жынысты және жыныстық 
құмарлықтың нақтылығын немесе шынайылығын кемітпейді. Оның орнына 
әлеуметтік мәдени ойында аса шынайы сезімдер мен бірегейліктер пайда бо- 
латынын көрсетеді.

Осыған байланысты Батлер (1993) тыйым салынған белгілі бір мәдени 
қойылымдар «мағынаға ие денелер» қалыптастыратынын айтады. Батлер л<а- 
ңызды сөзін екі мағынада пайдаланады. Бір жағынан, «маңызды» бірегейлік- 
тердің жүзеге асатын жолын сипаттайды. Сөйлеу тіліндегі айырмашылықтар 
мәнері талассыз шынайы болмыстай сезіліп, денеге сіңеді. Кейде «маңызды» 
ұғымы саяси процесс ретінде де сипатталады. Жыныстық айырмашылық 
өзгелердің арасында басымдық беретін әлеуметтік құрылымдар арқылы қа- 
лыптасады. Осы тұста маңызды және маңызы жоқ денелер болады. Соңғысы 
маргиналдарға айналып, әлеуметтік және саяси қысымға ұшырайды. Маңыз- 
ды денелердің құрылысына назар аударған Батлер ғайбаттау (1997), интер- 
персоналды этика (2005), сотые, қысым және аза тұту (2004b) жайлы жалпы 
теориялық сұрақтар қойды. Джорджо Агамбен (17-тарауды қараңыз) екеуі 
бір тақырыпты көтерді, Батлер үнемі «өмір сүруге лайық жан», кімнің өмірі 
қүнды, кімнің өмірі түтынушы болып есептеледі және әлеуметтік әлемнің 
қай түрі осы ерекшеліктерді қабылдайды деген сұрақтарға алаңдаушылық 
білдірді (Lloyd, 2011).

Қойылымдар тұжырымдамасы квир теориясы үшін өте маңызды. Егер 
жыныс және гендер орныққан болса, басым жыныстық айырмашылықтың 
өміршеңдігі олардың қойылымдарының жалғасуына тәуелді. Қойылым тү- 
жырымдамасы арқылы Батлер гетеросексуалдықты нақты жолмен табиғи- 
лықтан айырады. Ол оны әлеуметтік қүрылысқа ғана жатқызбайды әрі оның 
таңдауға лайықты түрақты қойылым екенін көрсетеді. Әйел болу үшін өзін- 
-өзі әйел сияқты үстау қажет. Бүл автоматты түрде пайда болмайды және 
тәжірибені қажет етеді. Сонымен бірге қойылым тұжырымдамасы Батлердің 
гетеросексуалды матрицаға қарсы бәсекелестігіне негіз болады. Гейлер құ- 
қығын қорғауға бағытталган әрекеттерге қарамастан, Батлер гетеросексуал
ды мәдениетте гейлер мен лесбияндарга орын беруді қүптамайды. Керісінше, 
гетеросексуалды қогамдық үйымды өзгеріске бейім, ашық, тәуелсіз гомосек- 
суалды қогамдық ұйыммен алмастыруга шақырады. Осындай кез келген қа- 
дам нормативті әлеуметтік тәртіптің бұзылуына гана әкеліп қоймай, соны
мен бірге гетеросексуалдық пен гомосексуалдықтың бинарлы қарама-қайшы 
қүбылыс екенін растайды. Квир теориясы утопиялардан, эссенциализмнен 
және бинарлықтан бой тартып, сексуалдықты түрақты және түрақты жалга- 
сатын сексуалдық пен қүмарлықты қалыптастыратын әрекеттер жиынтыгы 
деп біледі.

Сын-пікірлер

Квир теориясы сынга үшырады. Көпшілік бүл теориянын нәсіл, санат немесе 
жыныс сияқты өзіндік бірегей сипаттамаларды қосу және олардан бас тарту- 
дың аморфтық саясаты нақты саяси әрекеттердің мүмкіндігін шектейтініне дә- 
лел келтіреді (Т. Edwards, 1998; Kirsch, 2000). Бүл ауытқушылық, өз кезегінде, 
өмірлік маңызы бар тәжірибенің (Stein and Plummer, 1994) және жыныстық
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айырмашылықты қалыптастырудағы әлеуметтің рөлін (А. Green, 2002) елеусіз 
қалдырады. Егер бірегейлік іс-қимылдың мотивациясы болмаса, онда әділет- 
Т1Л1К үшін ашык айқасқа шығатын топтар қалай ұйымдасып, қалай күреседі? 
Сондай-ақ квир теориясы теориялық дискурсқа неғүрлым көбірек қатысқан 
сайын, соғүрлым оның революциялық потенциалы бәсеңдей түсетіні жайлы 
дәлелдер бар. Гальперин (1995:113): «Бүл теория нормативтік академиялық 
пәнге айналу барысында шындықтан алыстай береді», — деп атап өткен бола- 
тын. Бүл теория академиялық ортада бекітілген соң өзгеру қабілетін жоғалта- 
ды; бір қалыпқа түсе отырып, өзіидік дара сипатынан айырылады.

Кейбір зерттеушілер осы сынды ескере келіп, квир теориясын акторлар- 
дың орны мен өмірлік тәжірибелерін әлеуметтік түрғыдан икемді және саяси 
түрғыдан ақылға қонымды етіп жасаудың жолдарын іздестіруде. Макс Кирш 
(2000) соңғы нүсқадағы сәйкестендірудің негізін сақтау үшін өзімізді сәйкес- 
тендіру мәселесінен алшақ үстап, белгілі бір затп арк,ылы сәйкестендіру және 
белгілі бір затца сәйкестендіру арасындағы айырмашылықты ажыратуымыз 
қажет екенін айтады. Осылайша, сәйкестендіру «жеке анықтама категориясы 
емес, байланыс орнату тәсілі» ретінде қолданылады (Kirsch, 2000:7). Осындай 
бағыт бірегейлікті эссенциализациялау немесе нақтыландыру қаупіне қатыс- 
ты квир теориясына айтылған сынды қолдайды, сонда ғана ол үжымдық әлеу- 
меттік әрекеттің қуатты қүралы болып қала беруі үшін бірігу арқылы бірегей- 
лікті сақтауға қабілетті.

Адам Исайя Грин (2002) квир теориясының екі бағытын анықтады. Бірінші- 
с \ -  радшалды деконструктивті, «жыныстықайырмашылықтың институттық 
үйымдастырылуын ерекшелеу арқылы гомосексуал объектіге постмодерндік 
түрғыдан өзін-өзі бағалауға мүмкіндік береді» (Green, 2002:523). Екіншісі -  
радикалды диверсия, «жыныстық айырмашылыққа қатысты күрделі даму про- 
цестерін жеңілдете отырып, гомосексуалды объектіге саяси маргиналды түр- 
ғыдан өзін-өзі бағалауға мүмкіндік береді» (Green, 2002:523). Әрбір бағыттың 
неғізінде акторлардың материалдық маңызды және институттық түрғыдан 
тәуелді жағдайларына жеткілікті көңіл бөлінбейтіні көрінеді. Грин (2002:537) 
осылайша «қисынсыз теорияны нақты, эмпирикалық тақырыптық зерттеулер 
арқылы» жыныстық айырмашылықты зерделеуғе шақырады.

Алаида бүл сын-пікірлер қазірғі әлеуметтік теорияға квир теориясының ти- 
ғізғен маңызды әсеріне нүқсан келтірмейді. Квир теориясы жыныстық айыр- 
машылық, әсіресе квир жыныстық айырмашылық саласын айқындайды, бірақ, 
жалпы алғанда, ол әлеуметтік теорияны сипаттайды. Біреулер үшін бүл жы- 
ныстық аиырмашылық пен қүмарлық қоғамдық өмірдің үзаққа созылатын 
басты ерекшеліғі екенін көрсетеді. Яғни кез келген маңызды әлеуметтік тео
рия өзінің зерттеу саласында гендер, жыныс және жыныстық айырмашылық- 
ты қамтуы қажет^ Сонымен қатар квир теориясы түрлі жыныстық айырмашы- 
лықтардың қалай пайда болып, қалай дамығанын түсінуге мүмкіндік береді. 
Квир теориясы біздің қоғамның алдын ала белгіленген әлеуметтік және физи- 
калық рөлдердің ауытқушылығын дүрыс қабылдай алатынымызды көрсетеді. 
Керісінше, әлеуметтік өзгерістерге ұмтылған барлық әлеуметтік теориялар 
рухында бүл теория органдар мен рөлдердің жаңа тіркестерімен ойнау арқылы 
әлеуметтік катынастарды және әлеуметтік институттарды барынша әділ және 
қанағаттанарлықтай ете аламыз деп түжырымдайды.
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Актор-желі теориясы  
Постгуманизм және постәлеуметтік

Актор-желі теориясы (әрі қарай -  АЖТ) -  ғылым мен технологиялық зерттеу- 
лердің анағұрлым кең саласын қамтитын ықпалды перспектива. Әлеуметтану 
мен әлеуметтану теориясында ғылым мен технологиялық зерттеулер тарихы 
тереңнен басталады.

Мысалы, 1970 жылдары Роберт Мертон (7-тарауды қараңыз) ғылымды 
зерттеудің функциялық тәсілін қолданды. Ол ғылымды нормалармен басқа- 
рылатын орта деңгейдегі әлеуметтік институт ретінде қарастырды. Басқа тео- 
рияшылар зертханалық тәжірибелерді зерттеуде этнографиялық және этноме- 
тодологиялық тәсілдерді (10-тарауды қараңыз) пайдаланды. Мысалы, Бруно 
Латур және Стив Вулгар (1986) Калифорниядағы Солка институтының зерт- 
ханасында жұмыс істегенде АЖТ (ANT-Actor-Network Theory) талдауының 
кейбір негізгі терминдерін жарыққа шығарды. Басқалары ғылымды бәрінен 
бөлек мәдениеттану, феминизм және нәсілдік теория тұрғысынан зерттеді (see 
Hess, 1997). Мертонның көзқарасымен салыстырғанда, кейінгі позициялар ғы- 
лымды әлеуметтану тұрғысынан талдау үшін көптеген қолжетімді, тәуелсіз 
әлеуметтік институттардың бірі ретінде қарастырмайды. Керісінше, ғылым 
барған сайын қоғамды ұйымдастыруға және бірегейліктерді қалыптастыруга 
бағытталған білім мен практиканың формасы деп талдайды. Шын мәнінде, 
ғылым, технология және қоғамның өзара байланысы үшін күрес барысында 
галымдарға жаңа теориялық тілдерді дамытуға тура келді. Қоғам, осылайша, 
ғылыми көзқарас арқылы қайта қарастырылды.

АЖТ -  әлеуметтану теориясын қайта қарастырудың ең тиімді мысалдары- 
ның бірі. Дегенмен осы бөлімде біз АЖТ түжырымдамаларынын кейбіреуін қа- 
растырамыз, ал қоғамның тек адамзат акторларынан құралмағаны ең маңызды 
идея болып саналады (Latour [1993] says it never has been). Керісінше, қоғамды 
адамзаттықжәне адамзаттықемес субъектілерді (мысалы, жануарлар, электрон- 
дар, компьютерлер және т.б.) «үжымға» біріктіретін жетістік деп атауға болады 
(Latour, 2007:14; for more on nonhumans, see Donna Haraway, 1991, 2008). Латур 
кргам терминін цжым терминімен алмастырады, өйткені «қоғам», кем дегенде, 
дәстүрлі түрде түсіндірілгендей, адам әрекетін сырттан бағыттап отыратын бел
ил! бір трансценденттік тіршілік иесінің болуын білдіреді. Бұл жерде ол қазіргі 
әлеуметтанудың және әлеуметтік теорияда қалыптасқан Дюркгеймнің әлеу- 
меттік фактпі туралы түжырымдамасын ерекше сынға алады.^ Ғылым мен тех
нология тәжірибесі немесе техногыльш осы желілік үжымдарды қалыптастыру- 
да шешуші рөл атқарады, өйткені практик-мамандарга акторларды осыган дейін 
елестетудің өзі мүмкін болмайтын жиындарга біріктіруге мүмкіндік береді. Мы- 
салга, жогары қуатты микроскоп биологке жаңа биологиялық агентті «тауып», 
сол арқылы ұжымды «толықтыруына» мүмкіндік береді. Осы бөлімнің соңына 
карай қарастырылатын гуманизм және постгуманизм теорияларында адамзат- 
тық және адамзаттық емес агенттердің желісін құруга баса назар аударамыз.

Джон Лоудың айтуынша, «актор-желі теориясы -  «семиотиканы қатал кол- 
дану. Бір тіршілік иелері басқа тіршілік иелерімен қарым-қатынас барысында 
өз формаларын қабылдап, өз атрибуттарына ие болады. Бұл заттар схемасын- 
да тіршілік иелері бірегей қасиеттерге ие болмайды» (J. Law, 1999:3). Субъек- 
тпілердің салыстырмалы идеясы бірқатар теориялық перспективаларды алға 
тартады, материалдык, обьектілер басқа объектілермен қарым-қатынас
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желісінде қалыптасып, жаңа мағынаға ие болады. Осылайша, «актор-желі тео- 
риясын материалдьщ семиотика деп түсінуге болады. Ол субъектілердің өзара 
қарым-қатынас барысында пайда болатын салыстырмалы сипатын семиотика- 
лык тұрғыдан түсінуді талап етеді және оны тек лингвистикалық сипатта емес, 
«барлық материалдарға» қатысты қолданады (J. Law, 1999:4).

Бұл перспектива көбінесе структурализмге қатысты, бірак басқа негізгі АЖТ 
перспективалары постструктурализмнен алынған. Жоғарыда аталған -  антиэс- 
сенциализм идеясы. Яғни тіршілік иелерінің өздеріне ғана тән бірегей қасиеттері 
болмайды; олардың болмысы — басқа тіршілік иелерімен қарым-қатынастың же- 
місі. Басқаша айтқанда, кез келген тіршілік иесінің немесе материалдык объекті- 
нің, оның ішінде адамдардың, ешқандай болмысы жок,. Сонымен қатар АЖТ — қа- 
зіргі заман тарихына негізделген шыёу тегін іздеу идеясына к/арама-к/айшы. Пост
структурализм (және постмодернизм) сияқты, АЖТ негізсіз (antifoundational), 
яғни бүл барлыкзаттың астарында негізгі қүрылым болатыны және сарапшылар- 
дың міндеті осы қүрылымдарды айқындау екені туралы идеяны жоққа шығарады.

Алайда АЖТ мәніне постструктуралистік орталыцсыздандыру (decentering) 
түжырымдамасы жақындаған. Бүл -  фокустың орталықтан (немесе мән-мағы- 
насынан, шығу тегі мен т.б.) шеткі аймақтарға ауысуын білдіреді. Нақтырақ 
айтқанда, АЖТ агенттің тіршілік көздерін, әсіресе желілер мен адамзаттық 
емес объектілердің пайда болуын назардан тыс қалдырды. Актор желінің бір 
бөлігіне айналады; мүны біз «актордың» «желілендірілуі» деп кабылдауымыз- 
ға болады (Gomart and Hennion, 1999:223). Акторлар желілерге бағынышты 
әрі оны қүрастырушы: «Акторлар -  желілік эффектілер, олар өз ауқымындағы 
тіршілік иелерінің қасиеттерін қабылдайды» (J. Law, 1999:5). Фокус агенттер- 
ді қамқорлыққа алудан желіге және объектілерге, материалдық емес тіршілік 
иелеріне қарай ауысады. Бүл АЖТ-ның ерекше қызметінің бірі: «әлеуметтік 
ғылымдардың адамзаттық емес объектілерді зерттеуіне жол ашады» (Gallon, 
1999:182) (Осыған орай, адамзаттық емес объектілердің және адамзаттың 
оларға қарым-қатынасы К. Кнорр Цетина [200Ij постәлеуметтік байланыс- 
тар деп атаған үғымының маңызды аспектісі). Біз бүл туралы төменде тал- 
қылаймыз, бірақ адамзаттық емес объектілерге назар аударған маңызды, біз 
адамзатқа «объектілер жартылай серіктес» екенін айтуды үмытпауымыз қажет 
(Gomart and Hennion, 1999:223).

АЖТ микро-макро жэне ағенттік-қүрылымдық теориясынан бас тартады 
(13-тарауды қараңыз). Біріншіден, бүл екі континуум постструктуралистер 
мен постмодернистер қабылдамаған қазіргі заманғы дуализмнің үлгісі ретінде 
қарастырылады (Джон Лоу [1999:3] айтқандай, «бұл бөліктердің барлығы жо- 
йылды»). Сондай-ақ екі континуумге де қатысты мәселе -  континуумның бір 
полюсіне ауысу, сөз жоқ, басқа полюс жайлы бар ақпаратпен қанағаттанбауға 
әкеледі. Ең бастысы, континуум дүрыс емес заттарға назар аударады. Негізғі 
мәселе агенттік/микро- немесе құрылым/макро- емес, айналыстағы тіршілік 
иелері сияқты әлеуметтік процестер болып саналады. Басқаша айтқанда, бас- 
ты назар желіге аударылуы керек, бүл -  төменде талқыланатын тағы бір басты 
мәселе. Латур (1999:22) атап өткендей, АЖТ -  «заманауи емес жағдайда қал- 
қып жүретін сүйық кеңістік» теориясы.

Бүл бақылаудан АЖТ-ның айқын сипаттамасын көреміз:'*

«Біз өзара қарым-қатынасқа (желілер) қақтығысу (күш сынау) арқылы
түсетін заттың негізгі шартты бірліктерін (актанттар) ғана үғына ала-
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мыз. Бұл қарым-қатынастарда ұқсас бірліктердің күші мен бірегейлік- 
терге қатысты мәселелер өздері кіріктірілген қарым-қатынастардың ке- 
шеніне негізделіп, уақытша орнығады».

(Brown and Capdevila, 1999:34)

Актант термин! (семиотиктерден алынған [Fuller, 2007с]) нақтылауға тұ- 
рарлық. Бұл -  әрекет ететін тек адамдар емес дегенді білдіреді. Адамнан басқа 
тіршілік иелері де әрекет ете алады және актант бола алады! Нәтижесінде бұл 
түсіндірме актанттардың екі түріне бірдей қолданылуы керек.

Кроуфорд (2005:2) айтқандай, «зерттеушілер адамдар мен үйымдарды, қа- 
телерді және коллекторларды, компьютерлерді және олардың бағдарламала- 
рын зерттеу үшін тіркеулерді ешқашан шатастырмауы керек». Сондай-ақ ак- 
танттарды талқылау барысында назар қайтадан актордан желіге ауысады. Ла- 
турдың (1999:18) айтуынша, «актант қабілеті актордың не істейтінінде емес... 
алайда ол бұлардың әрекетін, субъективтілігін, ниетін, моральдық қасиеттерін 
щмтамасыз етеді. Сіз осы айналымдағы тіршілік иесімен байланысқан кез- 
де ішінара сана, субъективтілік, акторлық және тағы басқа қасиеттерге ие бо- 
ласыз... Актор болу... жергілікті жетістік». Тіпті адамның интернационалдык 
сияқты жеке-дара адамгершілік қасиетінің өзі -  желілік терминдерде «тәжіри- 
бенің белгілі бір денелерге қосылу арқылы алынған немесе жоғалған... айны- 
малы қуаты» (Latour, 1999:23).

Негізінен, акторлар (немесе актанттар) өздері пайда болған және соның бір 
бөлігі болып саналатын желілерден бөлек қарастырылмайды. Шын мәнінде, 
актор мен желі -  «бір қүбылыстың екі көрінісі» (Latour, 1999:19). Осылайша, 
актор-желі теорияшылары әлеуметтік теорияның көп бөлігін сипаттаған мик- 
ро-макро және агенттік-қүрылым дихотомияларын айналып өтуге ұмтылады 
(9-тарауды қараңыз).

Желілер идеясын түсіну қиын, бірақ Кроуфорд (2005:1) оларды жақсы 
анықтайды және оларды актанттармен байланыстырады: «Желілер -  өздерін 
құраған актанттар арқылы жасалған процессуалды іс-әрекеттер». Қалай бол- 
ғанда да процесс барысында біршама түрлену мен өзғеріске үшырайды. Латур 
(1999:17) өз тұжырымдамасында желі қоғам немесе күштердің белғісіз саласы 
емес, «әртүрлі жабдық түрлері, жазбалар, формалар мен формулалар арқылы 
жергілікті, тәжірибелік, өте кішкентай локуста өзара әрекеттесудің қорытын- 
дысы» екенін айтады. Осылайша, желілерғе баса назар аудару жерғіліктіден 
алшақтау емес, қайта жерғіліктінің өзіне жақындау болып табылады. Бүл идея 
ғылыми, әсіресе ғылыми зертханалардың жұмысын еғжей-тегжейлі зерттеу- 
лерде АЖТ-ның негізімен тығыз байланысты. Алайда АЖТ микро- және мак- 
роайырмашылығын қабылдамайды. Сонымен, жерғіліктіні немесе желіні, тіп- 
ті актанттың өзін талқылау барысында микро-макро-, жергілікті-жалпылық 
сияқты қүбылыстар бір-бірінен ерекшеленбеуі мүмкін. Нақтырақ айтқанда, 
макро- «үлкен» мағынасында емес, «қосылған... жергілікті, делдалдық, байла- 
нысқан» түсініғінде қарастырылуы керек (Latour, 1999:18).

Желілік идеясы мен өнімділік (performativity) үғымы байланысты болады. 
Бұл деғеніміз -  тіршілік иелері белғілі бір эссенциалистік мағынада пайда 
болмайды, бірақ олар қарым-қатынастар немесе желілер арқылы қалыптасады 
деген сөз (Law, 1999:4).

Адамзат акторларының да осындай өнімділікке қатысатыны белғілі, бірақ

49-253
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АЖТ материалдық жиынтықтарды өнімділік арқылы сипаттау үшін бұл ше- 
карадан шығып отырады. Егер адамдар мен объектілер сыртқы орта арқылы 
жаңғыртылатын болса, онда «барлығы түсініксіз және кайта қалпына келетін» 
еді (Law, 1999:4).

Беріктік пен түрақтылыққа қол жететін кез болады, бірақ бұл нәтижеге 
жету үшін қандай қадамдар жасалғанына назар аудару керек. Басқаша айт- 
қанда, берік желілердің жүмысы қаншалықты ұзаққа созылғанына қара- 
мастан, олардың құлдырауы, тіпті жоғалып кетуі әбден мүмкін. Дегенмен 
АЖТ теорияшыларының өзі бұл беріктіктің белгілі бір уақыт шегінде ғана 
тіршілік ететінін мойындайды, оған Латурдың «қозғалыс кезінде өзінің фор- 
масын сақтайтын элементтер желісі» ретінде «өзгермейтін мобильділіктер» 
(immutablemobiles) түжырымдамасы жақсы мысал бола алады (Law and 
Hetherington, 2002:395-396). Осылайша, мүнда үзаққа созылатын желі бар, 
бірақ ол үнемі қозғалыста (және оның кез келген уақытта құлдырауға үшы- 
рау мүмкіндігі бар).

АЖТ-ның ең маңызды ерекшелігі деп, оның материалдық тіршілік иеле- 
ріне немесе артефактілерге қатысты алаңдатушылығын айтуға болады: «Ма- 
териалдық артефактілер агенттікке ұқсас әрекетті орындауы мүмкін. Бірақ 
бұл -  агенттіктің цасацана әрекеттен толыц ажыратылган өзіндік форма- 
сы» (Brown and Capdevila, 1999:40). Жоғарыда айтылғандай, бұл -  материал- 
дық артефактілердің «томен» объектілер саналу себептерінің бірі. Артефак- 
тілердің кілті -  олардың мағынасының жоқтығы; бұл оларға желідегі басқа 
элементтермен «байланысуға» мүмкіндік береді. Нақ осы бос орын желіге 
және оның элементтеріне артефактімен байланыс жасауға жетелейді. Бас- 
каша айтқанда, қосылуға жол бермеу арқылы артефакт «актанттарды косып 
және жинактау үшін желілерді баскарады» (Brown and Capdevila, 1999:41). 
Адамдардың әрекетін көбінесе мына сипатта көруге болады: «Олар өздерінің 
функциялык бос орындарын толыктырады, ...өздері тікелей катысып, ештеңе 
айтпаса да, катынас туындатады және калыптастырады... (Олардың) косылу- 
ға деген ынта-жігерін одан әрі арттырады» (Brown and Capdevila, 1999:40).

Осыған орай, АЖТ «тәжірибелік материалдылыкка» катысты алаңдау- 
шылык білдіріп отыр (Dugdale, 1999). Материалдык артефактілер желілер 
мен субъектілерді кұруда маңызды рөл аткарады. Осылайша, артефактілер 
жай ғана әрекет етпейді (мысалы, желімен байланысты), белсенді әрекет ете- 
ді. Материалдык артефактілер -  адам агенттері сиякты актант. Мысалы, Лоу 
мен Хетерингтон (Law and Hetherington, 2002:394) кілем мен әрлеу сиякты 
заттардың калай әрекет ететінін талкылайды: олар әрекет етеді; олар «акпа- 
рат генерациясына, куат катынастарына, субъективтілікке және объективті- 
лікке катысады». Осылайша, адамзаттык емес объектілер желілердің, әлеу- 
меттік катынастардың белсенді катысушылары болады. Эрине, материалдык 
артефактілерге адамзат акторларын сипаттайтын интенционалдык жетіспей- 
ді. Верран осының барлығын былайша түйіндейді:

«Осы түсіндірме әлемді акторлардың өзара карсыласуы мен келісімге ке- 
луінің нәтижесі ретінде карастыруда материалдык пен символикалыкты 
ажыратудың кез келген түрін болдырмауға мүмкіндік береді. Ол жерде 
осы әлемді кұрайтын күнделікті (жаңа) іс-әрекеттерде адамдармен катар, 
жансыз заттардың белсенділігін камтиды».

(Verran, 1999:143)
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Байлықтарға, айналымдарға және желілерге назар аударудың кеңістік- 
тік салдары бар, бірақ АЖТ кеңістікке қатысты басқаша көзқарас ұстана- 
ды: «Түрлі және сәйкес келмейтін кеңістіктер (мысалы, аймақтар мен желі- 
лер) қалыптасады» (Law, 1999:11). Осылайша, АЖТ кеңістіктің қарапайым 
евклидтік көзқарасынан алыстатуға тырысады. Өзінің актор-желі теориясын- 
да кеңістіктегі «өтпейтін қайшының қағаз бетіндегі қиық іздері сияқты, кенет 
алыс нүктелердің жақындауынан» қалыптасатын «қатпарға» ерекше көңіл бө- 
леді. Олар... «умаждалып» бірігеді» (Brown and Capdevila, 1999:29). Сондай-ақ 
Латурдың (1999:19) «желілер арасындағы «бос кеңістіктер», белгісіз жерлер 
(terraincognita) АЖТ-ның ең қызықты аспектілері екенін дәлелдейді, өйткені 
олар біздің надандығымызды және өзгеріске бейімдік деңгейімізді көрсетеді» 
деп түжырымдауы қызықты факт.

Оның ғылыми-зерттеулері, негізінен, АЖТ-ның микроәдістеріне бағытта- 
лады (^микро- термині бүл түрғыдан жағымсыз болса да): «Актор-желі збрттәу- 
лері өздері қарастырып отырған желілердің бір бөлігі болуға тырысады. Же- 
ліні бақылау үшін оның қызметіне қатысты болу бірден-бір шарт» (Brownand 
Capdevila, 1999:43), немесе Латур ( 1999:20) сыпайылап былай дейді: «Біз үшін 
АЖТ этнометодологияның түсініктеріне адал болудың тағы бір әдісі болды: 
акторлар^ не істеп жатқанын біледі және біз олардан не істеп жатқанын ғана 
емес, қалай және не үшін істеп жатқанын үйренуіміз қажет... Бұл -  акторлар- 
дан, олар әлем қүрылысының мүмкіндіктерін алдын ала анықтамай-ақ, үйре- 
нудің априори анықтамасы» (Latour, 1999:19—20). Шындығында, этнометодо- 
логияға ұқсас, кейбір қолдаушылар АЖТ-ны теория емес, әдіс ретінде сипат- 
тайды (Gallon, 1999:194).

Модернді (14-тарау), постмодернді (17-тарау) Бруно Латурдың (1993:39) 
талқылауы тұрғысынан «модерндік әлем ешқашан болған емес» деген пікірін 
талдау қызықты. Бүл үғым біздің премодернмен әлі күнге дейін ортақтығымыз 
көп екенін дәлелдейді. Басқаша айтқанда, шығу нүктелерін немесе бір дәуір 
аяқталып, екіншісі басталар нүктені нақты анықтау мүмкін емес деген үғым- 
ға саяды. Біз ешқашан модернге (премодернге, егер бұл маңызды болса), яғни 
қазіргі заманға сай болмағандықтан, енді постмодерн болуымыз тіпті ақылға 
қонымсыз. Осылайша, АЖТ премодерн, модерн және постмодерн арасындағы 
барлық айырмашылықты қабылдамайды.

Ақырында, АЖТ-ның кейбір қолдаушылары осы көзқарасқа катысты басқа 
ойшылдардың үстанатын бағыттарын қүптамайды. Сондай-ақ олардың тео- 
рияға берген түсініктемелері мен шектеуге үмтылыстарыиа көңілі толмайты- 
нын атап өткен жөн.

Мысалы, Лоу (1999:9) теорияның атауына, жеңілдетілуіне және кешенді- 
лігінің жойылуына алаңдаушылық білдірді.«Бүл теорияның мәні жеңіл-жел- 
пі бірнеше афоризммен-ақ шектелді». АЖТ-мен тікелей байланысты жетекші 
түлға былай дейді: «Актор-желі теориясымен жүмыс істемейтін төрт нәрсе бар, 
олар: актор, желі, теория сөзі және сызықша. Бүл -  табытқа қағылатын соңғы 
төрт шегедей!» (Latour, 1999:15). Осылайша, АЖТ-ның негізгі жақтаушылары 
әлеуметтік (және материалдық) әлемнің күрделілігін көрсетуге тырысатын 
теорияның, ең болмағанда, күрделілігін сақтауға ниеттенеді. АЖТ зиянкестер- 
мен күрес (К. Moore, 2008), үйқылы адамдар (Lee, 2008), метадонды қолдану 
(Valentine, 2007) және туризм (Vander Duim and Caalders, 2008) сияқты сан 
алуан мәселелер бойынша біршама зерттеулер жүргізді.

Актор-желі теориясын дамытуға постгуманизм мен постәлеуметтік идея-
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лары ат салысты. Постгуманизм «гуманистікке қарсы, сондай-ақ одан тыс- 
кары қозғалыс ретінде анықталады. Адамзатты адамзаттық емес әлемінен 
ажырату тұжырымдамасын... және білімді бөлек салаларға бөлуді қабылда- 
майды» (Franklin, 2007:3548). Гуманистік әлеуметтанудың, әсіресе микро- 
әлеуметтанудың негізін қалағандықтан, постгуманизм бұл сала үшін күрде- 
лі мәселе болып саналады. Дегенмен бұл жағдайда әлеуметтануды адамзат 
акторларынан тыс басқа да құбылыстардың кең ауқымына дейін кеңейтуге 
мүмкіндік туады.

Постәлеуметтік идея қоғамның дәстүрлі идеяларына параллель сынак ту- 
дырады. Қоғамдық қарым-қатынас жалғасуы мүмкін, бірақ оның маңыздылы- 
ғы төмендейді (әлеуметтік нысандар әлеуметтік қарым-қатынастардан боса- 
тылады) және жаңа формаларды қабылдайды. Қазіргі заманғы технологиялар, 
түтыну тауарлары және білім нысандары сияқты объектілердің кеңеюіне бай- 
ланысты жаңа формалардың арасында өзара қатынастар пайда болады. Кнорр 
Цетинаның айтуынша:

«Постәлеуметтік қатынастар -  адамзаттык және объективті қарым- 
катынастардың өзара байланысы арқылы қалыптасады... Постәлеу- 
меттік -  бетпе-бет өзара қатынасқа негізделмеген және шын мәнінде 
ешқандай өзара әрекеттесуді қарастырмайтын интерсубъективтілік 
деңгей... Постәлеуметтік жүйелер Интернетпен байланысты кез келген 
әрекетте пайда болуы мүмкін... Постәлеуметтік формалар қоғамдағы 
ескі мағынада бай емес... бірақ олар басқа жолдармен бай болуы мүм- 
кін, ал негізгі мақсат -  осы жаңа формаларды зерттеу және теориялық 
тұрғыдан талдау».

(Knorr-Cetina, 2007:3580)

Жүмыс пен түтынудың жаңа түрлерін дамытуға байланысты постәлеу- 
меттік қатынастар кең қанат жайып отыр. Форманың бір мысалы -  жұмысқа 
қатысты тапсырмаларды шешу үшін қарым-қатынас жасайтын орталық штаб- 
пәтері жоқ «виртуалды үйымдар». Виртуалды үйымдарда жүмысшылар бір- 
бірімен және жоғарғы басшыларымен телефон, электрондық пошта немесе 
кездейсоқ бетпе-бет кездесулер арқылы шектеулі әрекеттеседі.

Түтыну саласында мұндай постәлеуметтік қарым-қатынастардың көптеген 
мысалдары бар. Мысалы, банктегі есепшілермен емес, банкоматтармен өзара 
әрекеттесу ықтималдыгы артады. Банкпен байланысты басқа да қатынас түр- 
леріне қазіргі автоматтандырылған телефон байланысы немесе онлайн-бан- 
кинг жүйесі жақсы мысал бола алады. Сондай-ақ кітап дүкеніндегі сатушымен 
өзара карым-қатынас орнына, адаммен байланыспай-ақ Amazon.com арқылы 
кітаптарды (және басқа өнімдерді) сатып аламыз. Мұндай жағдайда техноло
гиялар мен басқа да нысандар адамдармен қарым-қатынас күралына айналады 
немесе адамдар арасындағы қарым-қатынасқа көмектеседі. Біз автоматтанды- 
рылган телефон хабарламалары үсынган барлық мүмкіндіктерді пайдаланып 
бітпейінше, адамның өзімен тікелей әңгімелеспейміз.

Көптеген ең танымал түтыну орындарында да (Ritzer, [2010a] «түтыну 
шіркеулері» деп аталады) осындай жағдайды жиі кездестіреміз. Мысалы, Лас- 
Вегастағы, сондай-ақ Құрама Штаттарда орналасқан басқа казино орталықта- 
ры және көптеген жерлердегі казинолар кеңістігі барған сайын көбейіп бара 
жатқан ойын автоматтарына толы, ал қүмарпаздар осы объектілермен ғана
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қарым-қатынасқа түсу нәтижесінде ойнай алады. Мысалы, бірнеше адаммен 
өзара қарым-қатынасты немесе тіпті басқа адамдармен тікелей өзара байла- 
нысуды қажет етпейтін құмар ойындардың басқа да формалары, мысалы, кено 
казинодағы басқа ойыншылар немесе казино қызметкерімен қарым-қатынасқа 
түсіретін ойындарды (блэкджек, покер, рулетка, крэпс және т.б.) алмастыра- 
ды. Дәл қазіргі уақытта заманауи дүкенде жүмыс істейтін қызметкерлер саны 
бүрынғымен салыстырғанда әлдекайда аз, ал тұтынушылар дүкенмен және 
оның өнімдерімен тікелей әрекеттесіп, таңдау жасайды, содан кейін ақы төлеу 
үшін қызметкерге тауарларды әкеледі.

Әрине, интернет -  басым бағыттағы постәлеуметтік құбылыс. Біз перне- 
тақта, компьютер экрандары, веб-сайттар, электрондық пошта, сөйлесу чатта- 
ры, жаппай көп қолданушылары бар ойындармен және т.б. өзара әрекеттесе- 
міз. Кейбір жағдайларда интернет-қатынастар бетпе-бет қарым-қатынастарды 
(кейде қауіпті салдарлармен) камтуы мүмкін, бірақ көбінесе кез келген адам- 
зат қарым-қатынастары көптеген технологиялар саласын қамтитын интернет 
желісінде пайда болады.

Аффект теориясы
Аффект теориясы -  постструктуралық және постмодерндік теориялардың 
жалғасы. Бұған коса, ол квир теориясының элементтеріне және ғылым мен 
технология зерттеулеріне сүйенеді. Сол арқылы субъектіні деконструкциялау 
және орталықсыздандыру мәселесімен де сабақтасады. Дегенмен ол аталған 
теориялардан едәуір алшақтайды, өііткені биологияға немесе «материяның» 
шындықты құрастырудағы тәуелсіз рөліне баса назар аударады. Атап айтқанда, 
аффект теорияшылары денелердің бір-біріне ^әсер етуі және эсер алуы» жол- 
дарына қызығушылық танытты (Blackman and Venn, 2010:9).

Аффект және эмоция түжырымдамаларының өзара нақты үқсастығы бар 
болғанмен (9-тарауды қараңыз), аффект теорияшылары олардың арасындағы 
айырмашылықты анық ажыратады. Басқаша айтқанда, аффект эмоцияның ең 
бастапқы немесе өңделмеген нүсқасына жатады. Аффект -  өмірлік күшті жан- 
дандыратын және қуаттандыратын биологиялық жүмбақ күш. Эмоция -  іс- 
әрекет әлеуметтік процестерге қосылысымен, бірден саналы, түсінікті түрде 
эсер ететін құбылыс. Басқаша айтқанда, аффект -  өмірдің өзін жасайтын бей- 
саналы энергия жайлы сөз. Аффект теориясы әлеуметтік және табиғи әлемнің 
осы бірегей өлшемін теориялық түрғыдан зерттеп қана қоймай, аффектінің 
қолданылуын және қоғамды басқаратын процестерін сипаттайды.

Нақты түжырымдамаларға кіріспес бұрын, аффект теориясының екі ірі 
талабына назар аударған жөн. Біріншіден, аффект теорияшылары жаратылыс- 
тану ғылымдарының, әсіресе өмір туралы ғылымдардың (мысалы, биология, 
генетика, неврология) жетістіктеріне өте байыпты қарайды.® Бүл жаратылыс- 
тану ғылымдары жүргізген зерттеулердің ертеректегі постмодерндік көзқарас- 
тармен салыстырганда елеулі айырмашылықтары бар. Мысалы, алдыңғы бө- 
лімде қарастырылған нәсілдік және нәсілшілдікке қатысты сыни теорияларда 
байқағанымыздай, кейбір ғылыми теориялар колониализмді және нәсілдік 
үстемдікті ақтау үшін нәсілдік айырмашылықтардың санаттарын қүрастырды.

Аффект теорияшылары нормативтік ғылымның проблемалық нүсқалары 
болып саналатын заттар мен жаратылыстану ғылымдарының жетістіктерін 
қабылдаудың арасында айқын айырмашылықтар бар екенін айтады. Грегг пен
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Сейгворт (2010) аффект теориясының негізін қалаушы деп тұжырымдаған 
^ с е  жаилы Седжвик (сондай-ақ квир теориясы аясында талқыланған) пен 
Франк былай деген:

«Біз нәсілшілдік, сексизм, гомофобия немесе басқа биологиялық түр- 
лердің тарихи жалғасуынан пайда болған қазіргі заманғы көптеген 
сыни жобалардың әрекетін шектеуге ешқандай қызығушылық танытпай- 
мыз. Сонымен бірге біз «теорияның» негізгі қағидалары -  автоматтанды- 
рылған антибиологизмді орнатудан қорқамыз».

(Sedgwick and Frank, 1995:15)

Баска да маңызды виртуалш арналган мысалдар мәтінінде Брайан Массу- 
ми мэдени жэне әлеуметтік теорияның жаратылыстану ғылымдарынан тым 
жылдам алшақтағанын ескертеді:

«Қазіргі мәдениеттану теориясында әлеуметтік конструктивизмнің 
барлық түрі, табиғатпен қоса алғанда, дискурста құрылған деген ортақ 
түсінікті үстанады... Ең нашар солипсист сценарий (solipsist scenario) 
жағдаиьінда табиғат мәдениетке (оның құрылымдық бөлшегі ретінде) 
тиесілі болып саналады... Табиғат пен мәдениет ұғымдары түбегейлі 
каита қарастыруды талап етеді. Бүл талап әсіресе жансыз заттардың 
адамдармен белсенді қарым-қатынастарында өзгеріске түсіп отыраты- 
нын көрсетеді.

(Brian Massumi, 2002:38 -39)

Жогарыда талкыланган актор-желі теориясы секілді, аффект теориясын
да адамзаттык емес субъектілердің агенттері маңызды рөл аткарады және бұл 

асқа агенттердің қарапайым мәдени конструкциялар екенін сынайды. Кері- 
сшше, табиғат -  мәдениетпен, тілмен және т.б. қарым-қатынасқа түсетін «ав-
тономды» күш. Мәселе -  табиғат пен мәдениеттің бір-біріне қалай эсер ететі- 
нш түсшуде. ^

Әрине әлеуметтік теорияшылар көп жыл бойы жаратылыстану гылымда- 
рының табыстарына сүйенді. Әлеуметтік биология -  эволюциялық және әлеу- 
меттік теория түжырымдарын біріктіретін өте ықпалды әлеуметтік-теориялық 
түжырымдама (Ғ. Nielsen, 1994). Дегенмен аффект теориясын әлеуметтік био- 
логиялық сияқты басқа түжырымдамалардан ажырата білу маңызды. Кейбі- 
реулер нормативтік әлеуметтік идеяларды насихаттау әлеуметтану теория- 
шыларына мықтап эсер етті дейді. Әлеуметтік-биологтер жыныстық жэне 
гендерлік мінез-құлықтағы айырмашылықтар генетикалық негізге тэн екенін 
аитады. Бұл, жоғарыда көргеніміздей, квир теорияшыларының дау тудыратын 
көзқарасы. Сонымен қатар аффект теорияшылары тарапынан да қарсы пікіо 
аитылатыны сөзсіз.

Әлеуметтік биология -  редуктивистік ғылым (reductivist science) Ол 
қоғамдық өмірді негізгі генетикалық жэне эволюциялық процестер деп са- 
наитын құбылыстар арқылы түсіндіруге тырысады. Керісінше, аффект тео
риясы жаратылыстану ғылымдарының нэтижелерін толығымен қолдануға 
ден қояды. Ол биологияға дербес билік береді, сонымен қатар зерттеулерге 
элеуметтік процестерге байыпты қарайды. Өмірдің бір деңгейі басқалары-
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на теңестірілмейді, керісінше, олар бір-бірімен араласады және өзара ықпал 
етеді. Бұл тұрғыда аффект теорияшылары биологияны белгілі құрылымдар 
мен механизмдердің нақты жиынтығы емес, процесс ретінде, яғни үнемі 
өзгеретін және динамикалық процесс ретінде қарастыратын өмір туралы 
ғылымдардың дамуына сүйенеді (Blackman and Venn, 2010; Fraser, Kember 
and Lury, 2005). Бұл процеске бағытталған зерттеу ғылымның жетістіктерін 
постструктуралистік және постмодернистік ойларға негізделген әлеуметта- 
ну үғымдарын ұсынады.^ Аффект теорияшылары үсынған екінші маңызды 
талап -  біздің аффективті процестер арқылы басқарылатын қоғамда өмір 
сүріп жатқанымыз. Бүл түсінік әлеуметтік өмірдегі лингвистикалық және 
символикалық процестер арқылы реттелетін бұрынғы постмодернизмге 
қатысты қайта қаралуы мүмкін. Фуконың постструктурализмде нені тео- 
риялағанына қарамастан, Патрисия Клаф (2003, 2004) денені тілге тәуелсіз 
эсер ете алатын биологиялық бірлік емес, дискурсивті күштердің өнімі деп 
қарастырады. Бұл аффект түжырымдамасы бұрынғы дәуірге қатысы жоқ де- 
генді білдірмейді. Аффект теориясына эсер еткен негізгі философиялық тұ- 
жырымдардың екеуі эртүрлі уақытта жэне эртүрлі мекенде жазылған: гол- 
ландтық философ Барух Спиноза XVI ғасырда, француз философы Анри 
Бергсон XIX гасырда өмір сүрген. Дегенмен соңғы 30 жылдағы маңызды 
элеуметтік, ғылыми жэне технологиялық өзгерістер аффект тұжырымдама- 
сының өміршеңдігін дэлелдеп отыр.

Мысалы, антидепрессанттар сияқты психотроптық препараттарды кеңі- 
нен қолдану адамдарға тікелей, күнделікті өмірінің бір бөлігіндей, физика- 
лык аффектіні өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл көңіл күймен сезімдерді өз- 
герту -  өткен ұрпак пайдаланған сүхбат терапияларынан өзгеше. Антидеп
рессанттар тікелей дененің нейрохимиялық жүйелеріне эсер етсе, сөйлесу 
терапиясы көңіл күйді өзгерту үшін айналмалы лингвистикалық эдістерді 
қолданады. Аффект теорияшылары аффект жэне заманауи түтынушылық мэ- 
дениеті (Featherstone, 2010) арасындағы қарым-қатынасқа үлкен мэн бере- 
ді, сондай-ақ жаңа медиа мен цифрлык технологиялардың аффективтік жү- 
йелерге бүрын-соңды болмаған дэрежеде ықпал етуін талқылайды (Hansen, 
2004). Аффект теориясы Зигмунт Бауман мен Арджун Аппадураи анықта- 
ған жаһандық ағымдар арқылы жүмыс істейтін элемде өте өзекті (14 жэне 
16-тарауларды қараңыз). Аффект танымнан немесе сөзден гөрі қуатты эрі тез 
эсер етеді. Біз оны көріп немесе естуден бүрын сезе аламыз. Шындығыида, 
тіл бір қалыпта сақталған жағдайда аффект процесі іске асады (бірақ, көріп 
түрғанымыздай, оны ұстап тұруға жэне басқаруға болады). Қазіргі халықты 
басқару жолдарын табу үшін эсердің эртүрлі элеуметтік процестер мен тэ- 
жірибелер арқылы қалай «қамтылатынын» түсіне білу керек (Clough, 2008:3; 
Massumi, 2002:35).

Негізгі түсініктер
Аффект теориясы микроэлеуметтік теория емес екеніне қарамастан, оның не- 
гізгі түсініктеріне қол жеткізу үшін мэселені -  субъектілердің өз денелеріне 
жэне қоршаған ортаға деген қарым-қатынастар деңгейін қарастырудан бастау 
керек. Брайан Массуми (2002) ақыл мен сана пайда болатын үштік процесті 
сипаттайды:



742 III бөлім • Модерндік теориядан постмодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгілер)

1. Спиноза мен Бергсон сынды философтардың идеяларына сүйене оты- 
рып, Массуми «субъект» ашық, орталықсызданған салада пайда бола- 
тынын айтады. «Субъект» сөзі тырнақшаға алынған, себебі қазіргі кезде 
қарастыратын ешқандай субъект жоқ. Сала (немесе қарапайым қорша- 
ған орта) субъектілерге шабуыл жасап, басып кіретін күштер мен энер- 
гиялардан қүралады. Бұл құбылыс субъект қабылдап, жіктелмес бұрын 
жүзеге асатындықтан, қоршаған орта ретінде танылады. Бүл дененің көз- 
қарасы жоқ. Керісінше, ол постструктуралистік ой-өрістердің дәстүріне 
сәйкес орталықсызданған: «Ол өзінен гөрі, өзінен тысқары субъектінің 
абстрактілі әрекетінде және әрекеттің абстрактілі контекстіндегі қозғал- 
майтын ынтызар күйде болады» (2002:31). Ынтызар терминіне сәйкес 
аталған күй, оны түсіну қиын болғанымен, аффективтік немесе эмоция- 
лы шекті нүкте болып табылады. Бұл нүкте адамның қоршаған ортаға 
толығымен енуімен сипатталады.
Массуми тәжірибенін осы аспектісін талқылауға көп уақыт жүмсамаса 
да, мүның адамзат әлемінен түпкілікті ажыратылған, тек өздерімен шек- 
телген атомдар еместігі жөніндегі маңызды идеяны ұсынады. Керісінше, 
кейбір бастапқы деңгейде адамдар басқа денелермен және баска адам- 
дармен тығыз байланыста болады. Бұл -  олардың қоршаған ортасында- 
ғы күштер мен қуаттарда байқалатын адамзат тіршілігінің фактісі.

2. Дене орталықсыздандырылған болса да, осы қоршаған ортада орын ала- 
ды. Яғни жеке адам ретінде осы қуаттар мен күштерден өзін ерекшелейді. 
Ең бастысы, дене санадан тыс қоршаған ортаға өздігінен орнығады. Мас
суми былай дейді: «Бүл -  дененің өздігінен (аяқ астынан) іске асырған 
ең бірінші идеясы» (2002:32). Биологиялық дененің өзін-өзі үйымдасты- 
ру немесе өзін-өзі өндіру (autopoiesis) принциптері бар (жүйелік теория 
бойынша өзін-өзі өндіруді талқылауды 7-тараудан қараңыз). Басқаша 
айтқанда, денеде әлеммен қарым-қатынасын өңдеудін немесе «түйсіну- 
дің» өзіндік жолы бар. Философ Жиль Делездің идеяларына сүйене оты- 
рып, Массуми бұл жағдайды қоршаған ортаның жинақталуы немесе қар- 
қындылық әрекеті деп атайды. Аффект теорияшылары аффект туралы 
сөз қозғағанда көбінесе осы жинақталудың денелік тәжірибесі туралы 
айтады. Яғни мүнда дененің қоршаған орта арқылы қозғалу барысында 
күш-жігер мен қайратты бейсаналы түрде қамти отырып, бойынан өткізу 
сияқты ерекше сезімді бастан кешіреді.

Жинақталу адамның қоршаған ортадан және басқа адамдардан өздігінен 
бөлінуі емес екенін атап өту керек. Бүл -  дененін бірінші жағдайдағы 
қоршаған ортаға толық енуі мен келесі бөлімде сипатталатын өзіндік са- 
наға жету арасындағы күй. Бүл күйде дене қоршаған орта ұсынатын бар- 
лык мүмкіндіктерді ешқайсысына эсер етпей отырып, мойындайды. Бұл 
қысымдағы дене әлі еш әрекет жасамас және еш нәрсе сезінбес бүрын 
әртүрлі жағдайларды сезінуге және көптеген әрекеттерге баруға дайын.

3. Ақырында, Массуми ақылға жинақталған сезімдерге бағытталған сана 
рефлексиясы деген анықтама береді: «Бұл денеден қолма-қол қабылдан- 
ған автономиялық процесс дамып күшейе келе, ақылдың іс-әрекетіне 
айналады» (32). Басқаша айтқанда, дене іс-қимыл мен сезімнің үлкен
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мүмкіндіктеріне ие болса да, ол осы мүмкіндіктердің тек бірнешеуін ғана 
жүзеге асырады. Әсерге үшыраған дененің жүзеге асырылған мүмкіндік- 
тері -  бұл ақыл саналы тәжірибе деп мойындайтын құбылысы. Демек, 
әлеуметтік және мәдени процестер жүзеге асырылатын нәрселерге елеу- 
лі эсер етеді.

Біз бүл күйлерді бір-бірінен бөлек көрсетсек те, Массуми олардың бір-бірі- 
мен қатар өмір сүретіні және бір-бірін хабардар ететіні туралы анық айтқанын 
атап өту қажет. Осылайша, адамдар бейсаналық аффект түрінде бастан кеше- 
тін кең мүмкіндіктер мен саналы түрде ж үзеге асырылатын әрекеттер, сезімдер 
және эмоциялардың шағын жинағы арасындағы қысыммен сипатталатын 
жағдайда өмір сүреді. Тарихқа жүгінсек, әлеуметтану тек кейінгісіне ғана на- 
зар аударған. Мысалы, Джордж Герберт Мид сияқты символикалық интерак- 
ционистер өзара іс-қимылдарға, өзін-өзі қалыптастыратын саналы лингвис- 
тикалық тәжірибеге көңіл аударады. Керісінше, Массуми мен басқа аффект 
теорияшылары бейсаналықтың аффект талдауындағы маңызы зор екенін 
мәлімдейді.

Бұл үш тармакты былай қойғанда, бейсаналық пен аффект арасындағы 
қатынасқа ден қою маңызды. Әлеуметтік теорияда саналық пен бейсаналық 
процестерді талқылаудың ұзақ тарихы бар. Сын теориясы (8-тарауды қара- 
ңыз) бейсаналық құмарлықтар мен қажеттіліктердің адам әрекеттеріне эсер 
ету жолдарын талқылау үшін Фрейд идеяларына сүйенеді. Гидденс пен басқа- 
лар бейсаналық емес эрекеттердің мүмкіндіктерін тэжірибе арқылы дэлелдеді. 
Бұл сондай-ақ эдет туралы түжырымдамамен, атап айтқанда, Бурдьенің габи- 
тусьшен үндес келеді.

Бірақ аффект теориясы бейсаналықтың бірегей теориясын ұсынады. Де
мек, бұл 1ЛІМ -  ағзаның эрекет етуші бөлшегі жайлы ғана емес, сонымен бірғе 
молекулалық биолоғиялық процестер туралы ғылыми ойлардың жүйесі деген 
сөз. Ең маңыздысы, бұл биолоғиялық процестер өзіндік сезіну түрі -  аффекті- 
ні туындатады. Әрекет эрдайым өмір сүреді, ол эрекетті тудыратын -  белғілі 
бір дыбыс жэне козғалыс, бірақ оны тікелей тэжірибемен анықтау қиын, тіпті 
санамен басқарып, бақылау да мүмкін емес. Бұл — аффектінің неліктен авто- 
номды екенін неғіздейді. Осы аффект тұжырымдамасы элеуметтік теорияшы- 
ларға эртүрлі элеуметтік жэне психолоғиялык феномендерді түсіндіруғе мүм- 
кіндік береді. Бұл -  қазірғі элеуметтік ғылымның тұжырымдамалық түсініғі 
аясынан тыс феномендер.

Мэселен, Массуми дененің шешімі олардың санаға жетуінен 0,5 секунд бу
рый қабылданбайтынын дэлелдейтін бірнеше психолоғиялық эксперимент- 
терді талдайды. Әлеуметтік теорияда жэне элеуметтік ғылымдарда, біз эдетте 
денені ақыл-ой аркылы басқарылады деп ойлаймыз: алдымен ойлаймыз, сосын 
денелеріміз біздің ойымызды жүзеғе асырады. Бірақ бұл жерде Массуми пси- 
холоғиялық тұжырымды, денелердің ойдағы қүбылысты алдын ала «түйсініп» 
қоятынын, ақыл оны фактіден кейін тіркейтінін көрсету үшін пайдаланады. 
Бұл -  аффектінің тағы бір неғізгі сипаттамасын айқындайды: демек, аффект 
оған қарағанда жылдамырақ деғен сөз. Бұл түрғыда адамның өзара эрекетте- 
суінің көп бөліғі тосын, жылдам, өздіғінен ұйымдастырылатын аффективтік 
аймақта пайда болады, ал коғнитивті рационализм эрекетке эсер етушіден 
гөрі, эрекеттен кейінғі ойлану процесін білдіреді.
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Аффективті epic
Аффект теориясы -  адамның субъективтілігі мен коғам реляционизмінің тео- 
риясы. Осы тұрғыдан ол әдіснамалық индивидуализмді қабылдайтын рацио- 
налды таңдау мен айырбас теорияларынан біршама ерекшеленеді (11 -тарауды 
қараңыз). Биологиялық дене бақылау нүктесі ретінде қабылданса да, терімен 
қапталған бітеу, жабық нысан ретінде қарастырылмайды. Біз осы идеяның 
алдыңғы бөлімде болжанғанын көрдік -  субъект сезім мен сыртқы әсерге 
бой алдырады. Тек жинақталу әрекеті арқылы ғана қоршаған ортадан бөлек 
дене пайда болады. Тіпті жинақталу кезінде де денелер әлі де басқа денелер- 
мен аффективті байланыста болады. Бұл тұрғыдан алғанда, аффект бастапқы 
(prepersonal) және әлеуметалды (presocial) түрде немесе, Грегг пен Сейгворт 
айткандай (Gregg and Seigworth, 2010:3), «субперсонал» және «субәлеу- 
меттік» қалыпта сипатталады. Андерсон былай дейді: «Аффект -  белгілі бір 
субъектіге немесе объектіге жатпайтын иелігі жоқ қарқынды әрекеттер, сон- 
дай-ақ олар субъекті мен объект арасындағы аралық кеңістікте де орналаспай- 
ды» (Anderson, 2010:161).

Аффективті өрісті талдау заманауи аффект теориясы үшін өзекті идея бол- 
са да, бұл түжырымдаманы әлеуметтанудың пайда болу кезеңдерінен де табуга 
болады. Мысалы, Эмиль Дюркгеймнің ([1912] 1965) цжъшдык, толщ/ тұжы- 
рымдамасы әлеуметалды ұжымдық энергияны сипаттайды. Әлеуметтік идея -  
ұжымдық ағым идеясы -  қатысушылардын өз жеке-даралығынан бас тартын, 
ортак энергияга қатысатын топтык би билеуінен шыгады. Аффект теорияшы- 
лары Дюркгейм идеяларына әлі бет бүрмаса да, өздерінін қазіргі замандасы 
Гюстав Лебоннын идеяларына жүгінеді, оның тобыр әрекеті теориясы XIX ға- 
сырдың сонында өте ықпалды болды (Вогсһ, 2012).

Тереза Бреннаннын Лебон теориясына жасаған түсініктемесінде айткан
дай, «топтар аффективтікті жоғарылатып, интеллектуалды қызметтін ден- 
гейін төмендетті» (Brennan, 2004:53). Оларда әлеуметтік форма ретінде қа- 
растыруға болатын «санасыздық компонент!» бар (2004:53). Соның ішінде, 
тобырлар аффект денеден денеге тікелей таралуы мүмкін әлеуметтік жщпа 
(social contagion) арқылы әрекет етеді. Тобыр жай индивидтердің жинағы емес, 
«этикалық түрғыдан алғанда, ол адамнан әлдеқайда көп, әлдеқайда қабілетті». 
Индивид өз мүддесін бірінші кезекке қоятын еді. Ал тобырға ол қажет емес» 
(2004:54).

Аффект адамдарды байланыстыру мен оларға эсер ету түрғысынан салыс- 
тырмалы болып табылады. Ол адамдарға әдеттегі бекітулі дене теориясында 
қарастырылған амалдардан тыс жолдармен де эсер етеді. Бреннан осыны бы
лай түсіндіреді:

«Энергия мен аффектінің берілуі психикалық өмірдін басындағы ауытқу 
емес, норма болып есептеледі. Батыс психикасы адамның аффектілері мен 
сезімдері жеке өздеріне ғана тэн жэне олар, шын мэнінде, энергетикалық 
жэне эмоциялық тұрғыдан қамтылған деген сенімге негізделеді. Басқаша 
айтқанда, адамдар өз эмоцияларының иесі сезінеді».

(2004:24-25)

Ертедегі тобыр элеуметтануы осы трансперсоналды аффективтік өрістін 
бір мысалын үсынады. Бреннан сонымен бірге психоаналитиктер сипатта-
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ған неғұрлым жеке салалардан да мысал табады. Ол психоаналитикалық қа- 
тынастарды -  талдаушы (дәрігер) мен талданушының (клиент) арасындағы 
сезімдерді бір-біріне тасымалдайтын кеңістік ретінде қарастырады. Нақтырақ 
айтқанда, Бреннан проекция және проекциялык, сәйкестендірудің психоана- 
литикалық тұжырымдамасын әлеуметтік өзара әрекеттесуге дейін толығы- 
мен кеңейтеді. Қысқаша айтқанда, бұл терминдер адамдардың қорғану мақ- 
сатында өздерінің сезімдерін басқаларға «итермелеу» процестерімен тікелей 
байланысты.

«Проекция -  менің өз бойымдағыны мойындамауым және оны өзгенің бо- 
йынан көруім; проекциялык, сәйкестендіру -  өзгенің бойындағыны өзіме 
алуым, бірақ ол, ең алдымен, менің өзімнен бастау алған. Мысалға, менің 
проекциямда өзімді солай сезінуден қашу үшін өзгені керемет деп сезі- 
нуім мүмкін, алайда мен, негізінен, өзімді солай сезінемін. Менің проек
циялык сәйкестендіруімде, өзге адам, шындығында, өзін керемет сезінеді, 
ал мен осы уақытта өзімді олай санамаймын».

(2004:29-30)

Қоғамдық өмірдің түрақты айналымында адамдар өз қалауымен сезімдерін 
өзгелерге міндеттеп қана қоймай, сонымен қатар олар белгілі бір сезімдерді 
піын мәнінде сезіндіруі мүмкін.

Бреннанның ойынша, кеңістікте аффект толық жетік емес, негізінен адам
дар арасында әрі-бері қозғалыста болады. Бұл бейсана және автоматты түрде 
жүреді. Ол қарым-қатынастың негізін қүрастырады және аффективті өрістің 
формаларын қалыптастырады. Аффективті алмасу кеңістігінің әдеттен тыс 
және алаңдаушылық тудыратын қарым-қатынастармен байланысы тегін емес, 
керісінше, әлеуметтік өмірдің жалғасуына негіз қалайды. Алдымен біз реля- 
циялық, аффективтік өрістерде боламыз, содан кейін сол өрістерден өзімізді 
бөліп аламыз.

Осы бастапқы (prepersonal) және әлеуметалды аффекті өрістеріне назар 
салу аффект теорияшыларын тарихи түрғыда тосын, жат және ғылыми-зерт- 
теуге жарамсыз құбылыс феноменін түжырымдауға мәжбүрледі. Мысалы, 
кейбіреулер тосын дауыстарды есту (Blackman, 2001), телепатия (Blackman, 
2010) және месмеризм (Sloterdijk, [1998] 2011) туралы жазған. Мүның бәрі -  
өзіндік болмыс (self) пен басқалар арасындағы айқын айырмашылықты көруді 
қиындататын қүбылыс.

Басқа зерттеу бағытын ұстанған көптеген аффект теорияшылары «сезім ат- 
мосферасы» қүбылысына сүйенеді. Бреннан: «Бөлмеге кіріп, ең болмаса «ат- 
мосфераны сезінбеген» бір адам бар ма?» -  деген сүрақ қояды (2004:1; Berlant, 
2010:102; Massumi, 2010:62). Адамдардың әртүрлі топтары, әртүрлі қалыпта- 
ры ерекше атмосфера жасайды. Олардың әрқайсысының өзіне тән сезімі, реңі 
және иісі бар. Атмосфера объективті және шынайы, бірақ жеке түлғаларға 
және олардың өзара әрекеттеріне ғана назар аудару арқылы сипатталмайды: 
«Бөлмедегі аффект -  өте терең әлеуметтік құбылыс». Ол онда қалай қалып- 
тасқан?» (Brennan, 2004:68).

Бреннан атмосфераның «қалай қалыптасқанын» түсіндіру үшін психонев- 
ро-эндокринология саласында зерттеулер жүрғізеді. Атмосфера химиялық 
байланыс пен химиялық заттардың енуін қамтиды. Бреннан химиялық заттың 
шығу тетіғі адамдарға эсер етіп, аффективтік өрістер туындататын механизм



748 бөлім Модерндік теориядан постмодерндік әлеуметтік теорияға дейін (және одан кейінгілер)

рады. Биокапитал -  денелер мен олардың аффективті мүмкіндіктері туралы 
білім арқылы шығарылған құнды экономикалық байлық. Бір жағынан, биоме
дицина индустриясы биомедициналық технологиялар, мысалы дәрі-дәрмек- 
тер, сатудан пайда табады. Евгений Тэккердің (2005:85) жазбаларына сілтеме 
жасай отырып, Клаф биомедицинаның құндылық шығаратын тағы бір тәсілін 
сипаттайды:

«Екінші жағынан, дәрі-дәрмек сатуға қарағанда, «диагностикалық сы- 
нақтар индустриясының дамуы» және деректер қорын өндіру анағұрлым 
табысты. «Мұның өнімдерді (таблеткалар, тестілеу технологиялары) ак- 
паратқа (дерекқорларға, тестілеу нәтижелеріне, маркетингке және медиа- 
науқанға) қайта циркуляциялауды» қолдауға бағытталған экономикалық 
пайда көзі бар».

(Clough, 2008:10)

Аффект теорияшылары сияқты, биомедицина өнеркәсібі биологиялық 
дененін үлкен мүмкіндіктерге ие екенін мойындайды. Биомедицина басқаша 
анықталмаған және толық біле алмайтын аффективтік күштерді басқаруға, 
бақылауға және жоюға тырысады. Олар әртүрлі денелердің өзіндік қуатын 
сипаттап, білім базаларында жинақтауға бағытталған. Қазіргі заманғы биоме- 
дицинаның мәселесі -  белгілі бір органдар не істей алады және тіпті нақты 
органдарда не «жасалуы» мүмкін? (Clough, 2008:5). Биомедицина өнеркәсі- 
бі әртүрлі денелердін генотиптері сан алуан түрге ие екенін болжайды және 
осылайша бірегей мүмкіндіктерге ие. Мысалы, кейбір денелер ауруды емдеуге 
көмектесетін генетикалық күпия ретінде қарастырылады (ауруды емдеуден 
пайда табу). Биомедицинаның міндеті -  осы мүмкіндіктерді белгілеу және қол 
жеткізу жолдарын табу.

Бүл жерде аффект теориясы 15-тарауда баяндалған нәсіл және нәсілшіл- 
дікке қатысты сыни теориялармен түйіседі. Клаф XIX ғасырда өмір сүрген 
ғылыми радикализмді биомедицина өнеркәсібі қалай жандандырғанын си
паттайды. Мысалы, әртүрлі «нәсіл» денелері әртүрлі нәрселерді жасай алады, 
олардың әрқайсысы бірегей мәнге ие деп болжайды:

«Биомедиациялы дененін биосаясатын саяси экономикаға айналдыра- 
тын нәрсе биологияға немесе «өмірдің өзіне» ену болып табылады. Ол 
өмір сүру мүмкіндігінің кұндылығын бағалау, нақтырақ айтқанда, Фу- 
коның нәсілшілдік түжырымына сәйкес, өмірдің капитал жинауға ба- 
ғытталуы мақсатында көбеюдің түрлі жолдарын шектеу арқылы жүзеге 
асырылады».

(Clough, 2008:18)

Аффект толық карастырылмаса да, биомедицина қүндылық пен оны ба- 
ғалау арқылы денелерді түзетін саяси және экономикалық қүрылымды қа- 
лыптастырады. Ақыр соңында, аффект теорияшылары аффектінін күнделікті 
өмірде басқарылу жолдарын қарастырады. Түтынушылық және танымал мә- 
дениет саясат пен капиталға қызмет ететіндіктен, аффективтік басып алу мен 
бақылауды да осы жерден табуға болады.

Бұл популяцияларды реттеу -  биологиялық денеге тікелей айла қолдану 
арқылы ғана емес (а 1а Clough), сонымен қатар кең тараған көңіл күйді қалып-
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тастыру арқылы да қол жеткізілетін әлем. Бұл жерде жұртшылықтың ұялу, 
кемсіту және басқа да өзін-өзі артқа тартатын (және саяси жеңіліске ұшырата- 
тын) эмоцияларға ұшырау идеясы ортақ. Танымал мәдени теорияшы Лоуренс 
Гроссберг мәдениет жайлы еңбегінде былай деп жазады:

«Мәселен, бұқаралық ақпарат құралдары -  бүгінгі күні кемсіту сезімі 
мен көңіл күй (мен қандай екеніне сенімді емеспін, бірақ бүл эмоция деп 
ойламаймын) құрылымы деп атайтын өнімді жасаудың, көпшілікке таны
мал және саяси көзқарастар туралы көп нәрсе білудің кілті».

(2010:330)

Лорен Берлант заманауи америкалық мәдениеттін «қатал оптимизммен» 
ерекшеленетінін толығырақ сипаттайды. Оптимизм — «қазіргі кездегі бар» 
уәделерге/мүмкіндіктерге сенетін бірден-бір аффект, сезім (2010:93). Мін- 
сіз әлемде аффектінің сан алуан мүмкіндіктері жанаруға жол ашады. Екінші 
жағынан, қатал оптимизм — мүмкіндіктері іске аспауы ықтимал идеялар мен 
объектілердін жиынтығына тәуелділік. Бүл «өзі жарамсыз бола түра, мүмкін- 
дік беретін объектіге жатады» (Berlant, 2010:95). Яғни ешқашан іске асырыл- 
майтын уәде. Қазіргі Америка — жүзеге асуы мүмкін емес парадоксты опти
мизм жағдайында өмір сүретін кеңістік. Классикалық мысал -  америкалық 
арман мифі. Көптеген америкалықтар ауыр жүмыс пен табандылықтың арқа- 
сында бай және бақытты бола алатынына сенімді болғанымен, капиталистік 
экономиканың жалғасуы теңсіздікті қамтамасыз етеді. Адамдар қатал опти
мизм ықпалымен ешқашан іске аспайтын арман жетегінде өмір сүреді. Мәселе 
мынада: танымал мәдениет пен бұқаралық ақпарат қүралдары капиталистік 
экономиканы қолдап, өзін-өзі жоятын аффективті күйді қалыптастырады. 
Теорияшылардың көпшілігі сияқты, Берлант қатал оптимизмнің болмысын 
ашу арқылы «басқаша түжырымдалған аффективтік мүмкіндіктерді еркіндік- 
ке шығара аламыз» дейді.

«Өндіріп-тұтыну» теориясы

Әлеуметтану теориясы өз тарихының көп бөлігінде өндірушілік бағытқа жа- 
қын болған (Ritzer and Slater, 2001). Мүны әсіресе экономикалық талдауға 
келген кезде әлеуметтанушылардың түтыну тауарлары өндірісіне баса назар 
аударуынан байқаймыз. Өндірістік бағытқа сүйенуден көптеген теориялар- 
дың әлі күнге дейін зардап шегіп келе жатқанына қарамастан, соңғы 50 жыл- 
да түтыну теорияларының дамуы айқын байқалады. Тіпті осы теориялардың 
кейбірінін түп тамыры классикалық кезенге тиесілі. Мысалы, Георг Зиммель 
([1904] 1971) заманауи бірегейліктердің қалыптасуында сәннің атқаратын рө- 
лін талқылады. Кейінірек, Жил Липовецки ([1987] 1994; 17-тарауды қараныз) 
сән заманауи индивидуализм .мен демократияның дамуында маңызды екенін 
мәлімдеді. XX ғасыр соңына қарай Торстейн Веблен ([1899] 1994) көрнекі 
бос уацытты өтпкізу (conspicuousleisure) және көрнекі тутыну (conspicuous 
consumption) үғымдарын үсынды. Пьер Бурдье (1984а) стратификациялы қо- 
ғамдық реттілікті талғам мен мәдени капиталдың қалай қалыптастыратынын 
және жаңғыртатынын сипаттаитын Distinction (<<Айырмашылық>>) енбегінде 
де осыған үқсас түсініктерді дамытқан (13-тараудан қараныз).
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Тұтыну теорияшылары кеңістіктің тұтынушылық қоғамды ұйымдастыру- 
дағы рөлш сипаттаған. Уолтер Бенджамин ([1982] 1999), мысалы, сауда-сат- 
тық орталықтарының ертедегі үлгісі -  Париж көрмелеріне (пассаждарына) 
марксистік құштарлықпен талдау жасады. Көрмелер заманауи экономика- 
ның мекенжаиын өндіріс орындарынан (фабрикалардан) тұтыну орындары- 
на (сауда-саттық орталықтарына) ауыстыру барысында көшбасшы болып 
біршші қадам жасады. Бұл көрмелер тұлғаның жаңа түрі -  фланерлердің’ 
қазіргі тілмен аитқанда, дүкен сөрелерін қарауды үнататындардың пайда 
болуына ықпал етті Осындай түтыну орындарын зерттеудің басқа түстары 
Ритцердің McDonald S (2014,16-тараудан қараңыз) туралы еңбегінде және 
«түтыну шіркеулерінде» (2010а) қарастырылады. Ақырында, постмодерндік 
теорияшыл Жан Бодрийяр ([1970] 1998, 17-тарауды қараңыз) өзінің акаде- 
миялық мансабын «түтынушылық қоғамды» терең зерттеуден бастады. Тал
дау қазірп қоғамдағы әмбебап дүкеннің (Францияда «дәріхана») рөлінен 
басталса да, белгілер және белгілер жүйесінің (мысалы, жарнама) атқара- 
тьін рөлше қызығушылық танытады (түтыну теорияларын толық шолу үшін 
[Ritzer, Goodman and Wiedenhoft, 2001]). ^ ^

Бүл зерттеу желісінің ен соңғы жетістігі -  «өндіріп-тцтыну^ теориялары 
(theories of prosumption). Оны алғаш рет футурист Элвин Тоффлер (1980) 
үсынды. Одан кеиш Ритцер және оның әріптестері үғымды әлеуметтанулық 
талдауда қолдану үшш әрі қарай дамытты (Ritzer, 2014, 2015b, 2015c 2015d- 
Ritzer, Dean and Jurgenson, 2012; Ritzer and Jurgenson, 2010). «Өндіріп-тұты- 
ну» теориясы (prosumptiont heory) өндірістік және түтынушылық теорияла- 
рына тән теориялық түрақсыздықты еңсеруге тырысады. Бүл бағыттар әлеү- 
меттану тарихында маңызды болса да, өндіріс пен түтынуды бірдей мағынада 
көрсетті. «Өндірш-түтыну» теориясының мақсаты -  осы екі бинарлықты ең- 
серу және «өндіріс» пен «түтыну» қатар қамтыған өндіріп-түтыну процесінің 
неғізі екенш дәлелдеу. Ритцер (2014:11) атап өткендей, өндіріс пен түтыну -  
өндірш-түтынудың «шағын түрлері».

Өндірш-тұтыну, әрине, ондіріс (production) және тұтыну (consumption) сөз- 
дерінің бірігуінен жасалған және «өндіріс пен тұтынудын өзара байланысты 
процесш. сипаттаиды (Ritzer, 2014:3). Бұл -  адамдар бір уакытта өндіретін 
және тұтынатын экономикалык әрекетті білдіреді. ІКЕА жиһазын өндіріп-ту- 
тыну осыған мысал бола алады. Бір жагынан, ІКЕА өнімін сатып ала отырып 
жиһазды тұтынады. Екшші жагынан, жиһазды пайдаланудын алдында өндіру’ 

рекеті ретшде адамдар жиһаздың кем дегенде бір бөлігін өздері кұрастыруы 
ТИ1С. Тагы бір мысалға ҒасеЬоок әлеуметтік желісін атауға болады. ҒасеЬоок- 
тщ жалдамалы қызметкерлері сайттың негізгі архитектурасын жасайды. Алай- 
да ҒасеЬоок-тш ішк. кұрамын толыктыратын -  ҒасеЬоок-тің жалданбаған бас-

пзракша ашып, оларды толтыру аркылы өндіруші 
мен түтынушы ҒасеЬоок-ке бір мезетте кіріс әкеледі.

Өндірш-тұтынудын сан алуан түрі бар. Ритцер оны өндірушілік және тұ- 
тынушылық элементтершің белгілі бір әрекет кезіндеғі бір-біріне қатысты 
баланс тұрғысынан түжырымдайды. Мысалы, өндіріп-түтынудың кейбір тур- 
лер! өндіріс үлесі басымдығымен, ал келесі түрлері түтыну үлесінің басым- 
дығымен ерекшеленеді. Оның түрлі формаларын қарастыру үшін Ритцер өнді- 
рш-түтынудың континуумы диағраммасын үсынады (18.1-сызбаны қараңыз) 
Континуумньт бір шегінде өндіріп-тұтыну өндіріс ретінде (prosumptionas 
production, ягни ^p-a-pf) көрсетілген. Бұл өндіріп-тұтынудың формасын әлеу-
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меттанушылар әдетте өндіріс деп атайды: «Р-а-р заттарды (тауарлар, қызмет- 
тер және т.б.) өндіру үшін қажетті (әдетте қызметкерлер) заттарды тұтына- 
тындарды қамтиды» (2015d:409). Әрбір өндіріс әрекеті міндетті түрде белгілі 
бір тұтынуға әкеледі. Мысалы, көлік зауытындағы көліктің төбесін жабатын 
адам (өндіріс) бірінші кезекте көлік төбесін өндірушіден алуы қажет (түтыну). 
Алайда бұл мысалда тұтыну деңгейі өте төмен және сондай-ақ ол өндіріс про- 
цесі кезеңіне жатқызылады.

1 8 .1 -С Ы ЗБ А  •  Ө н д ір іп -ту ты н у  континуум ы

Өндіріп-тұтыну өндіріс ретінде (р-а-р) «Балансты» өндіріп-тұтыну Өндіріс тұтыну ретінде (р-а-с)

Континуумның екінші шегінде, әлеуметтанушылар әдетте тұтыну деп атай- 
тын, өндіріп-тұтынудың тұтыну формасы (prosumption-as-consumption, яғни 
р-а-с) көрсетілген. Бұл жерде тиісінше әрекеттің басым бөлігі жасап шығаруға 
емес, тұтынуға бағытталған және өндіру әрекетінің кейбір формалары ғана ке- 
зігеді. Мысалы, McDonald’s мейрамханаларында тамақтанған адам өз үстелін 
жинастырып, тазалап кетуі керек.

Ритцер айтылған екі экстремалды форма -  өндіріп-түтыну арасындағы бай- 
ланысты өндіріп-тцтыну формасын ұсынады. Бұл формада өндіріс пен тұтыну 
қатынасының үлестері біршама теңестірілген. Мысал ретінде АТМ машина- 
ларын (банкоматтарды) пайдалануды келтіруге болады. Банкоматты басқару- 
дағы атқарылатын «жүмыс» (құпия кодты теру, т.б.) қолма-қол ақшаны тіке- 
лей алу («тұтыну») сияқты күрделі және уақыт алады. Р-а-р (өндіріп-тцтыну 
өндірісретінде), р-а-с (өндіріс тутыну ретінде) және тепе-тең өндіріп-тұтыну 
арасындағы аналитикалық айырмашылық тарихи айырмашылықтарға жол бе- 
реді. Біз тарихи аспектіге осы бөлімнің соңына қарай қайта ораламыз. Қазіргі 
сәтте балансты өндіріп-тұтыну формасы алдыңғы қоғамдарға қарағанда кеңі- 
рек таралғанын айта кету абзал. Бұл бізді өндіріп-тұтынудың жаңа тәсілдеріне 
бейімдеді.

Өндіріп-тұтынудың жаңа мәні
Ритцер, Дин мен Юрғенсон (2012) қазірғі кезде балансты өндіріп-тұтынудың 
неліктен кең таралғанын түсіндіру үшін оның өсуіне ықпал еткен бірнеше та
рихи факторды сипаттайды. Мысалы, қызмет көрсету индустриясының өсуі 
және постмодерндік теорияның пайда болуы өндіріс пен тұтыну секілді би- 
нарлықтар арасындағы айырмашылықтарды азайтты. Бұл тарихи факторлар 
ішінде ең маңыздысы — өндіріп-тцтынудың жаңа мәнін айқындайтын компью- 
терлер мен Интернет сияқты технолоғияларды дамыту болып отыр.

Маркс өндіріп-тутынудың жаңа тәсілдері мен тутынудың жаңа тәсіл- 
дерін талдаса да, өндіріске деғен бұрынғы көзқарасынан айнымады. Маркс 
үшін өндіріс деғеніміз (осы талқылау жағдайында р-а-р) -  зауыт, ал капита
лизм өндірісіндеғі технолоғиялар (тіғін машиналары) өндіріс тәсілдері бо
лып саналды. Ритцер тұтынуды бірден көбейтетін және басқаратын (р-а-с) 
McDonald’s мейрамханалары (2015а) және сауда орталықтары (тұтыну шір- 
кеулері, 2010а) сияқты параметрлерді талдау арқылы тұтыну тәсілдерінің
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тұжырымдамасын жасады. Бұрынғы идеяларды кеңейте отырып, «адамдарға 
тауарлар мен қызметтерді өндіруге мүмкіндік беру» (2015Ь:6) өндіріп-тұтынуды 
жаңа сапалык деңгейге көтерді. Өндіріп-тұтынудың жаңа тәсілдерін жеңілде- 
тбтін матбриалдық тбхнологиялардың мысалдары — 3D принтөрлөр, сканөрдбн 
өткізу машиналары, банкоматтар және адамдарға үйде отырып-ақ өздерінің ма- 
ңызды органдарын бақылауға мүмкіндік беретін медициналық технологиялар. 
Бүл мысалдардан бөлек, өндіріп-түтынудың жаңа мәні көбінесе цифрлық тех- 
нологияларға байланысты. Материалдық түрғыдан алғанда, бүл әлдеқайда ау- 
қымды және өндіріп-тұтынуды аралас жүргізуге мүмкіндік береді. Travelocity, 
eBay, Facebook, Fourquare, YouTube және Etsy сияқты интернет-сайттар осыған 
мысал бола алады. Бүл іс жүзінде өндіріп-түтынудың жаңа тәсілдерінің көп- 
шілігі материалдық және сандық элементтерді біріктіретінін білдіреді. Олар 
материалдық және сандық түрғыдан «кеңейтілген шындықта» жүмыс істейді 
(Jurgenson, 2012). Мысалы, Солтүстік Америкадағы экономиканың белсенді са- 
лалары өндіріп-түтынуды қолдап қана қоймай, сонымен бірге өндіріп-түтыну 
қызметіндегі сапалық жаңа тәсілдер арқылы жүмыс жасауды талап етеді.

Сонымен қатар Ритцер (2015d:418) адамзат өндіріп-түтынуды таяу арада 
«ақылды өндіріп-түтыну машиналары» арқылы шеше алады деп болжайды. 
Қазіргі технологиялар өндіруші-адамның тікелей қатысуынсыз бір мезгіл- 
де өндіруге және түтынуға бағытталған. Бұған мысал ретінде адам денесін 
«оқып», олардың қозғалысын қайталайтын (түтыну актісі) технологияларды 
(Fitbit және смартфон) айтуға болады. Ритцер (2015d:417) былай деп жазады; 
«Көпшілік үшін белгілі смартфон өзінің ішінде деректерді жинайды және ано- 
нимді түрде осы деректерді «көлемді дерек» жинайтын компьютерлерге жібе- 
реді». Бүл жерде Ритцер ақылды машиналар Интернет көмегі арқылы бір-бі- 
рімен байланыса отырып, пайдаланушылардың саналы араласуынсыз-ақ, адам 
үшін шешім қабылдайтын дистопиялық болашақты қарастырады. Өндіріп-тү- 
тыну машинасына назар аудара отырып, осы тараудың алдыңғы бөлімдерінде 
талқыланған кейбір озық идеялар мен «өндіріп-түтыну» теориясының өзара 
сабақтастығын көреміз. Актор-желі теориясы мен постәлеуметтік теориялар 
секілді, «өндіріп-түтыну» теориясы адамзаттық емес агенттердің қоғамдық 
өмірдегі маңызын мойындайды.

Өндіріп-тұтынушы капитализм

Ритцер (2015с) өндіріп-түтыну жөніндегі жүмысы арқылы әлеуметтануға жаңа 
үлкен нарратив үсынды. Ол модерн (және қарқынды жаһандық) қоғамының 
тарихын өндіруші капитализмінен -  түтынушы капитализміне, одан өндіріп- 
түтынушы капитализміне көшуімен түсінуге болады деп болжайды. Эрине, 
бүрын айтылғандарға сәйкес, Ритцер бұл кезеңдердің әрқайсысындағы эконо- 
микалық әрекет өндірістің, түтынудың және өндіріп-түтынудың элементтерін 
біріктіретінін анық айтады. Демек, капитализм күрылымдарының әрқайсысы 
өндіріп-түтынуды, яғни қоғамдық өмірдің үлкен салаларын бірегей жолда- 
рымен қалыптастырды. Өндіріп-түтынушы капитализм дәуірінде өндіріп-тү- 
тыну — өндіріп-түтыну континуумының р-а-р соцына дейін жалғасады және 
көбінесе тек қана өндіріспен байланысты теориялардың дамуына әкеледі. Тұ- 
тынушы капитализм дәуірінде өндіріп-түтыну -  өндіріп-түтыну континуумы- 
ның (р-а-с) соңына дейін жалғасады, көбінесе түтынумен байланысты теория- 
лардың ғана дамуына жағдай жасайды.
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Өндірш-тұтынуға назар аудару -  оқшаулану, пайдалану және жұмыс та- 
биғаты сияқты таныс әлеуметтану тұжырымдарын қайта қарастыруды та- 
лап етеді. Мысалы, Ритцер осы кезеңдердің әрқайсысындағы капиталистік 
қанаудың қалаи жұмыс істегенін талқылауға көп уақыт жұмсайды. Қанау- 
дың ең танымал көрінісі Маркстің өндірістік капитализмін талдауыида қам- 
тылған. Маркс капиталистердің іс жүзінде жұмысшыларға өздері шығарған 
тауарлардың толык құнынан аз ақы төлеп, ақша жасайтынын айтады Ана- 
ғұрлым техникалық түсініктерде Маркс: «Қосымша құн көрсеткіші -  капи- 
талдың еңбек күшш немесе капиталистің жүмысшыны қанау дәрежесінің 
нақты көршісі» -  дейді (Marx, Ritzer, 2015с:423). Түтынушы капитализмде 
түтынушылар екі тәсілмен пайдаланылады. Біріншіден, кейбір жағдайлар- 
да олар өз өншдершің нақты құнынан көбірек ақы төлеуге мәжбүр болады.

апиталистер қанаудың бүл түршде сүраныс пен ұсыныс циклдерін басқару 
арқылы манипулятор рөлін атқарады. Екіншіден, түтынушы қоғамын шек- 
тен тыс түтынуға ынталандырады. Бүл түтынушыны оның нақты пайдалан- 
баитьін немесе оған қажеті жоқ тауарларды шамадан тыс түтынуына мәжбүр 
етеді (Baudnllard, [1970] 1998; Ritzer, 2012a).

Қанаудың осы түрлері бүғінғі күнғе дейін жалғасып келеді. Алайда оларға
қосылып, басып озды. Ритцер мен Юргенсон- 

ның (2010.14) аитуынша, өндірш-тұтынупіы капитализм үш бірегей қасиеті- 
мен сипатталады. Біршшісі -  ақылы еңбектен ақысыз еңбекке көшу проце- 
сі. һкшшісі өндірш-түтынушы капитализм көптеген өнімдерді (мысалы 
ҒасеЬоок-ке кол жеткізу) тегін ұсынады. Үшіншісі -  «жүйе бұрын жокшылык 
болған аимақта молшылық орнауымен ерекшеленеді» (2010-14)

Бірінші кезекте, өндіріп-тұтынушылар бір кездері акылы кызметкерлер
жасаған жұмысты акысьгз істейді. Бұл -  бизнестің тұтынушыларды жұмыска
жегушщ бір амалы (see Dujarier, 2015). Өндіріп-тұтынудын оеы түрінің ал-
гашкы мысалдары тұтынушылардын жанармай кұю пистолетін өздері колда-
нуына және азык-түлік дүкендерінде адамдардың өзіне-өзі кызмет көрсетү
аппараттарын колдануына мүмкіндік беруден басталды. Акысыз өндіріп-тұ-
тынуға көшу бизнеске мол табыс әкеледі. Кәсіпкерлер енді өндіріп-тұтыну-
шьглар ақысыз жасайтын жұмыс үшін кызметкерлерге ақша төлеуге міндетті
емес. Сонымен катар кәсіпкерлер мен өндіріп-тұтынушылар арасында еш-
К даи ресми шарт болмағандықтан, олардың жұмысына акы төлеуге немесе
медициналық сактандыру сиякты косымша акша төлеуге ұзак мерзімді мін- 
деттеме де жоқ. т і м п

Екшшіден, өндірш-түтынушы капитализмде пайда көзі басқада болғандық- 
тан, O H iM je r iH  үсынылады. Ең бастысы, өндіріп-түтыну халықтың мінез-құл- 
қы мен аиырым-белгілері туралы деректерді саудалайтын ақпарат экономика- 
сымен тығыз баиланысты. Бүл деректер өндіріп-түтыну арқылы алмастыры- 

ын тауарларға Караганда, өндіріп-түтынушы капитализм үшін әлдеқайда 
манызды. Әрине, YouTube сиякты веб-сайттар өндіріп-тұтынушылар L Z Z  
жұмыска тәуелді. Бұл сайттар баска ондіріп-тұтьшушылар мен жарнама беру- 
шілерді тартады. Сеитш, өндірш-тұтынушылар YouTube, eBay және ҒасеЬоок
сэтып‘’я ,! а Т Т ^ '’' олардың кұнды акпараттык деректерінсатып алады. Ритцер былай жазады:

«Дегенмен болашақта үлкен табыстың түпкі көзі және өндіріп-тұтынү- 
шы капитализмдеғі соңғы тауар -  осындай сайттардағы «үлкен дерек-
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тер» түрінде жинақталған өндіріп-тұтынушылар жайлы тегін берілетін 
ақпарат... Бұл ақпарат капиталистік фирмаларға талғам... және болашақ 
өндіріп-тұтынушылар туралы ақпарат алу тұрғысынан үлкен құндылық- 
қа ие. ҒасеЬоок сияқты, ашық ештеңе сатпайтын, бірақ өндіріп-түтыну- 
шылар тегін берген ақпараттардан пайда тауып отырған (болашақта әл- 
деқайда көп пайда табатын) интернет-сайттар -  осының анық мысалы».

(Ritzer, 2015Ь:11)

Шынында да, үшінші қасиетке байланысты, өндіріп-түтыну капитализмі- 
нің өркендеуін жоқшылық экономикасынан молшылық экономикасына жал- 
пы ауысуының бір кезеңі деуге болады. Ақпараттық қоғам (Castells, 1998; 
14-тарауды қараңыз) осыған дейін тіпті қиял жетпес ақпаратты өндіру және 
тарату жолдарын қолдайтын технологияларды енгізеді. Ақпаратқа деген ынта 
тек Интернет экономикамен шектелмейді, сонымен қатар заманауи экономи- 
калық өмірдін көптеген салаларын қамтиды. Мысалы, біз осы тараудың ал- 
дында аффект теориясын талқыладық. Аффект теорияшыларының (Clough, 
2008) биомедицина саласындағы негізгі потенциалды пайда көздерінің бірі -  
адамдардың, жалпы халықтың биологиялық және генетикалық әлеуеті туралы 
ақпаратты жинау және бақылау. Өндіріп-түтынушы капитализмде мәселе -  
нақты тауарларды неғүрлым тиімді жолмен шығаруда емес. Керісінше, мәселе 
табысты саналатын ақпаратты өндіру, игеру және басқарудың тиімді жолда
рын іздеуге негізделген. Ритцердің пікірінше, мұндай ақпаратты беру мен бас- 
қаруда өндіріп-түтынушы негізгі рөл атқарады.

Осыған байланысты Ритцер (2015d) өндіріп-тұтыну капитализмінің жаңа 
пайдалану түрін үсынады. Түтыну капитализм! -  бір жацты пайдаланушы. 
Бұл қызметкерді пайдалану арқылы байлық жасайды. Өндіріп-түтыну капи
тализм! -  екі жацты пайдаланушы. Ол жұмысшы мен түтынушыны пайдала
ну арқылы байлық жасайды. Өнд!р!п-түтыну капитализм! -  синергетикальщ 
екі жакргы пайдаланушы. Ритцер бүл ретте өнд!р!п-тұтынушылар б!р мезг!лде 
өнд!ру және тұтыну әрекеттер!мен айналысқандықтан, олар б!р мезгілде өнд!- 
руш! және түтынушы рет!нде пайдаланылады дегенді білд!ред!. Ритцер осыған 
үқсас айырмашылықтарды былай сипаттайды:

«Р-а-р нег!з!нен фабрикалар мен кеңселерде қолданылды, ал р-а-с, ең 
алдымен, сауда орындарында, сонымен қатар р-а-с және р-а-р әртүрл! 
уақытта пайдаланылады. Р-а-р, ең алдымен, жүмыс күн! !ш!нде, ал р-а-с 
көб!несе жұмыстан кей!н және демалыс күндер! қолданылды. Қаз!рг! уа- 
қытта өнд!р!п-тұтынушыларды (р-а-р және р-а-с сияқты) пайдалану б!р 
жерде (опИпе-үйде және отбасымен б!рге) және б!р мезгілде болады. 
Яғни р-а-р және р-а-с аралас пайдалану оның жаңа формадағы синер- 
ғиясы мен теңдесс!з пайдалану деңғей!н туындатады».

(2015d;426)

Бүл -  өнд!ріп-тұтынудың ерекше пессимист!к теориясы екен!н атап өткен 
жөн. Соңында өндір!п-тұтынушы капитализм өнд!р!п-тұтынушылардын енбе- 
г!н, көб!несе өнд!р!п-түтынушылардың хабарынсыз, к!шкентай корпоративт!к 
элитаның байлығын арттыруға жұмсайды.

Деғенмен өнд!ріп-түтыну туралы идея экономика мен қоғамдық өм!рд!ң
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революциялық өзгерістеріне жол ашады. Бұл өндіріп-тұтыну -  бастапқыда де
мократия мен индивидуализмге пайдасын тигізетін «кибер-либертариандық» 
немесе «хакерлік» этикаға негізделеді (Ritzer and Jurgenson, 2010:22). Шын- 
дығында, Wikipedia, Linux және Mozilla секілді көптеген өндіріп-тұтынушы 
сайттар капитализмге қарсы. Маркстің пікірінше, өндіріп-тұтыну капитализм 
өркениетінің негізі -  теңсіздікті еңсеруге көмектесетіні туралы ойға байсал- 
ды қарайды. Шынында да, Макер қозғалысы және «Жанып бара жатқан адам» 
фестивалі сияқты контрмәдениет, контртұтынушы қозғалыстарының пайда 
болуы капитализмге қарсы, тіпті сырттан әрекет ететін өндіріп-тұтынудың 
нысандарына деген қызығушылықтар туралы айтады (Chen, 2015). Демек, 
«бұл қозғалыстардың әлеуметтік тәртіпті революциялық жолмен ауыстыру- 
ға талпынысы бар ма» деген сұрақ туындайды. Ритцер бұған шек келтірмейді. 
Осындай тұтынушының тікелей қатысымен жасалатын әрекеттер (мысалы, 
банкоматта немесе жылдам тамақтану мейрамханасында және одан да маңыз- 
ды ҒасеЬоок сияқты онлайн-сайттарда) өндіріп-тұтынушылардың қызығушы- 
лығын тудырады, өз кезегінде, капиталистер де өндіріп-тұтынушылар ұсынған 
бос жұмыс күшінен бас тартпайды. Болашақта, Ритцердің айтуынша, капита
листер осы бос жұмыс күшін шеберлікпен игере отырып, өндіріп-түтынудан 
есепсіз мол пайда табады.

Қорытынды
Біз бұл тарауда XX ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басында өздерінің маңыздылығын 
дәлелдеген төрт теорияны қарастырдық. Олардың әрқайсысы тұжырымдамалық қүрал- 
дардың бірегей жиынтығын үсынады, олар сондай-ак бірегейліктің қалыптасуы, қоғамның 
қалыптасуына ғылым мен техниканың әсері, заманауи коғамдық өмірдің ұйымдастыры- 
луында акпараттык және ақпараттық технологиялардың рөлі сияқты тақырыптарды зерт- 
теуге катысады.

Квир теориясы -  жыныстықжәне жыныстық айырмашылық құрылымдарын шешуге ар- 
налған перспектива. Гей және лесбияндарды зерттеуге қарағанда, бұл -  бірегейлік теориясы 
емес. Яғни адамдардың шынайы немесе дүрыс жыныстық бірегейлігі бар екеніне сендірмей- 
ді. Керісінше, жыныстық айырмашылық әлеуметтік және дискурстық түрде адамның жеке 
ішкі ерекшелігі емес, қойылымның өнімі деп дәлелденді. XIX және XX ғасырлар гетеро және 
гомосексуализм санаттарының дамуын бастан өткерді. Бұл дихотомия қазіргі уақытқа дсйін 
коғамдық өмірге белсенді араласып келеді. Квир теорияшылары жыныстық айырмашылық- 
ты, бірегейлікті және, жалпы алғанда, әлеуметтік өмірді қайта жандандыруға мүмкіндік беру 
үшін осы қабылданған санаттағы қайшылыктарды бұзуға тырысады.

Актор-желі теориясы -  ғылым мен технология зерттеулерінің кең ауқымынан өсіп шық- 
қан перспектива. АЖТ -  адамзаттық емес акторлардың әлеуметтік теориядағы лайықты 
маңызын ескеру үшін аса мәнді. Аффект теориясы ғылым мен техника зерттеулерінде пай- 
даланылады, бірак оны квир теориясымен, сондай-ақ постструктурализм зерттеулерімен бі- 
ріктіреді. Аффект теориясы өмір туралы ғылымдардың нәтижелерін байыппен қабылдауға 
талпындырады, бірақ бұл, әлеуметтік биология секілді перспективалармен салыстырганда, 
әртүрлі жолдармен жүзеге асырылады. Атап айтқанда, ол табиғат пен биологияны күш пен 
энергия көзі деп қарастырады. Аффект теорияшылары осы аффективтік энергия субъектінің 
калыптасуына және әлеуметтік бақылау мен манипуляция процестеріне қалай эсер ететінін
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