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Ա Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա Ն  

 

... Սև թագուհին չէր դիմադրում… փոքրանում էր, 

հաստանում, փափկանում, կլորանում և վերջապես 

փիսիկի կերպարանք ընդունեց£ 
 

Լ. Քերոլ 
«Ալիսը հայելու աշխարհում» 

 

Երրորդ հազարամյակ մուտք գործած համաշխարհային 

հանրությունը համակարգային ամբողջություն է, որն իր բոլոր 

տարածական հարթություններում անընդհատ գտնվում է քաղաքական 

արդիականացման գործընթացի մեջ£ Ժողովրդավարական անցում 

ենթադրող այս շարժընթացը, մարտահրավեր նետելով ժամանակի և 

տարածության մեջ ձևավորված տարաբնույթ էթնոմշակութային, 

սոցիոմշակութային, դավանաբանական արժեքային համակարգերի 

քաղաքական էությունը՝ կոչված է հաստատելու գլոբալ արժեքային 

համակարգ£ 

Քաղաքական արդիականացման տեսության հիմքում ընկած է 

գլոբալ քաղաքական գործընթացների կառավարման ընդհանուր մոդելի 

հիմնավորման գաղափարը£ Այս մոդելի հաստատման և արդյունավետ 

գործառնության համար ենթադրվում է անցում կատարել ավանդական 

(փակ) հասարակությունից դեպի ժամանակակից (բաց) տեղեկատվական 

հասարակություն, որը բացառապես գիտատեխնիկական առաջընթացի, 

սոցիալական շարժունակության, արժեքային և նորմատիվ համակար-

գերի վերակառուցման կամ արմատական փոփոխության արդյունք է£ 

Առաջ գալով և գործառնվելով Անգլիայում որպես քաղաքա-

կանության տեսության մեջ խաղային տրամաբանության արտահայ-

տություն՝ այն համակարգվել է հայտնի հեքիաթների հեղինակ, 

քաղաքագետ Լուիս Քերոլի կողմից (2, 227-228): 20-րդ դարի  50-ական 

թվականներին այդ տեսությունը Անգլիայից գաղթեց ԱՄՆ և լայն 
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կիրառում գտնելով սառը պատերազմի տարիներին՝ դարձավ ամերիկյան 

քաղաքականության վարքաբանական դպրոցի ուսումնասիրման 

առարկա (3, 364-369)£ Ակնհայտ է, որ քաղաքական արդիականացումը 

բնութագրվում է բավականին բազմատեսակ քաղաքական ինստիտուտ-

ների, դերակատարների, կառույցների և քաղաքական նպատակների և 

կողմնորոշումների հստակեցմամբ£ «Քաղաքական արդիականացում» 

հասկացությունը, - գրում է Է.Շիլլզը, - ներառում է իր մեջ ավանդական 

տիպի պետությունից դեպի արդիական պետություն կերպափոխության 

գործընթացը» (4, 263)£ Քաղաքական արդիականացման համար գլխավոր 

նախադրյալներն են իր խորհրդանիշներով ու արժեքներով ճկուն 

քաղաքական համակարգի ձևավորումը, արդյունավետ վարչական 

մեքենայի ստեղծումը և քաղաքական գործընթացի կանխատեսելի 

ծավալումը£ Պատմականորեն քաղաքական արդիականացումը վերա-

գրվում է քաղաքական կառուցվածքի և քաղաքական մշակույթի 

փոփոխությունների ամբողջությանը, որը կարելի է բնութագրել որպես 

հասարակության համընդհանուր կերպափոխություն, որի մեջ ընդ-

գրկվում են աշխարհականացման (սեկուլյարիզացման), ինդուստրաց-

ման, սոցիալական շարժունակության, կենսամակարդակի աճի, գրագի-

տության, կրթության և զանգվածային լրատվության միջոցների տարած-

ման, ազգային համախմբվածություն, բնակչության քաղաքական մաս-

նակցության ընդլայնման երևույթներով£ Իսրայելցի քաղաքագետ 

Շ©Այզենշտադտի բնորոշմամբ, «արդիականացմանը հատուկ են 1) 

քաղաքական կառուցվածքի զարգացումը՝ բազմատեսակ քաղաքական 

ինստիտուտներով և դերակատարներով, 2) ժամանակակից քաղաքական 

համակարգի զարգացում, ինչը ենթադրում է կենտրոնական կառա-

վարման, օրենսդրական և քաղաքական գործունեության տարածումը 

հասարակության բոլոր ոլորտներում, 3) հասարակական լայն խավերի 

պարբերական ներգրավում քաղաքական իշխանության մեջ, 4) ավան-

դական ընտրանու և նախկին համակարգի լեգիտիմության թուլացում 
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կամ վերացում, 5) կառավարողների կողմից կառավարվողների 

նկատմամբ որոշակի չափով գաղափարախոսական և ինստիտուցիոնալ 

պատասխանատվության հաստատում» (5, 240)£ Այզենշտադտը փաս-

տում է, որ արդիականացումը՝ դա մարտահրավեր է, որին յուրաքանչյուր 

հասարակություն պատասխանում է՝ երկարատև զարգացման արդյուն-

քում իր հիմքերում ձևավորած սկզբունքների, կառույցների ու խորհրդա-

նիշների համակարգերին համապատասխան£  

Տվյալ հարցում ուշագրավ է քաղաքագետ Կ©Դոյչի կարծիքը£ Ըստ 

նրա, արդիականացումն անխուսափելիորեն ակտիվացնելով էթնիկական 

գիտակցությունը, նպաստում է ազգային ինքնավարության հասնելու 

քաղաքական նպատակադրվածության ձևավորմանը£ Հետևաբար, ապա-

գայում ազգային բախումներն ավելի հաճախակի ծագելով, առաջին 

հերթին, ընդգրկելու են բազմազգ պետությունները, որի հետևանքով 

նրանց տրոհումն առանձին շրջանների դառնում է անխուսափելի (6, 

197)£ Ամերիկացի քաղաքագետ Զ©Բժեզինսկին, համակարծիք լինելով 

այս ամենին, նշում է, որ արդիականացումը հանդիսանում է պոտենցիալ 

բաժանող ուժ (7, 200-240)£ Քաղաքագետ Հ.Ս.Քոթանջյանը, արդիակա-

նացման նկատմամբ ցուցաբերելով քաղաքակրթական մոտեցում, նշում 

է, որ արդիականացումը կարևոր նշանակություն ունի էթնոազգային 

երևույթների զարգացման գործում, քանզի այն արմատապես փոխում է 

ազգի կամ էթնիկական խմբի գործառնության պայմանները (8, 114-123)£ 

Ամբողջացնելով քաղաքական արդիականացման վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող տեսակետները՝ կարելի է առանձնացնել նրա հետևյալ հայեցա-

կարգային առանձնահատկությունները. 1) նախկին կրոնական կամ 

ցեղային հայրենասիրության և համերաշխության փոխարեն ժողովրդա-

վարական քաղաքական համակարգի ձևավորում, 2) քաղաքական նոր 

արժեքների հիմնավորում, արդիականացող ընտրանու և նորաստեղծ 

պետության իշխանության լեգիտիմություն, 3) իշխանության ապակենտ-

րոնացում, 4) քաղաքական ենթակառուցվածքների զարգացում, որոնք 
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կազմակերպվում են ելնելով քաղաքական արդի պահանջներից,  

5) քաղաքական գործընթացի փոխկապակցված կազմակերպում, 6) կա-

ռավարական իշխանության բաժանումը և արդյունավետ օգտագործումը 

տնտեսական աճի, տնտեսական ռեսուրսների մոբիլիզացման, 

բարիքների և արժեքների բաժանումը համապատասխան զանգվածային 

պահանջներին և սպասելիքներին£ Այս ամբողջ գործընթացը սովորաբար 

անցում է վեց փուլով. 1) ազգային ինքնության իմաստավորում և 

կազմակերպչական մարմնավորում, 2) ազգային անկախության համար 

պայքար, 3) «հետ»-անկախական շրջանում դերերի և դիրքերի 

վերաբաժանում ու վերադասավորում, 4) «խնամակալ» վարչակարգի 

հաստատում, 5) ավտորիտար իշխանության համակարգի թուլացում,      

6) ընդդիմության հաղթանակ լեգիտիմ ճանապարհով (9, 7)£ 

Այսօր քաղաքագիտության մեջ դիտարկվում են քաղաքական 

արդիականացման  տեսության դրսևորման հետևյալ փուլերը. 

20-րդ դարի  50-60 ական թվականներ. այս փուլում հիմնավորվեց 

զարգացած երկրներում բնականոն հաստատված արժեքների 

փոխառումը (հատկապես ազատական) աֆրիկյան, ասիական և 

լատինաամերիկյան նոր անկախացած երկրների կողմից՝ իրենց 

հասարակական օրգանիզմում մեխանիկորեն ներդնելու գաղափարը: 

Կիրառման այդ փուլում արդիականացումը ընկալվեց որպես՝ 

 արժեքային համակարգում ազգային մտահայեցողություն 

պահպանած երկրների հասարակական-քաղաքական կյանքի 

ժողովրդավարացում՝ արևմտյան օրինակով, 

 «երրորդ աշխարհի» երկրների ինդուստրիալիզացմանը և 

քաղաքական զարգացմանը նպաստող և° պայման, և°  հետևանք, 

 Արևմտյան Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Երրորդ  աշխարհի միջև 

քաղաքական ակտիվ համագործակցության արդյունք£ 

Քաղաքական արդիականացման տեսությունը հանգեցվեց 

քաղաքական գործընթացի կառավարման  այնպիսի ընդհանուր մոդելի 



11 

հիմնավորման գաղափարի, որի էությունը ցանկացած երկրի 

ավանդական արժեքային համակարգի միօրինակ արդիականացումն է, 

այսինքն՝ անցում դեպի արևմտյան չափանիշներով ռացիոնալ 

հասարակության£ 

20-րդ դարի 70-80-ական թվականներ. այս փուլում վերանայվեցին 

արդիականացման և զարգացման միջև եղած կապը£ Սկսեցին առաջ-

նային համարվել սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կառուցվածքային 

այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կարող են ընթանալ ոչ միայն 

արևմտյան ժողովրդավարացման մոդելով£ Այս փուլում քննադատվում է 

50-60-ական թվականների փորձարարական շրջանում «հանուն իշխա-

նության» մղվող ներքաղաքական պայքարը թերագնահատելու և 

միջազգային գործոնների ազդեցությունը բացարձականացնելու միաչափ 

մոտեցումը£ Ցանկանալով նվազագույնի հասցնել առաջին փուլի 

սխալները՝ երկրորդ փուլում կարևորվեցին մարդու քաղաքական 

գիտակցության, մշակույթի, ավանդական և քաղաքական նոր արժեքների 

փոխներդաշնակման անհրաժեշտությունը (10, 315-325)£ Գերխնդիր 

համարվեց այնպիսի հնարավորությունների ստեղծումը, որը գլոբալ 

մակարդակով թույլ կտա աշխարհի ցանկացած ծայրում ապրող մարդուն, 

ընդունելով ազատական արժեքների գերակայությունը, ինքնորոշվել 

(ինքնորոշված մարդ) (11, 157)£ Այս մոտեցումը ելման կետ ընդունելով՝ 

նեոատլանտիստ Ս.Հանթինգթոնը իրավացիորեն արդիականացումը 

դիտարկում է որպես «քաղաքակրթությունների բախում» (12, 281), բայց, 

այսուհանդերձ, ընդունում է, որ կառավարման ավանդական ինստի-

տուցիոնալ արժեքների կիրառումը արգելք չի կարող հանդիսանալ 

քաղաքական զարգացման և ինքնորոշված մարդու ինքնահաստատման 

համար£ Ահա այս նկատառումներով էլ ղեկավարվելով քաղաքական 

արդիականացման տեսությունը հարստացվեց զուգահեռ ցանցերի 

տեսությամբ, որը հնարավորություն կտա երկխոսության միջոցով 

կանխել ինքնորոշված մարդու բարոյազրկումը (13, 85-86)£ 
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Ըստ արդիականացման գործընթացի արագության և բնույթի՝ արդի 

գլոբալ քաղաքականությունն այսօր իրենից ներկայացնում է երկու 

տեսակ (զարգացած-զարգացող) հասարակությունների համագործ-

ակցություն£ 

Տեսակի պահպանման փիլիսոփայության վրա հիմնված բնականոն, 

«քայլող արդիականացումը» բնորոշ է այն հանրույթներին (դիցուք՝ 

Անգլիա, Գերմանիա, Կանադա, ԱՄՆ), որոնք քաղաքական զարգացում 

են ապրել արդյունաբերական առաջին հեղաշրջման պայմաններում՝ 

հռչակելով իրենց հավատարմությունը քաղաքացիական հասարա-

կության սկզբունքներին£ 

«Վազող արդիականացումը» վերագրվում է լատինաամերիկյան, 

աֆրիկյան, ասիական այն հանրույթներին, որոնք նախընտրում են իրենց 

կենսաձևը և կյանքի որակն արդիականացնել՝ մեխանիկորեն 

ընդօրինակելով արևմտյան «առաջավոր» փորձը £ 

«Քայլող արդիականացման» մոդելով նախ փոխվեց հասարակական 

կյանքի մշակութագաղափարական հենքը (Վերածնունդ, Ռեֆորմացիա, 

Լուսավորչականություն), որի արդյունքում վերափոխվեց էկոնոմիկան, 

հաստատվեց հասարակության շահային համակարգը£ Նման 

պարագայում քաղաքական համակարգերի կերպափոխությունները 

ընթանում են արդեն ձևավորված, հաստատված քաղաքացիական 

հասարակության արդիականացմանը զուգահեռ£ Մինչդեռ զարգացած 

երկրներին նմանվել ցանկացող «վազող արդիականացման» մեջ գտնվող 

հանրույթները, հանպատրաստից վերակառուցելով արժեքային  համա-

կարգի այս կամ այն մասը կամ ամբողջ համակարգը, չկարողանալով 

արդյունավետ ներդաշնակել կերպափոխության բազմաշերտ գործըն-

թացները ենթարկվեցին մասնակի արդիականացման£ 

Այսօր արդեն, հանրագումարի բերելով «վազող արդիականացման» 

փորձը, թե° նեոատլանտիստ (Ս. Հանթինգթոն, Հ. Լինց, Ջ. Նելսոն), թե° 

ազատական (Ռ.Դալ, Հ.Ալմոնդ) տեսաբանները խոսում են «մասնակի 
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արդիականացման», «արդիականացման սինդրոմի», «փակուղային 

արդիականացման», մասին£ Ակնհայտ է, որ «վազող երկրներում» 

ծավալված բարեփոխումների ժամանակ գլոբալ քաղաքականության 

ենթատեքստում քաղաքական արդիականացման որպիսությունը կախ-

ված է ավանդականի և ռացիոնալի վարքաբանական կողմնորոշիչների 

փոխհարաբերություններից£ Այդ երկրներում առկա տնտեսական և 

քաղաքական անկայուն իրավիճակը վկայում է, որ պատրաստի 

մոդելների հանպատրաստից ներդրումը որևէ հասարակության սոցիալ-

պատմական ենթատեքստում (որը չի հասցրել արդիականանալ 

սեփական արժեքային համակարգի հաշվին), անհամատեղելիություն 

առաջ բերելով տվյալ հանրույթի անցյալի, ներկայի և ապագայի միջև 

ստեղծում է պատակահականության և քաոսի մեծ հնարավորություն (14, 

68-69)£ Փաստորեն տեղի է ունենում տիպաբանորեն իրար հակադիր 

արժեքների բախում, որն էլ հենց հանգեցնում է փոխադարձ 

անհանդուրժողականության£ Այստեղից էլ՝ գլոբալ քաղաքակրթության 

ենթատեքստում գործառնվող ռացիոնալը «վազող արդիականացնող» 

երկրներում չի գործում որպես ավանդական արժեք£ Պարբերաբար 

կերպափոխման ենթարկվող քաղաքացիներն օտարվում են սոցիալական 

և քաղաքական իրականությունից, մարգինալացվում են, և տեղի է 

ունենում «փախուստ ազատությունից» (Է. Ֆրոմ)£ 

Այս ամենի կանխման նպատակով 1990-ական  թվականներից 

սկսած գլոբալ քաղաքակրթության ենթատեքստում արդիականացման 

խնդիրները  հստակեցնելու նպատակով էլ զարգացած երկրների հետ 

անցումային երկրների  քաղաքական համակարգերի ներդաշնակության 

(նաև աններդաշնակության) խնդիրներն սկսեցին դիտարկվել 

ժողովրդավարական անցման տեսանկյունից£ Ըստ այդմ էլ առաջարկվեց 

և գործառնության մեջ դրվեց երկու չափանիշ. 

 Ժողովրդավարական ճանապարհով քաղաքականապես մրցունակ 

կառավարող ընտրախավի հավաքագրում, 
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 բնակչության լայն զանգվածների քաղաքական  համագործակ-

ցություն կառավարող ընտրախավի հետ և մասնակցություն՝ 

քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացին£ 

Այս չափանիշների կիրառման համար հիմք ընդունվեց Ռ.Դալի 

մշակված «իդեալական մոդելը», որը կոչվեց պոլիարխիա, այսինքն` 

այնպիսի քաղաքական համակարգ, որտեղ փոքրամասնության 

իշխանությունը վերահսկվում է մեծամասնության կողմից (15, 358-359)£ 

«Արդիականացման սինդրոմը» հակասական ներգործություն է 

թողնում դիֆերենցված գործընթացի (քաղաքական համակարգի 

կառուցվածքային բազմազանության), հավասարության պահանջների 

(քաղաքական մասնակցության, պաշարների հավասար բաշխման) և 

քաղաքական համակարգի ինտեգրման ունակության (քաղաքական և 

վարչական որոշումների արդյունավետության) վրա£ 

Դեպի բաց հասարակություն անցման տարբեր փուլերում կարող է 

անհամատեղելիություն առաջանալ արդիականացման սինդրոմի 

չափումների և առկա արժեքային համակարգի միջև£ Այդ պատճառով էլ 

քաղաքական արդիականացման գործընթացը  բազմաշերտ է, և կարելի է 

ասել նաև՝ անկանխատեսելի, իսկ քաղաքական համակարգը ինստիտու-

ցիոնալ դիզայնի օգնությամբ պետք է ոչ միայն դիմակայի, այլև կանխի 

սոցիալական բևեռվածության պատճառով առաջացած ճգնաժամերի 

տանող բախումնայնության աճը£ Մինչդեռ անցումային 

հասարակության մեջ, փաստորեն, գոյություն չունեն բախումների 

խաղաղ կարգավորման ինստիտուցիոնալացված մեխանիզմներ£ Ինչու՞, 

որովհետև կառավարող ընտրախավը, առաջնորդելով իր շահերով, չի 

նպաստում հասարակական դաշինքի կայացմանը, իսկ քաղաքացիական 

գիտակցությունը չափից ավելի է քաղաքականացված£ Այդ պատճառով 

էլ, ինչպես լատինաամերիկյան և աֆրիկյան երկրների քաղաքական 

զարգացման փորձն է հավաստում, բախումների լուծման ժամանակ 

աճում է ռազմական ուժ գործադրելու վտանգը£ Քանի որ ՀՀ 
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քաղաքականացված իրականությունը սոցիալական բևեռացման 

պատճառով մարգինալացված է, ուստի ներքին բախումը գրեթե 

բացառված է£ Որոշիչ նշանակություն ունի նաև հայ հանրույթի 

արժեքային համակարգի հասարակության կառավարման ավանդույթը՝ 

համակեցության նորմերի և հասարակության բնականոն կարգի 

պահպանման միջոցով դիմակայել անարդյունավետ կառավարմանը£ 

Քաղաքական զարգացմամբ պայմանավորված ճգնաժամերը 

անկանխատեսելի են դարձնում այդ գործընթացի ժամանակ 

իրականացվող բարեփոխումների ելքը£ Աֆրիկյան, լատինաամերիկյան, 

ինչպես նաև ԱՊՀ (նաև ՀՀ) երկրների փորձը վկայում է՝ 

 եթե բարեփոխումների իրականացման տրամաբանությունը հետևո-

ղական լինի, ապա նրանցով պայմանավորված ճգնաժամերի խորու-

թյունը կարող է նկատելիորեն նվազել, 

 եթե իրականացվող բարեփոխումների արարիչ լինեն, ապա չի 

խաթարվի հետադարձ կապի մշտական գործառնությունը£  

Միայն այս երկու «եթե»-ները նկատի առնելով հնարավորություն 

կունենանք հաղթահարել քաղաքական խնդիրների և բնակչության 

տարբեր խմբերի իրավիճակով պայմանավորված ընթացիկ շահերի միջև 

եղած խզումը£ Արդյունքում՝ ՀՀ-ում արդիականացվող ընտրախավի 

կողմից իրականացվող բարեփոխումները կամփոփեն ոչ թե խմբային, այլ 

համազգային շահեր՝ սոցիալական բևեռվածության հաղթահարում, 

հանդուրժողականություն և արժեքային համակարգի քաղաքական 

էության արդիականացում£ Միայն այսպես հայ մարդը կկարողանա 

ինտեգրվել գլոբալ քաղաքականությանը£ Իհարկե, որոշիչ է նաև կառա-

վարող ընտրախավի պրոֆեսիոնալիզմի և ինքնության մակարդակը£ 

Կառավարող ընտրախավի պրոֆեսիոնալիզմը արդյունավետ է, եթե 

կառավարման բոլոր ոլորտներում ուղղորդվում են պոլիարխիայի 

սկզբունքներով£ Պետք է հաշվի առնել, որ անցումային հասարակու-

թյուններում բյուրոկրատիայի մասնակցությունը քաղաքական 
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իշխանության իրականացմանը ավելի զգալի է, քան քաղաքական 

խմբերի և ինստիտուտների (կուսակցություններ, օրենսդիր մարմին, 

շահային խմբեր) ազդեցությունը, որոնք թույլ են և փոխհամաձայնեցված 

չեն գործում£ Այդ պատճառով ենթադրվում է, որ քաղաքական 

համակարգի ժողովրդավարացումը պետք է ուղեկցվի բյուրոկրատիայի 

քաղաքական չեզոքությամբ£ Քաղաքական արդիականացման համար 

արդյունավետություն ապահովող այս սկզբունքի իրականացումը 

ենթադրում է. 

 վարչական ապարատի արդյունավետության բարձրացում. 

 կառավարման ապարատի իրավունքներն ու պարտականություն-

ները կարգավորող կանոնների և ընթացակարգի մանրամասն 

մշակված համակարգ. 

 ինքնակառավարման ինստիտուտների գործունեության 

ապահովում՝ տարածաշրջանների, սոցիալական հանրույթների և 

կոլեկտիվների մակարդակով. 

Քաղաքական արդիականացման առաջին և երկրորդ փուլերի փորձը 

վկայում է, որ բյուրոկրատիայի «ազատագրումը» քաղաքական 

վերահսկողությունից համակարգը ձերբազատում է անհարկի 

բախումներից՝ այն դարձնելով ճկուն ու կայուն£ Այստեղ տեղին է 

համեմատությունը Սև Թագուհու (1) կերպարի հետ, որն իր հարահոս 

կերպափոխությամբ ի վերջո դառնում է սիրելի փիսիկ (սև արկղ) և իր 

երևացող «փափկությամբ» թույլ է տալիս շրջապատին առնչվել իր հետ: 

Սակայն նկատի պետք է ունենալ, որ անցումային 

հասարակություններում քաղաքականացված բյուրոկրատիան 

հիմնականում շահագրգռված չէ արդյունավետ որոշումներ կայացնելու 

մեջ£ Նրանք գործում են անցումային հասարակությունների քաղաքական 

գործընթացներին բնորոշ հատվածայնության և քաոսայնության պայ-

մաններում, խմբիշխան (օլիգարխիկ) անարդյունավետ կառավարման 

կանոններով£ Արդիականացվող հասարակության պայմաններում 
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բախումնայնության աճի պատճառների բազմազանությունը 

պայմանավորված է երկու խումբ գործոններով. 

 հիմնական սոցիալական խմբերի, շահերի և քաղաքական մշակույթի 

բնույթի հարաբերակցությամբ, որի վկայությունն է քաղաքական 

մշակույթի ճգնաժամը (նույնության և լեգիտիմության ճգնաժամեր), 

 քաղաքական հարաբերությունների ինստիտուցիոնալացման 

մակարդակով և քաղաքական ղեկավարների որպիսությամբ, որի 

արտահայտությունն է քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը 

(ներթափանցման և բաշխման ճգնաժամեր)£ 

Վերոհիշյալ ճգնաժամերը՝ ժողովրդավարական անցումով 

պայմանավորված, թույլ զարգացած համագործակցման մշակույթի և 

պետական որոշումների ընդունման գործընթացում հասարակության 

պահանջների անտեսման արդյունք են£ 

Հանրագումարելով նշենք, որ «վազող արդիականացման» 

երկրներում քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման 

համար ընդհանուր են քաղաքական մշակույթի չորս հիմնախնդիրները. 

 քաղաքական մշակույթի համապարփակ բնույթի ընդունումը և 

քաղաքական գործունեության սահմանների ու հնարավորու-

թյունների մշակումը, 

 ավանդույթների նկատմամբ վերաբերմունքի հստակեցումը, քանի 

որ քաղաքական համակարգը, բացառելով իր անցյալը, չի կարող 

արդյունավետ կերպով ժողովրդավարանալ, 

 գեղեցիկ խոսքերին և գաղափարական արժեքներին չափազանց 

ուշադրություն հատկացնելու և պրագմատիկ առաջարկությունները 

թերագնահատելու միտում, 

 քաղաքական համակարգում գոյություն ունեցող դերերը արդյունա-

վետ օգտագործելու հարցում անվստահության հաղթահարում£ 

Նույնության և լեգիտիմության խնդիրները սերտորեն փոխկապակց-

ված են, որովհետև հիմնական չափումներում նրանք պայմանավորված 
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են քաղաքական սոցիալիզացիայով£ Վերջինս ապահովում  է 

նույնության զգացում և տվյալ համակարգի համար իշխանության 

լեգիտիմության պատկերացում£ 

Միևնույն ժամանակ չի կարելի անտեսել այն հանգամանքը, որ 

սոցիալական հիշողությունը ներառում է մշակութային նորմեր, որոնք 

քաղաքական զարգացման գործընթացում կարող են դրսևորվել և° 

կոլեկտիվ գիտակցականի, և° կոլեկտիվ անգիտակցականի տեսքով£ 

Անհատները, անհատականացման աստիճանը, սոցիալական 

կապերի կառուցվածքը և մարդու ձևավորումը կրում են դարերով 

առաջացած լեզվամտածողության, մշակույթի, սովորույթների մեջ 

արժեքավորված նորմերի ու կանոնների կնիքը£ Այսպես օրինակ, այսօր 

շատ են խոսում հայ մշակութային հողի վրա ազատական արժեքներ 

ներդնելու դժվարության մասին£ Հայ մշակույթն իր տեսակի պահպանու-

թյան և պետականություն ունենալու իդեալի հիմքի վրա դարերի 

ընթացքում ձևավորել է հայերի հասարակական միության գաղափարը, 

ընդվզելով օտար արժեքների, կենսաոճի և մտածելակերպի ներմուծման 

դեմ£ Սակայն միևնույն ժամանակ օտար հպատակեցումները հայ 

մարդուն պարտադրել են սովորել երկխոսություն վարել, 

համակեցության կանոնները պահպանելով՝ ընդունել մտածելակերպի 

բազմազանության անհրաժեշտությունը£ Հետևաբար՝ արևմտյան 

ազատական արժեքների  ներդրումը կարող է և պետք է որ արդյունավետ 

լինի, եթե այն մարմնավորող գործընթացը նպաստավոր պայմաններ 

ստեղծի հայ տեսակի արժանապատիվ կենսագործունեության և 

բնականոն արդիականացման համար£ 

Քաղաքական գլոբալացման այսօրվա պայմաններում ՀՀ-ի համար 

անհրաժեշտ է ազգային արժեքների բնականոն արդիականացմամբ 

մասնակցել գլոբալացման գործընթացներին£ Ակնհայտ է՝ ժամանակի 

մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար անհրաժեշտ է 

ինքնակազմակերպվել, ինքնահաստատվել ու ինքնաիրացնել հայ    «Ես»-
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ը, քանի որ միայն այսպես է հնարավոր գլոբալ քաղաքակրթության մեջ 

պահպանել հայերիս ուրույն տեղը, դերը և տեսակը. լինել ամբողջի մասը՝ 

ազգային ինքնությամբ£ 
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ՄԱՍ I  

ԳԼՈԲԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Գլոբալ քաղաքակրթության արժեքային համակարգի էությունը 

որոշելու համար անհրաժեշտ է կարևորել արևմտյան և արևելյան ծագում 

ունեցող քաղաքակրթությունների համակարգային ուսումնասիրումը£ 

Մարդկության բնապատմական էվոլյուցիայի ընթացքում Արևմուտ-

քում ձևավորվել է յուրահատուկ քաղաքակրթություն, որն ունի սոցիալա-

կան դինամիկայի և գիտատեխնիկական զարգացման բարձր 

մակարդակ£ Քաղաքականության տեսության մեջ այս 

քաղաքակրթությունն անվանում են տեխնոգեն£ Իսկ մեր կարծիքով, 

նկատի ունենալով Արևմուտքի զարգացած երկրների կարգավիճակային 

առանձնահատկությունները, կարելի է այն անվանել 

«անհատապաշտական-տեխնոգեն»£ Արևմտյան տեխնոգեն 

քաղաքակրթությունն սկսել է զարգանալ XVII-XVIIIդդ.՝ բուրժուական 

«մեծ կերպափոխությունների» (1, 244-245) և առաջին արդյունաբերական 

հեղափոխության նախապատրաստման դարաշրջանում£ Սակայն 

ինչպես Մ.Վեբերն է նշել, նրա արմատների և նախապայմանների 

ակունքը անտիկ աշխարհն է£ Այդ քաղաքակրթության 

ծագումնաբանությունը բնութագրող գծերն են՝ 

1. անտիկ՝ պոլիսային ժողովրդավարության և հռոմեական իրավունքի 

նորմերի կիրառումը. 

2. տեխնիկական նվաճումների փորձարարական գիտության 

զարգացման միջոցով մարդու կողմից բնության նվաճումը. 

3. քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը, որի հիմքը մի 

կողմից հարաբերությունների (հատկապես՝ տնտեսական) 

ռացիոնալացումն է, մյուս կողմից՝ ժողովրդավարացումը. 
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4. ընտանեկան էթիկայի հաստատումը՝ իր աշխարհաճանաչողական 

եսակենտրոն պատկերացումներով և իր բարոյախոսական 

իրատեսությամբ£ 

«Անհատապաշտ-տեխնոգեն» քաղաքակրթության զարգացմամբ էլ 

պայմանավորված է այն արհեստական միջավայրի ստեղծումը, ուր տեղի 

է ունենում մարդու բազմաբնույթ (հաճախ չհիմնավորված) պահանջ-

մունքների բավարարումը£ Այս գործընթացը միաժամանակ ուղեկցվում է 

սոցիալ¬քաղաքական կապերի դինամիկ փոփոխմամբ, ընդհանուր 

(հատկապես՝ քաղաքական) մշակույթի արագ ձևավորմամբ£ Վերոհիշյալ 

հանգամանքները սերնդափոխության ընթացքում (երբեմն մեկ¬երկու) 

արմատապես փոխում են արժեքային համակարգի բովանդակությունը£ 

Արդյունքում առաջանում է սոցիալ¬քաղաքական տիպի «ինքնորոշված 

անհատ» որը ռացիոնալացնում է իրականությունը՝ թելադրված իր 

բազմաբնույթ պահանջմունքների բավարարման նպատակամետ 

ուղղվածությամբ£ 

Ի հակադրություն արևմտյանի՝ արևելյան կամ ավանդական (երբեմն 

նաև «տիեզերական») քաղաքակրթությունը բնութագրող առանձնահատ-

կություններն են՝ կեցության ընդգծված պայմանավորվածությունը 

բնությունից և կայուն կապը սոցիալական խմբից£ Մարդու կենսաչա-

փումները, արժեքային կողմնորոշիչները և գործունեության դրդապատ-

ճառները որոշակիորեն կրում են խմբային նորմերի ազդեցության 

դրոշմը£ 

Սակայն «Տեխնոգեն»-«Ավանդական» սկզբունքով այդ քաղաքա-

կրթությունների հակադրումը միակողմանի է՝ սխեմատիկ, քանզի յուրա-

քանչյուր հասարակություն իր սոցիալական և քաղաքական զարգացման 

գործընթացում կարող է տեխնո (գյուտարարության) ունակություն 

հանդես բերել£ Այս առումով ուշագրավ են Արևելքի մի շարք երկրների 

տեխնոլոգիական ձեռքբերումները, որոնք հաջողությամբ յուրացնելով 

մարդկային մտքի կարևորագույն գիտական նվաճումները, ձևավորել են 
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ոչ միայն գերզարգացած արտադրություն և շուկայական էկոնոմիկա, այլև 

հաստատել են կառավարման ժողովրդավարական ինստիտուտներ£ Այս 

ամենն էլ հենց հնարավորություն է տալիս ակնկալել քաղաքակրթական 

ամբողջություն և գլոբալ քաղաքակրթության կայուն զարգացում£ 

Քաղաքակրթական ամբողջության հիմքը անհրաժեշտ է դիտարկել 

հասարակական իրականության տարաբնույթ «Ես»¬երի չափոլորտում, 

նրանց աշխարհաճանաչողության և աշխարհընկալման սկզբունքներում£ 

Կյանքն իմաստավորող արժեքների համակարգը ձևավորում է 

քաղաքակրթության ամբողջական «ոգին», իսկ նրա գոյաբանության 

համար անհրաժեշտ պայման հանդիսացող առարկայական միջավայրը 

ազդում է ցանկացած հասարակության կայուն զարգացման 

առանձնահատկությունների վրա  (2, 26-28, 45-65)£ 

Այսօր մարդկության սոցիալական և քաղաքական զարգացմանն 

ուղեկցող փոփոխությունների ուսումնասիրմամբ զբաղված են մեծ թվով 

տեսաբաններ£ Ընդհանրացնելով ողջ աշխարհը «ըստ ուղղահայացի» 

բաժանող «ինդուստրիալ» (մոդեռն) և «պոստինդուստրիալ» 

(պոստմոդեռն) քաղաքակրթությունները՝ այդ տեսաբանները հատուկ 

ուշադրություն են դարձնում եսակենտրոն և համայնակենտրոն 

մարդկային որակին£  

Ինդուստրացման քաղաքակրթող գործընթացը երկչափ է (ավանդա-

պահությունից՝ անցյալից արդիականացում՝ ներկա), իսկ պոստինդուս-

տրիալիզմը դրան ավելացրել է երրորդ չափումը՝ ապագան£ Վերջինիս 

քաղաքական, սոցիալական և մշակութային հիմնավորումն էլ հենց 

եռաչափ (անցյալ¬ներկա¬ապագա) իրականության գնահատման 

ռացիոնալ հնարավորություն է ստեղծում£ Մարդկության ագրարային, 

մինչինդուստրիալ անցյալին ներհատուկ է բնության նկատմամբ 

ակնածանքը, որն էլ գերիշխում է հասարակական գիտակցության 

տարածաժամանակային չափումների և մարդու կողմից իրականությունն 

ընկալելու ստերեոտիպերի վրա£ Մինչդեռ տեխնիկական զարգացման 
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ընթացքիի կնիքը կրող ներկան (ինդուստրիալ իրականություն) 

բնորոշվում է տեխնիկական, համադրական (սինթետիկ) 

մտածողությամբ£ Այստեղ ոչ միայն բնության նկատմամբ ակնածանք 

չկա, այլև իշխում է այն համոզմունքը, որ բնությունը փոխելու 

նպատակով կարելի է խաղալ նրա տարածաժամանակային չափումների 

հետ£ Համոզվելով, թե որքան վտանգավոր են խաղերը բնության հետ, 

«ապագան» խաղերը տեղափոխում դեպի է միջանձնային հարթություն, 

որտեղ ժամանակի իրատես օգտագործումը դառնում է ազատությունը, 

արարումը և ինքնիրացումն արժևորող հիմնական պայման£ 

Պոստմոդեռնի տեսությունը, հրաժարվելով տարբեր տիպի 

հասարակություններ առճակատելուց, մշակել է նրանց 

տրանսֆորմացիայի (կերպափոխության) սկզբունքները:  

Ժողովրդավարական անցումն էլ իր համադրական բնույթով, 

ոոշակի միտում ունի «մոլորակային քաղաքականության» (3, 8-9,17) 

գաղափարի և° մշակման, և° իրականացման, և°  նպատակամետ 

հաստատման ու ձևավորման համար£ Ակնհայտ է, որ XX դարի վերջին 

երկու տասնամյակներ տեղի ունեցած ժողովրդավարական 

կերպափոխությունները մարդկությանը՝ «աշխարհի աճող 

ամբողջականության» և «մոլորակային քաղաքակրթության» դրոշի ներքո 

տանում են դեպի հասարակական գործընթացների գլոբալացում£ 

Նմանօրինակ հակվածությունը ենթադրում է տնտեսական, 

սոցիալ¬քաղաքական, մշակութային, գիտատեխնիկական հաղոր-

դակցման ռացիոնալիզացված կապեր, որոնք ձևավորվող մոլորակային 

քաղաքակրթությանը հաղորդում են համակարգային բովանդակություն£ 

Փոխադարձ գլոբալ կապերի ռացիոնալիզացման օգնությամբ մոլորակում 

արագ տարածվում են այն քաղաքական, սոցիալական և հատկապես 

տնտեսական կենսաձևերը, որոնք օպտիմալ են՝ կարճ ժամանակում 

գերագույն շահույթ ստանալու համար£ Այսպիսով՝ կենսաձևերի, 

սոցիալ¬քաղաքական և մշակութային կողմնորոշումների, ինչպես նաև 



24 

նյութական և հոգևոր սպառման, արարման գործընթացները հագեցվում 

են արժեքների, պահանջարկների, ազատ ժամանակի նպատակամետ 

կառավարելիությամբ£ Վերհոիշյալ հակվածությունը չպետք է 

մեխանիկորեն համահարթեցնի լոկալ քաղաքակրթությունները, 

որովհետև՝ առաջին. ցանկացած հասարակություն համամարդկայինի 

շտեմարանից պետք է հնարավորություն ունենա ազատ վերցնել այն 

արժեքը, որի պահանջը և յուրացման հնարավորությունն ինքն ունի, 

երկրորդ. գլոբալացման պարտադրած գործընթացը մշակութային, 

դավանաբանական առանձնահատկություններ ունեցող հանրույթների 

գիտակցության մեջ առաջ է բերում սեփական «Ես»¬ի տեսակը 

նույնացումից պահպանելու ձգտում, երրորդ. մի շարք հասարակու-

թյուններ, գտնվելով ավանդական կամ վաղ ինդուստրիալ քաղա-

քակրթական զարգացման փուլում, թույլ են ներգրավվում գլոբալ կապի 

տեղեկատվական համակարգում և դառնում են էժան աշխատուժի ու 

հումքի աղբյուր£  

Հանրագումարենք. փաստորեն գլոբալ քաղաքակրթությունը 

ներքուստ պարբերակված է և հոգնական (պլյուրալիստական) բնույթ 

ունի, ուստի և° սոցիալական, քաղաքական, և° տնտեսական կենսաձևերի, 

մշակութային «սպառման» ենթամշակույթների հոմոգենացումը 

(համածին) պետք է ներդաշնակվի բազմազգ մշակույթների և 

քաղաքակրթությունների հետ£ Մինչդեռ մոլորակային 

քաղաքակրթության ձևավորման համար ծավալված գործընթացի փորձը 

վկայում է, որ տեղի է ունենում լոկալ քաղաքակրթությունների 

մեխանիկական ձուլում£ Նրանք արդիականանում են «վազելով»՝ 

արտացոլված արդիականացում£ Վազքի ընթացքում կորցնելով իրենց 

«Ես»¬ը, նրանք կապկում են այս աշխարհի հզորների զարգացած 

քաղաքակրթությունները՝ ձեռք բերելով նոր՝ մարգինալ «Ես» (4, 8)£ Այս 

ամենի ակնառու օրինակն է արևմտյան քաղաքակրթության կողմից 

մշակած տեխնոլոգիաների, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային 
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ձևերի տեղեկատվական յուրացումը Արևելքի, Հարավի, Հյուսիսի կողմից£ 

Միաժամանակ անժխտելի է նաև արևելյան հասարակությունների աճող 

ազդեցությունը Արևմուտքի վրա£ Խոսքը վերաբերում է տնտեսական 

գործունեության այն ձևերի ակնհայտ գերազանցությանը, որն արդյունք է 

Ճապոնիայի, հարավ¬արևելյան Ասիայի, Հեռավոր Արևելքի երկրների 

սոցիալ-մշակութային ավանդույթների և արևմտյան տեխնոլոգիաների 

միության: Մտորումների տեղիք է տալիս նաև այն փաստը, որ 

Չինաստանը XX դարի 90-ականների սկզբին համախառն արտադրանքի 

չափով աշխարհում գրավել է երրորդ տեղը£ Այս ամենը վկայում է, որ 

ճիշտ կլինի ձևավորվող մոլորակային քաղաքակրթության կենտրոնը 

դիտարկելիս չբացառել Խաղաղ օվկիանոսի ավազանը, ընդհանրապես, 

երիտասարդ ժողովրդավարական երկրներին, որտեղ ապրում է 

մարդկության կեսից ավելին: Վերջիններս փորձում են արդիականանալ 

նպատակամետ «քայլելով»՝ հստակ ուշադրություն դարձնելով իրենց 

Տեսակի բնականոն հարատևման վրա£ Ակնհայտ է, որ «դեռ լիարժեք չի 

գնահատված այն դերը, որն ունի և կունենա Արևմուտքի՝ «սպառող 

հասարակությունը» հոգևոր ճգնաժամից դուրս բերելու և «ոչ նյութական 

արժեքների» նոր համակարգ կայացնելու գործում հնդկական և մյուս 

արևելյան քաղաքակրթությունների ձեռք բերած մշակութային և 

բարոյագիտական փորձը£ Այսպիսով, ոչ միայն արևմտյան արժեքներն են 

ազդում Արևելքի և Հարավի վրա, այլև արևմտյան քաղաքակրթությունն 

ինքն է ձևավորում իրեն՝ այլ հասարակությունների հետ տարբեր 

տեսանկյուններով առնչվելով, իսկ փոխանակման (կասեի 

ներթափանցման) գործընթացն ապահովում է սկզբունքորեն նոր 

որակներ և զարգացման միտումներ» (5, 53-54)£ 

Քաղաքականության տեսության մեջ գերիշխող այն տեսակետը, 

համաձայն որի ձևավորվող մոլորակային քաղաքակրթությունը պետք է 

հիմնվի եվրոամերիկյան մոդելի «տարածման» վրա, մեր կարծիքով 

միակողմանի է և փակուղային£ Ասվածը հիմնավորվում է հետևյալով. 
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նախ՝ անտեսվում է այլ քաղաքակրթությունների ներուժը, կանխագու-

շակվում է դրանց բախումը, ապա՝ այդ մոդելի տարածումը՝ վազող 

արդիականացման միջոցով, գլոբալ մասշտաբների է տանում քաղա-

քական զարգացման առկա ճգնաժամը£ Անհատապաշտ¬տեխնոգեն 

հասարակություններում քաղաքակրթական ճգնաժամը XX դարի վերջին 

ակնհայտ էր այն աստիճան, որ այժմ արդեն կարելի է խոսել նրա 

համակարգային բնույթի մասին£ Առկա ճգնաժամն ընդգրկել է մի կողմից 

մարդկության հետագա առաջընթացի օբյեկտիվ շահերը, իսկ մյուս 

կողմից՝ կենսագործունեության կազմակերպման անհատապաշտ-

տեխնոգեն ձևերը, նրանցով «զարգացող» հասարակությունների 

ինստիտուտները, նորմերն ու արժեքները£ Միաժամանակ գործ ունենք 

ինդուստրիալիզացիայի արդյունք «աճի բևեռների» և ազատական 

եսակենտրոնության սկզբունքների ճգնաժամի հետ, որն ընդգրկել է 

քաղաքական և մշակութային ոլորտից մինչև բնօգտագործում£ Մեր 

կարծիքով ԳՏՀ¬ի վրա հիմնված եվրոամերիկյան քաղաքակրթական 

մոդելը հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ համընդհանուր աղետից 

խուսափելու համար անհրաժեշտ է փոխել նրա զարգացման ներկա 

տրամաբանությունը£ Ակնհայտ է, որ գլոբալ քաղաքակրթության կայուն 

զարգացման համար երկրորդական չեն նաև զարգացող և զարգացած 

երկրների միջև գոյություն ունեցող ատոմային, ջերմամիջուկային 

պատերազմի սպառնալիքի, բնապահպան աղետի աճող վտանգի, 

խախտված ժողովրդագրական հավասարակշռության հիմնահարցերը£ 

Այս ամենի խորքային պատճառը ոչ թե որակական, այլ քանակական 

միտվածություն ունեցող կայուն զարգացման ազատական մոդելի 

տրամաբանությունն է£ 

Արդյունքում՝ բնությունից ինքնօտարված, սոցիալական առումով 

ինքնորոշված մարդու կամքը դատապարտված է ինքնաքայքայման և 

ինքնակործանման, քանի որ նա հակված է խրախճանքի շուկայից շատ 
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արագ վերցնելու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է հաճույքի, 

ապահովության, անպատասխանատու ձևով ապրելու համար£ 

Մինչ այժմ անվերապահորեն փառաբանված, մարդկությանը 

գերագույն երջանկություն ապահովող XX դարը, ըստ էության 

չարդարացրեց այն ակնկալիքները համաձայն որոնց, մարդկային 

երջանկությունը, ազատությունը, անվտանգությունը, հանդուրժողա-

կանությունը, մարդասիրությունը, կյանքի որակն ու մակարդակը պիտի 

աճեն գիտատեխնիկական նվաճումներին համընթաց£ Այսօր մարդն 

առավել խորությամբ պետք է գիտակցի, որ. 

 պահանջմունքների անսահմանափակ բավարարումը չի նպաստում 

բարօրությանը և ամենևին էլ դեպի երջանկություն տանող միակ 

ճանապարհը չէ, 

 ինքնորոշված մարդ լինելու երազանքը հօդս է ցնդում, երբ 

քաղաքացին գիտակցում է, որ դարձել է բյուրոկրատական մեքենայի 

պտուտակը, իսկ իր մտքերը, զգացումնքները և ճաշակը մեքենա-

յությունների (մանիպուլյացիայի) առարկա են դարձել կառավա-

րության, վերազգային արդյունաբերական մենաշնորհատերերի և 

նրանց հսկողության տակ գտնվող ԶԼՄ¬ների համար, 

 տնտեսական առաջընթացը հատուկ է միայն հարուստ 

հասարակություններին (բնականոն արդիականացում), հարուստ և 

աղքատ (վազող արդիականացում) հասարակությունների միջև 

անդունդն է°լ ավելի է խորացել, 

 գիտատեխնիկական հեղափոխության ռազմականացումը, ատո-

մային, ջերմամիջուկային պատերազմի վտանգը, բնական և 

մարդկային պաշարների անարդյունավետ օգտագործումը կարող է 

ոչնչացնել ողջ քաղաքակրթությունը և, բացառված չէ, որ 

ընդհանրապես կյանքը Երկիր մոլորակի վրա£ 

Քաղաքակրթության ճգնաժամը մոլորակային բնույթ ունի, քանի որ. 
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1. նոր համաշխարհային պատերազմի սանձազերծումը, 

բնապահպան աղետները կարող են կործանարար լինել ոչ թե միայն 

մեկ պետության, այլ Երկիր մոլորակի համար, 

2. հատուկ պայմաններ պետք է ստեղծել ոչ թե որևէ 

քաղաքակրթության, այլ ընդհանրապես մարդկային ցեղի 

գոյաբանության համար, քանի որ ճգնաժամն ուղեկցվում է 

աղքատության, հիվանդությունների, անգրագիտության, թմրամո-

լության, տարաբնույթ հանցագործությունների աճով... 

3. այս ամենը հանգեցրել է «զանգվածային մշակույթի» 

ստեղծման, որը մարդուն ուղեկցում է դեպի յուրօրինակ հայելային 

աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ ճշմարտանման է, սակայն իրականում՝ 

անբնական, աղմկալից, օտար և անդրաշխարհային. «ինքնորոշված 

մարդը» օտարված է և° իր «Ես»¬ից, և° սոցիալական 

իրականությունից£ Օտարված մարդը, փակվելով իր 

պահանջմունքների դղյակում, հաճույք է ստանում իր անհեթեթ 

(աբսուրդ) ազատությունից... 

Պարզ է, որ գլոբալ քաղաքակրթության կայուն զարգացման 

խնդիրներն անհնար է լուծել առանց մարդկային գործոնի 

բազմակողմանի ընկալման, առանց արարիչ գործունեությունն առաջին 

պլան մղելու, առանց իրական մարդասիրության, բարոյականության, 

ցանկացած գոյի՝ տեսակի պահպանության և անվտանգության£ 

Պոստմոդերնիզմի որոշ տեսաբաններ (6, 5-6) այն կարծիքին են, որ 

քաղաքակրթության ժամանակակից փուլի ճգնաժամային երևույթները 

մեքենայորեն կվերանան, երբ մարդկությունը մուտք գործի 

տեղեկատվական դարաշրջան£ 

Մեր կարծիքով քաղաքական առումով պոստմոդերնիզմը, ըստ 

էության, քիչ է տարբերվում մոդերնիզմի մարգինալացնող 

հատկությունից£ Սակայն պոստմոդերնիզմը մոլորակային 

տեղեկատվական հասարակության լինելիության գործընթացում, 
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հրաժարվելով կառավարման «փորձի և սխալի» հարացույցից 

(պարադիգմայից), հենվում է «գիտավերլուծական» հարացույցի վրա£ 

(Տե°ս Նկ. 1.): 

Միաժամանակ անհրաժեշտ է սկզբունքային տարբերակում՝ 

պոստմոդերնը չի ենթադրում «աճի բևեռների» վերացում, ընդհակառակը, 

ինչպես նշում է Դ.Բելլը «նրանց վերակառուցման, սոցիալական 

միօրինակության, բնապահպանական ճգնաժամի բացասման 

ճանապարհով մշակվում են բարձր արտադրողականությամբ նոր 

տեխնոլոգիաներ» (7, 66-67), որոնք էլ, մեր կարծիքով, մարդկային 

պաշարների առավել իրատեսական օգտագործմամբ ենթադրում են 

գիտավերլուծական կառավարում£ Ընդ որում, ներդրվող 

տեխնոլոգիաների առաջատարության վկայությունը ոչ միայն 

տնտեսական և բնապահպանական չափանիշները պետք է լինեն, այլ 

նաև այն, թե որքանով են դրանք նպաստում անհատի ազատ 

ինքնադրսևորմանը£ Ակնհայտ է, որ զարգացած երկրներում 

տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացն ուղեկցվում է 

արևմտականացմամբ, մարդու իրավունքների և ազատությունների 

խախտման քաղաքականության «արտահանմամբ»£ Այսպես, զարգացող 

պետությունների «տեղեկատվական քարտարանը» յուրաքանչյուր 

քաղաքացու լայն հնարավորություն է ընձեռում խախտել (շրջանցել) 

հասարակության ժողովրդավարացման հիմնարար սկզբունքները: Բացի 

դրանից շարքային քաղաքացիները համապատասխան 

ծառայությունների կողմից ստանում են կցկտուր մշակված կամ 

կանխակալ ընտրված վարքաբանական տեղեկատվություն£ 

Իրական չէ նաև այդ երկրներում ազատորեն տեղեկատվություն 

ձեռք բերելու սկզբունքի իրականացման հնարավորությունը£ Հենց այս 

նկատառումներով էլ Մ.Կաստելսը կարևորում է «տեղեկատվական 

հասարակություն» (informational society) և «տեղեկատվության հասարա-

կություն» (information society) հասկացությունների տարբերակումը՝ 
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զուգահեռ անցկացնելով վերջիններիս և «արդյունաբերություն» - 

«արդյունաբերական» հասկացությունների տարբերակման հետ (8, 98): 

Ամեն հասարակություն չէ, որ, ունենալով արդյունաբերություն, կարող է 

արդյունաբերական համարվել: Այդպիսին կարող են համարվել միայն 

այն հասարակությունները, որոնց տեխնոլոգիական կառուցվածքը և 

կառավարման համակարգը հնարավորություն են տալիս բոլոր 

ոլորտներում օգտագործել տեխնոլոգիական հզորությունները: Նույն 

տրամաբանությամբ էլ ամեն հասարակություն չէ, որ կարող է համարվել 

տեղեկատվական, այլապես բոլոր հասարակությունները կլինեն 

տեղեկատվական: Այդպիսիք են միայն նրանք, որտեղ տեղեկատվության 

կազմակերպման այդ յուրահատուկ ձևը՝ «ցանցային 

տրամաբանությունը» իր ազդեցությունն է թողնում բոլոր այլ ոլորտների 

վրա: 

Ժողովրդավարական անցման գործընթացներում գտնվող 

բազմաթիվ պետություններ դեռ չեն ընդունել տեղեկատվության 

ազատության մասին օրենք£ Տեղեկատվական տեխնոլոգիայի 

ներթափանցումը պետական կառավարման և իշխանական 

հարաբերությունների կարևորագույն ոլորտները փոխում է նաև 

գիտելիքի (գիտության) տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական 

արժևորումը£ Վերջինս դառնում է հասարակական առաջընթացի 

հիմնական ուժ ոչ միայն առանձին Ազգ-Պետությունների, այլև 

համաշխարհային հանրության համար£ Այստեղից էլ, հենվելով 

գիտավերլուծական կառավարման հարացույցի վրա, հանրագումարելով 

հայ արժեքային համակարգի քաղաքական էությունը, անհրաժեշտ է 

նորովի դիտարկել Մ.Մաշտոցի, Մ.Խորենացու մշակած «Հոգևոր 

Հայաստանի» գաղափարախոսությունը՝ որպես գլոբալ 

քաղաքակրթությանը ինտեգրվելու հիմնական պայման£ 

Ըստ «նոր ժամանակների» տեսաբանների՝ տեղեկատվական 

հասարակության հիմքում պետք է լինի քաղաքացու պատասխա-
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նատվության սկզբունքը, որը ենթադրում է ներկայի ուրույն իմաս-

տավորում, անհատի պատասխանատվություն իր արարքների համար և 

«յուրաքանչյուրն իր համար» սկզբունքի մերժում£ 

Այս բարոյական սկզբունքները կոչված են բարձրացնելու ցանկացած 

երկրի քաղաքացու սեփական պատասխանատվությունը, որը ենթադրում 

է կայուն զարգացման գլոբալ քաղաքակրթության հիմնահարցի 

ընկալման հետագա մակարդակը՝ շրջակա միջավայրի պահպանության 

չափումներ, ատոմային, ջերմամիջուկային պատերազմի կանխում, 

աղքատության վերացում... Ձևավորվող տեղեկատվական 

հասարակություններում առաջին հերթին խրախուսվում է անհատի 

արարչական, ինտելեկտուալ, բարոյական ինքնաիրացման, ինքնակա-

ռավարման ունակությունները£ Այս ամենը՝ տեսականորեն, իսկ իրա-

կանում քաղաքակրթության ճգնաժամի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ 

«վազող արդիականացման» գործընթացի մեջ գտնվող մարդը, 

հաստատվող տեղեկատվական հասարակության մեջ, իր աշխարհըն-

կալումը վերակառուցելով, կորցնում է իր Տեսակին հատուկ սոցիալական 

կողմնորոշիչների սեփական համակարգը£ Սոցիալական կտրուկ 

փոփոխությունների աճող ընթացքը, զրկելով մարդուն իր նախկին 

խմբային կապերի կայունությունից (միանշանակությունից), անտեսում է 

նրա իրական սոցիալ¬խմբային նույնությունը£ Այս ամենին 

փոխարինելու են գալիս նյութական և մշակութային սպառման, 

կենսաձևերի սոցիալական տեղեկատվության ինտերնացիոնալացման 

գործընթացները£ Զարգացման այս միտումների շնորհիվ «զանգվածային 

հասարակություն» և «զանգվածային մարդ» հասկացություններում 

արտացոլված անհատը հայտնվում է մշակութային և հոգեկան 

միայնություն ապահովող դղյակում£ Չէ՞ որ «զանգվածը» և 

«զանգվածային» մշակույթը ոչ միայն անհանդուրժող են ավանդական 

խմբերի և նրանց մշակույթների նկատմամբ, այլև ունակ չեն մարդուն 
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ներշնչելու սոցիալական կողմնորոշիչների արժեքային հստակ 

համակարգ£ 

Տեխնոգեն քաղաքակրթության ճգնաժամը դրսևորվում է 

բարոյականության և բարոյախոսության արժեքային կողմնորոշիչների 

անկման մակարդակով£ Զանգվածային, սպառողական հասարակություն 

ստեղծելու այս պարագան հիմնականում հետևանք է մարդու 

առօրեական պահանջմունքների կարևորման£ Իսկ բարձրագույն, վեհ 

հոգևոր պահանջմունքների բավարարման համար մարդն ինքը պետք է 

կարևորի իր Տեսակը և ըստ այդմ էլ՝ վերաբերմունքը քաղաքակրթության 

արժեքային կողմնորոշիչներին£ 

Արևմուտքի զանգվածային տեղեկատվական հասարակություն 

կառուցելու փորձն ուսումնասիրող տեսաբանները խոսում են 

գոյաբանական ֆրուստրացիայով պայմանավոված մոնոգեն  նյարդային 

երևույթների մասին£ Այն կործանման է տանում նյութապես 

միանգամայն ապահովված մարդկանց և առաջին հերթին՝ 

երիտասարդությանը£ 

Տեխնոգեն քաղաքակրթության մեջ գոյություն ունի աշխատանքային 

էթիկայի երկու տեսակ՝ վարքագիծ և աշխատանք£ Առաջինն ունի հստակ 

կողմնորոշվածություն՝ «շահում» ակնկալել ցանկացած ձևով, երկրորդը՝ 

ազնիվ, պատասխանատու աշխատանքի ոգի և սեփական պարտակա-

նությունների գիտակցում£ 

Դեռ Մ.Վեբերը (9, 644-706), վերլուծելով էթիկայի հիմնահարցերը, 

նշել է, որ մարդկային է երկրորդ ուղղությունը, այսինքն՝ ժամանակակից 

հասարակության պահանջներին համապատասխանող և մարդասի-

րական սկզբուներքով հիմնավորված աշխատանքային մոտիվացիայի 

նոր տիպի ձևավորում£ «Անհատական հաջողության» սկզբունքով առաջ-

նորդվող պոստմոդեռնիստական երկրները կանգնել են երկընտրանքի 

առջև. կամ չփոխել կառավարման սկզբունքները և սրել գլոբալ բնույթի 

(առաջին հերթին բնապահպանական, սոցիալական) խնդիրները, կամ էլ, 
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գիտակցաբար սահմանափակելով անհատական եկամուտները, 

նպատակամետ ներդրումներ կատարել կրթության, մասնագիտական 

ուսուցման բնագավառներ, սոցիալական զարգացման հիմնադրամներ, 

մարդկային պաշարների ակտիվ զարգացման տարբեր ծրագրեր: Այս 

ամենը կձևավորի մարդասիրական հասարակական 

հարաբերություններ՝ շեշտադրելով սոցիալական 

պաշտպանվածությունը, շրջակա միջավայրի պահպանումը£ 

Տեխնոգեն քաղաքակրթության ճգնաժամը պայմանավորված չէ 

միայն անհատապաշտական բնույթի տեխնոլոգիական, սոցիալական և 

բարոյական դետերմինիզմով, այն առկա է նաև քաղաքականի 

աշխարհում£ Այստեղ մենք գործ ունենք և ականատես ենք քաղաքական 

համակարգերի ճգնաժամի հետ, ուր քաղաքական կազմակերպու-

թյունները, կողմնորոշված լինելով դեպի մարգինալ ընտրազանգվածը, 

չեն առաջնորդվում ժողովրդի իրական կամքով և բնակչության տարբեր 

շերտերի շահերի պաշտպանությամբ£ Այդ պատճառով պատահական չէ, 

որ զարգացող երկրներում նոր սոցիալ¬քաղաքական այլընտրանքային 

շարժումները մերժում են արևմտյան քաղաքակրթական արժեքները£ 

Սոցիալական նոր դերակատարներն իրենց հուզող կենսական 

խնդիրները ձգտում են լուծել առանց պետության օգնության£ Օրինակ՝ 

կանանց շարժումը պաշտպանում է կանանց իրավունքները և° քաղա-

քական հնարավորությունների ընդլայնման, և° ընտանեկան հարաբե-

րությունների վերակառուցման բնագավառներում£ Բնապահպանական 

շարժումը փորձում է պաշտպանել բնությունը ոչնչացումից, ստեղծել 

հասարակական կյանքի կազմակերպման նոր սոցիալական, 

քաղաքական, մշակութային միջավայրին համապատասխանող ձևեր£ 

Հանրագումարենք. սոցիալական և քաղաքական արդիականա-

ցմանը նպաստող պայքարի նորանոր քաղաքացիական ձևեր են 

առաջացել, բայց քաղաքական զարգացման ճգնաժամերով (նույնության, 

լեգիտիմության, համագործակցման, ներթափանցման, բաշխման) 
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պայմանավորված այդ գործընթացը ծնունդ է ոչ միայն հանուն 

քաղաքական իշխանության պայքարի, այլև մի քաղաքակրթության 

կայացման, որը լինելու է պլյուրալիստական, մարդասիրական և 

ունենալու է տարբեր Տեսակի «Ես»¬երի սոցիալիզացման բարձր 

մակարդակ£ Տեխնոգեն քաղաքակրթության ճգնաժամի վերացման 

նկատառումներով անհրաժեշտ է կառավարման գիտավերլուծական 

հարացույցի միջոցով ինքնուրույն վերլուծել բնության, տեխնիկայի, 

ինչպես նաև մարդկանց միջև առկա փոխհարաբերությունների բնույթը£ 

Ակնհայտ է, որ կառավարման «փորձի և սխալի» հարացույցով 

առաջնորդվելը հղի է իրադրության բարդացմամբ£ Կառավարման նոր 

«գիտավերլուծական» հարացույցին անցնելու գործընթացում ուրույն 

կերպով պետք է արժևորվի մարդու Տեսակը, և անհատապաշտ-

տեխնոգեն, եսակենտրոն ինքնորոշված մարդուն պետք է փոխարինի 

նպատակամետ բարոյական գործունեություն ծավալող հումանիստ 

մարդը£ Փաստորեն, ապագայի մշակութային զարգացման չափանիշները 

նախագծելու համար որոշիչը «Ես»¬ի Տեսակն է, նրա ինքնությունը, 

արարելու կարողությունը£ 

Մեր նախանշած մոդելը առավել արդյունավետ կլուծի 

քաղաքակրթական ճգնաժամով պայմանավորված հիմնահարցերը, քանի 

որ այն հնարավորություն է տալիս տարաբնույթ «Ես»¬երին իրենց 

Տեսակի մեջ ինքնադրսևորվելու£ Արևմտյան քաղաքական զարգացումը, 

սակայն, հենվում է այն տեսաբանների (Ֆ.Ֆուկույամա, Ս.Հանթինգթոն) 

(10, 56) դրույթների վրա, համաձայն որի ներկա արևմտյան ազատական 

քաղաքակրթությունը հասել է իր կատարելության սահմանագծին և 

մնացյալ աշխարհը կարելի է արդիականացնել նրան հար և նման£ 

Ֆ.Ֆուկույաման նշում է, որ արևմտյան ազատական 

ժողովրդավարության վերջնական հաղթանակի հավատով տոգորված  

հարյուրամյակը, ասես, իր ավարտին մոտենալով, վերադառնում է 

սկզբնական վիճակին, որը ոչ թե «գաղափարախոսության» վերջ է կամ 
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որոշակի գաղափարների կոնվերգենցիա (զուգամերձություն), այլ 

տնտեսական և քաղաքական ազատականության լիակատար 

հաղթանակ£ Հանուն իր Տեսակի հաղթանակի՝ Արևմուտքն առաջին 

հերթին ձեռնամուխ է եղել արևմտյան ազատականության մրցակից բոլոր 

այլընտրանք գաղափարների լիարժեք կործանմանը£ Ֆ.Ֆուկույամայի 

կարծիքով աշխարհը բաժանված է երկու մասի՝ օրինակի ուժ ունեցող 

արևմտյան քաղաքակրթություն և իր սոցիալական խնդիրներով 

քաղաքակիրթ մարդկությանը հոգնեցրած, տնտեսապես «պատմական» 

(ավանդական) աստիճանում գտնվող հետամնաց մարդկություն£ 

Աշխարհի քաղաքակրթված «հետպատմական» մասը հիմնականում 

գերիշխում է, որովհետև այն աչքի է ընկնում «տեխնոլոգիական 

խնդիրների անվերջ նորացմամբ, բնապաշտպանական մտահոգությամբ 

և սպառողական ապրանքների ամենաբազմազան բավարարմամբ»£ 

Ֆ.Ֆուկույաման անհատապաշտ-տեխնոգեն դետերմինիզմի  

գաղափարախոսն է£ Գերագնահատելով արևմտյան քաղաքակրթության 

ռացիոնալ հատկանիշները՝ նա ըստ էության սահմանափակում է այլ 

քաղաքակրթությունների ռացիոնալացման հնարավորությունները, 

դրանք պայմանավորելով մարդու սպառողական տեսակով£ Բացի 

դրանից, քաղաքակրթական զարգացման նրա առաջարկած տարբերակը 

չի ենթադրում համաշխարհային գործերին մարդկության «պատմական» 

մասի իրավահավասար մասնակցություն (11, 4-8)£ Անհատապաշտ-

տեխնոգեն քաղաքակրթության միակողմանիությունը կարելի է 

հաղթարկել միայն վերլուծելով մարդու աշխատանքային և քաղաքական 

գործունեության արժեքային դաշտը՝ 

ա) բացահայտելով իր Տեսակի «Ես»-ը պահպանելու, ինչպես նաև 

մարդասիրական նպատակամետ գործունեություն վարելու հասարա-

կության ունակությունը. 

բ) նպաստելով սոցիալական նոր կապերի զարգացման 

գործընթացին. ինքնորոշված մարդը, հոգնելով իր «մենության դղյակից», 
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ձգտում է նոր կապեր ձեռք բերել՝ այնտեղ փնտրելով աջակցություն, 

միաժամանակ «ստուգելով» իր կենսական կողմնորոշիչների արժեքային 

որպիսությունը£ Սրանով պայմանավորված միաժամանակ աճում է նաև 

ընտանիքի, ազգակցական հարաբերությունների, տարբեր շահային 

խմբերի դերը. 

գ) բարձրացնելով քաղաքական նոր շարժումներին, 

կազմակերպություններին և սոցիալական խմբերին անդամակցելու 

անհրաժեշտությունը, որոնք շահերով տարբերակցված են՝ հանուն 

«Ես»¬ի հետ «Մենք» և «Նրանք» բևեռների փոխներդաշնակ 

երկխոսության£ Հարկ է նկատի ունենալ, որ գոյություն ունի 

մարդկության ստեղծած նյութական և հոգևոր արժեքների հզոր շերտեր, 

որոնք ցանկացած չափումներով արդի մոլորակային քաղաքակրթության 

հիմքն են£ Մոլորակային քաղաքակրթության ձևավորումը 

պայմանավորված է համամարդկային արժեքների ընդարձակմամբ և նրա 

դերի բարձրացմամբ, ինչպես յուրաքանչյուր լոկալ քաղաքակրթության 

մեջ, այնպես էլ համաշխարհային հանրույթում ընդհանրապես£ 

Ճշիտ է՝ վերջինիս կառուցվածքը տարբերակվում է իր Տեսակի 

պահպանման շահերով, այնուհանդերձ, այն միավորում է մարդկանց՝ 

բարոյականության, մարդասիրության սկզբունքների վրա գլոբալ 

քաղաքակրթության խնդիրների լուծման նպատակով£ 

Բոլոր պետությունների, հասարակությունների, ժողովուրդների 

համար արդի աշխարհի ամբողջությունը, գլոբալ խնդիրների ընդհան-

րությունը, առկա անհատապաշտ¬տեխնոգեն քաղաքակրթության ճգնա-

ժամային իրավիճակից ելքի որոնումը ծնել են քաղաքական, 

հասարակական համակարգերի երկխոսություն ենթադրող մշակույթի 

անհրաժեշտություն£ 

Դա մրցակցություն¬փոխհամաձայնություն ենթադրող քաղաքական 

մշակույթն է£ Գլոբալ քաղաքակրթության կայուն գոյաբանության համար 

անհրաժեշտ է հասարակական համակարգերի 
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փոխհարաբերությունների նոր մոդել, որը մերժում է պարտադրված 

«մրցակցություն¬մեխանիկական նմանօրինակում» հասկացությունները£ 

Համաշխարհային նոր կարգի չափումները և ապագա գլոբալ 

քաղաքակրթության ուրվագծերը կառուցվածքային առումով ենթադրում 

են հետևյալ սկզբունքները. 

 համաշխարհային հանրույթը՝ տարասեռ¬հասարակական, և 

միաժամանակ, գործառնապես փոխկապակցված ամբողջական 

համակարգ է£ Այն տարբեր մակարդակի և փոխդասավորության 

բազմաթիվ ենթահամակարգերի արդյունք է (լոկալ քաղաքա-

կրթություններ, պետություններ, ազգեր, միջազգային կազմակեր-

պություններ, արտազգային կորպորացիաներ և այլն), 

 ատոմային, ջերմամիջուկային զենքերը XXI դար բերած մարդ-

կությունը պետք է կարևորի ոչ թե «այս աշխարհի հզորներին», այլ 

գլոբալ քաղաքակրթության մաս կազմող բոլոր Տեսակների շահերը, 

 միջազգային համակեցության կանոնների գերակայություն 

ենթադրող նոր աշխարհակարգը, համամարդկային շահեր 

ունենալով Տեսակի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ, 

հանդես է գալիս որպես մոլորակային քաղաքակրթության 

կազմավորման կողմնորոշիչներ£ 

Անհրաժեշտ է սակայն այն իրատեսորեն զուգակցել լոկալ 

քաղաքակրթական, ազգային, սոցիալական, խմբային և անձնական 

շահերի հետ£ Տվյալ հարացույցը կնպաստի մարդասիրության 

սկզբունքներով արդիականացնելու տարաբնույթ քաղաքակրթություն-

ները և մշակելու նրա կառավարման բարոյական չափումները£ 

Մեր կողմից առաջարկված մոդելն արդյունավետ է նաև միջազգային 

հարաբերությունների արդիականացման համար: Այն ենթադրում է 

հետևյալ դրույթների անհրաժեշտությունը. 

 բազմակենտրոն և ոչ երբեք միակենտրոն աշխարհ£ Չնայած 

աշխարհն իր հակասականություններով, բազմատիպ քաղաքա-
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կրթությունների և հասարակական համակարգերի պառակտվածու-

թյամբ հանդերձ ամբողջական է և փոխկապակցված. 

 խաղաղությունը որպես կեցության գերագույն արժեք, իսկ մարդու 

բազմակողմանի զարգացումը՝ ցանկացած առաջընթացի չափանիշ. 

 քաղաքական միջոցներով ազգային և պետական անվտանգության 

ապահովում՝ առաջնորդվելով բոլորի համար հավասար, 

համընդհանուր անվտանգության սկզբունքով, հիմնված գլոբալ 

անվտանգության սկզբունքների մշակման վրա. 

 ցանկացած ժողովրդի սոցիալական և քաղաքական ազատ 

ընտրության լիարժեք և անվերապահ ճանաչում. 

 գլոբալ քաղաքակրթության պահպանմանն ուղղված խնդիրների 

լուծման հարցում հրաժարում միջպետական հարաբերությունների 

գաղափարականացումից և փոխզիջման պատրաստակամության 

դրսևորում£ 

Արդիականացման փորձը վկայում է, որ ցանկացած Տեսակի 

արժեքային համակարգի պահպանմանը զուգահեռ, գլոբալ քաղաքա-

կրթության զարգացման չափումները հնարավոր է դարձնում բոլոր 

պետությունների հետ խաղաղ հարաբերությունները և ստեղծում 

այնպիսի պայմաններ, որ քաղաքականության յուրաքանչյուր սուբյեկտ 

(ժողովուրդ, հասարակություն, ազգ, անձ) կարողանա ինքնուրույն 

իրականացնել իր զարգացման բնական իրավունքը£ Միայն այս կերպ 

ապագա հասարակությունը, թոթափելով իր ժառանգած ագրեսիայի 

բեռը, ձեռք կբերի Տեսակի Պահպանության բնապահպանական և 

մարդասիրական¬նոոսֆերային քաղաքակրթական հատկություններ£ 

Հավանաբար դա կլինի այնպիսի մի հասարակություն, որը կկարողանա 

արդյունավետ լուծում տալ իր Տեսակի զարգացման բնապահպանական 

խնդիրներին£ Խոսքը սոցիումի գլոբալ վիճակի, նոոսֆերայի զարգացման 

այն փուլերի և չարաշահումների մասին է, որտեղ գործում է 

էկոպահանջարկի, էկոարժեքների և կայուն զարգացման հրամայականի 



39 

առաջնությունը£ Մարդասիրական-նոոսֆերային քաղաքակրթության 

պայմաններում յուրաքանչյուր սոցիալական սուբյեկտ, ինքնորոշվելով իր 

Տեսակի գիտակցությանը համապատասխան՝ համամարդկային առումով 

հուսալի պատվար կհանդիսանա մարդկության կայուն զարգացման 

համար£ 

XX դարի վերջին երկու տասնամյակում աշխարհում տեղի ունեցած 

արմատական փոփոխությունները հիմնովին վերաիմաստավորեցին 

հասարակական կենսագործունեության քաղաքակրթական հիմքերը£ 

Ակնհայտ է, որ մարդկությունը թևակոխել է սոցիալական և քաղաքական 

զարգացման նոր դարաշրջան, որի էության բացահայտման համար 

անհրաժեշտ է նկատի ունենալ հետևյալ հիմնախնդիրները. 

 «Սառը պատերազմի» հետևանքով ԽՍՀՄ¬ի և սոցիալիզմի 

համաշխարհային համակարգի փլուզումից հետո երկբևեռ աշխարհին 

պետք է փոխարինի բազմաբևեռ աշխարհը£ Նոր աշխարհակարգի 

կայուն զարգացման տրամաբանությունը բազմաբևեռությունն է և ոչ 

թե միաբևեռությունը. 

 տեղեկատվական և հաղորդակցման բնագավառների հեղափոխու-

թյան հետևանքով զարգացած արդյունաբերական երկրներում 

հաստատվեց տեղեկատվական հասարակություն£ Նշված հեղափո-

խությունը որակապես փոխել է հանրային և պետական կառավարման 

արդիականացման փիլիսոփայությունը£ Եթե զարգացած երկրներում 

հասարակական գիտակցության (հատկապես քաղաքական) 

մակարդակը հնարավորություն է տալիս գիտականորեն վերլուծել և 

արժևորել լրատվությունը, ապա զարգացող երկրներում տեղի է 

ունենում տեղեկատվության մանիպուլյացիա և մարգինալացում. 

 ի հակակշիռ արևմտյան ռացիոնալ քաղաքակրթության վրա հենված 

եվրոպակենտրոն կամ ամերիկակենտրոն աշխարհին՝ պետք է 

ձևավորվի նոր համամոլորակային քաղաքակրթություն£ Վերջինս 

պետք է հենվի Ամբողջի և Մասի օրգանական ներդաշնակության վրա, 
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որը մի կողմից ենթադրում է համամարդկային արժեքների վրա 

հիմնված համաշխարհային համագործակցության ընդհանուր 

տեղեկատվական դաշտ, մյուս կողմից՝ այլախոհ պետությունների, 

ժողովուրդների, մշակույթների, կրոնների արժեքային համակարգի 

քաղաքական էության բնականոն զարգացում£ 

Փաստորեն զարգացող երկրներից յուրաքանչյուրը դեպի 

տեղեկատվական հասարակություն պիտի անցնի յուրովի£ Վերջին 

տարիների քաղաքական զարգացման փորձն ապացուցում է, որ այդ 

անցումը հիմնականում կառավարման «փորձի և սխալի» հարացույցի 

վրա է հիմնված£ Սակայն գտնվելով քաղաքական զարգացման 

գործընթացում՝ անհրաժեշտ է ժամանակին հրաժարվել «փորձի և 

սխալի» կառավարման հարացույցից, այլապես վտանգ կա, որ տվյալ 

հասարակական համակարգը, (մակրո համակարգ) պահելով 

բազմաբնույթ քաղաքական խաղերի և մարգինալ արժեքների դաշտում, 

ոչ միայն չի ներդաշնակի կայուն զարգացման տրամաբանություն 

ունեցող գլոբալ քաղաքակրթության (մեգա համակարգ) հետ, այլև կարող 

է չարդարացված կորուստներ կրել արժեքային համակարգում£ 

Վերջիններս արդյունք են քաղաքական զարգացմամբ պայմանավորված 

բարեփոխումներով և նրա իրականացման ռազմավարության մեջ տեղ 

գտած հասարակական համակարգերի «վազող» արդիականացմամբ£ 

Անշուշտ, այս հարցում որոշիչ է նաև իրականացվող բարեփոխումների 

ընթացքում հաստատվող շուկայական հարաբերություններին անցնելու 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ներդաշնակ 

օգտագործման փորձը£ Սակայն ՀՀ¬ում ընթացող բարեփոխումների 

արդյունավետ իրականացման համար խիստ կարևոր խնդիր է՝ 

ուսումնասիրել գլոբալ քաղաքակրթության կայուն զարգացման և 

տեղեկատվական հասարակության հաստատման տրամաբանությունը£ 

Անկախ նրանից, թե ինչպիսին է տեղեկատվական 

հասարակությունը տեսաբանների վերլուծություններում (12, 246-247), 



41 

ակնհայտ է, որ գլոբալ քաղաքակրթության տրամաբանությունը պետք է 

ներդաշնակի բազմաբնույթ բարեփոխումներ ապրող ՀՀ¬ի 

հասարակական և պետական նոր կարգի հետ£ Այսինքն՝ այս նոր կարգի՝ 

հայոց պետականության հիմքերում ժողովրդավարական արժեքների 

ներդրման խնդրի վրա է, որ պետք է ուշադրություն սևեռեն Հայաստանի 

Հանրապետության և° քաղաքական, և° պետական գործիչները£ 
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Ավանդական 

հասարակություն 

Արդիական 

հասարակություն 

Հետարդիական 

հասարակություն 

Ավանդույթի տիրապետում 

նորարարության նկատմամբ 

Նորարարության 

տիրապետում 

ավանդույթի նկատմամբ 

Նորարարություն՝ 

ավանդույթը առասպել 

Սոցիալական կյանքի կազ-

մակերպման կախվածու-

թյուն կրոնական և 

առասպելաբանական 

պատկերացումներից 

Սոցիալական կյանքի 

աշխարհիկ 

կազմակերպում 

Սոցիալական կյանքի աշ-

խարհիկ կազմակերպում, 

կրոնական պատկերա-

ցումների որոշիչ դերը 

մշակույթում 

Արդիականացման (նաև 

զարգացման) փուլային 

բնույթ 

Արդիականացման 

(զարգացման) 

առաջադիմական բնույթը 

Զարգացման հնարավորու-

թյուններ և ուղղություններ... 

Չզարգանալու 

հնարավորություն 

Կողնորոշում ոչ թե դեպի 

գործիքային, այլ 

մետաֆիզիկական արժեքներ 

Կողմնորոշում դեպի 

գործիքային արժեքները£ 

Նպատակա-

իրատեսություն 

Կողմնորոշում դեպի նշված 

երկու արժեքները£ Արժեքա-

նպատակային իրատեսու-

թյուն ռացիոնալություն, նաև 

զգայականություն 

Իշխանության 

մենիշխանական (նաև 

ամբողջատիրական) բնույթ 

Ժողովրդավարություն 

Ժողովրդավարություն, բայց 

և հարգանք հեղինակութ-

յունների հանդեպ (նաև քա-

ղաքական խաղի 

առկայություն) 

Կուտակված պահանջարկի 

բացակայություն-արտա-

դրություն՝ հանուն ներկայի£ 

Կոնսյումերիզմի 

(սպառողականություն) 

բացակայություն 

Կուտակված 

պահանջարկի 

հաշվառում£ 

Արտադրություն հանուն 

ապագայի, կոնսյումերիզմ 

Արդյունավետ արտադրու-

թյուն, բայց և աճի սահման-

ների սահմանափակում£ 

Հրաժարում և° գերսպառու-

մից, և° թերսպառումից 

Հատուկ հոգեկան 

նկարագիր, չինքնորոշված 

անհատ (տիպ Բ) 

Ինքնորոշված անհատ 

(տիպ Ա) 
Ա և Բ տիպերի համատեղում 

Կողմնորոշում ոչ թե կոն-

կրետ գիտությունը կամ 

տեխնոլոգիան, այլ դեպի 

աշխարհայացքային գիտելիք 

Կողմնորոշում դեպի 

կոնկրետ գիտությունը և 

տեխնոլոգիան 

Կողմնորոշում դեպի կոն-

կրետ գիտությունը և տեխ-

նոլոգիան, աշխարհայաց-

քային գիտելիքի կիրառում 

 

Նկ. 1.    Ավանդական, արդիական (modernism) և հետարդիական (postmodernism) 
հասարակությունների հատկությունների համեմատական աղյուսակ* 
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* Աղյուսակը կազմվել է ըստ  ԼսՖՌվ Լ.կ. – կՏրՑՎՏՊպՐվՌջՎ. հսՏՉՈՐՖ ՑպՐՎՌվՏՉ: 

ԾՏրՍՉՈ: ԼծԼԿծ ՀԸծ. INTRADA, 2001, րՑՐ. 31-34, 184, 206, 222 
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ՄԱՍ II 

ԳԼՈԲԱԼ  ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

XXI դար մտած մարդկությունն ականատեսն է իրենց չափերով 

ահռելի իրադարձությունների£ Փաստորեն գլոբալացման գործընթացը 

յուրօրինակ մարտահրավեր է նետել մարդկությանը£ Նետված 

մարտահրավերին պատասխանելու համար էլ անհրաժեշտ է փաստել 

տեղի ունեցող բարդ, բազմաշերտ գործընթացների հակասականությունը, 

որոնցից հատկանշական են՝ 

 փոխկապակցված աշխարհում համամարդկային շահերի և ազգային 

էթնիկական առանձնահատկությունների, գլոբալացման և 

նույնականացման ձգտումների, ինչպես նաև ազգերի, հանրույթների 

և անհատների ինքնորոշման միջև հակասությունները, 

 տարբեր լոկալ քաղաքակրթությունների համատեղելիության կամ 

անհամատեղելիության հիմնահարցերը, որոնք ավելի ակնառու են 

բացահայտվում՝ պայմանավորված գլոբալացման թափի 

արագացմամբ և հատվածայնությամբ   (1, 108-130)£ 

Կարևորելով այս հակասականությունները՝ փորձել ենք 

ներկայացնել այն միջավայրը, որում գտնվում է Հայաստանը և ստիպված 

է լուծել իր լինելիության դժվարին հիմնախնդիրները£ Միաժամանակ 

ցանկացել ենք ՀՀ կառավարող ընտրանու (էլիտայի) և հատկապես նրա 

«գլոբալիստ-դեմոկրատների» ուշադրությունը հրավիրել այն 

հանգամանքի վրա, որ չի կարելի կուրորեն սահմանափակվել միայն 

արևմտյան խորհրդատուների խորհրդատվությամբ՝ որոնք հաճախ 

թելադրված են նաև անձնական շահերով. նման պարագայում ոչ միայն 

իրենք, այլ նույնիսկ հետագա սերունդները չեն կարող պատասխանել ո°չ 

գլոբալացման, ո°չ պետականության մարտահրավերներին£ Այս 

նկատառումներով շեշտադրել ենք ոչ միայն «ո՞վ ենք մենք և ո՞րն է մեր 
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տեղը գլոբալ քաղաքակրթության մեջ» հարցը, այլև «ու՞ր է գնում 

աշխարհը, արդյոք ընկալու՞մ ենք մենք նրա շունչը և ունա՞կ ենք փոխվել՝ 

հանուն մեր ապագայի» մոտեցումները£ 
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1. ԴԵՊԻ ԳԼՈԲԱԼ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒ՞Ն, ԹԵ՞ THE WEST AND THE  
REST 
 

Մարդկությանը հայտնի են գլոբալացման բազմաթիվ ձևեր՝ 

մակեդոնական, հռոմեական, բրիտանական, խորհրդային, որոնք, ինչպես 

հայտնի է, իրականացվել են հսկայական տարածությունների վրա և 

միավորել են Հին, Նոր և Նորագույն աշխարհի սոցիալական, 

քաղաքական և տնտեսական համակարգերը£ Ներկայումս խոսվում է 

այսպես կոչված «ամերիկյան», «եվրոպական» և մասամբ նաև «արևելյան» 

գլոբալացման մասին£ 

Ձգտելով ընդգծել համատեղ շահերի և ընդհանուր պահանջների 

աճող կազմակերպական աստիճանը, որոնց հետ ուժգնացող 

փոխկախվածության և ազգային ինքնագիտակցության աճի պայման-

ներում բախվում է մարդկությունը, գլոբալացման որոշ տեսաբաններ (2, 

279, 616) նախընտրում են խոսել համաշխարհային հանրության 

կազմավորման մասին, մյուսներն օգտագործում են «գլոբալ 

հասարակություն», «մարդկության գլոբալ հանրույթ» կամ 

«քաղաքակրթություն» հասկացությունները£ Հիմնվելով «գլոբալացում» 

հասկացության՝ որպես միջազգային, համաշխարհային գլոբալ 

հասարակության մեկնաբանության վրա, որոշ ուսումնասիրողներ 

հայտարարում են «գլոբալ քաղաքացիական հասարակության» կամ բոլոր 

մարդկանց յուրահատուկ համընդհանուր արժեքային կողմնորոշիչների և 

նորմատիվային դիրքորոշումների ձևավորումների մասին՝ առանց 

ազգային պատկանելիության, սոցիո և էթնոմշակութային ինքնության 

տարբերակման (3, 306)£ Գլոբալ քաղաքացիական հասարակությունը 

պետք է հիմնվի գլոբալ տնտեսության և մշակույթի ձևավորման վրա£ 

Բազմապիսի կրոնական, քաղաքական, սոցիալական, հաղորդակցական 

և այլ կազմակերպությունների ու ինստիտուտների օգնությամբ պետք է 

իրականացվի կառավարում առանց կառավարության սկզբունքը (3, 310)£ 
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Փաստորեն «գլոբալացում» հայեցակարգի շրջանակներում պետք է 

հաղթահարվեն քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը, կամ այլ կերպ 

ասած, ինտեգրման գործընթացում պետք է զուգամիտվեն գլոբալ 

քաղաքականության նվաճումները£ Սակայն այսօր արդեն ակնհայտ է, 

որ գլոբալ կամ համաշխարհային հասարակությունն ընդհանրապես 

«լավատեսություն չներշնչող» մի ամբողջություն է, և գլոբալացման 

գործընթացների հետ մեկտեղ տեղի է ունենում գլոբալ բախում 

անջատողական «չեզոքության» և ահաբեկչության հետ£ 

Վերլուծության ենթարկելով քաղաքական զարգացումները գլոբալ 

փոփոխությունների ժամանակ՝ միանշանակ ակնհայտ է դառնում 

ազգային քաղաքական գիտակցության, ազգային մտահայեցողության, 

մշակութային ու ավանդական արժեքների 

անհամապատասխանությունը նոր ձևավորված քաղաքական 

ինստիտուտներին£ Աֆրիկյան, լատինաամերիկյան, ԱՊՀ երկրների 

քաղաքական զարգացման փորձը վկայում է, որ մեխանիկորեն ներդրված 

ինստիտուտները արդյունավետ չեն գործում£ Այդ կապակցությամբ 

նեոատլանտիստ Ս.Հանթինգթոնը, կարևորելով սոցիալական օրգանիզմի 

հիշողությունը, նշել է, որ ավանդական ինստիտուցիոնալ արժեքների 

կիրառումը չի կարող արգելք լինել քաղաքական զարգացման համար£ 

Հետևաբար՝ միասնական աշխարհի մոդելը մշակելիս չպետք է 

մոռանալ, որ այնուհանդերձ տալասոկրատիայի և թելուլոկրատիայի 

մոլորակային երկվությունը (դուալիզմը) մնում է գլխավոր գլոբալ 

քաղաքական սխեման նաև 21-րդ դարի համար£ Այդ դուալիզմի նոր և 

առավել ընդհանրական բանաձևը, ըստ Ս.Հանթինգթոնի, «The West and 

the Rest» (Արևմուտքը և մնացյալ բոլորը) դրույթն է (4, 5-6)£ 

 

2. ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆԴՐԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
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Գլոբալացման վերաբերյալ տեսակետները տարբերվում են 

միմյանցից հատկապես գլոբալ քաղաքակրթության երկու սուբյեկտների՝ 

պետության և անդրազգային կազմակերպությունների վերաբերյալ 

մեկնաբանությունների առումով£ 

Ժամանակակից անցումային հասարակություններում պետական 

ղեկավարները, մտահոգված համընդհանուր անվտանգության հիմնա-

հարցերով, իրենց քաղաքականությունն իրականացնելով, պետք է քաղա-

քական ռեալիզմի լույսի ներքո դիտարկեն տեղի ունեցող իրա-

դարձությունները£ Ինչպես նշում է ֆրանսիացի քաղաքագետ 

Ֆ.Կոնսթանթենը, քաղաքական ռեալիզմն ամենից առավել նպաստում է 

«ազգային» հասարակական կարծիքի հավաքագրմանն ու ձևավորմանը՝ 

ի նպաստ «սեփական» կառավարության, և հենց վերջինս է պարտավոր 

պաշտպանել ազգային շահերը£ Դա ոչ միայն ամրապնդում է գոյություն 

ունեցող իշխանությունը, այլ նպաստում ազգային միավորմանը և 

ուժեղացնում հակազդեցությունը ներքին հակասությունին£ Այս ամենով 

հանդերձ, խոսքը վերաբերում է գլոբալ կարգ հաստատելուն. վերջինս 

ցանցավորում է իշխանական հարաբերությունները, իսկ կառավա-

րությունը, օգտագործելով իր լեգիտիմության պաշարը, ցանկացած պահի 

կարող է հիշեցնել, որ ինքը բարձրագույն իշխանություն է միջազգային 

ասպարեզում£ Այդ իմաստով «գլոբալ համակարգը» ներկայանում է 

որպես պետությունների և դրանց կողմից ստեղծված միջկառավարական 

կազմակերպությունների կառուցվածքային մի ամբողջություն՝ կոչված 

կառավարելու միջազգային հակամարտությունները£ 

Ներկայումս քաղաքական բեմահարթակում զանգվածաբար 

հայտնվել են ազդեցիկ արտազգային դերակատարներ, աճել է 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կապի և հեռահաղորդակցության 

նորագույն միջոցների քաղաքական նշանակությունը, ծագել են նոր 

սերնդի բախումներ£ Արդյունքում վերափոխվում է միջպետական 

հարաբերությունների կառուցվածքը, պետությունների միջև իշխանական 
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հարաբերությունների բաշխմամբ պայմանավորված համակարգային 

բացատրությունները հանդիպում են անհաղթահարելի դժվարու-

թյունների£ Հաշվի առնելով նման դժվարությունները՝ «տրանսնացիո-

նալիզմի» տեսության ներկայացուցիչները (Զ.Նայ, Ռ.Քոխեյն, Մ.Սմուտս և 

այլն), քննադատելով քաղաքական ռեալիզմի հիմնադրույթները, 

առաջարկում են «գլոբալիզացում» հասկացության այլ մեկնաբանություն£ 

Նրանց կարծիքով գլոբալ գործընթացների հիմքում ընկած 

փոխկախվածությունն առավել ցայտուն կերպով արտահայտվում է 

պետությունների՝ որպես համաշխարհային քաղաքականության 

միանձնյա կերտողների մենաշնորհի վերացմամբ (հատկապես՝ հզոր 

տերությունների), որի արդյունքում կասկածի տակ է դրվում այնպիսի 

կայուն հասկացությունների անսասանությունը, ինչպիսիք են պետական 

անկախությունը, սահմանների անխախտելիությունը և ազգային 

անվտանգությունը (5, 207-212)£ 

Գլոբալ փոփոխությունները փաստորեն հարցականի տակ են դնում 

ազգային պետության գոյության նպատակահարմարությունը այն նոր 

ձևավորվող իրականության մեջ դառնում է ոչ գործառութային միավոր£ 

Նոր աշխարհակարգում տեղի ունեցող շարժուն կերպափոխումները 

(տրանսֆորմացիաները) ազգային պետության առջև դնում են մի շարք 

գլոբալ հիմնախնդիրներ, որոնց լուծումը հաճախ առանձին պետության 

ուժերից վեր է£ Արդյունքում իշխանության և ազդեցության ոլորտների 

վերաբաշխման պահանջ է առաջանում, հօգուտ ոչ կառավարական 

կառույցների՝ ներկա և ապագա փոփոխությունների պահանջներին 

համապատասխան£ 

Ներկայացնելով նման տեսակետ՝ ամերիկյան քաղաքագետ Պոլ 

Քենեդին տարբերություն է դնում «ազգ-պետություն» և «ազգային 

պետություն» հասկացությունների միջև£ Ըստ նրա՝ ազգային պետության 

ապագան չի ընկալվում որպես ազգ-պետություն հայեցակարգին 

համապատախանող իրականություն, այլ ընդհակառակը, զարգացնելով 
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համաշխարհային միասնականացման գաղափարը, նա բացահայտում է 

ազգային պետության հիմքերի սնանկացումը£ 

Արդի գլոբալ քաղաքակրթության որպիսությունն ուսումնասիրող 

տեսություններն ընդհանրացնելով՝ կարելի է նշել, որ գլոբալ զարգացման 

ոչ մի գաղափարամիտություն չի կարելի դիտարկել որպես 

օրինաչափություն կամ նախապես տրված մեծություն£ Ավելին, դրանցից 

յուրաքանչյուրը կարելի է կասկածի ենթարկել, եթե նրանց օգնությամբ չի 

լուծվում պետական անվտանգության, էթնիկ ինքնության, ազգային 

շահերի ռեալ հաշվառման հիմնախնդիրները£ 

 

3. ԳԼՈԲԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Գլոբալ քաղաքակրթությունը որոշակի տարածության և ժամանակի 

ընթացքում հին ու նոր քաղաքակրթությունների, ժողովուրդների, 

հանրույթների, պետությունների միջև տեղի ունեցած տարաբնույթ 

բախումների և փոփոխությունների հետևանքով գտնված և կորցված 

իրականությունների արդիականացման արդյունք է£ XX դարի 50-

ականներից, «Էյնշտեյն-Ռասսել-Կյուրի» (1954) մանիֆեստով պայմանա-

վորված, գլոբալ քաղաքակրթության արդիականացումը բնութագրվեց 

գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական, տեղեկատվական և հաղոր-

դակցական արժեքների աննախադեպ թռիչքով£ Այն այժմ հասել է 

դրսևորման այնպիսի մակարդակի, ուր և° «ոսկե միլիարդի», և° 

«ծայրամասի», և° «համաշխարհային գյուղի», և «համաշխարհային 

քաղաքի» լինելիության համար հստակորեն նախանշվում է երկու 

իրարամերժ ուղի. առաջինը գլոբալ քաղաքակրթության բնականոն 

արդիականացման ուղին է, իսկ երկրորդը լոկալ (կամ նույնիսկ գլոբալ) 

քաղաքակրթությունների նպատակային (կամ պատահական) 

ոչնչացումը£  
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Առաջինի հավանականությունը պայմանավորված է ազգերի, 

ժողովուրդների և պետությունների խաղաղ կենսագործունեություն և 

բնականոն արդիականացում ապահովող շարժընթացի հավասա-

րակշռության, փոխշահավետ համագործակցության և փոխօգնության 

իրական հնարավորություններով£ Երկրորդ ուղին պայմանավորված է 

աշխարհում զանգվածային ոչնչացման սպառազինության ինքնանպա-

տակի հասնող գերկուտակմամբ, համաշխարհային ծավալների վերաճող 

բնապահպանական աղետներով, գլոբալ քաղաքակրթության բնականոն 

արդիականացմանը խոչընդոտող տարբեր հանրույթների աղքատու-

թյամբ, «արտացոլված արդիականացման» հետևանքով առաջացած 

համակարգային քաոսին դիմակայելու անկարողությամբ£ 

Քաղաքակրթության փորձը վկայում է, որ եթե գլոբալ 

քաղաքակրթության համատեքստում ավանդականից դեպի 

ինդուստրիալ դարաշրջան հասարակական միկրո, մակրո, 

մեգահամակարգերի կառավարումը կազմակերպվում էր 

հավասարապես «փորձի և սխալի» հարացույցի միջոցով, ապա ներկա՝ 

պոստմոդեռնիստական դարաշրջանում, առաջնային տեղ է զբաղեցնում 

նպատակամետ գործողության վրա գործառնվող «գիտավերլուծական» 

կառավարման հարացույցը£ Ակնհայտ է, որ մեր փոքրիկ մոլորակի վրա 

մարդկության զարգացումն այսուհետ մտել է այնպիսի մի դարաշրջան, 

ուր փորձի և սխալի կառավարման հարացույցին բնորոշ փոքրիկ սխալն 

անգամ կարող է լուրջ աղետների հասցնել ոչ միայն երկրագնդի մի 

փոքրիկ տարածաշրջան, այլ հարցականի տակ դնել ողջ գլոբալ 

քաղաքակրթության գոյությունը£  

Այսպիսով թե° տեսական և թե° կիրառական առումով հրատապ 

անհրաժեշտություն է գիտավերլուծական՝ ինքնակարգավորվող, ինքնա-

կառավարվող և ընդհանրապես «ինքնա» նախածանցի սկզբունքով 

կառավարվող համակարգի առկայությունը£ 
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Համակարգի արդիականացման անընդհատությունը (կամ 

գծայնությունը) ապահովվում է գործընթացների պատճառահետևանք-

ային հետադարձ կապի բնականոնության պահպանման և 

ազդեցություն–հակազդեցություն դինամիկ հավասարակշռության 

պահպանման սկզբունքներով£ Գիտավերլուծական կառավարման 

հիմքում անհրաժեշտ է դնել բնականոն արդիականացման մեջ գտնվող 

պետության և հասարակության կառավարման այնպիսի կառույցներ, 

որոնք կարող են լինել ինքնակարգավորվող և ինքնազարգացող£ 

Սույն խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է. 

ուսումնասիրել 

 հասարակության ընդհանրական «Ես»¬ի (նաև «Մենք»¬ի) ձևավորման 

և դրսևորման գործունեության մեխանիզմները, ինչպես նաև 

«Նրանք»¬ի հետ հարաբերությունների փորձարարական հիմքերը, 

 պետության և հասարակության միկրո, մակրո և մեգա կառույցների 

գործառութային փոխհարաբերություններ՝ ըստ տվյալ քաղաքական 

ժամանակի պահպանված ինքնության առանձնահատկությունների. 

ստեղծել  

 պետության և հասարակության, պետական և ոչ պետական 

կառույցների միջև շահերի ներդաշնակություն. 

կառուցել 

 ինքնորոշված անհատի ձևավորմանը, հաստատմանը և զարգացմանը 

նպաստող ժողովրդավարական քաղաքական համակարգ, որտեղ չեն 

անտեսվում մտահայեցողական, բնատարածքային, բնապատմական 

առանձնահատկությունները£ 

Այժմ արևմտյան քաղաքակրթության և մասնավորապես համաշ-

խարհային միաբևեռ կենտրոնի դերին ձգտող ԱՄՆ-ի համար ժողովրդա-

վարական աշխարհի հայեցակարգի մեկնաբանումը հնարավորություն է 

ստեղծում, հիմնվելով ազատական արժեքների համակողմանի և 
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խաղաղարար հիմքի վրա, աշխարհին պարտադրել հասարակական-

քաղաքական զարգացման իր տարբերակը: 

Ժողովրդավարական աշխարհի հայեցակարգի բովանդակությունը 

մշակութանորմատիվային և ինստիտուցիոնալ նմանության մեջ է: 

Այսինքն՝ ժողովրդավարական խաղաղությանը հասնելու համար 

անհրաժեշտ է համահարթել էթնոմշակութային այն երևույթները, որոնք 

միջազգային հարաբերությունների դաշտ կարտահանեն ոչ ազատական 

և մյուսներից տարբերվող արժեքներ: Դա կիրականանա այն դեպքում, 

երբ էթնիկական մշակութային բազմազանությունը կորցնի իր 

քաղաքական արտահայտչականությունը: 

Ժողովրդավարական աշխարհ հայեցակարգի ոչ անկողմնակալ 

մեկնաբանությունն իր մեջ վտանգ է պարունակում՝ պայմանավորված 

մարդկությանը ծանոթ ամենախորքային բախումնածին գործոնի՝ 

էթնիկական ինքնության հետ, քանի որ ոչ մի մարդկային տեսակ 

իրավունք չունի ոչնչացնելու ուրիշ տեսակի կամ, որ նույնն է, զրկելու 

նրան իր տեսակի դերի, տեղի, ինքնության, էության և կարգի 

ընկալումներից: Տեսակն իրավունք չունի ոչնչացնելու տեսակին. 

աշխարհը դրանով աղքատանում է: 

Գլոբալացման գործընթացում անհրաժեշտ է, որպեսզի ամեն մի 

հասարակություն, ժողովուրդ կամ էթնոս ներդաշնակվի գլոբալ 

քաղաքակրթությանը՝ հենվելով իր ինքնությունն ու տեսակն ապահովող 

սոցիո և էթնոմշակութային գործոնների վրա: 
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4. ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

«Հսկայական փոփոխութիւններ առաջ եկան, ուշագրաւ 

երեւույթներ: Եւ հանրածանօթ իրողութիւն է, որ այս 

դեպքերը զարգացան բոլորովին հակառակ մեր 

տրամադրութեանց՝ արտաքին իրողութիւնների 

թելադրութեամբ: Մենք անզօր եղանք ուղղութիւն տալ 

նրանց: Այս նշանակում է, թե ներքուստ մենք պատրաստ 

չէինք դեպքերի իմաստը հասկանալու, զանոնք մեր 

քաղաքական ձգտումներին համընթաց դարձնելուն»: 

 

Գարեգին  Նժդեհ 

 

Գլոբալ քաղաքակրթության լինելիության այս պայմաններում մեզ 

համար կարևոր է ազգային ներդրումով մասնակից լինել 

բնապատմական զարգացման նոր հարացույցի ձևավորման 

գործընթացին: Միայն այսպես կարող ենք պարզել ու ճշգրտել մեր՝ 

Հայերիս, ուրույն հստակ տեղը, դերը և նշանակությունը. լինելով մասն 

ամբողջի՝ ազգային մեր ինքնությամբ լինենք նաև մասը գլոբալ 

ինքնության: 

Ժամանակի մարտահրավերներին պատասխանելու համար այսօր 

նախ և առաջ պահանջվում է ունենալ համամարդկային և ազգային 

արժեքների հիմքի վրա զարգացող պետականություն, որն իր 

կառավարման համակարգով, գործունեությամբ դինամիկ կերպով 

մասնակցի գլոբալ քաղաքակրթության բնականոն արդիականացմանը: 

Կկարողանա՞նք ինքնակազմակերպվել, կկարողանա՞նք մեր ոգին, 

մեր միտքը, մեր «Ես»-ը դնել Հայոց պետականության հիմքում: Այդ 

դեպքում միայն կկարողանանք ազատ, անկախ և համարձակ քայլել 

քաղաքակրթության զարգացման վերընթացով՝ վստահորեն ժողովրդա-

վարացնելով քաղաքակրթությունների գլոբալ այս խաչմերուկներում մեր 

միացյալ, խաղաղ տունը: 
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Գլոբալ քաղաքակրթության որպիսության կանխատեսման անհրա-

ժեշտ մեթոդաբանական բաղադրիչ է հանդիսանում նորմատիվային 

արժեքային մոդելը, որի դեպքում որոշվում են ոչ միայն գլոբալ 

միտումները, այլ հաշվի առնվում պետությունների ռազմավարությունը: 

Որպես նորմատիվային մոդել, ընդունվում է գլոբալ քաղաքակրթության 

կայուն զարգացման սկզբունքը: Ժամանակակից քաղաքակրթությունը 

պետք է համադրի երկու ներքնապես աններդաշնակ հասկացություններ՝ 

կայունություն և զարգացում: Առաջին չափանիշը կիրառելով Հայաստանի 

նկատմամբ՝ կարող ենք նշել, որ աշխարհաքաղաքական դիրքը 

Հայաստանի համար պետք է լինի անվտանգ, իսկ սահմանները՝ լեգիտիմ: 

Երկրորդ ցուցանիշը նշանակում է, որ աշխարհաքաղաքական դիրքը 

պետք է նպաստի նրա տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 

զարգացմանը: 

Այնպիսի մի ժամանակահատվածում, երբ երկրի անվտանգությունը 

որոշվում է ոչ միայն ռազմական, այլև գիտական, կրթական ներուժով, 

աշխարհաքաղաքական դիրքն արդեն չի կարող «պաշտպանական 

բավարարության» հայեցակարգի շրջանակներում ընկալվել որպես 

գլխավոր գործոն: 

Համամոլորակային առումով հինգ ուժային կենտրոնների 

նկատմամբ Հայաստանի դիրքը բավականին յուրահատուկ է: Այստեղ 

Ռուսաստանի Դաշնության և Արևմտյան Եվրոպայի մերձավորությունը, 

մյուս երեք կենտրոնների (ԱՄՆ, Չինաստան, իսլամական աշխարհ) 

հարաճուն հետաքրքրությունն առաջին հերթին չափվում է տնտեսական 

նկատառումներով, որը քաղաքական պատճառներով կարող է շատ 

մեծանալ անկախ՝ աշխարհագրական հեռավորությունից: Կովկասը 

տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական հանգուցակետն է, որտեղ 

բախվում են ոչ միայն համաշխարհային ուժային կենտրոնների, այլև 

տարածաշրջանի հզոր պետությունների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի, 

Իրանի շահերը: Ընդ որում շահերի բախումը Կովկասում և 
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Հայաստանում, կրում է թե° տնտեսական ու քաղաքական և թե° 

պատմամշակութային, ազգային-էթնիկական, կրոնական և 

քաղաքակրթական բնույթ: ՀՀ աշխարհաքաղաքական դիրքի էական 

առանձնահատկությունը պետք է համարել նաև այն, որ Հայաստանը 

գտնվում է եվրոպական, սլավոնական և արևելյան 

քաղաքակրթությունների խաչմերուկում: Ընդ որում՝ այդ 

քաղաքակրթությունների շփումը միշտ չէ, որ կրել և կրում է խաղաղ 

բնույթ, ինչը և բացասաբար է անդրադառնում Հայաստանի 

Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական զարգացման 

վրա: Հայաստանի Հանրապետությունը, չունենալով ռազմավարական 

մեծ կարևորություն ներկայացնող այնպիսի բնական պաշարներ, 

ինչպիսիք են նավթը, բնական գազը և այլն, այնուամենայնիվ կարող է 

դառնալ քաղաքակրթությունների երկխոսության, տարանցիկ 

ճանապարհների խաչմերուկ՝ թեկուզ հենց մշակութային ակտիվ 

գործունեությամբ և քաղաքական չեզոքությամբ, իր հարևանների հետ 

բարիդրացիական հարաբերությունները պահպանելու կարողությամբ: 

 

5. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԼՈԲԱԼԱՑՈՒՄ 
 

Ահա այն ուղին, որի օգնությամբ հայը կարող է ժամանակակից պայ-

մաններում տնօրինել սեփական ապագան: Հայաստանի համար ելքը սա 

է. ընդունել գլոբալացման մարտահրավերը£ Այս է «հայկական 

գլոբալացման» էությունն ու առաքելությունը, և այս հանգամանքը պետք է 

մտահոգի և° հայ կառավարող դասին, և° ցանկացած Հայի:  

Հայ հանրույթի վաղնջական գոյությունը այս տարածաշրջանում 

վկայում է, որ նա մշտապես ելք է գտել աշխարհի գլոբալացման 

ցանկացած սցենարի դեպքում£ Պատմության հոլովույթում, մերթ 

կորցնելով իր պետականությունը, մերթ վերագտնելով ու նվաճելով այն, 

նա սինթեզել է արևմուտք – արևելք, հյուսիս – հարավ քաղաքակրթական 
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տարածությունները՝ ապացուցելով հայկական քաղաքակրթության և հայ 

տեսակի կենսունակությունը£ Ակնհայտ է, որ հայ մշակույթը 

ինքնաարդիականացման պարագայում չի կարող հակասել մոդեռնի 

մշակույթին, հայի գծային ժամանակը՝ մոդեռնի ցիկլիկ ժամանակին, 

քանի որ հայ մշակույթի մեջ առկա են համամարդկային արժեքներին 

համահունչ և փոխլրացնող բազմաթիվ արժեքներ, որոնց էլ պետք է 

կողմնորոշիչ դեր հատկացվի Հայաստանի պետական կառավարման 

գործընթացում£ Հայն ունի տարածության, ժամանակի իր յուրահատուկ 

ընկալումը, որն իր էությամբ հակասության մեջ չէ պոստմոդեռնի 

ընկալումներին£ Հայն այժմ ի զորու է տնօրինելու սեփական 

տարածությունն ու ժամանակը՝ միաժամանակ հայացքն ուղղելով դեպի 

ապագան£ 

Մեր կարծիքով «Հայկական գլոբալացման» հիմքը պետք է կազմի 

«Հոգևոր Հայաստանի» գաղափարախոսությունը£ «Հայկական 

գլոբալացման» հիմքում դրված պետք է լինեն դեռ Պատմահայր 

Մ.Խորենացու համակարգած սկզբունքները՝ «Ճանաչի°ր ինքդ քեզ», 

«Պահպանի°ր համակեցության նորմերը», «Երջանիկ է նա, ով 

երևույթների միջև կապն է հասկանում»£ Այս սկզբունքները պետք է 

դրվեն Հոգևոր Հայաստանի կերտմանն ուղղված պետական 

քաղաքականության հիմքում՝ բնականոն արդիականացող երկիր, նոր 

տեխնոլոգիաներով հագեցված գիտություն և կրթություն£ Ընդունելով 

գլոբալացման մարտահրավերը՝ հայը պատրաստ է ընդգրկվել գլոբալ 

քաղաքակրթության բնականոն զարգացման գործընթացներում՝ 

սեփական արարող, ստեղծագործող ներդրումը բերելով և° իր, և° համայն 

մարդկության բարօրության համար£ 

Հանրագումարենք£ Գլոբալացման գործընթացն աշխարհը դարձրել է 

ավելի փոխպայմանավորված, փոխկախված ու փոխկապված£ Չնայած 

արմատական խոշոր փոփոխություններին՝ այնուհանդերձ կարելի է 

պնդել, որ գլոբալացման գործընթացները դեռևս ավարտված չեն, քանի որ 
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գլոբալ քաղաքականությունը ներկայացնում է անցումային աշխարհը, 

որը տարաբնույթ մշակույթների, քաղաքակրթությունների և իշխանական 

կառույցների ընդգրկուն համակարգ է£ Ակնհայտ է, որ գլոբալացման 

ընթացքում չի կարելի անտեսել տարբեր հանրույթներին յուրահատուկ 

սոցիո և էթնոմշակութային դաշտը, քանի որ դրանց թերագնահատումը 

հղի է տարաբնույթ բախումների և ճգնաժամերի վտանգներով, ինչը 

մարդկությանը կարող է անընդհատ պահել ցնցումների մեջ£ 

Միաժամանակ հարկ է փաստել, որ հայ հանրույթը 

(մասնավորապես՝ նրա կառավարող դասը) որոշակիորեն չի զգում գլո-

բալ քաղաքակրթության շունչը և մասնակիորեն, վիրտուալ է ընկալում 

սեփական տարածություն – ժամանակը գլոբալ տարածություն – 

ժամանակի հետ փոխներդաշնակելու կարևորությունն ու 

հնարավորությունները£ Մինչդեռ վերևում հստակ ներկայացվեց ոչ 

միայն դրա կարևորությունն ու նշանակությունը, այլև արձանագրվեց 

Հային նետված գլոբալացման մարտահրավերի փաստը և տրվեց դրա 

պատասխանի տարբերակը՝ «Հոգևոր Հայաստանի» տեսքով£  

Գլոբալ քաղաքակրթության և դրա օրգանական մասը հանդիսացող 

Հայաստանի Հանրապետության բնականոն արդիականացումն ապա-

հովելու համար, հետևաբար, անհրաժեշտ է առաջնորդվել նոր աշխար-

հակարգի տրամաբանությամբ և մշակել Հայաստանի Հանրապետության 

զարգացման ռազմավարական հայեցակարգ, որի հիմքում պետք է ընկած 

լինեն «Հոգևոր Հայաստանի» գաղափարախոսությունը, «համամարդ-

կային բարոյականության» սկզբունքները, ազգային անվտանգության նոր 

համակարգը և այլն£ Այս ամենը հնարավորություն կտա ոչ թե 

կողմնորոշվել դեպի այս կամ այն կողմ (Եվրոպա, ԱՄՆ, Ռուսաստան, 

Չինաստան և այլն), այլ ինքնորոշվել՝ ստանալով ինքնաիրացման և 

ինքնադրսևորման լայն հնարավորություններ£ 

Այսօր գլոբալ քաղաքակրթության լինելիության այս՝ ազգային 

ստեղծագործական հնարավորությունների, հոգևոր և մտավոր արժեք-
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ների աննախադեպ անհրաժեշտության պայմաններում բոլոր ազգերի, 

ժողովուրդների և պետությունների համար կարևոր է դարձել իրատե-

սորեն ընկալել ժամանակի ոգին, և իրենց արժեքային ներդրումով, 

ստեղծագործական նախաձեռնությամբ մասնակից լինել գլոբալ 

քաղաքակրթության բնականոն արդիականացման համար անհրաժեշտ 

նախապայմանների ձևավորման և կայացման գործընթացին£ Այդ կերպ 

ինքնահաստատվելով՝ գլոբալ քաղաքակրթության լինելիության և 

բնականոն արդիականացման հարատև գործընթացում ունենալ իր 

ուրույն ու հստակ տեղը, դերը և նշանակությունը£ 
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ՄԱՍ III 

ԳԼՈԲԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՅԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ        ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  
 

Ես այս աշխարհ եկա, որպեսզի տեսնեմ արևը… 

 
Բալմոնտ 

 
Ասացեք խնդրեմ, ի՞նչ է մարդը, որտեղի՞ց է և ու՞ր է  

գնում նա, և ոþվ է ապրում այս երկնքի տակ: 

 
Տյուտչև 

 

ԽՍՀՄ¬ի փլուզումից հետո գլոբալ քաղաքակրթության 

գոյաբանական հիմնահարցի շուրջ ծավալված քաղաքագիտական 

բազմաբնույթ քննարկումները հանգեցրել են միաբևեռության և 

բազմաբևեռության փոխբացառող կառույցներին: Միաբևեռությունը 

հենված է էությամբ պարզունակ կոսմոպոլիտիզմ-ինտերնացիոնալիզմ 

գաղափարախոսական սկզբունքների վրա: Այստեղ որոշիչը բոլոր 

ազգերի և ժողովուրդների համար ունիվերսալ կենսագոյության միաչափ 

արժեքային դաշտի առկայությունն է: Քաղաքական զարգացման 

գործընթացում արժեքային բազմաչափ դաշտը (հատկապես ազգային) 

կա°մ մղվում է ետին պլան, կա°մ էլ ենթարկվում մշակութային 

վերամշակման: Այս ամենի արդյունքում մարդկությունն այսօր ունի 

ճգնաժամեր և գոյաբանական առումով քաղաքակրթությունների 

բախումը մոդելավորող Ս.Հանթինգթոնի տեսությունը: Միաբևեռության 

կողմնակիցները համառորեն համահարթեցնում են արժեքային 

բազմաչափ դաշտը` հատկապես ազգայինը, այն գլոբալ կառույցում 

դիտելով որպես բախումնածին, հետադիմական և կենտրոնախույս: 

Փաստորեն միաբևեռության տեսաբանները, առաջնորդվելով 

արդիականացման սկզբունքներով, անտեսում (հաճախ նույնիսկ 

մերժում) են քաղաքակրթական այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են՝ 
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ազգային մտահայեցողությունը, ազգային արժեքային համակարգի 

քաղաքական էությունը, ինչպես նաև ազգի՝ իր Տեսակի 

յուրօրինակությունը դարերի հոլովույթում պահպանած ընդհանրական 

մտածողությունը համակարգող բարոյականությունը: Համաձայն 

միաբևեռության՝ գլոբալ քաղաքակրթության գոյաբանությունը 

պայմանավորված է ազատական-ժողովրդավարական «մեծ ուսմունքի» 

ներդրմամբ: Այդ ընթացքում ազգային արժեքները իբր թե հակված են 

ինքնավերացման, որովհետև մրցակցության չեն դիմանում քաղաքական 

ժողովրդավարացման մեծ գործարանում: 

Տրամագծորեն հակառակ կարծիք են արտահայտում բազմաբևեռ-

ության կողմնակից տեսաբանները: Նրանք գլոբալ քաղաքակրթական 

գոյաբանության հիմնահարցում որոշիչ են համարում ազգի, հանրույթի 

ընդհանրական մտածողության (աշխարհաճանաչողության, աշխարհ-

ընկալման) վրա գործառնվող հասարակական միկրոհամակարգը:  

Թե° միաբևեռության, թե° բազմաբևեռության ջատագովները 

շրջանցում, հաճախ անտեսում են բարոյականությունը՝ որպես գլոբալ 

քաղաքակրթության քաղաքական զարգացման հիմնական սկզբունք: 

Առաջինները, հենվելով իրենց քաղաքական շահերը պաշտպանող 

ուժային և խաղային իրավիճակին բնորոշ սկզբունքների վրա, 

նախապատվությունը տալիս են համահարթեցմանը: Բազմաբևեռության 

կողմնակիցները, ճիշտ է, կարևորում են ազգային ավանդութային 

արժեքները, սակայն առաջինների նման, քաղաքական զարգացման 

իրավիճակային վերլուծություններոում սարդոստայնվելով, ազգային և 

համամարդկային բարոյականությունների քաղաքակրթական փոխկա-

պակցվածությունը իրատեսորեն չեն գնահատում:  

Մեր կարծիքով գլոբալ քաղաքակրթության բարոյական գոյաբա-

նության հիմնահարցը ենթադրում է բնապատմական զարգացածության 

տարբեր մակարդակների բարոյական սկզբունքների բյուրեղացում և ոչ 

թե մեխանիկական ուծացում (ասիմիլյացիա): Միայն այդ դեպքում 
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մարդկությունը հնարավորություն կունենա, բարոյականությունը դնելով 

գլոբալ քաղաքակրթության քաղաքական զարգացման հիմքում, 

նվազագույնի հասցնել ճգնաժամերի հանգեցնող քաոսները:  

Միաբևեռության և բազմաբևեռության խնդիրը սերտորեն կապված է 

հասարակական համակարգերի, մասնավորապես՝ 

հասարակությունների բաց կամ փակ լինելու հանգամանքի հետ: Այդ 

նկատառումով էլ սույն վերլուծության նպատակն է ներկայացնել բաց և 

փակ համակարգերը, ինչպես նաև բաց և փակ հասարակությունների 

բարոյականության դերը այդ հասարակությունների գոյաբանության 

հիմնախնդրում: Ինչպիսի՞ հասարակություն ենք ուզում տեսնել ապա-

գայում՝ բա՞ց թե՞ փակ,  մեծապես կախված է տարբեր պայմաններում այդ 

համակարգերի գործառնության առանձնահատկություններից, նրանց 

ինքնակազմակերպման ընդունակությունից, կարգավորվածության 

աստիճանից  և այլն: Առաջադրված հարցի պատասխանով էլ 

պայմանավորված է հասարակության ինքնապաշտպանության 

համակարգերի գործառնությունը: 

 

1. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԻՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

Ամենատարբեր գիտական հայեցակարգերը, սկսած կոսմոլոգիայից 

մինչև սոցիալ-քաղաքական գիտությունները, էվոլյուցիայի ընդհանուր 

սկզբունքների և մեխանիզմների ուսումնասիրությունները ներկայումս 

սկսել են կատարել նոր հարացույցի տեսանկյունից: Խոսքը վերաբերում է 

ինքնակազմակերպման հարացույցին այն տեսքով, որը նա ձեռք է բերել 

Սիներգետիկայի շրջանակներում:  

Նոբելյան մրցանակակիր Շվինգերի որակմամբ Սիներգետիկան 

երրորդ մակարդակի գիտություն է: Գիտության առաջին մակարդակը 

ուսումնասիրում և համակարգում է իրադարձություններ, երևույթներ, 

փաստեր : Երկրորդը հետազոտում է օրենքներ, որոնց ենթարկվում են 
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այդ իրադարձությունները, երևույթները, փաստերը: Երրորդը՝ 

ինվարիանտներին կամ օրենքների օրենքներին պատկանող գիտական 

հայեցակարգ է, որի ուսումնասիրության առարկան բարդ դինամիկական 

համակարգերում տարածաժամանակային կառուցվածքների առաջաց-

ման կամ ինքնակազմակերպման օրինաչափությունների բացահայտումն 

է: Ասվածը հիմք ընդունելով էլ հասարակական համակարգերի՝ 

հասարակությունների ուսումնասիրությունը կկատարենք այդ 

հարացույցի շրջանակներում:  

Քաղաքական գործընթացների որպիսությունը կրող ու արարող 

բազմաչափ մարդուն և տարաբնույթ հանրույթները կդիտարկենք որպես 

մատերիայի քաղաքակրթական ձև: Հանրույթների, կյանքի բազմաչա-

փության փաստի մասին բազում հետազոտողներ են արտահայտվել, այդ 

թվում և Վ.Դ.Պոպովը (10, 46-47): Նշված աշխատանքում նա գրում է. 

«…ինքը՝ կյանքը, զարգանում, բարդանում է, դառնում բազմաչափ՝ 

սոցիումի առաջ դնելով նոր խնդիրներ (տնտեսական, աշխարհաքա-

ղաքական, միջազգային, միջկոնֆեսիոնալ, բնապահպանական, գոյա-

բանական և այլն)»: 

Գլոբալ քաղաքակրթական համակարգն իր առանձին Տեսակներով՝ 

որպես Ամբողջի մասեր, կքննարկենք իբրև տարաբնույթ մշակութային 

տեքստերի մեկ ամբողջական ընդհանրություն՝  համընդգրկուն համայնք: 

Հիմք ընդունելով Հակենի հայեցակետը՝ (1, 8-9), դիտարկենք 

ուսումնասիրման երեք դասակարգման մակարդակ՝ մակրո-, մեզո- և 

միկրոմակարդակներ:  

1. Երկիր մոլորակի գլոբալ քաղաքակրթական մակրոհամակարգի՝ 

համընդգրկուն համայնքի (մակրոսկոպիկ մակարդակ) 

որպիսությունը մեկնելու համար այն կդիտարկենք որպես 

ունիվերսալ  բազմություն (մակրոսկոպիկ մակարդակ): 

2. Այն կազմող անսամբլները (օրինակ՝ քաղաքակրթական բևեռները) 

որպես քաղաքակրթական մեզոահամակարգեր (մեզո-
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սկոպիկ մակարդակ)՝  (0, 1, 2,…,i,…,n) ենթաբազմութ-

յուն (քաղաքակրթական բևեռներ, տնտեսական, ռազմական և 

տարաբնույթ  համագործակցության բլոկներ և այլն):  

3. Անսամբլները կազմող տարրերը՝ քաղաքակրթական 

միկրոհամակարգեր (պետություններ, պետականանման կառույցներ, 

էթնոսներ, օրինակ՝ Կիպրոս, Չեչնիա, Ղարաբաղ և այլն, քաղաք-

պետություններ)՝ (0, 1, 2,… ,i,…,n) ենթաբազմություն:  

Քաղաքականության յուրաքանչյուր սուբյեկտ հանդես է գալիս 

որպես առանձին ամբողջական ընդհանրություն, (որը կարող է 

ներառված լինել որևէ i ենթաբազմության մեջ և պարտադիր ներառված 

 բազմության մեջ (0, 1, 2…  i…,n  ):  

Քաղաքակրթական  ամեն մի i (i=1 ;2 ;3 ;….n) միկրո համակարգ 

(պետություն, պետականանման գոյացություն)՝ որպես առանձին 

ամբողջական բազմություն, վերը բերված դասակարգման մակար-

դակների համանմանությամբ կարելի է դիտել համեմատաբար ավելի 

փոքր մասշտաբում (անվանենք հասարակական մասշտաբ)՝ որպես 

հասարակական մակրոհամակարգ (այս անգամ արդեն՝ մակրոսկոպիկ 

մակարդակ): Այն իր հերթին ևս կազմված է ենթաբազմություններից և  

տարրերից: Վերջիններս իրենց և° որակական, և° քանակական գործառու-

թային կարգավորվածությամբ, բնապատմական զարգացվածության 

մակարդակով, ինչպես և գենետիկական բնութագրով լինում են՝ 

ա. հասարակական միկրոհամակարգ. ատոմար՝ արտաքուստ 

չմասնատվող «Ես» մարդ, որի ներքնապես տարբերակված բազմաչափ 

«Ես»-երի անհատական ամբողջությունը պայմանականորեն կանվանենք 

a տարր (միկրոսկոպիկ մակարդակ). 

բ. հասարակական մեզոհամակարգեր՝ ատոմար տարրերի 

որոշակի գործառնական փոխներդաշնակվածությամբ փոխկապակցվա-

ծության մեջ գտնվող ընտանիքը, մասնագիտական, աշխատանքային, 
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հանգստի մինի համակարգերը, գերդաստանները, տոհմերը, համայնք-

ները, և այլն պայմանականորեն կանվանենք b տարրեր (մեզոսկոպիկ 

մակարդակ), 

գ. հասարակական մակրոհամակարգեր,  որոնց անվանել ենք  

տարրեր: Դրանք հասարակական ատոմար տարրերի, մեզո 

համակարգերի որոշակի քաղաքակրթական գործառույթներով 

պետություններն են, պետականանման կառույցները, էթնոսները, 

քաղաք-պետությունները:  

Այստեղ կարևոր է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ 

հասարակական մակրոհամակարգը՝ այսինքն  բազմությունը, իր մեջ 

ներառում է բոլոր  ենթաբազմություններն՝ իրենց  տարրերով, սակայն նա 

չունի այդ ենթաբազմություններից դուրս, այսինքն անմիջականորեն հենց 

-ին պատկանող որևէ, անգամ մեկ ոչ դատարկ a տարր (ոչ դատարկ 

ատոմար տարրը կսահմանենք ստորև): 

Նման ձևով, ատոմար տարրը դիտելով որպես մակրոսկոպիկ 

մակարդակ, դասակարգման էլ ավելի ցածր (անվանենք՝ ատոմար) 

մասշտաբում կստանանք՝ 

1. ատոմար մակրոհամակարգ՝ ֆիզիկապես չմասնատվող «Ես». 

2. ատոմար մեզոհամակարգ՝ ատոմար «Ես»-ի որոշակի ընդհանրություն 

ունեցող ներքին «Ես»-երի համախումբ, այն է՝ տարբերակված խումբ, 

որը նույնպես որոշակիորեն տարբերակված և կառուցվածքավորված 

արժեքների գործառույթ է. 

3. ատոմար միկրոհամակարգ՝ ատոմար «Ես»-ի ներքին 

տարբերակվածության «Ես»-րից առանձին վերցրած յուրաքանչյուր 

«միավոր» «Ես»՝ որպես որոշակի արժեքների գործառույթ: 

Հետագա վերլուծությունների ժամանակ այս դասակարգման 

(ատոմար) մասշտաբին (ավելի ճիշտ՝ ատոմար մեզո- և միկրո- 

համակարգերին, քանի որ ատոմար մակրոհամակարգը կդիտարկենք 

հասարակական մասշտաբի միկրոմակարդակի տեսքով) չենք 
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անդրադառնա միայն այն պարզ պատճառով, որ այդ մասշտաբի 2-րդ և 3-

րդ համակարգերի բաղադրիչները ղեկավարվող ատոմար տարրի 

գիտակցությամբ և ենթագիտակցությամբ, այնուհանդերձ օժտված չեն 

սեփական գիտակցությամբ և ենթագիտակցությամբ: 

Ուշագրավ է նաև, որ պետությունները (նաև պետականանման 

կառույցները, քաղաք-պետությունները),  ատոմար տարրերը՝ «Ես»-րը 

երկակի (դուալ) կարգավիճակով են հանդես գալիս. մի դեպքում՝ 

համապատասխանաբար քաղաքակրթական միկրոհամակարգ 

(քաղաքակրթական մասշտաբ) և հասարակական միկրոհամակարգ 

(հասարակական մասշտաբ), մյուս դեպում՝ համապատասխանաբար 

հասարակական մակրոհամակարգ (հասարակական մասշտաբ) և 

ատոմար մակրոհամակարգ (ատոմար մասշտաբ): Համանման ձևով 

քաղաքակրթական մակրոհամակարգը երկակի կարգավիճակ կունենա, 

եթե ընդունենք այլմոլորակային քաղաքակրթությունների գոյությունը: Այս 

դեպքում տիեզերական կոչվող մասշտաբում քաղաքակրթական 

մակրոհամակարգը հանդես կգար որպես տիեզերական միկրոհամակարգ: 

Ասվածը արտացոլվում է երկրորդ գծապատկորում: 

Ինչպես երևում է՝ ողջ գլոբալ քաղաքակրթական կառույցում 

ատոմար, հասարակական և քաղաքակրթական մասշտաբները (գուցե 

ապագայում նաև տիեզերական մասշտաբը) միմյանց հետ կապող և 

քաղաքակրթությանը մեկ ամբողջության բերող համակարգերը 

պետությունները (պետականանման կառույցներ, քաղաք-պետություններ) 

և ատոմար «Ես»-երն են (տեքստում «քաղաքակրթական մասշտաբ», 

«հասարակական մասշտաբ» և «ատոմար մասշտաբ» բառերը կապող 

հանգույցները պետությունները (պետականանման կառույցներ, քաղաք-

պետություններ) և ատոմար «Ես»-երն են): Այլ կերպ ասած՝ առողջ գլոբալ 

քաղաքակրթությունը ատոմար «Ես»-պետություն (կամ վերջինիս հասա-

րակություն) Ամբողջությունն ու Կապն է: Այս առումով նման 

ամբողջական համակարգերի վտանգումն ու վերացումը նաև լուրջ 
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վտանգ է գլոբալ քաղաքակրթությանը: Համակարգային այդ 

ամբողջականության համար  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ. 2.     

 

գլոբալ 
քաղաքակրթական 
մակրոհամակարգ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

գլոբալ քաղաքակրթական մեզոհամակարգեր 

 

 

գլոբալ քաղաքակրթական միկրոհամակարգեր 
հասարակական մակրոհամակարգեր 

 

 

հասարակական միկրոհամակարգեր 
ատոմար մակրոհամակարգեր                          
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վտանգավոր է այդ համակարգերը տարրալուծման և համահարթեցման 

տանող ցանկացած արժեք՝ սկսած կոմունիզմից, վերջացրած 

կոսմոպոլիտիզմ-ինտերնացիոնալիզմով, որովհետև նման արժեքները 

խաթարում են այդ համակարգային ամբողջականության հիմքը կազմող 

ատոմար տարրի արժեքային դաշտի՝ առանձին արժեքային 

համակցություններով պայմանավորված ներքին «Ես» գործառույթները: 

Առաջին դառը դասերը մարդկությունը քաղել է դեռ նախկին ԽՍՀՄ-ից, 

իսկ վերջինիս վտանգավոր հետևանքները մասամբ էին կանխատեսելի: 

Հասարակական մակրո- և միկրոհամակարգերը (այսուհետ բոլոր 

քննարկումները կկատարվեն այս մասշտաբում, թեև նրանք տարածվում 

են նաև մյուս բոլոր մասշտաբների վրա) նման օտարածին արժեքներից 

պաշտպանելու մտատանջությունից էլ ծնվել է բաց հասարակություն – 

փակ հասարակություն հակամարտությունը:  

 
 

2. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՈՐՊԻՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԼԻՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հարկ է նշել, որ, ի տարբերություն բնական համակարգերի, 

բացարձակ փակ հասարակական համակարգ (թե մակրո-, թե միկրո-) 

գոյություն չունի:  

Սոցիալական օրգանիզմի իմացական գործընթացների՝ 

1. անմիջական ձև հանդիսացող  

ա) զգայություն (աշխարհի մասին առաջին տեղեկատվության 

հոսքը դեպի համակարգ) (իր՝ տեսնել – լսել – շոշափել – 

հոտառության – համի սենսորային մեխանիզմով, ինչպես 

նաև էքստերոցեպտիվ, ինտերոցեպտիվ ու պրոպրիոցեպտիվ 

ռեցեպտորային մեխանիզմով) և  
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բ) ըմբռնում (իր՝ ըստ զգայարանների, ըստ տարածության և 

ըստ ժամանակի ըմբռնում տեսակներով) փուլերի, դրանց 

հաջորդող  

2. միջնորդավորված ձևեր՝  

ա) հիշողություն (իր՝ մտապահում – պահպանում – վերարտա-

դրում – մոռացում գործընթացներով և ըստ գործողության 

ակտիվության, ըստ ժամանակի ու ըստ կամքի 

տեսակներով),  

բ) մտածողություն (իր՝ ակնառու գործնական, ակնառու պատ-

կերավոր տեսակներով և վերլուծություն – համադրում – 

ընդհանրացում գործընթացներով) (այս երկրորդ երկյակն էլ 

աշխարհայացքի, արժեքների և այլնի  ձևավորում է 

գիտակցություն – ենթագիտակցություն մեխանիզմով))  

գ) երևակայություն (իր պասիվ և ակտիվ տեսակներով՝ 

վերջինիս վերաստեղծող և ստեղծագործական ենթատե-

սակներով): Այս էլ հենց համակարգից տեղեկատվական-

էներգետիկ ելք է ապահովում մի կողմից արժեքների, 

խորհրդանիշների, առասպելների, մյուս կողմից՝ հույզերի, 

զգացմունքների, արդարացված և չարդարացված վարքի 

ձևերով: Այս ամենի միջոցով տեղի է ունենում օբյեկտիվ 

աշխարհի սուբյեկտիվ արտացոլումը, որն էլ հասարակական 

միկրո-, մեզո- և մակրոհամակարգերի բաց կամ փակ լինելու 

մասին է վկայում: Նույնիսկ բանտերի հատուկ մեկուսա-

րաններում պահվող բանտարկյալները (հսկիչների հետ 

որոշակի հաղորդակցության փաստով), կամ նույն Ռոբինզոն 

Կրուզոն (սկզբում՝ բնության և կենդանական աշխարհի, 

այնուհետև՝ Ուրբաթի հետ հաղորդակցության փաստով) 

վերը ներկայացված կառույցի շնորհիվ բացարձակ փակ չեն: 
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Համանման ձևով էլ չի կարող բացարձակ բաց կամ փակ 

լինել  հասարակական համակարգը: 

Գիտակցությամբ և ենթագիտակցությամբ օժտված լինելու հանգա-

մանքով հասարակական միկրո- և մակրոհամակարգերը մինչև վերջ չեն 

բացվում. թույլ չեն տալիս (մինչև վերջ) սեփական «Ես»-ի ամբողջական 

«զավթում», «բացահայտում» որի հետևանքով սպառնացող վտանգի 

դեպքում այն աշխատում է զգուշանալ, պաշտպանվել, երբեմն 

հարձակման անցնել՝ շնորհիվ հասարակական միկրոհամակարգի մոտ 

գիտակցության և ենթագիտակցության գործոնների, իսկ հասարակական 

մակրոհամակարգի մոտ՝ կոլեկտիվ գիտակցության և կոլեկտիվ 

անգիտակցական գործոնների: Արդյունքում գործարկվում է համակարգի 

ինքնապաշտպանական համակարգը, իսկ համակարգի վարքը 

դրսևորվում է ռացիոնալ կամ շատ դեպքերում իռացիոնալ քաղաքա-

կանությամբ (օրինակ, անհատը դառնում է անկանխատեսելի և անկառա-

վարելի, իսկ հասարակությունը՝ անկառավարելի ամբոխ): Նշված 

երևույթների արդյունքում էլ մարդկությունը ունի հեղափոխություններ, 

ընդվզումներ, ապստամբություններ, պատերազմներ, հաղթանակներ:  

Աշխատանքի յուրօրինակությունը պատկերացնելու համար 

սահմանենք բաց և փակ հասարակությունները՝ Սիներգետիկ գիտա-

բառերով: 

Բաց հասարակություն. այնպիսի հասարակություն է, որի սեփական  

արժեքային դաշտ արտաքին միջավայրից (արժեքային արտաքին 

աղբյուրից կամ աղբյուրներից) օտարածին արժեքների մուտքն ու ելքը 

ազատ է և չի վերահսկվում ու սահմանափակվում: Այդ պարագայում, 

հնարավորության սահմաններում, կարող է ոչ միայն պահպանվել, այլև 

զուգակցվել նաև սեփական մենտալ՝ արժեքային դաշտի վրա ընթացող 

քաղաքակրթական տեղեկատվության շրջանառությունը: Սա կարող է 

լինել միայն այն դեպքում, երբ սեփական արժեքները օտարածին 

արժեքների հետ խոր հակասության մեջ չեն: Նման արժեքների մուտքի 



71 

համար բաց դարձնելով հասարակական մակրոհամակարգը, ինքնըստ-

ինքյան բացվում է նաև հասարակական միկրոհամակարգը: Այսպիսի 

հասարակությունների ձևավորման նպատակը Սիներգետիկայի 

տեսանկյունից հետևյալն է. բաց դարձնելով հասարակական մակրո- և 

միկրոհամակարգերը՝ ստանալ սիներգիզմի ցանկալի (նայած որ հայեցա-

կետով) էֆեկտներ: Իսկ այդ համակարգերի (հասարակությունների) 

հեռանկարները այսպիսին են. դրական էֆեկտների ձեռնտու պարագա-

ներում կօգտվեն միայն աշխարհի ուժեղները՝ քաղաքական խաղի 

միջոցով թելադրողները՝ տվյալ բաց հասարակական մակրոհամակարգի, 

բաց միկրոհամակարգերի գործունեության կոոպերատիվ էֆեկտների 

շնորհիվ: Այս դեպքում խոսել գլոբալ քաղաքակրթության կայուն 

զարգացման մասին, պարզապես պատրանք է: Իրականում այլոց հաշվին 

կայուն զարգանում և ուժեղանում են աշխարհի «հզորները»: Քանի որ 

գոյություն ունեն «հզորների» աշխարհաքաղաքական, աշխարհա-

տիրական շահերը, ապա այդ և այլ կարգի շահային նկատառումներով  

կարող են համակարգից ստանալ նաև բացասական էֆեկտներ. 

մասնավորոպես, այդ բաց համակարգերի նկատմամբ իրականացվող 

ուժային կամ պարամետրիկ կառավարման միջոցով ցանկացած 

«հարմար» պահի համակարգը տևական ժամանակահատվածի ընթաց-

քում կարող է գտնվել վտանգավոր անհավասարակշռության վիճակում և 

հասնել ինքնաքայքայման, ինքնատրոհման: Եվ վերջապես այլ դեպքում, 

արտաքին արժեքային աղբյուրների նկատմամբ բաց լինելու հանգա-

մանքն անհամեմատ ավելի վտանգավոր է՝ արտաքին արժեքային 

աղբյուրներից ոչ այնքան օտարածին, որքան նեկրոֆիլ-մարգինալ 

արժեքներ կլանելու հեռանկարում: Իսկ ընդհանուր դեպքում բաց 

հասարակական մակրոհամակարգը վտանգ կսպառնա հասարակական 

մակրո և մինի համակարգերին՝ որպես յուրօրինակ Տեսակի 

պահպանում: Այս մոտեցման կողմնակիցները, մոռանում են, որ 

համակարգում (այդ թվում և հասարակական) սիներգիզմի դրսևորման 
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պարտադիր պայմաններից մեկը համակարգի ամբողջականությունն է, 

նրա անբաժանելիությունը: Այսինքն՝ համակարգը պետք է շրջաբերում 

(էվոլյուցիա) ապրի որպես մեկ ամբողջություն, թեև, ելնելով 

խճանկարային հավասարակշռության սկզբունքից (5, 10), նրա առանձին 

տեղամասերը կարող են ներկայանալ որպես ինքնակազմակերպման 

սեփական տարածաժամանակային կառույցներով լոկալ 

ենթահամակարգեր: Կայուն արժեքային դաշտով ինքնակազմակերպված 

և տարածաժամանակային կառուցվածքներով լոկալ ենթահամա-

կարգերը՝ պետությունները, էթնոսները անհայտ տարածություն-

ժամանակի մեջ փորձություն չբռնած արժեքների հիմքի վրա ձևավորում 

են անհամեմատ ավելի անկայուն, կարգավորվածության ցածր մակար-

դակով լոկալ ենթահամակարգեր (ինչպես օրինակ հայերի ցեղասպա-

նության արդյունքում Արևմտյան Հայաստանի տարածքի՝ քրդերով և 

թուրքերով վերաբնակեցումը, որտեղ համենայն դեպս ականատես ենք ոչ 

բարձր աստիճանի կարգավորվածության): Այս պարագայում գլոբալ 

քաղաքականության մեջ բաց հասարակության կողմնակիցները, որքան 

որ ակնկալում են սիներգիզմի դրական էֆեկտների դրսևորում միայն 

քաղաքակրթական մակրոհամակարգի ամբողջականություն ապահո-

վելով, մեր խորին համոզմամբ  բազմապատիկ անգամ մեծ է գլոբալ 

քաղաքակրթությունը տևական քաոսի և կատակլիզմերի մեջ նետելու 

վտանգը: Եթե ասածին ավելացնենք նաև համահարթեցման դեմ բազում 

էթնոսների և պետությունների առճակատման տրամադրությունները 

(Իրան, ասիական բազում պետություններ և այլն), պատկերը կարծես թե 

ամբողջական է դառնում: Թվարկած բոլոր հետևանքներն էլ անթույլա-

տրելի են և° հասարակական համակարգերի, և° գլոբալ քաղաքա-

կրթության բարոյամետ գոյաբանության համար:  

Փակ հասարակություն. այնպիսի հասարակություն, որի սեփական 

արժեքային դաշտում օտարածին արժեքների ելումուտը փակ է, կամ 

վերահսկվում ու սահմանափակվում է: Այդ պայմաններում համակարգը, 
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կամ որ նույնն է՝ նրա արժեքային դաշտը, բաց է սեփական արժեքների 

շրջանառության համար և «սնուցումը» կատարվում է սեփական մենտալ 

դաշտից (ներքին աղբյուրից կամ աղբյուրներից): Թեև դրանք գաղափարի 

իշխանության հասարակություններ են, բայց, այնուհանդերձ, բաց 

համակարգեր են: Ստացվում է այնպես, որ փակ կամ 

հարաբերականորեն փակ պահելով հասարակական մակրոհամակարգն 

ու միկրոհամակարգը արտաքին աղբյուրի նկատմամբ և բաց պահելով 

սեփական արժեքային հոսքերի համար, սիներգիզմի էֆեկտը դրսևորվում 

է պետության ներսում, իսկ համանման էֆեկտներով հարստանում են և° 

հասարակական, և° քաղաքակրթական համակարգերը: Կնշանակի՝ 

որքան հարուստ և կայուն պետություններ՝ նույնքան հարուստ և կայուն 

քաղաքակրթական համակարգ : 

Ստացվում է, որ բաց և փակ հասարակությունների հակամար-

տությունը թաքնված է արժեքային աղբյուրի ընտրության մեջ: Մինչդեռ 

իրականում երկուսն էլ բաց են. մեկը՝ արտաքին արժեքային, մյուսը 

ներքին արժեքային աղբյուրի համար: Հետևաբար՝ սեփական արժեքային 

հոսքերի համար բաց լինելու հանգամանքով պայմանավորված՝ 

հասարակական միկրո- և մեզոհամակարգերը ևս ենթարկվում են 

Սիներգետիկայի օրենքներին և, օժտված լինելով ինքնակազմակերպ-

վելու ունակությամբ, վերջինիս միջոցով էվոլյուցիա են ապրում՝ 

ստացիոնար վիճակի ձգտելով, կամ քաղաքագիտական լեզվով՝ 

բնականոն արդիականանալու ընդունակությամբ: Միևնույն ժամանակ, 

լինելով փակ արտաքին արժեքային աղբյուրների նկատմամբ, փակ 

հասարակությունները թույլ չեն տալիս օտարածին արժեքային հոսքերի 

կողմից սեփական մշակութային տեքստի բռնազավթում, որի հետևանքով, 

ներքին բարձր կարգավորվածության շնորհիվ, ավելի արդյունավետ է 

աշխատում սեփական Տեսակի ինքնապաշտպանության բնազդը: «Փակ» 

անվանված (ինչին մենք կտրականապես դեմ ենք) հասարակությունները 

կարող են խիստ ներդաշնակ, համընթաց զարգացող 



74 

հասարակություններ լինել այդ հասարակություններում առողջ 

բարոյահոգեբանական, փոխվստահության և այլ մթնոլորտների 

հաստատման, ինչպես նաև արտաքին ճնշումների, բարոյազուրկ 

նպատակամետ ուժային և/կամ պարամետրիկ կառավարումների 

բացակայության դեպքում: Այդպիսի հասարակությունների միակ 

վտանգը ֆիզիկական ոչնչացումն է, որն էլ անընդունելի է ոչ միայն 

Տեսակների համակարգային ամբողջականության աղքատացման 

առումով, այլև «բարոյականություն» պարամետրի արժեքի անկման 

պատճառով, հանգեցնում է քաղաքակրթական բարոյական դաշտի 

խաթարման, որի արդյունքում էլ տարբեր քաղաքակրթական 

միկրոհամակարգերի միջև փոխադարձ անվստահություն է ձևավորվում: 

Վերը թվարկվածի պատճառով էլ ընկնում է գլոբալ քաղաքակրթության 

կարգավորվածության աստիճանը՝ քաղաքակրթական որոշ միկրոհա-

մակարգերի ինքնապարփակման և այլ քաղաքակրթական 

միկրոհամակարգերի հետ մշակութային տեքստերի երկխոսության 

բացակայության պատճառով (ղարաբաղ-ադրբեջանական, ռուս-

չեչենական, սերբ-խորվաթական և այլ օրինակներ):    

Արտաքին ուժային աղբյուրներից  սպասվող վտանգը ցցուն երևում է 

համակարգերի այդ 2 տեսակների ինչպես թեմոդինամիկական, այնպես 

էլ այլ վերլուծությունների ժամանակ: 

 

3. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԸՆԹԱՑՈՂ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 
ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՆՄԱՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Սիներգետիկայի մեթոդաբանական ապարատը հասարակական 

(քաղաքակրթական) համակարգերի նկատմամբ կիրառելու նպատակով, 

բնական համակարգերի և նրանցում ընթացող գործընթացների 

վերլուծության պարամետրերը նմանակենք հասարակական համա-

կարգերի և երևույթների պարամետրերին: Բնական համակարգերի 
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«ջերմաստիճան» պարամետրը հասարակական համակարգերում 

կդիտենք իբրև բարոյական մնոլորտ՝ բարոյականություն (նաև հոգեբա-

նական վիճակ) պարամետր, վերջինիս համարելով անբարոյական-

բարոյական (անառողջ-առողջ) միջակայքում չափելի պարամետր: 

Էներգիա (ջերմություն)-նյութ փոխանակությունը կնմանակենք արժե-

քային փոխանակությանը (նյութական – հոգևոր – մտավոր – բարոյական 

և այլն):  

 

Բնական համակարգերի նմանությամբ, մեր կողմից առանձնացրած 

դասակարգման երեք մակարդակների համակարգերն են՝ 

1. հասարակական (քաղաքակրթական) միկրոհամակարգերը 

համապատասխանում են ատոմներին, իոններին, մոլեկուլներին.  

2. հասարակական  (քաղաքակրթական)  մեզոհամակարգերը՝ տարրերի 

անսամբլներին (այստեղ բնական համակարգերի բնութագրիչներ` ջերմաստիճան – 

խտություն  – ձուլվածք – ճնշում և այլ պարամետրերի նմանության օրինակով էական 

դեր են խաղում բնութագրիչներ (բնապատմական զարգացում, աշխարհընկալում, 

քաղաքակրթական տեղեկատվություն, ավանդույթներ, խորհրդանիշեր, միֆեր և այլն) 

– բարոյական մթնոլորտ – ատոմար «Ես»-երի «խտություն» կամ քաղաքակրթական 

բևեռի կազմի մեջ մտնող պետությունների  թիվ – մեզոհամակարգում ներառնված 

բաղադիրչների համեմատական հարաբերակցություն՝ ձուլվածք – ճնշում, 

լարվածություն (թե ներքին, թե արտաքին) և այլ պարամետրեր, որոնք կիրառելի չեն 

միկրոսկոպիկ նկարագրության դեպքում). 

3. հասարակական (քաղաքակրթական) մակրոհամակարգերը՝ անսամբլների 

համախումբ, որը տարածաժամանակային կառուցվածքներ է կազմավորում: 

Մակրոկառուցվածքները բնութագրվում են մեզոմակարդակի փոփոխական 

մեծությունների ինտեգրալ ածանցյալներ համարվող մեծություններով:  

Եթե միկրոմակարդակը բնութագրում է հասարակական  (քաղաքա-

կրթական) միկրոհամակարգերի դիսկրետ վիճակը, ապա մակրոմակ-

արդակը՝ բաղադրիչների համախմբության կոոպերատիվ էֆեկտները, 

սակայն թե° այս, թե° այն մակարդակները նույնական չեն: Այլ կերպ 

ասած, ելնելով լոկալ հավասարակշռության սկզբունքից, բարդ 

համակարգի (հասարակական կամ քաղաքակրթական) դիտարկումը 
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ընթանում է հետևյալ կերպ. միկրոմակարդակից (լոկալ 

հավասարակշռություն) դեպի մակրոմակարդակ (ամբողջությամբ 

անհավասարակշիռ համակարգի էվոլյուցիա): Ելնելով ասվածից՝ 

փոխվում է ոչ միայն այդ կոոպերատիվ երևույթների ուսումնասիրման 

հայեցակարգային հիմքը, այլև ապարատը և մեթոդիկան: Օրինակ, 

արժեքային հոսք – ատոմար «Ես» միկրոհամակարգի՝ համեմատաբար 

տարրական գործողություն համարվող փոխազդեցության  դեպքում 

համակարգի  դիտարկման ժամանակ  օգտագործվում են 

հավասարակշիռ հաշվարկներ: Արժեքային հոսքի – մեզոհամակարգի 

համապատասխան մակարդակում փոխազդեցության դեպքում 

գործածվում են այդ համակարգի թերմոդինամիկ պարամետրերի 

հաշվարկները, իսկ մակրոմակարդակում՝ արժեքային հոսք – 

մակրոհամակարգ փոխազդեցության դեպքում՝ այդ համակարգի 

ջերմային և համակենտրոնացման մոդելը՝ բարոյականություն հանուն 

տեսակի պահպանման, բնականոն արդիականացման և զարգացման): 

Եվս մեկ նմանակում. հասարակական միկրոհամակարգի յուրա-

քանչյուր ai ատոմար տարր որոշակի ֆիզիկական սուբյեկտի քաղա-

քակրթական զանգվածի՝ mi-ի և նրա արժեքային դաշտի՝ ei-ի օրգանական 

ամբողջականությունն է: Այստեղ քաղաքակրթական զանգվածը՝ m-ը 

ատոմար տարրի ֆիզիկական զանգվածի կողմից ծագումնաբանորեն 

ժառանգած, նրա կառուցվածքային որոշ կարգավորվածությանը համա-

պատասխան նախնական (սկզբնական)՝ ներքին կուտակվածության, 

ինչպես և ձևավորման ողջ ընթացքում շարունակաբար կուտակվող 

կենսաֆիզիկական, քանակաորակական որոշակի չափի ու բաշխվա-

ծության ներքին էներգիան կրող զանգվածն  է՝ իր կինետիկ ու պոտեն-

ցիալ հնարավորություններով: Քանի որ հասարակական ամեն մի 

համակարգի, ինչպես նաև նրա տարրերի կենսագործունեությունն ըստ 

էության իներցիալ է, ապա կարելի է նաև ասել, որ քաղաքակրթական 

զանգվածը՝ m-ը, ատոմար տարրի կենսագործունեության իներտության 
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չափն է: Ատոմար տարրի e-ն դիտենք որպես տվյալ անհատի կողմից 

ժառանգվող և նրա ողջ կենսագործունեության ու զարգացման 

ընթացքում սեփականացվող, և իր կողմից նոր կուտակման բերվող 

արժեքային դաշտի էներգետիկ բնութագիր: Թերևս անպայման 

էներգետիկ, որովհետև համակարգի բնապատմական զարգացման ողջ 

ընթացքում այդ արժեքային դաշտն է ապահովել մատերիայի 

քաղաքակրթական ձևի էվոլյուցիոն (վերջինս ոչ դասական իմաստով. 

եթե ֆիզիկայում էվոլյուցիա ասելով հասկացվում է ճանապարհ դեպի 

հավասարակշիռ վիճակ, ապա բաց համակարգերի դեպքում այդ 

զարգացումը միտում է դեպի ստացիոնար վիճակներ՝ արդիականացում, 

և այդ դեպքում ինքնակազմակերպումը համարվում է էվոլյուցիայի 

հնարավոր ճանապարհներից մեկը, և ոչ բոլոր էվոլյուցիոն գործըն-

թացներն են հանգեցնում համակարգի ինքնակազմակերպման£ Վերջինս 

արդեն դիտվում է հավասարակշիռ վիճակից դուրս, յուրահատուկ 

պայմաններում) բնույթի իներցիան՝ տալով մատերիայի այդ ձևին իր 

բիոֆիլ կամ նեկրոֆիլ բիոէներգիան ամբարելու (պոտենցիալ վիճակ) և 

դրսևորելու հնարավորություն (կինետիկ վիճակ): Կասենք ai-ի ei 

արժեքային դաշտ: Ատոմար տարրի արժեքային դաշտ ասելով 

հասկանում ենք տվյալ ֆիզիկական սուբյեկտին հասարակական տարրի՝ 

քաղաքակրթական ամբողջության բերող, նրա սեփականության մաս 

կազմող նյութական, հոգևոր, մտավոր, տեղեկատվական արժեքների 

փոխադարձ փոխակերպելի դաշտերի, նրանց քանակաորակական 

փոխլրացվածությամբ ամբողջականացված օրգանական ընդհան-

րությունը:  

Հարկ է նշել, որ իր (10, 42) աշխատանքում Վ.Պոպովը սոցիալ-հոգեբանական 

օրենքները սահմանում է նաև որպես փոխազդեցության մեջ գտնվող տարբեր 

դաշտերի էական կապեր, այդ (դաշտերում) անխուսափելիորեն հայտնվում է մարդը: 

«Իսկ մարդկային հանրույթների կենսագործունեության հետ կապված էներգիայի 

տարբեր տեսակների, «ձևերի» փոխազդեցությանը անդրադարձել է Վ.Ի.Վերնադսկին 

(13, 11): Լ.Ն.Գումիլիևը, հիմք ընդունելով Վ.Ի.Վերնադսկու տեսությունը, զարգացնում 
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է էներգետիկ դաշտերի մասին գաղափարը (14, 35-65), բացի դրանից, նրան է 

պատկանում նաև «դաշտերի համատեղման» օրինաչափությունների գաղափարը՝ 

ներմուծելով «ռիթմերի», «ցիկլերի», «ֆազերի», «բիոհոսանքների վիբրացիայի», 

«ռեզոնանսի», «էներգիայի վարիացիայի» հասկացությունները: Իսկ ամենակարևորն 

այն է, որ նա մատնանշում է էթնոսի, սոցիումի վարքագծի կախվածությունը 

էներգետիկ դաշտերի փոխազդեցության վիճակից, որոնք էլ վերջին հաշվով, «դուրս են 

մղվում հոգեկան էներգիայի ձևով, պասսիոնար լարվածության մեջ» (մեջբերված է 10-

ից): Վ.Պոպովը, համակարգելով Վ.Ի.Վերնադսկու, Ա.Պ.Գրիմակի, Ա.Վեյնիկի 

աշխատանքները, գտնում է, որ «մարդիկ, սոցիումը գտնվում են …(14, 41) տարբեր 

էներգետիկ և այլ դաշտերի ազդեցության ոլորտում՝ բիոգեոքիմիական էներգիա, 

«մարդկային մշակույթի էներգիա», բիոդաշտ և «էներգոտեղեկատվական 

ազդեցություն» (13, 62), աշխարհագրական բնական միջավայրի ազդեցություն («երկրի 

դաշտեր»): Ենթադրություն է առաջարկված «ժամանակատեղեկատվական» դաշտի 

մասին (15), որն ազդում է «ենթագիտակցության», ինչպես նաև նուրբ և գերնուրբ 

աշխարհների հսկայական էներգիաների վրա£ Այսինքն՝ նյութականին զուգընթաց կա 

գերնուրբ ոգեղենական (հաճախ՝ անտեսանելի) աշխարհ, որը կարող է միացվել 

«Համաշխարհային Բանականության բանկին»: «Ամբողջական մոտեցման» 

տեսանկյունից գիտնականների կողմից համոզիչ ապացույցներ են բերվում վարքի 

«կենսագրական, ծագումնաբանական և վերանձնային աղբյուրների» մասին (10): 

Լ.Ն.Գումիլիևի էթնոգենեզի տեսության մեջ, որտեղ շարժող ուժերի հիմքում ընկած է 

պասսիոնար դաշտը, նույնպես վկայակոչվում է նմանատիպ կապ: Գիտնականն 

ուսումնասիրում է այն ազդեցությունը, որը թողնում է «առանձնյակի դաշտի 

առկայությունը նրա վարքի վրա», «առանձնյակների… բիոհոսանքների թրթռումը», 

«միասնական ռիթմը», որը սովորաբար դիտում են ինչ-որ նոր, անսովոր բան: Սակայն 

հենց-որ պասսիոնար դաշտը ծագում է, այն նույն պահին դառնում պասսիոնարներից 

կազմված սոցիալական ինստիտուտ՝ համայնք, փիլիսոփայական դպրոց, պոլիս և 

այլն (16), որոնց Վ.Պոպովը ավելացնում է կուսակցությունները, մաֆիոզ 

խմբավորումները, կլանները, ընտրախավի ակումբները: Այս բոլոր մոտեցումները 

կատարված են սոցիալական հոգեբանության տեսանկյունից, և նման մեջբերումը 

հավաստում է, որ մարդու վարքի վրա մեծապես ազդում են տարբեր դաշտեր, որոնց 

մի մասը պայմանավորված է սոցիալական օրգանիզմով (օրինակ՝ բիոդաշտը), ընդ 

որում՝ հոգեկանով, որոշ դաշտեր՝ ենթադրվում է, որ՝ ոչ (օրինակ երկրի դաշտերը): 

Այդ է պատճառը, որ սոցիալական օրգանիզմի կողմից ստեղծվող դաշտերը միավորել 

ենք մեկ ընդհանուր հասկացության մեջ՝ իբրև արժեքային դաշտ՝ այն դիտելով որպես 

հոգեկանով և սոցիալականով պայմանավորված բոլոր հնարավոր դաշտերի 

ամբողջություն: Նմանօրինակ դաշտերի հետ կատարվող որոշակի 
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մանիպուլյացիաները լավ պատկերացնելու համար ներմուծել ենք այդ արժեքային 

դաշտի էներգետիկ բնութագիր՝ e ատոմար տարրի համար (միկրոսկոպիկ 

մակարդակ), և E՝ սոցիոէներգետիկ բնութագիր մեզո- և մակրոմակարդակների 

համար: 

 

Ատոմար տարրի արժեքային դաշտի սահմանումից երևում է, որ 

հասարակական-քաղաքակրթական առումով կամայական ատոմար 

տարրի լինելիությունն անհրաժեշտորեն պայմանավորված է 

ֆիզիկական զանգվածի կենսագործունեության ու նրա արժեքային 

դաշտի փոխներդաշնակ լինելիությամբ: Այսինքն՝ ai (mi ;ei) –ն որպես 

այդպիսին չկա, նրա լինելիությունը հավասար է զրոյի, երբ mi=0 և/կամ 

ei=0, ուր mi=0 -ն այն դեպքն է, երբ անհատը ֆիզիկապես չկա, իսկ ei=0 -ն՝ 

երբ անհատը զրկված է իր արժեքային դաշտից և այն կամ լրիվ 

ինքնապարփակված է հենց իր mi-ի մեջ: Ուշագրավ է, որ յուրաքանչյուր 

ատոմար տարրի արժեքային դաշտի բացակայությունը մեկ 

ամբողջական միավոր լինելուց նրան վերածում է զրոյական դատարկ 

բազմության, այսինքն` քաղաքակրթական առումով չգոյության: 

Այսպիսով, եթե ատոմար տարրը լրիվ արժեքազրկվի՝ ei=0, ապա, չնայած 

իր ֆիզիկական լինելիությանը, հասարակական համակարգի նախկին 

տարրն այլևս դադարում է այդպիսին լինելուց և որպես կենսաբանական 

միավոր` այն կարող է վերարտադրվել միայն որակական լրիվ այլ՝ 

իրենից ավելի ցածր կարգավորվածության£ Ասվածը տվյալ դեպքում 

վերաբերում է կենդանական համակարգին: Այնպես որ, հասարակական 

համակարգի ատոմար տարրի ինքնորոշված հարատևման խնդրում 

անհատի բազմաչափ «Ես»-ի և նրա արժեքային դաշտի համատեղ և 

միաժամանակյա գոյությունն անհրաժեշտ և բավարար պայման է: 

Ատոմար տարրի կենսաբանական չգոյության՝ mik=0 (բռնի ձևով 

ֆիզիկական ոչնչացում կամ տեսակի պահպանման փիլիսոփայության 

անտեսում) դեպքում այն կրկին դատարկ բազմություն է: Այդ դեպքում 

խոսել aik-ի արժեքային դաշտի մասին պարզապես անիմաստ է: Տվյալ 
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իրականության մեջ նրա արժեքներն ամբողջովին բովանդակվում են կամ 

մասամբ (հիմնականում հոգևոր մասով) թալանվում են այլոց կողմից, 

կամ էլ այն պարզապես տարրալուծվում են միջավայրում:  

Ատոմար տարրի զանգվածի և արժեքային դաշտի ներքին 

կառուցվածքը ոչ էվկլիդյան միակենտրոն եռաչափ պարուրային  

երկրաչափություն չէ, իսկ ատոմար տարրի տարածության էներգակիր 

ձևագոյացումներն ու փոխազդեցությունները կարգավորվում և 

վերակարգավորվում են կենտրոնաձիգ պարուրային երկրաչափական 

տարածաժամանակային օրինաչափություններով: Սկսած 

հասարակական մինի համակարգից՝ արդեն գործում է բազմակենտրոն 

պարուրային երկրաչափությունը: Միկրոյից մինչև մեգա հասարակական 

համակարգերի լոկալ խնդիրներում արդեն զուգահեռաբար օգտագործելի 

են նաև բոլոր հայտնի երկրաչափությունները:  

Անհատի, այսինքն՝ ատոմար տարրի հասարակական 

լինելիությունը, որպես կենսաբանական տեսակի գործընթաց, ըստ 

էության նրա eik արժեքային դաշտի ներհոսք-արտահոսք շարունակական 

հաջորդականության դինամիկ հավասարակշռության ամբողջությունն է: 

Այսինքն՝ ներհոսքի փուլում սուբյեկտը արժեք է ներկրում իր դաշտը և 

արտամղում հետագա գործընթացում: Արտաքին միջավայրից կամ որևէ 

այլ ատոմար տարրից ներկրելով արժեքի որոշակի քանակ՝ այն իրենով 

որակափոխում և արտամղում է որպես այլ որակ, ասենք՝ ներկրում է 

նյութական արժեք (զուտ սպառման նպատակով), փոխարենը 

արտամղում դրան համարժեք հոգևոր կամ մտավոր արժեք£ Ներկրելով 

մտավոր արժեք՝ արտամղում է նյութական արժեք և այլն: Այսինքն՝ 

կարելի է ասել, որ ատոմար տարրը նաև արժեքային դաշտի 

յուրօրինակությունների վերարժեքավորման որակական օպերատոր է: 

Հանրագումարենք. հասարակական համակարգերը՝ 

1. բարձր էներգետիկ դինամիկ համակարգեր են (կարող են պահվել 

հարաբերական առումով փակ կամ բաց վիճակում. հարաբերական են, 
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որովհետև հասարակական համակարգերը բացարձակ փակ լինել չեն 

կարող, թեկուզ միայն շրջապատող միջավայրի հետ զուտ նյութական 

արժեքների փոխանակության փաստով). դրանցում կինետիկ արգելք-

ները սիներգետիկ կառուցվածքների ձևավորման համար անհաղթա-

հարելի սահմանափակումներ չեն դնում. 

2. շարժունակ բաղադրիչներով համակարգեր են, որոնց արժեքային դաշտ  

նյութական – հոգևոր – մտավոր և այլն արժեքները կարող են մուտք 

գործել արտաքին կամ ներքին էներգետիկ աղբյուրից, արժեքների մի 

մասը դիսսիպացվում է շրջապատում կամ արտաքին 

տարածությունում. 

3. համակարգն ամբողջական է, իսկ բաղադրիչների միջև   նյութական – 

հոգևոր – մտավոր և այլ արժեքների տեղաշարժը իրականանում է ի 

հաշիվ բարձր շարժունակություն ունեցող հոսքերի: 
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4. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 
ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հարկ է նկատել, որ բաց համակարգերի ուսումնասիրության գործում հատուկ 

ուղղվածություն ձևավորվեց խիստ մաթեմատիկական մոտեցման հիմքի վրա՝ 

դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգի օգնությամբ: Քանի որ դինամիկ 

համակարգերի առանձնահատկություններից մեկը ոչ հավասարակշիռ վիճակում  

գործառնելն է, երբ բաղադրիչների խտացումն ու ջերմաստիճանն անփոփոխ են 

դիտարկվող ժամանակային միջակայքում, իսկ այդ պայմաններում համակարգերում 

ընթացող գործընթացներն անշրջելի են: Անշրջելի համակարգերի թերմոդինամիկայի 

հիմքում Ի.Պրիգոժինը դրեց նոր սկզբունք՝ էնտրոպիայի ամենափոքր արտադրության 

սկզբունքը, որը, էներգիայի ամենափոքր ցրման մասին Օնզագերի սկզբունքի հետ 

համատեղ, զգալիորեն ուժեղացրեց վերլուծական ապարատը: Հետագայում 

Դյարմատը համադրեց Օնզագերի և Պրիգոժինի սկզբունքները՝ կառուցելով 

անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ընդհանրացնող դրույթներ:  

Բաց համակարգերի թերմոդինամիկական վերլուծության դժվարությունը 

կայանում է նրանում, որ նրանցում դիտվող շրջելի և անշրջելի գործընթացները, 

որոնք դիտարկվում են անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի շրջանակներում, 

հստակ սահմանափակումներ չունեն, քանի որ այդ համակարգերը գոյատևում են ի 

հաշիվ արտաքին շրջելի և ներքին անշրջելի հոսքերի: Որպես համակարգի 

կառավարող պարամետր հանդես են գալիս նյութի և էներգիայի հոսքերը: 

Վերջիններիս ներդրումին համապատասխան համակարգերը, իրար փոխարինող 

հիերարխիայով, հաջորդաբար անցնում են անհավասարակշիռ վիճակների: 

Դ.Ս.Կորժինսկին դասական թերմոդինամիկայի մեթոդները տարածեց անհավա-

սարակշիռ համակարգերի վրա՝ օգտվելով լոկալ հավասարակշռության սկզբունքից: 

Դասական գիտությունը միայն հասարակական երևույթների ուսումնասիրության 

նպատակով  հենվել է մեկուսացված կամ փակ համակարգերի վրա: Սակայն 

(հասարակական) համակարգերում ընթացող գործընթացների գերակշռող մասն 

անշրջելի է : Չնայած այն արտահայտվում է նրանց փոփոխությունների որոշակի 

ուղղվածության մեջ, այդուհանդերձ նրանց թերմոդինամիկական վերլուծության 

հիմքում ընկած են հավասարակշիռ թերմոդինամիկայի սկզբունքները և 

մոտեցումները, որոնք օգտագործելի են հավասարակշիռ վիճակների 

շրջանակներում: Ինչպես նշվեց, բաց համակարգերում (հասարակություններում) 

ֆիքսված ինտերվալում հաստատվում է ստացիոնար վիճակ, որը չի փոխվում 

ժամանակի դիտարկվող միջակայքում: Սրանում է կայանում ստացիոնար և 

հավասարակշիռ համակարգերի նմանությունը, թեև հավասարակշռության 
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ժամանակ Գիբբսի ազատ էներգիան մնում է անփոփոխ (G=0), իսկ էնտրոպիան 

ձգտում է մաքսիմալ արժեքի (Smax): Ստացիոնար վիճակը բնութագրվում է 

նրանով, որ դիտարկվող միջակայքում ազատ էներգիայի փոփոխությունը մնում է 

հաստատուն     (G=const), իսկ էնտրոպիայի արժեքը  ստանում է տարբեր, բայց ոչ 

մաքսիմալ արժեքներ: 

Քանի որ հասարակական երևույթները հիմնականում անշրջելի են, ապա նրանց 

վերլուծությունը պետք է կատարել անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի 

ապարատի կիրառմամբ: Ողջ դժվարությունը սակայն կայանում է նրանում, որ 

անհավասարակշիռ գործընթացների վերլուծության համար մշակված է 

անհավասարությունների մի անբողջ համակարգ : Վերջինս ցույց է տալիս նրանցում 

գործընթացների ուղղությունը, ամբողջությամբ վերցրած անհավասարակշիռ 

համակարգի կամ նրա բեկորների (ֆրագմենտների) զարգացման կանոնները կամ 

արգելքները, մինչդեռ այդ հավասարումներով հնարավոր չէ էներգետիկ և կինետիկ 

պարամետրերի հաշվարկ կատարել: Այդ իսկ պատճառով, ելնելով լոկալ 

հավասարակշռության սկզբունքից՝ համակարգի լոկալ տեղամասերում 

գործընթացների շրջելիության մասին պատկերացումներին և նրանց 

հավասարակշռության մասին իդեալականացված պատկերացումներին 

համապատասխան՝ հնարավոր է դառնում անշրջելի անհավասարակշիռ 

համակարգերի հաշվարկում ըստ հավասարակշիռ թերմոդինամիկայի օրենքների: 

Լոկալ հավասարակշռության սկզբունքը ենթադրում է, որ համակարգի յուրաքանչյուր 

փոքր տարրում էնտրոպիան կախված է լոկալ մակրոսկոպիկ փոփոխականներից, 

ինչպես և հավասարակշիռ դեպքում պայմանավորված չէ նրանց գրադիենտից : Այն 

ենթադրում է նաև լոկալ հավասարակշիռ բարոյականություններ (ջերմաստիճաններ), 

որոնք կարող են տարբերվել ամբողջ համակարգի բարոյականությունից: Հարկ է 

ընդունել միայն, որ գործընթացն իրականանում է շրջելի հավասարակշիռ վիճակների 

անընդհատ հաջորդականության տեսքով (5, 6):  

Սակայն Սիներգետիկայի հիմքում ընկած է անհավասարակշիռ 

թերմոդինամիկայի մեթոդաբանությունը և ապարատը: Այդ իսկ պատճառով 

խնդիրներից մեկն անհավասարակշիռ համակարգերի վերլուծության համար 

հավասարակշիռ թերմոդինամիկայի քանակական հաշվարկների կիրառումն է: 

Սիներգետիկայում լայնորեն կիրառվում են անշրջելի գործընթացների 

անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի (ԱՊԹ) մոտեցումները: 

 

5. ԲԱ՞Ց, ԹԵ՞ ՓԱԿ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.  
Ո՞ՐՆ Է ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆԸ 
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Հասարակական համակարգերի բնութագրիչների մասին խոսելիս 

անհրաժեշտ է դիտարկել քաղաքակրթական բևեռի կազմի մեջ մտնող 

պետությունների հարաբերակցությունը, որպես բաց համակարգեր, 

շրջապատող համակարգերի հետ փոխանակում են ոչ միայն նյութական 

– հոգևոր – մտավոր և այլ արժեքներ, այլ հենց նրանցում տեղի են 

ունենում էներգետիկ գործընթացներ՝ ի հաշիվ բաղադրիչների 

(ենթահամակարգերի) փոխազդեցության «ռեակցիաների» և արժեքային 

«նյութի զանգվածի» հաշվեկշռի փոփոխության: Այս դեպքում համա-

կարգի արժեքային դաշտի ներքին էներգիայի փոփոխությունը (dE) 

ընդունում է հետևյալ տեսքը՝ 

i 

dE=dQ-dW+m,i,…, dgm,i, 

m 

Այստեղ dQ-ն համարում ենք համակարգի կողմից վերցվող արժեքների 

հոսքի քանակական բնութագիրը, dW-ն՝ համակարգի կողմից 

կատարված աշխատանքն է՝ քաղաքական զարգացման, 

արդիականացման գործընթացներում: m,i-ն համակարգի 

բաղադրիչների՝ իրար հետ սեփական արժեքային դաշտերով 

փոխազդելու, արժեքներ փոխանակելու ունակության ներուժերն են: 

dgm,i-ն համակարգի բաղադրիչի՝ մատերիայի քաղաքակրթական ձևի 

զանգվածի փոփոխությունն է՝ ի հաշիվ արժեքային հոսքի աղբյուրից 

ստացված նյութական – մտավոր – հոգևոր – բարոյական և այլ 

արժեքների միջոցով սեփական վերարտադրության:  

Անշրջելի գործընթացների անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայում 

կառուցումների մեծ մասը ելնում է թերմոդինամիկայի երկրորդ սկզբունքից, կամ այն 

ձևակերպվում է որպես էնտրոպիայի չնվազման օրենք, և էնտրոպիան դիտարկվում է 

որպես համակարգի կարգավորվածության չափ, քանի որ թերմոդինամիկ 

հավասարակշռությունը բնութագրվում է էնտրոպիայի մաքսիմումով: Այս ամենը 

վերաբերվում է փակ կամ մեկուսացված համակարգին, իսկ բաց համակարգերում 

ժամանակի (dt) հատվածում միաժամանակ տեղի են ունենում երկու գործընթացներ. 
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համակարգում էնտրոպիայի արտադրություն ի հաշիվ համակարգի ներսում 

ընթացող անշրջելի գործընթացների (diS), ինչպես նաև շրջապատող միջավայրի հետ 

արժեքափոխանակման (deS), կամ էլ dS=deS+diS: Տվյալ դեպքում deS -ը արտացոլում է 

արժեքային հոսքի հզորությունը, որը մտնում է համակարգ դրսից և հնարավորինս 

երկար պահպանում նրա անհավասարակշիռ վիճակը:  

Այստեղից ակնհայտորեն հետևում է, որ արտաքին արժեքային 

աղբյուրների նկատմամբ բացարձակ բաց լինելու պարագայում հասա-

րակական համակարգերի արժեքային դաշտ արտաքին միջավայրից 

նրան խորթ արժեքային հզոր հոսքը կարող է միայն խաթարել նրա 

հավասարակշիռ վիճակը՝ նրան պահելով տևական ժամանակ անհավա-

սարակշիռ վիճակում, մինչդեռ մեր կողմից սահմանված փակ հասա-

րակությունները, որպես արժեքային աղբյուր ունենալով սեփական 

մտահայեցողական դաշտը, հնարավորություն ունեն բնականոն 

արդիականանալու և վերարտադրվելու: Մյուս կողմից, քանի որ 

համակարգի ներսում, ինչպես վերը նշվեց, ընթանում են անշրջելի 

գործընթացներ, ապա համակարգի բարոյանպատակամետ 

կառավարման դեպքում այդ անշրջելի գործընթացները զարգացում և 

առաջընթաց են ապահովելու: Իսկ արտաքին արժեքային աղբյուրից 

սնուցմամբ պայմանավորված շրջելի գործընթացների դեպքում, 

համակարգը մշտապես կարող է վերադառնալ դեպի զարգացման 

նախկին մակարդակները: Սա բաց հասարակությունների 

թերություններից է, որն էլ ըստ մեզ, կասկածի տակ է դնում հասա-

րակության կայուն զարգացման հնարավորությունն ընդհանրապես և 

հատկապես 21-րդ դարում պայմանավորված լրատվական տարաբնույթ 

աններդաշնակ չափումներով: 

Նիկոլիսի և Պրիգոժինի ուսումնասիրությունները (3) հնարավորություն 

ընձեռեցին հասկանալու անհավասարակշիռ վիճակների կայունությունը և 

դիսսիպատիվ կառուցվածքների առաջացումը: Բաց համակարգերի համար 

ժամանակից անկախ սահմանային պայմանների դեպքում Ի.Պրիգոժինը ներմուծել է 

էնտրոպիայի արտադրության հասկացությունը՝ =diS/dt , բաց համակարգի ներսում 

էվոլյուցիայի պայմաններում ds   0, իսկ հավասարակշռության դեպքում s=min, d
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s=0: Այստեղից հետևում է, որ ցանկացած գծային (խոսքը վերաբերում է Գ. Նիկոլիսի, Ի. 

Պրիգոժինի կողմից (3) աշխատանքում հավասարակշիռ վիճակից շեղման հետ 

կապված համակարգի վարքի նկարագրության սխեմայում 1-ին, կամ որ նույնն է՝ 

լուծման թերմոդինամիկական ճյուղի մասին. այդ ճյուղում համակարգը գտնվում է 

գծային հատկությունների տիրույթում) բաց համակարգում: Այս դեպքում,երբ նրա 

վիճակների պարամետրերը կախված չեն ժամանակից, գործընթացների զարգացումն 

ընթանում է էնտրոպիայի արտադրության նվազման գծով, որը բերում է ընթացիկ 

հավասարակշռության վիճակի՝ s -ի մինիմալ արժեքով: Այդ իսկ պատճառով էլ, 

որքան մոտ են ստացիոնար համակարգերը հավասարակշռությանը, այնքան նրանք 

կայուն են  և հակառակը, հավասարակշիռ վիճակից հեռացմանը զուգընթաց և° 

համակարգի կայունությունը, և° ստացիոնարությունը փոքրանում է, քանի որ 

էնտրոպիայի արտադրությունը համակարգում մեծանում է:  

Հասարակական համակարգերը բաց և անհավասարակշիռ 

դարձնելու միտումը ցանկացած պահի վտանգավոր է համակարգին՝ իր 

հավասարակշռության դիրքից էապես շեղելու և համակարգի կայու-

նությունը խախտելու տեսակետով: Համակարգերի այդպիսի հարա-

բերական կայունությունը պահպանելու համար էլ համակարգը 

հարաբերականորեն կամ բացարձակ փակելու անհրաժեշտություն է 

առաջանում. հակառակ դեպքում արտաքին էներգետիկ աղբյուրից 

համակարգի արժեքային դաշտ ներմուծվող արժեքային հոսքերը 

ընթացիկ հավասարակշիռ վիճակից էապես կշեղեն համակարգը: 

Այստեղ էլ դրսևորվում է բաց հասարակության հերթական էական 

թերությունը, որն էլ մեր կարծիքով հասարակությանը զրկում է 

ժամանակին արդյունավետ, նպատակամետ կայունանալուց: 

Հավասարակշիռ վիճակից շեղվելու հետ կապված՝ համակարգում վարքի 

փոփոխությունն այսպիսին է Գ.Նիկոլիսի և Ի.Պրիգոժինի (3) պարզունակ  

գծապատկերում: Հավասարակշիռ վիճակից համակարգի ինչ որ x պարամետրով 

բնորոշվող շեղումը ֆիքսում է մի շարք անցումային վիճակներ:  

1. Ստացիոնար վիճակից աննշան շեղումները համակարգին տանում են ընթացիկ 

հավասարակշռության կայուն վիճակի: Սա լուծման կայուն կամ 

թերմոդինամիկական ճյուղն է: 

2. Կայուն հավասարակշռության վիճակից համակարգի է°լ ավելի զգալի շեղումը 

նրան ուղղում է դեպի մյուս կարգավորված վիճակը, որի արդյունքում ի հայտ է գալիս 
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լուծման նոր ճյուղ, կամ այլ կերպ ասած տեղի է ունենում բիֆուրկացիա 

(բիֆուրկացիա նշանակում է համակարգի անցում նոր որակի, որը դրսևորում և 

բերում է լուծումների բազմազանության, «ճյուղավորվածության»)£ Վերջինս ի հայտ 

գալով՝ բնորոշում է ոչ գծային հատկություններով տիրույթը: Այս տիրույթում ներկա 

բոլոր կառուցվածքները (ժամանակային, տարածական կամ տարածաժամանակային) 

Ի.Պրիգոժինը, Վ.Էբելինգը անվանել են դիսսիպատիվ, ցույց տալով, որ նրանք 

առաջանում են բաց համակարգերում, պարամետրերի որոշակի կրիտիկական 

արժեքներ (այլ կերպ՝ համակարգի կրիտիկական վիճակ) ձեռք բերելու դեպքում:  

Հասարակական համակարգի նման կարգի շեղումները կարող են 

վտանգավոր լինել, որովհետև այդպիսի բիֆուրկացիոն անցումով 

հասարակական համակարգը կարող է հայտնվել ոչ ցանկալի 

քանակաորակական վիճակում: Ավելի հաճախ այդպիսի իրավիճակներ 

կարող են ստեղծվել բաց հասարակությունների համար: 

Նույն կարգի անհավասարակշիռ բաց համակարգերի միմյանց հետ 

համեմատությունը հնարավոր դարձավ Գ.Նիկոլիսի և Ի.Պրիգոժինի կողմից (3) 

էնտրո-պիայի փոփոխության արագության հասկացության ներմուծումից հետո՝ 

e=deS/dt – արտաքին միջավայրի հետ փոխանակությամբ պայմանավորված 

էնտրոպիայի փոփոխությունը համակարգում, i=diS/dt – բուն համակարգի ներսում 

անշրջելի գործընթացներով պայմանավորված էնտրոպիայի փոփոխությունը, կամ =

e+i: Այս դեպքում e-ն արտացոլում է համակարգի կողմից արժեքների 

դիսսիպատիվ ցրման աստիճանը, իսկ i-ն՝ համակարգի ծավալում 

ինքնակազմակերպման գործընթացների աստիճանը և բնույթը:  

Որքան փոքր է e-ն այնքան փոքր է հասարակական համակարգի 

կողմից արժեքների դիսսիպատիվ ցրման աստիճանը: Իսկ այդ 

աստիճանը մեծ է բաց հասարակության դեպքում, այսինքն՝ բաց 

հասարակության դեպքում համակարգի արժեքային դաշտից արժեքները 

և նրանց պայմանավորած էներգիան ցրվում են համակարգից դուրս, 

արտաքին միջավայրում: Տվյալ հասարակական համակարգի համար այս 

երևույթը սեփական արժեքների փոշիացում է նշանակում: Մի պահ 

թվում է, թե նման գործընթացը օգտակար է գլոբալ քաղաքակրթության 

համար, քանի որ այդ ցրումը ուղղված է գլոբալ քաղաքակրթական 



88 

արժեքային դաշտ: Գնալով գլոբալ քաղաքակրթական արժեքային դաշտ՝ 

այն ստեղծում է գլոբալ քաղաքակրթությունը մեկ կենտրոնից 

կառավարելու հնարավորություն (Մոնդիալիզմ): Այդ դեպքում հնարավոր 

է, որ արժեքների ցրում, դիսսիպացիա կատարող տվյալ համակարգի 

կողմից կարևորվող, պատմականորեն ձևավորված որևէ արժեք 

չկարևորվի մեկ այլ համակարգի կողմից և ընդհանրապես փոշիանա: 

Դրանով ոչ միայն աղքատանում է գլոբալ քաղաքակրթական 

համակարգը, այլև կտրում է մարդկության հիշողության թելը՝ երբեմն 

կորստյան մատնելով նաև խիստ անհրաժեշտ իռացիոնալը: Գլոբալ 

քաղաքակրթական արժեքային դաշտում նեկրոֆիլ-մարգինալ 

արժեքների կուտակման համար այլ կողմից էլ վտանգ կա: Դա բաց 

հասարակության հերթական թերությունն  է, որն էլ, ըստ մեզ, խաթարելով 

համակարգի արժեքային դաշտի քաղաքական էությունը, նրան զրկում է 

սեփական արժեքների հիշողության դաշտով պայմանավորված 

կայունությունից, հետևաբար՝ պաշտպանունակ ինքնապաշտպանական 

համակարգից:  

Համաձայն Գիբբսի՝ հավասարակշիռ մեկուսացված կամ փակ 

համակարգում ազատ էներգիան մինիմալ է, իսկ նրա էնտրոպիան՝ 

առավելագույն: Սա էլ  այն ծայրահեղ վիճակն է, երբ համակարգի 

տարրերի շարժունակությունը շատ փոքր է, համակարգի կարգավորվա-

ծությունը՝ ցածր, և ատոմար տարրը կամ հանրույթը ամբողջությամբ 

ինքնապարփակված է իր մեջ: Սրա հետևանքով էլ նա չի կարողանում իր 

Տեսակին յուրահատուկ արարիչ արժեքները փոխանցել համակարգի 

մյուս տարրերին կամ ընդհանուր դեպքում քաղաքակրթությանը՝ 

պահպանելով երևույթների միջև եղած կապի տրամաբանությունը 

(քաղաքակրթական հիշողություն): Ինքնապարփակված արժեքային 

դաշտով համակարգերն այդ դեպքում վերածվում են դատարկ 

բազմության: Բաց համակարգերում հնարավոր է երկու տարբերակ. 

ստացիոնար վիճակում էնտրոպիան կարող է մնալ հաստատուն, իսկ 
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դիսսիպատիվ ստրուկտուրաներում փոքրանալ՝ պայմանավորելով 

շրջապատող միջավայրում փոփոխություն: (4)-ի համաձայն, 

ստացիոնար վիճակի կայունությունը որոշվում է համակարգի 

դիսսիպացիայի նվազագույն աստիճանով (դիսսիպացիայի հարցին 

արդեն անդրադարձել ենք): Եթե համակարգը գտնվում է կայուն 

ստացիոնար վիճակում և նրա անցումն այլ մակարդակներ 

իրականանում է նման վիճակների շարքով, ապա յուրաքանչյուր 

ստացիոնար վիճակ կարող է բնութագրվել դիսսիպացիայի նվազագույն 

աստիճանով արձանագրված պայմանների դեպքում: Այդպիսի էական 

պայմաններից է կայուն բարոյական մթնոլորտը, համակարգի վրա 

արտաքին մեծ ճնշման, ուժային կամ պարամետրիկ կառավարման 

բացակայությունը:  Այդ մակարդակը չպահպանելու դեպքում տեղի է 

ունենում ստացիոնարության խախտում:  

Հավասարակշռությունից համեմատաբար փոքր շեղումներով գծային 

գործընթացների համար ճշմարիտ է Ի.Պրիգոժինի թեորեմը՝ բաց համակարգում 

էնտրոպիայի արտադրության մասին, որից բխում է, որ ցանկացած գծային 

համակարգի վիճակը փոփոխվում է էնտրոպիայի արտադրության ուղղությամբ, քանի 

դեռ այն ընթացիկ հավասարակշռության վիճակ ձեռք չի բերվել. նման դեպքում 

էնտրոպիայի արտադրությունը նվազագույն է: 

Ստացիոնար վիճակը քանի որ համապատասխանում է էնտրոպիայի մինիմալ 

արտադրությանը՝ s=min, ապա մինիմումի կետի մոտակայքում համակարգն առավ-

ելագույնս կայուն է՝ ստացիոնար վիճակից ցանկացած շեղում թելադրված է dS-ի 

աճով: Լոկալ հավասարակշռության սկզբունքի  թերմոդինամիկական հիմնավորումը 

տվել է Դ.Գիբբսը, որի բազայի վրա Դ.Ս.Կորժինսկին ձևավորվել է (երկրաբանական 

համակարգերի համար) համակարգերի թերմոդինամիկական վերլուծության առավել 

խիստ մոտեցում: Լոկալ հավասարակշռության սկզբունքի վրա նշված երկու 

մոտեցումները մերձեցնում են և° հավասարակշիռ (ազատ էներգիայի մինիմիզացիա), 

և անհավասարակշիռ (էնտրոպիայի արտադրության մինիմիզացիա) 

համակարգերում զարգացման նույնատիպ ուղղվածության հանգամանքը:  Այդ հենքի 

վրա է ձևակերպված Դ.Ս.Կորժինսկու խճանկարային կամ լոկալ 

հավասարակշռության տեսությունը:  
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Հասարակական համակարգերի զարգացումը, մեր կարծիքով, 

իրականանում  է երկու հակաուղղված միտումների զարգացման մեջ. 

ամբողջությամբ վերցրած անհավասարակշիռ համակարգերի անշրջելի 

փոփոխություն (կոնկրետ օրինակ՝ հասարակական 

մակրոմակարդակում հասարակության անընդհատ արդիականացում) և 

համակարգի յուրաքանչյուր էլեմենտար տեղամասում նրա 

բնաշրջության բոլոր փուլերում դեպի հավասարակշռություն ձգտելը 

(ատոմար տարրերի, մեզոհամակարգերի ձգտումը դեպի կայունություն, 

հավասարակշռություն): Այդ կայունությունը ուժեղ արտաքին 

քաղաքական  միջամտության դեպքում կարող է մնալ ընդամենը 

ուտոպիա, և նման բաց հասարակությունը հնարավոր է որ այդպես էլ 

չհասնի իր ընթացիկ հավասարակշռության վիճակին՝ պարզապես 

քաղաքական զարգացման, արդիականացման գործընթացում ունենալով 

աղետալի իրադարձություններ և համակործանում:  

Բաց և փակ հասարակությունների թերմոդինամիկայի քննարկման 

արդյունքը մեզ հանգեցրեց հետևյալ եզրահանգման. արտաքին 

արժեքային դաշտից սնվող բաց հասարակությունը, որպես բաց 

համակարգ թեև ինքնակազմակերպման և կարգավորման հնարա-

վորություն ունի, այնուհանդերձ օտար արժեքների կողմից, դարերի 

հոլովույթում ձևավորած սեփական արժեքային դաշտն ագրեսիայի 

ենթարկելու և խաթարելու պարագայում, կընկնի տևական քաոսի և 

անկայունությաան հորձանուտը՝ դրանով իսկ վտանգելով գլոբալ 

քաղաքակրթական համակարգի կայունությունը և հավասարակշռու-

թյունը: Դրանով իսկ կխաթարվի ինչպես առանձին մասի, այնպես էլ 

ամբողջի ինքնապաշտպանական համակարգ ունենալու և այն 

պահպանելու հնարավորությունը: Վերջիններիս բացակայությունը 

վտանգավոր է գլոբալ կարգուկանոնի պահպանման համար, քանի որ 

ինքնապաշտպանական համակարգը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սեփական 
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հավասարակշռության վիճակից զգալի շեղման դեպքում դեպի 

հավասարակշռության ձգտում ապահովող բիոսոցիալական մեխանիզմ: 

Իսկ սեփական արժեքային դաշտից սնվող հասարակությունը, 

որպես բաց համակարգի յուրօրինակ տեսակ (յուրօրինակ, որովհետև 

որպես արտաքին միջավայր հանդես է գալիս սեփական արժեքային 

դաշտը) ինքանակազմակերպվում և կարգավորվում է այդ դաշտի 

շնորհիվ: Եվ այդ դաշտում անհավասարակշիռ համակարգի՝ դեպի 

հավասարակշռության վիճակ անցում կատարելու ցանկացած 

գործընթաց իր մեջ պարունակում է ինքնակազմակերպող սկզբի 

տարրեր:  

 

6. ԲԱՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԻՆՔՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ 
 

Բաց համակարգի համար գործառնության տևականությունը և 

ինքնակազմակերպման աստիճանը այլ հավասար պայմաններում 

կորոշվեն արտաքին աղբյուրից արժեքային հոսքի մասշտաբներով և 

հատկապես համակարգի բարոյակայունացման (թերմոստատացում) 

աստիճանով: Բնական-հասարակական համակարգերի ինքնակազմա-

կերպման կարևորագույն պատճառներից մեկը արտաքին միջավայրի 

հետ փոխազդեցությունն է, ինչը հանգեցնում է արժեքային փոխա-

նակման հոսքի՝ հետևյալ ուղղությամբ. արտաքին արժեքային աղբյուր – 

այն համակենտրոնացնող դիսսիպատիվ համակարգ – արտաքին 

միջավայրը, դեպի ուր էլ «արտահոսում» է արժեքային հոսքը: Այդ 

արտաքին միջավայրը փակ հասարակությունների դեպքում սեփական 

մտահայեցողական դաշտն է: Նման համակարգերն առանձնացված են 

առանձին խմբի մեջ՝ իբրև նոր տիպի բաց համակարգեր (7, 12-13): Փակ 

հասարակության համար դիսսիպատիվ կառուցվածքները ցանկալի են: 

Այս դեպքում հասարակության ներսում կարող է տեղի ունենալ 

արժեքների արդյունավետ ցրում միկրո- և մեզո- մասշտաբներում, ինչի 
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շնորհիվ կմեծանա նաև արժեքափոխանակության, սերնդից սերունդ 

արժեքների փոխանցման արդյունավետությունը: Միևնույն ժամանակ 

միկրո-, մեզոհամակարգերի կողմից ցրված արժեքային էներգիան կմնա 

մակրոհամակարգի՝  պետության արժեքային դաշտում՝ ժամանակի հետ 

անընդհատ հարստացնելով այն: Վերջինս գլոբալ քաղաքակրթական 

մշակութային տեքստի մասն է կազմում. նրա և գլոբալ քաղաքակրթական 

համակարգի բարգավաճումը նույնն են: Բաց հասարակության մեջ, քանի 

որ դիսսիպատիվ համակարգերին բնորոշ է սեփական էներգիայի ցրումը, 

դրա հետևանքով արարիչ (բիոֆիլ) արժեքային դաշտերով ատոմար 

տարրերը և հանրույթները, շրջապատող միջավայրում ցրելով իրենց 

կենսաբեր էներգիան, բարոյական մաշվածության կհանգեն, այլ կերպ 

ասած՝ կբարոյալքվեն և կմարգինալանան, այն էլ ոչ միայն քաղաքական 

առումով: Իսկ այդպիսի տարրերը և ենթահամակարգերը  ցանկացած 

պահի կարող են համակարգի (ցանկացած մասշտաբի) ներսում 

անկայունության աղբյուր դառնալ: Այսինքն՝ դրանք տվյալ համակարգի 

արժեքային համակարգից զուրկ մարգինալացված տարրերը և 

կառույցներն են (ենթահամակարգերը): Բաց հասարակությունների այս 

թերությունը ժամանակի մեջ ցանկացած կայունության ձգտող բիոֆիլ 

արժեքները դարձնում է մարգինալ նեկրոֆիլիա (ավերչականություն): 

Վերոնշյալ երեք տարրերի միջև արժեքային 

հավասարակշռությունից էլ ստեղծվում են տարբեր աստիճանի 

կարգավորված տարածաժամանակային կառուցվածքների ձևավորմանն 

անհրաժեշտ նախադրյալներ: Այդպիսի դինամիկ համակարգերի 

կառուցվածքավորման աստիճանը բազում փոփոխականների 

գործառույթ է, որը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում որոշվում է 

զանգվածների բալանսով, համակարգի գոյատևման ժամանակով, 

համակարգի քանակաորակական չափորոշիչներով, 

բարոյահոգեբանական ռեժիմով և այլն: Բնապատմական զարգացման 

տևական պատմություն ունեցող և անընդմեջ ագրեսիայի չենթարկված 
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մշակութային տեքստերով հասարակությունների քանակաորակական 

չափորոշիչներն ավելի բազմաբովանդակ են, դարերի հոլովույթում 

ձևավորված բարոյահոգեբանական մթնոլորտը և արժեքային դաշտը 

անհամեմատ բարենպաստ և արարիչ (բիոֆիլ), հետևաբար և համարժեք 

կայուն կառուցակարգմամբ (թե° հասարակությունը, թե° նրա արժեքային 

դաշտը), քան առավել երիտասարդ, դիցուք՝ արևմտյան 

քաղաքակրթյունը:   

Անհավասարակշիռ համակարգերում ինքնակազմակերպման 

գործընթացները դրսևորվում են տարբեր կերպ. պայմանավորված 

կոոպերատիվ մեխանիզմի իրականացման աստիճանով՝ նրանք կարող 

են մակրոսկոպիկ ձևով արտահայտվել կառուցվածքների փոփոխության 

մեջ: Այդ դեպքերում դա կլինի փուլերի մրցակցության և նրանց «բնական 

ընտրության»  համակարգը տվյալ վիճակում:  

Քանի որ միայն մակրոմակարդակում է դրսևորվում դեպի տարածա-

ժամանակային կառուցվածքների ձևավորման միտումը, հենց նրանց էլ 

առավելապես համապատասխանում է միջավայրի անընդհատության 

հայեցակարգի վրա հենվող շարունակական (կոնտինուալ) մոդելը, որում 

էլ (այսինքն՝ միջավայրում) առաջանում են նման կառուցվածքներ: Գ. 

Հակենի կողմից ներմուծված կարգի չափորոշիչ հասկացությունը 

համապատասխանում է որոշ մակրոփոփոխականների՝ մյուսներին 

համաենթարկվածության սկզբունքին, որն ընկած է ինքնակազմակերպ-

ման հիմքում: Այդ կարգի չափորոշիչները տարբեր իրավիճակներում 

տարբեր կարող են լինել: Այսպես՝ այն կարող է լինել կազմակերպումը 

թե° հասարակական մակրոհամակարգի ներսից՝ մեզոհամակարգ-

կլանների, կամ թեկուզ կառավարող էլիտայի (18), կամ էլ ատոմար 

տարր-լիդերների, թե° համակարգի արտաքին միջավայրից՝ այլ 

մակրոհամակարգերով իրականացվող կառավարումը: 

Հասարակական (քաղաքակրթական) համակարգերում համատեղված են երկու 

իրավիճակներ (Հակենը ևս անդրադարձել է սրան (1, 22-23))՝ «կազմակերպում» և 
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«ինքնակազմակերպում»: Համակարգի կազմակերպում նշանակում է համակարգի 

վրա դրսից կազմակերպող սկզբի ազդեցություն: Ինքնակազմակերպման դեպքում 

արտաքին կարգավորող ազդեցությունը բացակայում է: Արտաքին ուժերի 

ազդեցության աստիճանը մեծապես ազդում է համակարգի կարգավորվածության 

վրա և Սիներգետիկայում հանդես է գալիս որպես «կարգի պարամետր», եթե այդ 

մեծություններն իրենց են ենթարկում այլ ենթահամակարգեր:  

Այդ արտաքին ուժային ազդեցությունները բաց հասարակության մեջ 

հասարակական համակարգի համար կդառնան «կարգի չափորոշիչներ»: 

Քանի որ բոլոր մարող չափորոշիչները (կամ մոդերը) հետևում են կարգի 

չափորոշիչին, ապա ամբողջ համակարգի վարքը որոշվում է այդ ոչ մեծ 

թվով չափորոշիչների վարքով: Այստեղից հետևում է, որ փակ 

հասարակության մեջ կարգի չափորոշիչներ են դառնում ներքին 

կազմակերպումը՝ պետական կառավարումը և բնապատմական 

զարգացման արդյունք հանդիսացող արժեքային դաշտի էներգետիկ և այլ 

քանակաորակական բնութագրերը, իսկ մեխանիկորեն ուծացվող 

արժեքները դառնում են մարող մոդեր՝ ենթարկվելով համակարգի կարգի 

չափորոշիչին: Արդյունքում համակարգը կբնութագրվի կարգավոր-

վածության բավական բարձր մակարդակով, թեև կարգի չափորոշիչի 

համար հավասարումները թույլ են տալիս բիֆուրկացիաների 

դրսևորման հնարավորություն (9, 45): Միևնույն ժամանակ արտաքին 

կազմակերպման բացակայությունը հնարավորություն է ընձեռում 

միկրոմակարդակում «Ես»-ի դրսևորման, իսկ մակրոսկոպիկ 

մակարդակում՝ հանրույթի արարիչ (բիոֆիլ) կենսագործունեության 

ծավալմանը:   

Գ.Հակենի կողմից ներմուծված այս սկզբունքից հետևում է, որ ինքնակազ-

մակերպվող համակարգերում գոյություն ունի փոփոխականների հիերարխիա, որը 

որոշում է տվյալ համակարգի վիճակը: Հիերարխիայի վերին աստիճաններում 

կանգնած փոփոխականները բնութագրվում են ռելաքսացիայի առավել տևական 

պարբերություններով. նրանք էլ հենց կարգի չափորոշիչներն են: Կարգի 

պարամետրերը որոշում են համակարգի վիճակը, իսկ ավելի ցածր աստիճանի 

փոփոխականները հարմարվում են նրանց և գործառնում նրանցից կախված: Այս 
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հանգամանքը թույլ է տալիս նկարագրել մակրոհամակարգերը՝ կարգի 

պարամետրերին վերագրվող փոփոխականներով: 

Գ. Հակենի այն թեզը, համաձայն որի երկարակյաց համակարգերը իրենց են 

ենթարկում կարճակյացներին, իր անալիտիկ մարմնավորումն է ստանում մոդերի 

մրցակցության սկզբունքի կիրառման մեջ: Նրա էությունը կայանում է նրանում, որ 

ցանկացած շարժվող համակարգ կամ պարզապես տարածության մեջ շարժում 

ներկայացնում է տարբեր երկարությամբ և հաճախությամբ ալիքների ձևով, որոնք 

տարածվում են օրդինատների առանցքի երկայնքով. սրանք էլ համախմբվելով 

առաջացնում են նորմալ մոդեր: Համակարգի ոչ գծայնությունը (լուծման 

թերմոդինամիկական ճյուղ) պայմանավորում է այն իրավիճակը, երբ առանձին մոդեր 

մյուսներից արագ են աճում, իսկ այդ մյուսները միտում ունեն մարելու կամ միալար, 

դանդաղ աճելու: Այդ իրավիճակում «գոյատևում» և արագ ուժեղանում են 

ամենաարագ ու երկարակյաց մոդերը, և հենց նրանք էլ իրենց են ենթարկում 

համակարգի բոլոր մնացած մոդերին: Այդպիսի մոդերն ստեղծում են կայուն 

կարգավորված կառուցվածք: Մոդերի բնական ընտրությունը պայմանավորում է 

հետևյալ իրավիճակը. կոնկրետ ընտրության արդյունքում մոդերի ոչ մեծ 

քանակություն սկսում է կառավարել համակարգը, իսկ մյուսները կամ 

աստիճանաբար մարում են, կամ էլ ղեկավարվում համակարգի գլխավոր մոդերի 

կողմից:  

Միկրոհամակարգի՝ ատոմար տարրի կողմից արտաքին միջավայրից 

ներմուծվող մոդերի՝ արժեքների բնական ընտրություն կկատարվի 

ժամանակի ընթացքում, եթե ատոմար տարրը զգա դրա կարիքը: Իսկ այդ 

արժեքների յուրացման պարտադրանքը կնպաստի ավելի կայուն՝ 

Տեսակին առանձնահատուկ արժեքային մոդերի ինտենսիվացմանը, որն 

էլ իրեն խորթ արտաքին մոդերի դեմ գործի կդնի համակարգի 

ինքնապաշտպանական կառույցը, փորձելով դա թուլացնել, քանի որ 

բնապատմական զարգացման արդյունք հանդիսացող մոդերը՝ 

արժեքները, ավելի երկարակյաց են: Միայն այդ ճանապարհով են 

արդիականացման ժամանակ քաղաքացիները հնարավորություն ձեռք 

բերում կառավարող էլիտայի անպատասխանատվությունից և կամայա-

կանությունից իրենց պահպանելու: Ծավալված բարեփոխումների 

մրցակցության լեգիտիմ հիմքերը այլապես թույլ կլինեն, իսկ արդյունքում 

հաստատված քաղաքական նոր արժեքներն էլ արժանավույնս չեն 
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գնահատվելու քաղաքացիների կողմից: Վտանգավոր է նաև հետևյալ 

իրողությունը. մինչև իրենց տեսակի պահպանման համար մրցակցող 

քաղաքական ուժերի միջև կհաստատվի Փոխադարձ Անվտանգության 

Փոխզիջումային (ՓԱՓ) համակարգը, նրանցից մեկը կարող է օգտվել 

մյուսի համար աննպաստ մրցակցայի պայմաններից և խաթարել Տեսակի 

արժեքային համակարգի քաղաքական էությունը (19, 77-78): 

Անհավասարակշիռ համակարգերում նյութի կառուցվածքավորման և ինքնակազ-

մակերպման գործընթացները հասկանալու համար բացառիկ նշանակություն 

ունեցան ոչ գծային անհավասարակշիռ կառուցվածքների (ՈԳԱՍ) տեսական 

ուսումնասիրությունները, որին անդրադարձել է Յու. Լ Կլիմանտովիչը, Վ. Էբելինգը:  

Իսկ ՈԳԱՍ-ի նոր պատկերացումների հիմքում Ի. Պրիգոժինի կողմից 

ձևակերպված թեզիսն է այն մասին, որ բաց համակարգերում (որոնք արտաքին 

միջավայրից ստանում են բացասական էնտրոպիա և նյութ) կարող են առաջանալ 

կարգավորվածության բարձր աստիճանով ստացիոնար անհավասարակշիռ 

վիճակներ: Նման դեպքում ինտեգրալ կառուցվածքային ներգործությունը 

իրականանում է ինքնակազմակերպման ավելի ցածր աստիճաններում, 

կառուցվածքավորված տարրական գործողությունների հաշվին, իսկ ընդհանուր 

գործընթացը կրում է կոոպերատիվ բնույթ: Այդ վիճակներից առավել հավանականը 

առավելագույնս կայուն է ֆլուկտուացիաների նկատմամաբ և իր տարբերակային 

անալոգիաների համեմատությամբ ունի մինիմում ազատ էներգիա, ինչը բնորոշ է 

փակ համակարգերին:  

Այստեղից առաջանում է հասարակական համակարգը՝ հասարա-

կությունը հարաբերականորեն փակելու անհրաժեշտությունը, քանի որ 

ինչպես նշեցինք վերևում, ազատ էներգիայի մինիմումը բնորոշ է 

մեկուսացված համակարգերին, և այդ պարագայում համակարգը կայուն 

կլինի ֆլուկտուացիաների նկատմամբ: Ոչ հաստատուն վիճակների 

բնութագրիչ գիծը համարվում է նրա տարուբերվելը ֆլուկտուացիաների 

շիթային աճին զուգընթաց, դեպի կայուն վիճակ հաջորդական անցումով 

կամ համակարգի՝ մի շարք կայուն ենթահամակարգերի տրոհումով: 

Թերմոդինամիկ անհավասարակշիռ վիճակներ հասարակական 

բոլոր համակարգերն էլ ունենում են իրենց բաց լինելու հետևանքով: 

Ցանկալի է, որ այդ վիճակները տեղի ունենան տվյալ հասարակական 
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համակարգի համար ընդունելի բարոյահոգեբանական ռեժիմի, 

ներխուժման և զավթման չենթարկված արժեքային դաշտի, ինչպես նաև, 

որպես արտաքին միջավայր՝ սեփական մտահայեցողական դաշտ 

ունենալու պայմաններում: Այս դեպքում անհավասարակշիռ վիճակը 

հնարավորություն կտա հասարակությանը՝ ունենալ ինքնակազմա-

կերպվածության և կարգավորվածության բարձր աստիճան, իսկ 

համակարգը հաստատուն քայլերով կարդիականանա՝ ձգտելով 

հերթական ընթացիկ հավասարակշռության, ապահովելով իր 

ինքնապաշտպանական համակարգի արդյունավետ գործառնությունը:   

Թերմոդինամիկ անհավասարակշիռ համակարգերի կազմակերպվածությունը 

գնահատելու ժամանակ անհրաժեշտ է տարբերել գործընթացը և վիճակը, քանի որ 

յուրաքանչյուր անհավասարակշիռ գործընթացի համար ճշմարիտ է 

թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը՝ diS >0, իսկ անհավասարակշիռ վիճակի համար 

S>Smax: Սա նորից վկայում է հավասարակշիռ վիճակների համեմատությամբ 

անհավասարակշիռ վիճակների՝ ավելի բարձր աստիճանի կազմակերպվածության 

մասին: Այդ իսկ պատճառով էլ անհավասարակշիռ համակարգերում օգտագործում 

են ոչ թե էնտրոպիայի հասկացությունը, այլ էնտրոպիայի արտադրության 

հասկացությունը՝ =diS/dt>0, քանի որ անշրջելի գործընթացների համար  diS>0 

մեծությունը մշտապես դրական է բոլոր անշրջելի գործընթացների համար: 

Էնտրոպիայի ադիտիվ հատկությունը (dS=deS+diS և diS0 հարաբերակցությունը 

որը որոշում է էնտրոպիայի դրական ներդրումը), ի հաշիվ համակարգի ներսում 

տեղի ունեցող գործընթացների, մեզ հանգեցնում է այն եզրահանգման, որ բաց 

համակարգում, պայմանավորված deS-ի և  diS-ի հարաբերակցությամբ, էնտրոպիայի 

փոփոխությունը, ի հաշիվ նյութի ու էներգիայի ներհոսքի և արտահոսքի 

գործընթացների, կարող է լինել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական (այլ 

արժեքային դաշտերի հաշվին ապրելուն կանդրադառնանք ստորև): Սրանում էլ հենց 

կայանում է բաց և փակ համակարգերի (չպետք է շփոթել բաց և փակ 

հասարակությունների հետ, քանի որ վերջիններս, ինչպես ցույց ենք տվել, բաց 

համակարգեր են) սկզբունքային տարբերությունը. դրանց թերմոդինամիկական 

նկարագրությունն էլ տարբեր է: Այդ պատճառով բաց համակարգը կարող է կլանել 

բացասական էնտրոպիան (նեգէնտրոպիան) կամ էլ այն տալ շրջապատող 

միջավայրին:  
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Բաց հասարակությունների գոյության արդյունքում քաղաքակրթու-

թյունն ունի քաղաքական զարգացման ճգնաժամեր և քաղաքական 

նեկրոֆիլիա-մարգինալիզմ: Իսկ փակ հասարակությունների դեպքում՝ 

diS0 շնորհիվ հնարավոր է բնականոն արդիականացում: Եվ հատկապես 

այդ հանգամանքի ուժով էլ, առանց խախտելու թերմոդինամիկայի 

երկրորդ սկզբունքը, բաց համակարգերում կարող են ձևավորվել և 

գոյատևել կառուցակարգեր: Այսպիսի թերմոդինամիկական մոտեցումը 

ճանաչողական նոր միջոց է տալիս: «Որքան բարձր է համակարգի 

անհավասարակշռությունը, այնքան բարձր է նրա կառուցվածքայ-

նությունը» (2, 45) դրույթը թույլ է տալիս այլ հավասար պայմաններում 

գնահատել հասարակական համակարգերի վիճակի չափորոշիչների 

փոփոխության աստիճանը՝ ըստ նրանց մակրո- և 

միկրոկառուցվածքային տարրերի համադրման՝ գործառնվելով 

բարոյակայունացման համապատասխան ռեժիմների շրջանակներում£ 

Դրանք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր համակարգային տարրի՝ արժեքի 

կամ որևէ կառուցվածքիի առաջացման և կոնսերվացման համար: 

Անհավասարակշիռ բաց համակարգերում կարող են առաջանալ 

տարածական և ժամանակային կառուցվածքներ: Տարածական կառուց-

վածքները հանրածանոթ են (ատոմար տարրերի (պետությունների) 

կլաստերիզացիա՝ տարբեր տիպի խմբերի, ենթահամակարգերի 

(քաղաքական, տնտեսական և այլ բլոկների, բևեռների) ձևավորում): 

Ժամանակային կառուցվածքները ծագում են դինամիկ համակարգերում 

և բնութագրում ժամանակի ինչ-որ հատվածում նրանց վիճակը. ըստ 

էության՝ դա համակարգերի մակրոկինետիկայի բնագավառն է: Այդ իսկ 

պատճառով անհավասարակշիռ համակարգերի պարտադիր բնորոշ 

հատկանիշներ են համարվում տարածաժամանակային կառուց-

վածքները, երբ տարածական տարրերի համադրությունը բնութագրում է 

ժամանակային կառուցվածքը ամբողջ համակարգի զարգացման 

շարժընթացում:  
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Անշրջելի գործընթացիների ժամանակ կառուցվածքի առաջացման տեսության 

առավելագույնս ամբողջական երևութաբանական հիմքը մշակել է Վ. Էբելինգը (2, 7-8): 

Այստեղ հատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում համակարգի կտրուկ թռիչքաձև 

անցումները այլ որակական վիճակների, որոնց հիմքում ընկած են կոոպերատիվ 

երևույթները: Այն դեպքում, երբ գործոններից մեկը կամ նրանց համադրությունը 

«դետոնատորի» դեր է  խաղում, այն հանգեցնում է համակարգի պայթյունաձև 

փոփոխության՝ էական վտանգ ներկայացնելով հասարակական ցանկացած 

համակարգի համար, քանի որ համաձայն թերմոդինամիկայի բազայի նրանք չեն 

կարող լինել կանխատեսելի: Որպես կանոն նման ցնցակատվածային երևույթները 

հանկարծակի դրսևորվում են միջավայրի վիճակի պարամետրերի հաճախ ոչ էական, 

աննշան և քիչ նկատելի աստիճանական փոփոխությունների հենքի վրա  (սա լուծման 

ոչ գծային ձևն է):  

Բաց համակարգերի լուծման այս ձևն էլ, սակայն կարող է բաց 

հասարակությունների համար խիստ վտանգավոր լինել, իսկ փակ 

հասարակությունների համար այն կարող է լինել ինքնաճանաչման, 

ինքնապահպանման, ինքնապաշտպանման, ինքնաարդիականացման և 

այլ գործընթացների առավել արդյունավետ իրացման տիրույթ՝ 

չբացառելով նաև ներքին պատճառներով պայմանավորված քաոսները: 

Հասարակական համակարգերը միաժամանակ ուժային և 

պարամետրիկ կառավարման պայմաններում են գտնվում: Այն դեպքում, 

երբ ուժային կառավարումը ազդում է ամբողջ համակարգի վրա, 

պարամետրիկը դրսևորվում է խճանկարային կամ լոկալ ձևով՝ կախված 

համակարգի հետերոգենության աստիճանից: 

Հասարակական համակարգերի (գծային և տևական ժամանակային 

ինտերվալում զարգացող) բնորոշ առանձնահատկություններից մեկն էլ 

այն է, որ վիճակի չափորոշիչների սահուն փոփոխության դեպքում 

(օրինակ՝ ներքին ճնշումը, լարվածությունը և բարոյական մթնոլորտը), 

նրանցում կարող են ծագել նոր կայուն ստացիոնար վիճակներ (քայլող՝ 

բնականոն արդիականացում): Ոչ գծային համակարգերին բնորոշ նոր 

վիճակների ծննունդը կամ նրանց բիֆուրկացիան, բնորոշ դինամիկ կամ 

ուժեղ հետերոգեն համակարգերին (վազող՝ պարտադրված արդիա-
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կանացում), հնարավորության սահմաններում լավ է դրսևորվում 

հասարակական գործընթացներում: Նման դեպքում համակարգում 

անկայունությունների դրսևորումը հանգեցնում է նրան, որ համակարգի 

վրա ուժային ազդեցությունից հետո, կամ էլ նրանում ընթացող 

գործընթացների հաշվին այն անցում է կատարում այլ կայուն վիճակի՝ 

ֆազային տարածության մեջ շարժման այլ հետագծի:  

Եթե համակարգի ուժային կառավարումը հանգեցնում է 

միանշանակ արդյունքի, որը որոշվում է ուժերի համախմբով և նրանց 

ազդեցությամբ(տեսակը իրավունք չունի վերացնելու տեսակին, 

աշխարհը դրանով աղքատանում է (17, 24)), ապա կինետիկ 

սահմանափակումների միջոցով պարամետրիկ կառավարումը կարող է 

նաև չդրսևորվել, ինչպես քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը աֆրո-

ասիական և լատինո-ամերիկյան երկրներում: Ըստ էության՝ վերջնական 

արդյունքը որոշվում է ուժային կամ պարամետրիկ մեծությունների 

սոցիոէներգետիկ արժեքների հարաբերակցությամբ: Բարձր 

սոցիոէներգետիկ ուժային ազդեցությունը զսպում է համակարգի 

պարամետրիկ կառավարման ռեժիմը, և ընդհակառակը, ուժային 

ազդեցության ետընթացության (ռեգրեսիվ) փուլում պարամետրիկ 

գործոններն են գլխավոր դեր սկսում խաղալ: Մյուս կողմից՝  

համակարգերի բիֆուրկացիայի հիմնախնդիրն զգալիորեն որոշվում է 

նրանց կազմով, որը բազմիցս պայմանավորում է նոր վիճակների 

ծագման հավանականությունը՝ անցում շարժման այլ հետագծի կամ այլ 

հետագծերի:  

Հասարակական համակարգերի էվոլյուցիան հասկանալու համար կարևոր է 

որոշել յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում նրանց կայունության աստիճանը, քանի որ 

ցանկացած համակարգ անկայունին մոտ վիճակում զգայուն կերպով արձագանքում է 

նույնիսկ թույլ և պատահական արտաքին ազդեցություններին: Այս ոլորտի մեջ են 

մտնում բոլոր մետաստաբիլ համակարգերը, սակայն նույնիսկ նրանց մեջ գոյություն 

ունի սեփական հիերարխիա՝ պայմանավորված արտաքին ազդեցություններին 

հակազդեցություն ցուցաբերելու աստիճանով, ինչը որոշվում է այդ համակարգում 
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բաղադրիչների միջև կապի էներգիայով:  Անկայուն համակարգի տարբերակող գիծ է 

նաև բազմատարբերակությունը: 

Համաձայն «մորֆոգենետիկ»  արժեքային դաշտի տարբեր ռանգային 

մակարդակների՝ համակարգի հաջորդական անցումը ժամանակային և տարածական 

ստորակարգության, հանգեցնում է նրա առանձին մասերի կայունության կորստի՝ նոր 

պայմանների անցնելու հետևանքով: Արդյունքում ծագում է ճյուղավորված 

հիերարխիկ դենդրոգրամմա, որի յուրաքանչյուր ճյուղ համապատասխանում է 

համակարգի նյութի ինքնակազմակերպման որոշակի մակարդակի 

բարոյականության և ներքին ճնշման, լարվածության  նվազման, որն էլ զուգակշռում է 

նման համակարգերի պարամետրիկ կառավարման մասին հասկացությանը: 

Իրենց զարգացման ընթացքում հասարակական համակարգերը 

կարող են համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում անցնել 

հավասարակշռությունից դեպի բիֆուրկացիայի ոլորտ և հակառակ 

ուղղությամբ (վազող արդիականացում): Սակայն քանի որ գործ ունենք 

անշրջելի երևույթների հետ, ուստի և զարգացման թերմոդինամիկական 

ճյուղում և բիֆուրկացիայի գոտում դրանք կլինեն արդեն որակապես այլ  

համակարգեր, այլ ֆազային կազմի և կառուցվածքավորման տարբեր 

մակարդակով (հայելային և արտացոլված արդիականացումներ): 

Համակարգի զարգացման թերմոդինամիկական ճյուղում կարող ենք 

կանխագուշակել նրա ֆազային և բուն ֆազաների կազմերը: Սակայն բիֆուրկացիայի 

և դիսսիպատիվ միտումների աճի գոտում ոտք ենք դնում թերմոդինամիկ 

անորոշության՝ քաղաքական գործընթացների անկանխատեսելիության գոտի: 

Վերջինս բնութագրվում է հավասարակշիռ վիճակից առավելագույն 

հեռացվածությամբ, ուր համակարգի զարգացման գործընթացում անորոշությունը 

հասնում է գերագույն մակարդակի, տեղի ունենում համակարգի տրոհում 

բաղադրիչների բազմության. վերջիններս էլ բնութագրում են համակարգը վառ 

արտահայտված ոչ գծային հատկություններով: Արդյունքում համակարգը 

ինքնակազմակերպվում է: Ժամանակին զուգընթաց այդ ինքնավար համակարգերից 

յուրաքանչյուրն սկսում է անցում կատարել դիսսիպատիվ համակարգից դեպի 

քվազիհավասարակշիռ համակարգ և, մինչև նոր էներգետիկ ազդակը այն երկար 

ժամանակ լինում է դանդաղ ընթացիկ շարժուն հավասարակշիռ վիճակում ::   

Նկարագրված իրավիճակներին համապատասխան սեփական 

արժեքային համակարգով գործառող փակ հասարակություններում կա°մ 
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տեղի կունենա քայլող արդիականացում, կա°մ վազող արդիականացում, 

իսկ բաց հասարակությունները ոչ գծային ոլորտում քաղաքական, 

տնտեսական և հասարակական քաոսների մեծ հավանականություն 

ունեն:  

 

7. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄԻԿՐՈ- ԵՎ ՄԱԿՐՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ԲԱՐՈՅԱՆՊԱՏԱԿԱՄԵՏ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Համաձայն մեր այս մոտեցման, հասարակության կենսագոր-

ծունեության առումով առողջ հասարակություն ասածը համակարգի 

այնպիսի կարգավորվածությունն է, որի դեպքում հասարակական 

համակարգի բոլոր ատոմար տարրերի համար արժեքային դաշտի 

քաղաքակրթական շրջանառությունը գտնվում է բնականոն՝ ընթացիկ 

դինամիկ հավասարակշռության վիճակում: Այսինքն յուրաքանչյուր 

ատոմար տարրի արժեքային դաշտի մուտքի և ելքի միավոր 

նորմավորման բերված քանակաորակական ռեսուրսները ձգտում են 

հավասարակշռության. ելքը մեծ կամ հավասար է մուտքին:  

Ի տարբերություն բնականի, հասարակական համակարգերն իրենց 

բոլոր տարրերով և ենթահամակարգերով ինքնակազմակերպմամբ 

պայմանավորված այլ կարգավորվածություններին զուգընթաց ունենում 

են բարոյական կարգավորվածություն, իսկ նրանց բնապատմական 

զարգացումը, այսինքն՝ որակական վերակարգավորումները, ընթանում 

են ըստ բարոյանպատակամետ գործողության սկզբունքի: Սա այն 

դեպքում, երբ հասարակությունն առողջ է, իսկ անառողջ հասարա-

կության մեջ տարրերի որոշ մասի մոտ տարաբնույթ արժեքային դաշտի 

մուտքի քանակը գերազանցում է ելքին՝ 

 

                                                      n                     n 

eij    eij 
                                                      j =1                               j =1                
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Այսինքն՝ տվյալ տարրի մոտ տեղի է ունենում ավելորդ կուտակում, 

որը կարող է հետագայում հանգեցնել սեփական արժեքային դաշտի 

ռացիոնալի կորստին: Արդյունքը բացառիկ նեկրոֆիլիա է: Մյուսների 

մոտ առաջանում է ապակուտակում՝ նրանց մոտ ելքն է գերակշռում 

մուտքին. 

                                                         n                                  n 

      eik   eik  
                                              k=1                               k=1                

որտեղ eij - ն ներհոսք-արտահոսք դաշտի քանակի մոդուլն է: 

Ընդ որում քաղաքակրթական առումով շարունակական ապա-

կուտակումը տվյալ տարրին կարող է հանգեցնել հասարակական 

սպառման: Արդյունքում տվյալ Ai  համակարգը ներկայանում է ներքին 

բևեռվածությամբ հակադրված: Այն որոշակիորեն խթանում է տվյալ 

համակարգի քաղաքակրթական դինամիկ հավասարակշռության, 

կենսագործունեությունը, ինչպես և նրա բնականոն զարգացումը: 

Ստեղծվում է քաղաքական իրականություն անկայուն հավասա-

րակշռության ներքին լարվածության զարգացմամբ: Սա էլ, իր հերթին, 

տարրերի ազատ ընտրությանը կողմնորոշում է դեպի սպառողական, 

բարոյազուրկ նպատակամետ գործողությությունների, որի հետևանքով, 

ողջ մակրոհամակարգն իր որակական աստիճանական վերակարգա-

վորումներով, ամբողջականորեն հանգում է բարոյազուրկ կարգավոր-

վածության: Արդյունքում կորցնելով իր «Ես»-ի Ինքնությունը և Էությունը, 

հասարակությունը կորցնում է գլոբալ քաղաքակրթության մեջ բնականոն 

վերարտադրվելու իր ունակությունը՝ Տեղն ու Կարգը:  

Գրեթե նույնն է կատարվում նաև գլոբալ քաղաքակրթության մեջ, 

ուր հասարակական Ai մակրոհամակարգերի, կամ որ նույնն է, 

քաղաքակրթական միկրոհամակարգերի միջև փոխազդեցություններն 

ընթանում են նրանց արժեքային Ei դաշտերի մեգա բաղադրիչների 
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միջոցով: Իսկ քաղաքակրթական մակրոհամակարգի սոցիալական 

տարածությունը՝ (համամարդկային արժեքների ռեսուրսային գլոբալ 

դաշտը), բոլոր Ai-րի արժեքային դաշտերի մեգա բաղադրիչների գումարի 

դաշտն է, 

                                                      n 

E=Ei 

                                                     I=1 

 

որն ապահովում է ամեն մի Ai մակրո համակարգի քաղաքակրթական 

իներցիան: Կամայական Ai և Ak համակարգերը սեփական բաղադրիչ-

ներով առանձին-առանձին միմյանց հետ արդեն փոխազդում են իրենց 

ներքին կուտակվածության արժեքային դաշտերի փոխանակման 

ներհոսք-արտահոսք գործընթացի միջոցով: 

Քաղաքական հարկադրանքի միջոցով (ուժային, տնտեսական, 

տեղեկատվական) հասարակական մեկ՝ Ai համակարգի կողմից մեկ այլ՝ 

Ak և կամ մի քանի համակարգերի արժեքային դաշտերի միակողմանի, ոչ 

հավասարարժեք ներկրումը հանգեցնում է Ai–ի և Ak-ի միջև դինամիկ 

հավասարակշռության փոխհարաբերության խախտման: Առաջացած 

բևեռվածության արդյունքում, հոգևոր ու մտավոր դաշտերի մերկ 

մերժմամբ պայմանավորված, այն հանգում է քաղաքակրթական 

փոխհարաբերման կապի խզման, մինչդեռ 21-րդ դարի քաղաքական 

գործընթացները հասարակական կայունացմանը պետք է միայն 

մշակութային երկխոսության պայմաններում նպաստեն: 

Քաղաքակրթության փորձը վկայում է, որ ամենափոքր 

գործողության սկզբունքին հենված մտածողությամբ հասարակական 

որոշ մակրոհամակարգեր դեռևս կիրառում են փոխհարաբերման 

հետևյալ ձևը. այլ համակարգերից և ընդհանրական արժեքային դաշտից 

առանց փոխհատուցման հնարավորից շատ ավելին են վերցնում, քան 

վերադարձնում են: Այս երևույթն առաջին հայացքից  բնական է թվում, 

սակայն դա լոկ մեխանիկական, թվաբանական հաշվարկի քանակական 
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տեսանկյունից է օրինաչափ, այդ՝ մեկ ուրիշի հաշվին ապրելու երևույթը 

առաջին հայացքից է կարծես շահեկան տվյալ համակարգին: Սակայն 

այլոց հաշվին նյութական արժեքների կուտակման այդ թվացյալ 

շահեկանությունը, թեև բարձրացնում է կյանքի մակարդակը, 

ապահովում բարեկեցություն, սակայն հանրույթին զրկում է արարիչ 

ոգեղենությունից, և ըստ էության դա լուրջ նախասկիզբ է համակարգի 

ինքնատրոհման, ավելի ճիշտ՝ ինքնաքայքայման համար: Իրոք, նման 

գործընթացը բերում է Ai համակարգի նյութական-հոգևոր ներքին 

հավասարակշռության խախտման, որն էլ իր հերթին կարող է պատճառ 

դառնալ նրա բոլոր տարրերի և միկրո կառույցների բարոյազրկման 

համար: Այն իր հերթին բարոյազրկվում է՝ բարոյազուրկ 

վերարտադրման, վերակարգավորման տանելով ողջ մակրո 

համակարգը: Իսկ մակրոհամակարգի ընդհանրական բարոյազուրկ 

կարգավորվածությունն էլ անդրադարձ ազդեցությամբ իր տարրերին 

նպատակաուղղում է ավելի խոր բարոյազրկման՝ ընդհուպ հանցագործ, 

ավերիչ (նեկրոֆիլ) կենսագործունեություն: Վերջինս էլ, աստիճանաբար 

ներթափանցելով համակարգի ներքին ողջ կառույց, բարոյազրկման է 

տանում արդեն ամենակայուն կառույցը՝ հաասարակական մինի 

համակարգը: Տարրերի բարոյազուրկ, հանցագործ կենսաձևն իր հերթին 

հանգեցնում է նրանց արժեքային դաշտերի աստիճանական 

ինքնապարփակման, ինքնամփոփման: Արդյունքում՝ իրավապես 

պաշտպանված, բայց զուտ սպառման հոգեբանության, փոխադարձ 

վանման գործոնի վրա հիմնված բարոյազուրկ տարրեր են. այսինքն՝ 

տրոհվում է ողջ մակրոհամակարգը՝ վերածվելով դատարկ՝ զրոյական 

բազմության: Այդ պարագայում AI-ն որպես ամբողջական 

ընդհանրություն պահելու խնդրում պարտադրված անհրաժեշտություն է 

դառնում մակրոհամակարգի ներքին կառուցվածքի աստիճանաբար 

կենտրոնաձիգ մեխանիկական ուժային կարգավորվածության բերել: 

Նման պարագայում մարդկությունը կունենա հասարակական ամբող-
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ջատիրական՝ տոտալիտար մակրոհամակարգեր: Նման համակարգի 

վերակարգավորումը ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին գործոններով է 

պայմանավորված: Իսկ նման կարգավորվածության գոյությունը երկար 

չի գոյատևում, քանզի համակարգի բնական զարգացումով արհեստական 

պարտադրանքի ամբողջատիրական օրենքները ծայրահեղ 

հակասության մեջ են մտնում գալիս համակարգի ներքին 

հասարակական-կենսաբանական բնական ինքնակառավարման 

օրենքների հետ: Այդ պարագայում է, որ տվյալ համակագի որակական 

բիֆուրկացիոն անցումը կատարվում է «պայթյունի» տեսքով՝ 

առավելագույն կորստի մատնելով համակարգի արժեքային ողջ դաշտը 

իր նյութական-հոգևոր-մտավոր արժեքների աննախադեպ փոշիացումով:  

 

8. ԲԱՐՈՅԱՆՊԱՏԱԿԱՄԵՏ ԳՈՅԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

Ցանկացած հասարակական համակարգ ըստ էության բնապատ-

մական զարգացման հաջորդականությամբ իր նախորդ համակարգի 

քանակաորակական կարգավորվածությամբ հագեցած և որակական 

բիֆուրկացիոն անցումով վերակարգավորված մի նոր՝ որակական 

ամբողջականություն է: Հագեցվածության և որակական անցում կատա-

րելու խնդրում իր որոշակի դերն ունի նաև տվյալ Ai համակարգի 

քաղաքակրթական mi զանգվածը: Այն, բացի իր բազմաբնույթ գոր-

ծառական նշանակությունից, կարևորվում է նաև համակարգի 

կրիտիկական զանգվածի անհրաժեշտության օրենքով: Հասարակական 

ամեն մի մակրոհամակարգի՝ նույնն է, թե Ai բազմության որպիսություն 

ու լինելիությունը, նախ և առաջ պայմանավորված է նախորդ իր վիճակի 

տարրերի՝ (ատոմար տարրերի, մինի- և միկրոհամակարգերի) որոշակի 

նվազագույն N քանակի, կամ, որ ավելի ճիշտ է, նրա բոլոր տարրերի 

գումար զանգվածի որոշակի անհրաժեշտ քանակի՝ կրիտիկական 

զանգվածի առկայությամբ: Այսինքն՝ հասարակական յուրաքանչյուր 
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միկրոյից մինչև մակրոհամակարգ, քաղաքակրթական առումով որպես 

անհրաժեշտ և բավարար պայման, ունի իր կառուցվածքային և 

գործառական նշանակությանը (ձևին և բովանդակությանը)՝ համապա-

տասխան իրեն պատկանող տարրերի քանակա-որակական ընդհան-

րության քաղաքակրթական զանգվածի որոշակի չափային՝ (Mmin,Mmax) 

միջակայքի, Mkrit կրիտիկական զանգվածի գաղափար, ուր 

Mmin Mkrit  Mmax 

Հասարակական  համակարգի բոլոր օրենքները, իրենց փոխլրա-

ցումային համադրված ամբողջական ընդհանրությունով հանդերձ, 

համակարգերի Տեսակների հասարակական-քաղաքակրթական 

լինելիության պահպանման օրենք են. այսինքն՝ առկա է Տեսակի 

պահպանման օրենքը: 

Մակրոհամակարգերի քանակաորակական արժեքները, ըստ նրանց 

համապատասխան գործառույթների, գտնվում են որոշակի փոխադարձ 

հարաբերակցության մեջ: Արժեքային դաշտերի մեծ էներգիաները կարող 

են համապատասխանել նրանց ընդհանուր փոքր քանակին և 

հակառակը , երբ համակարգի էներգիայի չափը պայմանավորված է նրա 

բնապատմական կերպափոխման զարգացվածությամբ, կարգավորվա-

ծության ձևով ու բովանդակությամբ, կայունություն ապահովելու ունա-

կությամբ, ինչպես և համակարգի տվյալ ժամանակաշրջանի կենսագոր-

ծունեությանն անհրաժեշտ օրինաչափություններով Ai մակրոհամա-

կարգերի համար որոշվող քաղաքակրթական Fnik գործառույթներով: 

Հասարակական ամեն մի Ai մակրո համակարգի քաղաքակրթական 

Fi(t) գործառույթը ձևավորվում, որոշվում է՝ ըստ  քաղաքակրթական 

միկրոհամակարգի կենսագործունեության և բնապատմական 

զարգացման անհրաժեշտությունների, իր բոլոր տարրերի fik(t) 

գործառույթների գումար ամբողջականությունով: Իսկ  հասարակական 

մակրոհամակարգի ամեն մի aik տարրի fik(t) գործառույթը որոշվում է նրա 

կողմից տարածա-ժամանակային տվյալ կետում իր համար 
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հավասարահնարավոր բոլոր fnik(t) գործառույթներից որևէ n-րդ 

գործառույթի ազատ ընտրության օրենքի համաձայն՝ (ազատ ընտրության 

աքսիոմ), n-ը կարող է լինել՝ n=1,2,3…N: Այստեղ, երբ n=0, նշանակում է 

ընտրության բացակայություն, և գործում է ամենափոքր գործողության 

սկզբունքը: Երբ n=1, նշանակում է պարտադրված ընտրություն, և միայն 

n=2 –ից է սկսվում տարրի՝ ազատ ընտրություն կատարելու 

հնարավորությունը£ Ի դեպ՝ n-ի թվային արժեքի մեծությունը, այսինքն՝ 

ընտրության ենթակա գործառույթների քանակը՝ նույնն է, թե ասենք 

քաղաքակրթական ազատության աստիճանները բնականաբար կախված 

են տվյալ Ai համակարգի զարգացվածության՝ քաղաքակրթական 

կարգավորվածության աստիճանից: Յու.Ռոմանովսկին (8) ներմուծել է 

ազատության սիներգետիկ աստիճանների հասկացությունը, որի 

կառուցվածքում կոոպերատիվ փոխազդեցության արդյունքում 

ազատության ֆիզիկական աստիճանները միավորվում են: Համակարգը 

էվոլյուցիա է ապրում այն դեպքում, երբ նրանում իրականանում է 

ազատության սիներգետիկ աստիճանների փոխազդեցություն և գործում 

առավել արարչունակ ազատության աստիճանի ընտրություն: Տվյալ 

դեպքում սիներգետիկ էֆեկտի փոխարեն համակարգում կարող են ի 

հայտ գալ նաև ֆլուկտուացիաներ: Բնական է, որ ազատության 

սիներգետիկ աստիճանի մեծ թվով համակարգի կայունությունը ավելի 

բարձր է, քան  ազատության սիներգետիկ աստիճանի ոչ մեծ թվով նրա 

անալոգինը: Վերջին դեպքում հնարավոր է կայունության երկրորդական 

կորուստ, և սիներգետիկ ներգործության դրսևորում ավելի ցածր 

աստիճանների վրա:  

Ինչպես քաղաքակրթական համակարգերի, այնպես էլ ամեն մի 

առանձին համակարգի տարրերի նույնականությունը պետք է ընկալել 

միայն որպես նրանց լինելիության, բնական, ազատ ընտրության 

հնարավորությունների և արդեն կատարված ընտրությունների նույ-

նություն: Սակայն որպես յուրօրինակ տարաբնույթ ամբողջականու-
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թյուններ՝ նրանց միջև անմիջական նմանություն չկա  (Տեսակի միա-

կության, անկրկնելիության, բացարձակության օրենք): Հետևաբար՝ 

միաբևեռությունը ուտոպիա է՝ պատրանք: 

Ուշագրավ   է,   որ   Ai-ի  Fi0(t)   գործառույթը,   ձևավորվելով   որպես   

t0   պահին 

          m 

Fi0(t)=fik(t0)  իր  տարրերի  գործառույթների  գումարային  երևույթ,   

  k=1 
 

հաջորդ  t1 պահին արդեն ինքը Fi1(t1) հետադարձ կապով որոշակիորեն 

ազդում է իր տարրերի fik(t) գործառույթների ընտրության վրա, այսինքն՝ 

իր F1i(t1) գործառութային նոր վիճակով հավանական առումով որոշակի 

նախընտրելի ուղղվածության է տանում տարրերի f(t1) ընտրությունը, 

որն էլ իր հերթին արդեն ձևավորում է տվյալ Ai-ի համար նոր F2i(t2): 

Այսպիսով մասի և ամբողջի փոխհաջորդական ազդեցության ուղիղ և 

հետադարձ կապով պայմանավորված՝ տեղի է ունենում 

քաղաքակրթական գործառույթների ձևավորումն ու վերաձևավորումը՝ 

քաղաքակրթական գործառութային շրջանառությունը:  Նույն մեխանիզմն 

է գործում նաև մակրո-, մեզո- և միկրոհամակարգերի մեկ ամբողջական 

ընդհանրությունում: Նշենք նաև, որ քաղաքակրթական շրջանառության՝ 

վերը նկարագրված գործընթացից ազատ ընտրության օրենքի 

առկայությամբ ակնհայտորեն երևում է նաև նրա՝ ժամանակով 

սահմանված անշրջելիությունը. (հասարակական քաղաքակրթական 

գործընթացների անշրջելիության օրենք): Այսպիսով հասարակական 

համակարգերի տարրերի քանակական աճով և նրանց 

համապատասխան արժեքային դաշտի կուտակվածության՝ խտության, 

հզորության, աճով, և նրանց փոխկապակցված կարգավորվածությամբ 

առկա գործառութային հնարավորությունների որոշակի 

ընտրությունների թելադրանքով նախկին ձևավորվածության ու 

կարգավորվածության որակը ժամանակային որոշակի մեծ ինտերվալի 
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 փոքր ինտերվալային «պահում» որակական բիֆուրկացիոն անցումով 

վերակարգավորվում է նոր որակի: Այստեղ, ի տարբերություն 

քանակական թվաբանության, ուր  1+1=2,  որակական թվաբանություն՝ 

սիներգիայի էֆեկտ է, ուր 

 

1+1=1, (-1)+(+1)= (-1),  (+1)+ (-1)=(+1), (-1)+ (-1)=0, (0)+(1)=0, (1)+0=(1): 

 

Հասարակական մեզո-, մակրոհամակարգերի, ինչպես և նրանց 

ատոմար տարրերի կենսագործունեությունն ու քաղաքական 

զարգացումն իրենց բնույթով որոշակի գործողության երևույթներն են: 

Դրանք իրենց բոլոր հնարավոր դրսևորումներով առաջնորդվում են 

տվյալ գործողության որակական բնույթը որոշող նպատակամետ 

գործողության սկզբունքով: Գործողությունը՝ որպես շարժում, 

տեղափոխություն, ձևափոխություն, քանի որ ինքնին ուղղություն 

պարունակող մեծություն է, ապա նրա «սկզբունքը» ևս իր հիմքում պետք 

է ունենա ուղղվածություն, ուղղությունների տարբերակվածություն: 

Ուղղվածության դրական – բացասական երկճեղքվածությունը ներկա-

յանում է որպես համակարգի կարգավորվածության դրական – բացա-

սական վերակարգավորման հակադրվածություն: Այսպես՝ դրական 

ուղղվածությունը բարոյանպատակամետ գործողության սկզբունքով 

ապահովում է կամայական համակարգի կարգավորվածության 

բարոյական՝ պարզից-բարդ, թերիից-կատարյալ 

վերակարգավորումները, նույնն է թե՝ նյութական, հոգևոր-մտավոր 

արժեքների մեկ ամբողջական դինամիկ հավասարակշռության կայուն 

կենսագործունեության և շարունակական զարգացման՝ որակական 

վերակարգավորումների անընդհատ ընթացքը: Բացասական 

ուղղվածությունը կարգավորվածության բարոյազուրկ վերակար-

գավորման գործընթաց է £ Այն հենվում է բարոյազուրկ նպատակամետ 

սկզբունքի վրա և ըստ էության համակարգի կարգավորվածության՝ 
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բարդից-պարզունակ, լիարժեքից-թերի վերակարգավորման՝ 

ապակարգավորման, անկայուն՝ շարունակաբար խախտվող, 

հավասարակշռության պարբերական հաջորդականության, նյութական, 

մտավոր և հոգևոր արժեքների ոչ ներդաշնակ, բևեռված, 

անհամապատասխան կուտակվածության զարգացման մի ուրույն վիճակ 

է, որը բացառում է մշակութային երկխոսությունը£ Այն իր 

կենսագործունեության ձևով և աստիճանական բացասական վերակար-

գավորումներով համակարգը կողմնորոշում է դեպի լրիվ բարոյազուրկ 

կարգավորվածության £ Այսինքն՝ դա ճգնաժամերի ու կորուստների, 

շարունակական ինքնատրոհման կամ արդյունքում ինքնաոչնչացման 

հանգեցնող յուրատեսակ ընթացք է: Մինչդեռ ուղղություն չունեցող, 

այսինքն՝ նպատակամետ ընտրության իրավունքից՝ նույնն է, թե 

հնարավորությունից զուրկ գործողությունը, ըստ էության աշխարհա-

ճանաչողության դասական, մեխանիկական մոտեցման հիմքերից մեկը 

հանդիսացող լայբնիցյան ամենափոքր գործողության սկզբունքն է: Այն 

բավականին յուրօրինակ ընդհանրացումներով դրսևորվում է նաև 

հասարակական համակարգերի  քաղաքական տարածաչափության 

կենսագործընթացներում: Այսպիսով հասարակական գործընթացներում 

առկա են ուղղվածության բոլոր 4 հնարավորությունները, ինչպես և 

ուղղվածություն չունենալու զրոյական երևույթը: 

Հանրագումարենք. գլոբալ քաղաքակրթությունը տարաբնույթ 

քաոսներից, ճգնաժամերից, բախումներից և անկայունություններից 

կարող է խուսափել, եթե, ապահովելով հասարակական համակարգերի 

հարաբերական փակվածությունը (Տեսակի Տեղի, Ինքնության, Էության և 

Կարգի ընդունում) և  կարևորելով բարոյական գոյաբանության հիմնա-

հարցը, մշակութային երկխոսություն ծավալի քաղաքական արդիակա-

նացման և զարգացման գործընթացում: Միայն այս հենքի վրա  և ազատ 

ընտրության սկզբունքով կարող են կազմավորվել ապագա առողջ 

քաղաքակրթության մոդեռնիզացիոն կենտրոնները՝ բևեռները՝ դրանով 
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իսկ ապահովագրելով գլոբալ քաղաքակրթության յուրաքանչյուր 

տարրին այլ բևեռի կողմից բռնակցման վտանգից: Հասարակական 

համակարգերը՝ որպես միասնական սոցիալական օրգանիզմ, քաղա-

քականապես զարգանում են միայն՝ հենվելով Տեսակի պահպանման, 

ինչպես նաև ազատ ընտրության աքսիոմի, մասի և ամբողջի փոխադարձ 

պատասխանատվության մասին  օրենքներին: Փաստորեն ցանկացած 

քաղաքակրթություն՝ որպես հասարակական մակրոհամակարգ, ունի իր 

ծագումնաբանական բնութագրերը, որոնցից որոշիչներն են՝ ծագման, 

ձևավորման ժամանակը, բնապատմական զարգացման անցած ուղին, 

արժեքների և շահերի ընկալման աստիճանը, աշխարհաճանաչողության 

որպիսությունը, բնույթը: Վերջիններս հնարավորություն են տալիս 

բացահայտել երևույթների միջև եղած կապի ռացիոնալ և իռացիոնալ 

տրամաբանությունը, որի օգնությամբ էլ կարելի է մեկնաբանել տվյալ 

Տեսակին ներհատուկ քաղաքական զարգացման առանձնահատկու-

թյունների ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների վրա:  
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ՄԱՍ IV 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՆ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Քաղաքական գործընթացը քաղաքական համակարգի ինքնակազ-

մակերպման, գործառնության ու արդիականացման և այլ համակարգերի 

հետ փոխհարաբերությունների ժամանակ ի հայտ եկած գործողու-

թյունները համակարգող համալիր ամբողջություն է£ 

Լինելով բարդ, բազմաշերտ, հակասական երևույթ՝ այն գերակա 

ազդեցություն ունի հասարակության քաղաքական կյանքի վրա և, որպես 

այդպիսին, տարածության և ժամանակի մեջ դրսևորվող փոփոխական 

մեծություն է£ Այս նկատառումներով էլ հենց նրա որպիսությունն 

անցումային հասարակություններում կախված է ոչ միայն ընդունված 

քաղաքական նպատակամետ որոշումներից, այլև կառավարող 

ընտրանու և ճնշման խմբերի կողմից այն իրատեսորեն իրականացնելու 

հնարավորության օգտագործումից£ 

Անցում ապրող հայ իրականության մեջ քաղաքական գործընթացի 

գերակա ազդեցությունը հասարակական կյանքի այս ոլորտների վրա 

պայմանավորված է նախ՝ «վազող արդիականացման» բնույթով, ապա՝ 

արդիականացմանը բնորոշ մի շարք կարևոր նախադրյալների (տնտեսա-

կան, մշակութային, իրավական) բացակայությամբ, որը փոխհատուցվում 

է քաղաքականության սուբյեկտների (պետություն, լիդեր, ընտրանի, 

բյուրոկրատիա, բանակ) իրավիճակային վարքաբանությամբ£ 

Վերջիններս էլ անցումային հասարակություններում վերածվել են 

սոցիալական շարժունակությունը, մասնակցությունը, նույնականու-

թյունը, բաշխումը կարգավորող կառույցների£ Ինչպես ցույց է տալիս 

աֆրո¬ասիական, լատինամերիկյան, ԱՊՀ երկրների քաղաքական 

արդիականացման փորձը, հենց իրավիճակային վարքաբանությունն էլ 

որոշում է քաղաքական գործընթացի որպիսությունը՝ նրան օժտելով 
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տարերայնությամբ, բախումնայնությամբ՝ իրավիճակը դարձնում է 

անկանխատեսելի£ 

Ակնհայտ է, որ անցումային հասարակություններում համակարգի 

քաղաքական էության փոփոխության խիստ արագ տեմպերը այն դրել են 

ցնցակաթվածի (ֆուտուր-շոկ) մեջ£ Հաճախակի փոփոխությունների 

արդյունքում, կորցնելով հավատը ապագայի նկատմամբ, նա անցյալ, 

ներկա, ապագա եռաչափության լաբիրինթոսից չի կարողանում դուրս 

գալ և որոշել «իր ճանապարհը» (1, 5)£ Այս պայմաններում խիստ 

անհրաժեշտ է սոցիալական համակարգը արդիականացման ընթացքում 

պահել հավասարակշռված շարժընթացի մեջ£ Միայն այսպես է 

հնարավոր լավ կառավարում (good governance) իրականացնելու 

նպատակով պահպանել քաղաքականության կարգավորիչ դերը£ 

 

1. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԸ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Քաղաքական գործընթացը ձևավորվում, զարգանում և 

իրականություն է դառնում հասարակական կյանքի շրջանակներում£ 

Այն քաղաքական խաղի կանոններից բացի ներառում է ազգային 

արժեքային համակարգը, մտահայեցողությունը, ավանդույթները, անձի 

սոցիալականացման աստիճանը և քաղաքական մշակույթը£ 

Քաղաքականության տեսության մեջ կան բազմաթիվ դպրոցներ ու 

տեսաբաններ, որոնք քաղաքական գործընթացի իրենց 

մեկնաբանություններն են տվել£ 

Մեր կարծիքով անցումային հասարակությունների քաղաքական 

գործընթացն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է համեմատական քաղա-

քագիտության շրջանակներում կարևորել ամերիկացի քաղաքագետ 

Լ.Պայի մշակած մոտեցումները£ 
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Համեմատելով «արևմուտքի» և «ոչ արևմուտքի» քաղաքական 

զարգացումները՝ Լ.Պայը դրանց միջև առկա տարբերություններն 

առնչում է բնակչության արժեքային կողմնորոշումները և 

վարքաբանությունը պայմանավորող մշակութային «կոդերի» 

առանձնահատկություններին£ Ընդհանրացնելով «քայլող» և «վազող» 

արդիականացմամբ պայմանավորված իր փորձարարական 

դիտարկումները՝ Պայը, Մ.Վեբերի «Իդեալական տիպերի» տեսության 

ոգուն համահունչ, սահմանակարգում է արևմտյան և ոչ արևմտյան 

քաղաքական գործընթացի չափումները£ «Ոչ արևմտյան քաղաքական 

գործընթաց» հոդվածում Պայը փորձում է պատասխանել հետևյալ 

հարցին՝ «Ինչո՞ւ ժողովրդավարության գաղափարները զարգացել և 

զարգանում են պատմական «արևմուտքի» սահմաններում, մինչդեռ եղել 

և մնում են խորթ «ոչ արևմտյան աշխարհի» հասարակական կեցությանը» 

(2, 560)£ 

Հարցի պատասխանը տրված է 17 կետով, և առանց դրանց 

իմացության անհնար է անցումային հասարակություններում (նաև 

ՀՀ¬ում) իրականացնել լավ կառավարում (good governance)£ 

1. Քաղաքականության, հանրային ու անձնական 

հարաբերությունների ոլորտների միջև ոչ արևմտյան հանրույթում 

հստակ սահմանաբաժանում չկա£ Քաղաքականությունը կյանքի այլ 

ոլորտներից հստակ բաժանված չէ, և դրա հիմնական պատճառը 

քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների անհասուն 

վիճակն է կամ չձևավորվածությունը£ Արդյունքում, քաղաքական 

կառույցի ոչ արևմտյանի համար  բնութագրական է 

«քաղաքականություն՝ հանուն միայն անձնական շահերի» կամ 

մաքիավելիստական «նպատակն արդարացնում է միջոցը» 

կարգախոսները£ 

2. Քաղաքական կուսակցությունները հավակնում են բացարձա-

կանացնել կենսակերպի և աշխարհընկալման սեփական պատկերա-



116 

ցումները£ Վերջիններիս ծայրահեղ, հակադիր բազմազանությունը 

բևեռացնում է հասարակությունը, որի անդամների աշխարհա-

յացքային արժեքները տատանվում են կոմունիստական կարո-

տաբաղձությունից մինչև արմատական-ազատական ընդգրկուն 

շրջանագիծը£ 

3. Քաղաքական գործընթացում առկա են խառնակչախմբեր£ 

Քաղաքական գործընթացի ընթացքում սոցիալական միջավայրի 

նկատմամբ վերահսկողության թուլությունը կամ իսպառ 

բացակայությունը, սոցիալական կյանքի տարերայնությունն ու 

քաոսային վիճակը հանգեցնում են հանցածին ահաբեկչական 

խմբերի ձևավորմանն ու արմատավորմանը£ 

4. Քաղաքական կողմնորոշումների բնույթը ենթադրում է, որ 

քաղաքական խմբավորումների ղեկավարները զգալի ազատություն 

ունեն ռազմավարության և մարտավարության որոշումներ 

ընդունելու մեջ£ Փաստարկման անհրաժեշտություն չկա, քանի որ 

սոցիալական բոլոր կառույցներում ռազմավարության և 

մարտավարության որոշողը տվյալ կառույցի լիդերն է£ 

5. Ընդդիմադիր կուսակցությունները և իշխանության ձգտող 

ընտրանու խմբերը հաճախ հանդես են գալիս որպես 

հեղափոխական շարժումներ£  

6. Քաղաքական գործընթացը բնութագրվում է մասնակիցների միջև 

ինտեգրացիայի բացակայությամբ, որը հետևանք է հանրույթի մեջ 

միասնական հաղորդակցային համակարգի բացակայության£ 

7. Քաղաքական գործընթացը տարբերվում է քաղաքական դերերի 

կատարման համար նոր տարրերի հավաքագրման զգալի 

ծավալներով£ Արդիականացման գործընթացով պայմանավորված՝ 

նախկին դերակատարներից և դերերից հրաժարումը, ինչպես նաև 

բազմածավալ հիմնախնդիրների միաժամանակյա լուծման 



117 

հանգամանքը ձևավորում է նորանոր դերերի և գործընթացների 

պահանջմունք£ 

8. Քաղաքական գործընթացն առանձնանում է նաև սերունդների 

քաղաքական կողմնորոշումներում առկա կտրուկ տարբերու-

թյուններով£ Կոմունիստական գաղափարախոսության վրա հենված 

ԽՍՀՄ¬ի վաղ մոդեռնի, ուշ մոդեռնի, ապա ազատական գաղափա-

րախոսության վրա հենված ոչ արևմտյան մոդեռն – պոստմոդեռնի 

խառնաշփոթության շատ լայն տիրույթում տատանվող սերունդների 

քաղաքական կողմնորոշումները չեն նպաստում սերունդների 

համերաշխությանը£ 

9. Ոչ արևմտյան հանրույթները տարբերվում են օրինականացված 

նպատակների և քաղաքական գործունեության միջոցների 

փոխհամաձայնության անարդյունավետությամբ£ Խմբային և 

անձնական պատվախնդրություններն ու հակամարտությունները 

տրոհում են քաղաքական դաշտը և նվազագույնի հասցնում 

քաղաքական փոխհամաձայնությունը (consensus)£ 

10. Քաղաքական բանավեճի լայն տիրույթը և լարվածությունը 

հազվադեպ են կապված քաղաքական որոշումների ընդունման հետ£ 

Բանավեճի առարկա հիմնախնդիրները, քաղաքական դաշտը 

քաղաքականության սուբյեկտների մանիպուլացնելու միջոց են£ 

Նման միջոցով «գլխավոր նպատակին հասնելուց հետո 

հիմնախնդիրը կարող է սառեցվել, շրջանցվել, անտեսվել, իսկ 

քաղաքական որոշումը՝ չընդունվել» (3, 173-174)£ Հիմնախնդիրների 

ընդգրկուն դիտարկումն իր հերթին նպաստում է քաղաքական 

բանավեճի ծավալների ընդարձակմանը և տարաբնույթ 

արժեքաշահային խմբերի բացահայտմանը£ 

11. Քաղաքական գործընթացի տարբերակիչ գիծը դերերի 

միախառնման և փոխլրացման բարձր աստիճանն է£ Անցումային 

գործոնների արագ փոփոխությունների հայելին ինտենսիվ 
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դիմակափոխությունների դիմակահանդեսն է£ Տարբեր հիմնավո-

րումներով քաղաքական սուբյեկտները կարող են իրենց դերեր, 

գործառույթներ վերագրել կամ դրանք միախառնել, զուգահեռել, 

փոխլրացնել՝ համապատասխան դիմակներով£ 

12. Քաղաքական գործընթացում թույլ է կազմակերպված շահային 

խմբերի ազդեցությունը, և նրանք գործառութային-մասնագիտացված 

դերեր են խաղում£ Դրանք հիմնականում կորցնելով իրենց 

հանրային նշանակությունը, առանձին սուբյեկտների կամ փոքր 

խմբերի մասնավոր շահերի պաշտպանությանն են հետամուտ£ 

13. Ազգային ղեկավարությունը չտարբերակելով սոցիալական խմբերը, 

հարկադրված է ժողովրդին դիտել որպես մեկ ամբողջություն£ 

Սոցիալական խմբերի չձևավորվածությունն էլ իր հերթին 

պայմանավորում է սեփական շահերի չձևավորվածությունը, 

հետևաբար և ամբողջին՝ որպես համասեռ «միավորում» 

դիտարկելուն£ 

14. Ոչ արևմտյան քաղաքական գործընթացի ոչ կառուցողական բնույթը 

լիդերներին հարկադրում է կարևորել արտաքին, և ոչ թե ներքին 

քաղաքականությունը (շատ ցցուն է Լ.Տեր-Պետրոսյանի օրինակը)£ 

15. Քաղաքականության մեջ զգացմունքային և խորհրդանշանային 

դրսևորումները երկրորդ պլան են մղում կոնկրետ հարցերի և 

ընդհանուր հիմնախնդիրների լուծման ուղիների որոնումները£  

16. Մեծ է խարիզմատիկ լիդերների դերը£  

17. Քաղաքական գործընթացը հիմնականում զարգանում է առանց 

քաղաքական բրոքերների մասնակցության£ Հասարակության թույլ 

դերը և սոցիալական մեծ տարբերակումը (դիֆերենցացիան) 

հանգեցրել են քաղաքական բրոքերների բացակայության, որի 

պատճառով էլ անցումային հասարակությունը չի կարողանում 

դուրս գալ քաղաքական իրականության մարգինալ 

արժեքավորումից£ 



119 

 

2. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

ՀՀ¬ում քաղաքական կյանքի դինամիկան, դրանում ընթացող 

փոփոխությունները, քաղաքական գործընթացի բովանդակային իմաստը 

կարելի է դիտարկել մի քանի տեսանկյունից£ ՀՀ սոցիալական 

սուբյեկտների և քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների 

փոխազդեցության տեսանկյունից, նրանց կողմից իրականացվող դերերի 

և գործառույթների հիմքի վրա£ Այդ փոխազդեցության 

բովանդակությունը և բնույթը ներկայանում է հետևյալ կերպ՝ 

ա) ՀՀ սոցիալական սուբյեկտների և իշխանության ներկայա-

ցուցիչների մշակութային համակարգով. 

բ) աշխարհի քաղաքական պատկերի մասին նրանց պատկերա-

ցումներով£ 

ՀՀ քաղաքական գործընթացները կարող են դասակարգվել նաև 

հանրույթի մշակութային առանձնահատկությունների տեսանկյունից£ 

Պատմականորեն այդ հանրույթների (հատկապես՝ ժողովրդավարության 

գաղափարակրի) մշակութային անհամասեռությունները, քաղաքակրթա-

կան պատմության բանկ են «մուտքագրել» քաղաքական գործընթացի 

երկու տարբերակ՝ վեբերյան ոգով ասած՝ երկու իդեալական տիպ՝ 

ա) ոչ էթատիստական (կամ ժողովրդավարական) ¬ հորիզոնական 

տեսքով կազմակերպված քաղաքական գործընթաց. 

բ) էթատիստական (տեխնոկրատ, էլիտար) – ուղղահայաց տեսքով 

կազմակերպված քաղաքական գործընթաց£ 

Հայ քաղաքական դաշտում քաղաքական գործընթացին, իր 

պատմական զարգացման և մտահայեցողական առանձնահատկու-

թյուններով պայմանավորված՝ վերագրելի է երկրորդ՝ էթատիստական 

տիպը£ Համաձայն դրա՝ պետության և հպատակների՝ որպես 
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քաղաքական գործընթացի մասնակիցների փոխազդեցությունը 

ենթադրում է թե° կառավարողների, թե° կառավարվողների «ճիշտ» 

վարքագծի կանոնների սահմանում£ Կառավարողները պետք է կարո-

ղանան հասարակության տարբեր խմբերի շահերը միմյանց համա-

ձայնեցնել£ Կառավարվողների մոտ միմյանց հետ համագործակցելու 

ցանկությունը կարող է ձևավորվել օրենքի նկատմամբ հարգանքի, 

ենթարկվելու պատրաստակամության և կառավարելի արժեքների հետ 

հաղորդակից լինելու միջոցով£ Ուղղահայաց կազմակերպված 

քաղաքական գործընթացի դեպքում հպատակներն ընդունում են 

իշխանության հեղինակությունը, իսկ կառավարողները երաշխավորում 

հասարակության անդամների ազատության որոշակի աստիճաը£ 

Հայոց անկախ պետականության երկարատև բացակայության 

արդյունքում պատմականորեն ձևավորվել է սեփական տեսակի 

պահպանության նպատակով օտար պետության հպատակվելու 

օբյեկտիվ անհրաժեշտություն, կամ էլ հպատակեցում սեփական 

կրոնական, մշակութային իշխանությանը£ Եթե առաջին դեպքում 

վարքագծի կանոնները սահմանված են օտար պետության կողմից, ապա 

երկրորդ դեպքում՝ գերազանցապես սեփական՝ կրոնական կամ 

մշակութային, ինչպես նաև սովորույթների և ավանդույթների, 

առասպելների իշխանության կողմից են որոշվել£ 

Այս մոդելի իրականացման դեպքում քաղաքական փոխազ-

դեցության արդյունավետությունը ձևավորվում է կառավարության 

կողմից, որը ձգտում է քաղաքացիներին պարտադրել որոշակի 

քաղաքական մշակույթի արժեքներ£ «Իշխանություն¬հասարակություն» 

երկխոսության մեջ առավել կարևոր են պատասխանատվությունը, 

օրինականությունը, իրատեսությունը, արդյունավետ կառավարումը£ 

Ուղղահայաց կազմակերպված քաղաքական գործընթացը ենթադրում է 

արդյունավետության, կանխատեսելիության և կառուցողականության 

տարրերի ուժեղացում՝ շնորհիվ խմբերի և սոցիալական հանրույթների 
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պահանջմունքները որոշակի գործունեության ծրագրում ինտեգրացնելու 

իշխանական կառույցների ընդունակության£ Ուղղահայած 

կազմակերպված քաղաքական գործընթացի առավել համարժեք ձևը 

քաղաքական գործիչների, գիտնականների, արդյունաբերողների և այլ 

փորձագիտական խորհրդատվություններն են£ 

ՀՀ¬ի՝ 1998¬ից որդեգրված արդիականացման արդյունքում փորձ 

արվեց քաղաքական թատերաբեմ մտցնել հորիզոնական կազմա-

կերպված քաղաքական գործընթացների մոդելը£ Հորիզոնական կազմա-

կերպված քաղաքական գործընթացի իդեալական մոդելի դեպքում 

ենթադրվում է, որ սուբյեկտներն արդյունավետ և նպատակային են 

գործում իրենց փոխազդեցություններում և տարբերվում աշխարհի 

նկատմամբ ունեցած  արժեքային վերաբերմունքով£ Նրանք հիմք են 

ընդունում գլխավոր մասնակիցների ֆորմալ հավասարության և 

հարաբերական ինքնավարության ճանաչումը՝ հետևելով մրցակցության 

կամ գործակցության խաղի ընդհանուր կանոններին, հավատարիմ են 

միևնույն բարոյական պահանջներին և իրավաբանական նորմերին£ 

Նրանց գործունեության տրամաբանությունը շղթա է, որն սկսվում է 

իրական նպատակների առաջադրումից, նրանց հասարակական 

նշանակություն տալուց մինչև նրանց իրացման եղանակների որոնումն 

ու հիմնավորումը և այն էլ արժեքների ոչ էթատիստական համակարգով, 

որտեղ գերակշռող են ազատությունները, իրավունքները և 

փոխհամաձայնության տանող արժեքները£ Իրատես սուբյեկտների՝ 

քաղաքական իշխանության, կառավարության, ճնշման խմբերի 

(արհմիություններ, ձեռնարկատերերի միություններ) միջև սահմանը 

լինում է թափանցիկ£ Նման պարագաներում տրիպարտիզմի 

իդեալական տիպը մասնակիցների միջև կարող է ընդունել մշակութային 

առևտրի բնույթ, որտեղ յուրաքանչյուրը, հանուն սահմանված նպատակի, 

ինչ¬որ բան է զոհաբերում (ազատական տարբերակ), կամ էլ 

քաղաքական գործընթացն իրենից ներկայացնում է սոցիալական 
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համակարգի մասնագիտացված տարրերի գործառնական դիրքերի 

համաձայնեցում (պահպանողական տարբերակ)£ Ամերիկյան հայտնի 

քաղաքագետ Ռ.Դալը փոխազդեցության նմանատիպ քաղաքական 

վարչակարգն անվանել է պոլիարխիա (4, 226-227), երբ ոչ մի 

ռազմավարական որոշում չի ընդունվում լիդերների, կառավարության 

կողմից՝ առանց արհմիությունների, գործարարների, ֆերմերների 

խորհրդատվության£ Հորիզոնական կազմակերպված քաղաքական 

գործընթացի իդեալը «կլոր սեղանն է»՝ բոլոր գլխավոր դերակատարների 

բազմակողմանի խորհրդատվությունը, որի օգնությամբ քաղաքական 

գործընթացը ինստիտուցիոնալ ձևի՝ տրիպարտիզմի (կառավարության, 

ձեռնարկատերերի և արհմիությունների) փոխազդեցությունն է£ 

Արևմուտքից «ներմուծված» այս մոդելը դեռևս չի կայացել ՀՀ-ում, քանի 

որ բարեփոխումների հատվածայնությամբ պայմանավորված, մարգինալ 

դերակատրներն այն չկարևորեցին£ Քաղաքական գործընթացները մինչ 

օրս էլ մնում են գերազանցապես ուղղահայաց տեսքով կազմակերպված£ 

ՀՀ քաղաքական գործընթացը կարելի է բնութագրել նաև ըստ նրա 

երկու ակտիվ փոխազդող բաղադրիչների՝ արժեքային (մշակութային 

համակարգ, գերակա նորմերի և քաղաքական կյանքի արժեքներ) և 

տեխնոլոգիական, որն արդյունք է քաղաքականության ուրույն ոճի£ ՀՀ 

իրականության համար արժեքային բաղադրիչը ձևավորվել է 

պատմականորեն£ Այն քաղաքական գործընթացում որոշումների 

ձևավորման և ընդունման ուրույն արարողակարգերի հավաքակազմ է՝ 

պայմանավորված հայ հանրույթում պատմականորեն ձևավորված և 

գերիշխող ավանդույթներով, մշակույթի, աշխարհի քաղաքական 

պատկերի ուրույն արժեքներով: Եթե տվյալ հանրույթը ներկա է որպես 

տեսակ, ապա առկա են նաև այդ արարողակարգերը: ՀՀ քաղաքական 

գործընթացներում արժեքային բաղադրիչին լրացնում է՝ 1988-ից 

որդեգրված արևմտյան, այսպես կոչված որոշումների ձևավորման և 

ընդունման ստանդարտ ժողովրդավար արարողակարգերի 
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հավաքակազմը (դա էլ հենց կազմում է քաղաքականության ոճը), որը, 

ըստ Ջ.Ռիչարդսոնի, Գուստաֆսոնի, Ջ.Ջորդանի, հենվում է երկու 

չափորոշիչի վրա. 

 կառավարությունն ակտի՞վ, թե՞ պասիվ դիրք է զբաղեցնում, 

պատրա՞ստ է գործել, վերհանել և կանխատեսել հիմնա-

հարցե՞րը, թե՞ պարզապես արձագանքում է տեղի ունեցածին, 

 կառավարության հարաբերությունները քաղաքական գործըն-

թացի մյուս մասնակիցների հետ: Այն վերաբերում է 

քաղաքական որոշման ընդունման եղանակին. փոխհամա-

ձայնեցմա՞ն մեթոդով, թե՞ ճնշման միջոցով է կառավարությունը 

ժողովրդի վզին փաթաթում իր ընդունած որոշումը  (5, 255-256): 

Այս հիմքերի վրա կատարված, ժողովրդավար արարողակարգեր 

բովանդակող դասակարգման չորս տարատեսակն էլ՝ տարբեր 

համամասնությամբ, առկա են ՀՀ քաղաքական գործընթացում: 

Դրանք են. 

 փոխհամաձայնեցված` քաղաքական խնդիրների ակտիվ 

ձևակերպմամբ և լուծմամբ (թույլ է դրսևորվում). 

 ակտիվ` հենված պետության ակտիվության վրա, ինչպես 

հիմնախնդիրների  ձևակերպման, այնպես էլ սոցիալական 

խմբերի շահերի հարկադրված ինտեգրացիայում (թույլ է 

դրսևորվում). 

 արձագանքող, այսինքն՝ հիմնախնդիրների առաջքաշման 

իմաստով պասիվ, սակայն ակտիվ` արդիական հիմնախնդիր-

ների լուծման առումով, այդ իսկ պատճառով էլ` հենված 

շահագրգիռ խմբերի հակազդման հաղթահարման վրա 

(համեմատաբար լավ դրսևորված): Կարելի է ավելացնել նաև, 

որ, մտահայեցողական արժեքներով պայմանավորված, երբեմն 

փոխհամաձայնեցման  բաղադրիչը փոխարինվում է ճնշման 

բաղադրիչով: 
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Գլոբալ միտումներից է քաղաքական կյանքի միօրինակ մոդելի 

ստեղծումը, որին բնորոշ կողմերից են. 

ա) քաղաքական կյանքի` նախկինում առանձնահատուկ դարձած 

ոլորտների միջև սահմանների վերացում. 

բ) քաղաքական նոր ոճերի մուտքը քաղաքական կյանք (նոր 

սոցիալական շարժումներ, բնապահպանական, հակաահաբեկչական 

շարժումները)՝ քաղաքական մասնակցության ոչ ստանդարտ գծերով. 

գ) հատուկ քաղաքական դասի ձևավորումը, որը բնութագրվում է 

մշակութային միասնականությամբ և բյուրոկրատիայի ու շահագրգիռ 

խմբերի սերտաճուկ է (6, 34)£ 

Որպես անցումային հասարակություն՝ ՀՀ¬ում ևս բարձր է 

սոցիալական փոփոխությունների ընթացքը, սոցիալական ինստի-

տուտների շարժունակությունը, որը ոչ միայն արագացնում է խմբերի, 

հանրույթների, անհատների սոցիալական փոխազդեցությունը, այլև 

ուժեղացնում զարգացման քաոսայնությունը և բախումնայնությունը£ 

Նման պայմաններում խիստ կարևոր է արդիականացման ողջ տևո-

ղության ընթացքում սոցիալական համակարգի դինամիկ հավասա-

րակշռության վիճակի պահպանումը£ Քաղաքական գործընթացի 

նպատակը, հասկանալի է, հանրույթի քաղաքական ամբողջականության, 

մշակույթի և նրա կրողների երկխոսության և փոխազդեցության գործուն 

համակարգի ապահովումն է£ Տարբեր ենթամշակույթների արժեքների և 

շահերի ինտեգրումը քաղաքական գործընթացում ձեռք է բերվում 

քաղաքական առասպելաբանության սկզբունքների միջոցով, որոնցից 

ամենակարևորներն են՝ 

 կառավարելիության առասպելը. պետական իշխանության 

ընդունակությունը՝ կառավարելով հասնել փոփոխությունների, վճռել 

արդիական հիմնախնդիրները և պահպանել համակարգի դինամիկ 

հավասարակշռությունը. 
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 ժողովրդավար լեգիտիմության առասպելը. իշխանության ընդունա-

կությունը՝ իր օրինականության, արդյունավետ գործունեության 

մասին բնակչության մոտ համոզմունք ստեղծելու կարողությունը. 

 արդյունավետ վերահսկողության առասպելը. ռացիոնալ բյուրո-

կրատիայի առկայության պայմաններում, սոցիալական միջավայրի և 

իշխանության վրա վերահսկողության հնարավորություն (ԶԼՄ¬ների, 

հարցումների, պատգամավորների վերահսկողության օգնությամբ). 

 իշխանության առասպելը. իշխանության համար մղվող պայքարի 

ենթարկում ժողովրդավար նորմերին, ընտրություններում 

հաղթանակածի արդար հաղթանակի ճանաչում (7, 145)£ 

Հանրագումարելով Հայաստանի Հանրապետության արդիակա-

նացման վերջին տարիների փորձը՝ կարելի է ասել, որ տեղի ունեցող 

քաղաքական գործընթացները՝ 

 ըստ իշխող մշակույթի արժեքների և ինքնակազմակերպման՝ 

ինքնահաստատման պատմական կայուն ձևերի ոչ արևմտյան տիպի 

քաղաքական փոխազդեցություններ են, որոնց բնորոշ չէ փոփոխել 

արժեքային համակարգերի քաղաքական էությունը՝ ցանկացած 

կերպափոխության ժամանակ. 

 ըստ իշխանության և հասարակության փոխազդեցության բնույթի՝ 

դրանք ուղղահայաց կազմակերպված գործընթացներ են, որոնցում 

իշխանությունը միակողմանի սահմանում է անհրաժեշտ 

քաղաքական վարքաբանության կանոնները և պայմանները՝ 

բնակչության վրա փաթաթելով խմբային շահերով արժևորված 

որոշում. 

 ըստ քաղաքական կառավարման ոճի՝ այն հեղափոխականացված է 

(արժեքների փոխհամաձայնության նվազ եզրեր ունի), որի 

արդյունքում էլ գերակա է պետության ակտիվ դերը, ինչպես 

հրատապ հիմնախնդիրների ձևակերպման, այնպես էլ տարբեր 

ճնշման խմբերի շահերի հարկադրական ինտեգրման գործում£ 
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ՄԱՍ V 

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ  
 

 

Քաղաքակրթության պատմության մեջ մարդասիրության հիմնա-

հարցն իր լուծման մշտնջենական որոնումներով բոլոր դարաշրջան-

ներում եղել ու մնում է հասարակական և քաղաքական կառավարման 

խնդրո առարկա£ 

Լինելով ունիվերսալ, համամարդկային երևույթ՝ նա ոչ միայն չի 

բաժանում մարդկանց ըստ ազգային, դասակարգային, դավանա-

բանական, արյունակցական և ցեղային սկզբունքների, այլև հարգալից 

վերաբերմունք է պահանջում մարդ տեսակի նկատմամբ£ Տեսակ, որը 

բարու և չարի, հարստության և աղքատության, բարոյականի և 

անբարոյականի, պատերազմի և խաղաղության կրողն ու արարողն է£ 

Փաստորեն մարդասիրությունը հայացքների համակարգ է և որպես 

այդպիսին՝ արտահայտում է մարդու արժանապատվության և 

իրավունքների նկատմամբ հարգանքի, հանդուրժողականության, 

հոգատարության, մարդկանց բարօրության, ներդաշնակ զարգացման, 

մարդու համար հասարակական կյանքի նպաստավոր պայմանների 

ձևավորման անհրաժեշտությունը£ Պատահական չէ, որ այդ 

հիմնահարցին, դեռ հին աշխարհի մտածողներից սկսած, 

համակարգային մոտեցում են ցուցաբերել£ Իսկ Վերածննդից սկսած՝ 

մարդասիրությունը դիտարկվում է ոչ միայն իբրև համամարդկային 

արժեք, այլև որպես քաղաքականության բաղկացուցիչ£ Դեռ գերմանացի 

լուսավորիչ Յոհան Հերդերը (1744-1803) իր «Գաղափարներ մարդկության 

պատմության հոլովույթում» աշխատանքում հանուն մարդասիրական 

գիտակցության վարվող քաղաքականությունը, համարեց 

առաջադիմության գրավական (1, 478-479)£ Բազմաթիվ տարաբնույթ 
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հեղափոխությունների կողմից լոկալ և գլոբալ պատերազմներ տեսնելուց 

հետո միայն հերդերային եզրահանգումն իր նորովի դրսևորումը 

ստացավ «Էյնշտեյն-Ռասսել-Կյուրի» մանիֆեստի (1954 դեկտեմբեր) մեջ£ 

Ըստ մանիֆեստի՝ առաջադեմ չէ այն աշխարհակարգը, որի հաստատման 

գործընթացը չի ենթադրում մարդասիրական գիտակցություն£ 

«Աշխարհը լի է բախումներով... մարդկությունը պետք է սովորի մտածել 

նորովի, քանի որ ոչ մեկը չգիտի, թե ինչքան կարող են տարածվել 

ջերմամիջուկային ռումբի մահաբեր ալիքները... Մենք՝ որպես 

մարդկային էակներ, դիմում ենք մարդկային էակներին. հիշե°ք 

մարդկությանը ձեր պատկանելիությունը և մոռացե°ք ամեն ինչի մասին» 

(2, 524-525)£ 

Իր ընդունման օրից մինչ այսօր Էյնշտեյն-Ռասսել-Կյուրի 

մանիֆեստը համարվում է գլոբալացման գործընթացները մարդա-

սիրական գիտակցությամբ վարելու կողմնորոշումները մշակած 

փաստաթուղթ£ Սակայն «ժողովրդավարացման երրորդ ալիքով» 

պայմանավորված՝ նորովի վեր հառնեց մարդասիրական գիտակցության 

խնդիրը, քանի որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո բազմաթիվ լոկալ 

բախումները խլեցին 40 միլիոն մարդու կյանք (3, 3)£ Ակնհայտ է, որ 

քաղաքականության տարաբնույթ արժեքաշահային շերտերում մարդա-

սիրական գիտակցության ներդրումը լուրջ խնդիր է£ Վերջինիս լուծման 

նպատակներով ՄԱԿ¬ի շրջանակներում գործող համաշխարհային 

հանձնաժողովն ընդունել է «Հանդուրժողականություն և բազմազա-

նություն՝ XXI դարի տեսլականը» վերնագրով մի հռչակագիր, որը 

հավակնում է դառնալ ռասիզմի, ռասայական խտրականության, 

քսենոֆոբիայի (օտարների նկատմամբ ատելություն, վախ) և այլ 

անհանդուրժողականության դեմ ուղղված փաստաթուղթ£ 

Գլոբալացման գործընթացներում մարդկությունն ականատես է 

գոյաբանական ընդհանրությունների հանգեցնող համապարփակ 

արժեքների հաստատման, որոնցից հրաժարվելը ո°չ հնարավոր է, ո°չ էլ 
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հեռանկարային£ Այսպիսի պայմաններում ավելի քան կարևորվում է 

մարդասիրական գիտակցության հարցը, որովհետև, ըստ գերմանացի 

մտածող Կոնրադ Լորենցի, քաղաքակրթված մարդկությունն արդեն 

գործել է իր ութ «մահասփյուռ մեղքերը» (4, 39-40)£ Դրանք են. 

1. մարդիկ դադարել են իրենք իրենց ճանաչելուց՝ խախտելով ճանաչիր 

ինքդ քեզ (nosce te ipsum) դելֆյան պատգամը, 

2. մարդկանց զգալի մասը հրաժարվել է համակեցության նորմերը 

պաշտպանելուց (modus vivendi), 

3. չի կարևորվում երևույթների միջև եղած կապը, 

4. ստեղծվել են բազում միջնորդավորված արժեքներ, որոնք նպաստում 

են իռացիոնալ գիտակցության գերակայությանը, 

5. արդյունավետ չի օգտագործվում գիտատեխնիկական հեղափո-

խության ստեղծած արժեքները, տեղի է ունեցել և շարունակվում է 

գենետիկ դեգրադացիան, 

6. խախտվել է կապը մարդու և բնության միջև, խզվել է կապը 

ավանդույթի հետ, 

7. տարածաչափական առումով ագրեսիվ դրսևորումներով ինքնորոշ-

ված «Ես»¬ը չի կարողանում ինքնակառավարվել և իր գործունեության 

մեջ ապահովել բնականոնություն, 

8. տեսակը սկսել է ոչնչացնել տեսակին, սա սպառնում է տեսակային 

բազմազանության կորստին£ 

Ընդունելով Կ.Լորենցի նշած՝ քաղաքակրթված մարդկության ութ 

մահասփյուռ մեղքերը՝ պետք է հավաստել, որ գլոբալացման 

գործընթացում այս ամենն ընդունելով՝ անհրաժեշտ է առաջնորդվել 

«տեսակը իրավունք չունի ոչնչացնել տեսակին, աշխարհը դրանով 

աղքատանում է» կարգախոսով£ 

 

1. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈՐՊԻՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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Քաղաքականությունը արվեստ է, և որպես այդպիսին այն 

ենթադրում է տարբեր մակարդակներում գործող քաղաքականության 

սուբյեկտների միջև առկա հարաբերություն, վերաբերմունք, 

գործողություն և արդիականանալու հնարավորություն£ 

Քաղաքակրթության փորձն ապացուցում է, որ այս ամենն 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ որոշակի գիտելիքներ, 

փոխանցված ավանդույթներ և ընդունված վարքի չափանիշները 

կանոնակարգող գործելակերպ, այլ կերպ ասած՝ քաղաքական մշակույթ£ 

Քաղաքական մշակույթը՝ որպես ընդհանրական մշակույթի տարր և 

գաղափարական-աշխարհայացքային երևույթ, ներառում է հասա-

րակական և քաղաքական կառավարման մի շարք չափորոշիչներ£ 

Միևնույն ժամանակ, որպես ընդհանուր մշակույթի բաղկացուցիչ, 

քաղաքական մշակույթի որպիսությունը կապված է մշակութային այլ 

ենթաշերտերի հետ, որոնց փոխներդաշնակման արդյունքում տեղի է 

ունենում արդիականացում. արժեքների վերարժեքավորում այն 

իրականության նկատմամբ, որտեղ մարդը գործունեություն է ծավալում£ 

Քաղաքական մշակույթը մշակույթի այն տարրերի ամբողջությունն 

է, որոնք առնչություն ունեն կառավարման և քաղաքականության հետ 

(Ռ.Տակեր)£ 

Քաղաքական մշակույթը քաղաքական համակարգում սուբյեկտների 

վարքագիծը սահմանող այնպիսի պատկերացումների, զգացմունքների, 

մոտեցումների ամբողջությունն է, որն ապահովում է ելակետային 

կանոնները և իմաստավորում, կանոնակարգում քաղաքական 

գործընթացը£ Այն ներառում է ինչպես քաղաքական իդեալները, այնպես 

էլ քաղաքական կառույցի կողմնորոշիչ նորմերը£ Այսպիսով՝ 

քաղաքական մշակույթը քաղաքականության հոգեբանական և 

սուբյեկտիվ չափումնրի ամբողջություն է (Լ.Պայ)£ 

Հասարակության քաղաքական մշակույթն այնպիսի խորհրդա-

նիշների, արժեքների և փորձարարական համոզմունքների համակարգ է, 
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որը որոշում է այն իրավիճակը, ուր տեղի է ունենում քաղաքական 

գործունեություն£ Քաղաքական մշակույթն է ձևավորում քաղաքա-

կանության նկատմամբ սուբյեկտիվ կողմնորոշումը (Ս.Վերբա)£ 

Քաղաքական մշակույթը տվյալ քաղաքական համակարգի 

մասնակիցների անձնական կողմնորոշիչների և տեսակետների ամբող-

ջությունն է£ Սա սուբյեկտիվ ոլորտ է, որը ձևավորում և իմաստավորում 

է քաղաքական գործունեության հիմքերը£ Նշված քաղաքական կողմնո-

րոշիչները ներառում են մի շարք տարրեր. 

 ճանաչողական քաղաքական օբյեկտների և գաղափարների ճիշտ կամ 

սխալ իմացություն, 

 ակտիվ քաղաքական օբյեկտների նկատմամբ կապի, կողմնա-

կալության, հակադրվածության և այլ զգացմունքների ամբողջություն, 

 գնահատող քաղաքական օբյեկտների մասին գաղափարների և 

դատողությունների ամբողջություն, որը սովորաբար օգտագործվում է 

քաղաքական օբյեկտների և իրադարձությունների նկատմամբ որպես 

գնահատման չափանիշ (Գ.Ալմոնդ և Գ.Պաուել) (5. 8-9)£ 

Վերը նշված սահմանումներից հասկանալի է դառնում, որ 

քաղաքական մշակույթը՝ 

ա) քաղաքական փաստերի իմացությունն է, նրանցով 

հետաքրքրվելը. 

բ) քաղաքական իրադարձությունների գնահատումը. 

գ) քաղաքական դիրքորոշման հուզական կողմը (6, 253-254)£ 

Ակնհայտ է, որ քաղաքական մշակույթը կարելի է համարել 

քաղաքական նորմեր, արժեքներ, իդեալներ և ապագայի պլաններ 

ընդգրկող խորհրդանշական համակարգ, որը քաղաքական 

տեղեկատվության համակարգված դաշտը ոչ միայն ձևավորում է, այլև 

զարգացնում և արդիականացնում£ 

Որպես բարդ, բազմաշերտ հասկացություն՝ այն ամփոփում է 

քաղաքական սովորույթներում ամրագրված անցյալը և ներկան՝ 
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արտացոլված քաղաքական իրականությանն իր մասնակցությունը բերող 

մարդկանց վարքաբանության մեջ, և հնարավորի, ցանկալիի և 

արժանավորի հետ ներդաշնակ ապագան£ Ակնհայտ է, որ քաղաքական 

մշակույթի այս ենթաշերտերը կողք կողքի չեն դրված. նրանք լրացնում են 

մեկը մյուսին£ Այդ պատճառով անցյալ-ներկա-ապագա եռաչափ 

արժեքային համակարգը ենթադրում է էքստրապոլացիայի ենթարկել 

ապագայի չափումները, առանց որոնց մարդկությունը կարող է կանգնել 

բնապահպանական, տնտեսական, քաղաքական և հոգևոր ճգնաժամերի 

առջև£ 

Քաղաքական մշակույթը կարելի է ուսումնասիրել հետևյալ 

հայեցակետերով. 

 որպես գլոբալ քաղաքակրթության ընդհանուր համակարգի 

կառուցվածքային բաղադրամաս. 

 որպես քաղաքացիների կողմից պետական քաղաքականության 

իմացության և այն իրականացնելու ընդունակություն. 

 որպես քաղաքական կյանքին մասնակցության ակտիվության 

աստիճանի բնութագրում. 

 որպես մարդու իրավունքների ու պարտականությունների ըմբռնման 

և գիտելիքների օգտագործման աստիճանի բնութագրում. 

 որպես պայման գոյություն ունեցող քաղաքական համակարգի 

արդիականացման և ժողովրդավարացման£ 

Ընդունելով քաղաքական մշակույթի այս բաղկացուցիչները՝ 

կարծում ենք, կարելի է ավելացնել նաև հետևյալը. 

 որպես մարդասիրական գիտակցության արժեքային ամբողջություն£ 

Մեր կարծիքով այսպիսի մոտեցմամբ ակնհայտ է դառնում, որ 

քաղաքական մշակույթն ունի «Ես»¬ի քաղաքական ինքնությունն 

արդիականացնող որոշակի գործառույթներ, որոնք են. 

ա) նախագծային՝ կապված ապագայի մարտահրավերներին 

(պետականության, գլոբալացման) պատասխանելու և մարդասիրական 
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(առողջ՝ ըստ Է.Ֆրոմի) հասարակության կերտման, սեփական ազգային 

«Ես»¬ի ինքնության պահպանման հեռանկարի հետ. 

բ) մոտիվացված՝  կապված քաղաքական վարքագծի խթանիչների 

հետ, որոնց օգնությամբ «Ես»¬ը մասնակցում է քաղաքական 

գործընթացին. 

գ) նորմատիվային՝ կապված որոշակի վարքաբանական 

(իրավաբանական սանկցիաների վրա չհենված) «օրենսդրության»՝ 

վարքի չափանմուշների, արժեքների հեղինակության հետ. 

դ) կոգնիտիվ (իմացական)՝ կապված ժամանակակից գլոբալ 

քաղաքակրթական իրականությունն ընկալելու, նրանում իր տեղն ու 

դերը որոշելու, իր ինքնությամբ գլոբալ ինքնության մաս կազմելու հետ£ 

 

2. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՂ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Քաղաքական արդիականացման տեսության հիմքում ընկած է 

գլոբալ քաղաքական գործընթացների կառավարման ընդհանուր մոդելի 

հիմնավորման գաղափարը£ Այս մոդելի հաստատման և արդյունավետ 

գործառնության համար ենթադրվում է անցում կատարել ավանդական 

(փակ) հասարակությունից դեպի (բաց) տեղեկատվական հասարա-

կություն, որը բացառապես գիտատեխնիկական առաջընթացի, սոցիալա-

կան շարժունակության, արժեքային և նորմատիվ համակարգերի 

վերակառուցման կամ արմատական փոփոխության արդյունք է£ 

Համընդհանուր ժողովրդավարացում ենթադրող այս հարաճուն 

գործընթացը կոչված է հաստատելու գլոբալ արժեքային համակարգ, որը 

պետք է նպաստավոր պայմաններ ստեղծի մարդ տեսակի զարգացման 

համար£ 

Վերջին 20 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած ժողովրդավարական 

արմատական փոփոխությունները, ԽՍՀՄ¬ի և ընդհանրապես 

սոցիալիզմի համաշխարհային համակարգի փլուզումը, այնուհանդերձ, 
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մարդասիրական գիտակցություն՝ գլոբալ իմաստով, չհաստատեց£ Այսօր 

զարգացած («քայլող» արդիականացում) և զարգացող («վազող» 

արդիականացում) երկրների միջև հսկայական տարբերություն կա 

կյանքի որակի և մակարդակի առումով£ 

«Ոսկե միլիարդի» դեմ հանդիման կանգնած է հինգ միլիարդը, որը չի 

կարողանում բավարարել իր պահանջմունքները՝ ստանալ կրթություն, 

որակյալ բժշկական օգնություն, բնակարան կամ առանձնատուն ունենալ, 

մրցունակություն ապահովել. մի խոսքով՝ նրանք աղքատ են£ 

Աղքատության ուրվականը շրջում է աշխարհում և սպառնում 

մարդկային կայուն զարգացմանը՝ գլոբալ քաղաքակրթության 

մարդասիրական կերպին£ 

Ըստ վիճակագրական կանխատեսումների՝ 2025թ. Երկիր մոլորակը 

կունենա 8-9 միլիարդ բնակչություն. այսպիսի աճի 95%¬ը բաժին է 

ընկնելու զարգացող երկրներին£ Եթե այս հաշվի առնենք, ապա 

ամերիկացի քաղաքագետ Պոլ Քենեդու անհանգստությունն 

արդարացված է. «Վախենամ, թե աղքատության հիմնահարցը չկանխվի, 

քանի որ զարգացող երկրներում մարդիկ չեն կարողանում օգտվել 

առաջընթացի ընձեռած հնարավորությունից£ Այս պայմաններում 

աննպատակահարմար է խոսել մարդասիրության մասին» (7, 158-159)£ 

 

3. ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Քաղաքական արդիականացման գործընթացի վրա սոցիալական 

պայմանների ազդեցությունը միջնորդավորված է քաղաքական 

գիտակցության արդիականացմամբ£ ՀՀ անհատի գիտակցությունը դեռևս 

կողմնորոշված է դեպի ավանդական արժեքները, իսկ ինքը՝ անհատը, 

թեև մասնակցում է քաղաքական կյանքին, սակայն այդ 

մասնակցությունը չի համարվում սուբյեկտի կողմից քաղաքական 

նպատակի և դրան հետևելու ճանապարհի ակտիվ ընտրության 
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հետևանք և, ըստ էության, ներկայանում է որպես քաղաքականից դուրս 

գործունեություն՝ թելադրված պարտքի, վախի, շահի և այլ գործոններով, 

կամ պայմանավորված է ընտրակաշառքով£ 

Սոցիալական կառուցվածքի անցումային վիճակն արտացոլում է 

արժեքային համակարգի տրոհվածության մեջ£ Սոցիալական վարքագծի 

անցումային մոդելն արդեն իսկ չի տեղավորվում կոնֆորմիզմի, 

անհանդուրժողականության, քաղաքական կյանքի բազմազանության, 

գաղափարների և իշխանությունների հետ իրավիճակային համա-

գործակցության վրա հենվող սոցիալական կարգավորման համակարգի 

շրջանակներում£ Սակայն այն դեռևս չի համապատասխանում նաև 

արժեքների նոր համակարգի պահանջներին, որոնք կողմնորոշված են 

դեպի ընտրության ազատությունը, պրագմատիզմը, մարդու կատա-

րողական հնարավորությունները (ի տարբերություն նրա՝ սոցիալական 

որակներին ուղղված կողմնորոշումների)£ 

Ավանդական (հպատակման) մշակույթի հիմնական գծերն են՝ 

իշխանությունը՝ որպես սուրբ պաշտամունքի և նրա առաջ խոնարհման 

օբյեկտ, հանրույթում մոբիլիզացվելու ավանդական մշակույթը, 

ղեկավարության սանկցիայի պարտադիր լինելը ներքևից ցուցաբերված 

ցանկացած նախաձեռնության հանդեպ£ 

Ռացիոնալացված քաղաքական մշակույթի հիմնական գծերն են՝ 

իշխանությունը որպես սոցիալական հիմնահարցերը լուծելու հիմնարար 

եղանակ, քաղաքական մասնակցության ժողովրդավարական մշակույթը, 

ցանկացած անհատի համար քաղաքական նախաձեռնությունների 

հեղինակ լինելու հնարավորությունը£ 

Իսկ ինչպիսի՞ն է անցումային տիպի քաղաքական համակարգերի 

կայունությունն ապահովող մշակութային հիմքը£ 

Քաղաքական բարեփոխումների փորձը հավաստում է, որ արդիա-

կանացման որոշակի փուլում քաղաքական լեգիտիմության մշակութային 

հիմք կարող է հանդիսանալ իշխանության ինստիտուցիոնալիզացված 
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դիմակայությունը և բնակչության անտարբերությունը£ Սակայն 

անցումային քաղաքական մշակույթի նման բնութագիրն անբավարար է£ 

Իր զարգացման բոլոր փուլերում և աստիճաններում հասարակության 

քաղաքական մշակույթը կատարում է իր կարևորագույն գործառույթ-

ներից մեկը՝ անձի քաղաքական սոցիալիզացիան£ Մարդու մուտքը 

քաղաքականություն, նրա նախապատրաստումը և ներգրավումը իշխա-

նական հարաբերություններում իրականացվում է իշխող մշակութային 

կողմնորոշիչների և նորմերի, քաղաքական վարքաբանության նմուշների 

և արժեքների յուրացման գործընթացում£ 

Իր հերթին նոր սերունդներ քաղաքական կյանք մուտքագրող 

քաղաքական սոցիալիզացիան ապահովում է հասարակության 

քաղաքական զարգացման ժառանգականությունը և թույլ է տալիս 

պետության և քաղաքացու միջև հասնել նվազագույն համաձայնության, 

որն էլ երաշխավորում է կառավարման վարչակարգի կայունությունը£ 

Քաղաքական արդիականացման համար առանձնահատուկ 

հետաքրքրություն է ներկայացնում սոցիալիզացիան, պատանու 

քաղաքական սոցիալիզացիան և նրա մուտքը քաղաքական եռանդուն 

գործընթաց£ Եթե այս մեխանիզմը հաջողությամբ է գործում, ապա 

անհատը ձեռք է բերում ոչ միայն անհրաժեշտ կրթական և 

մասնագիտական պատրաստվածություն, այլև մոտիվացիոն նպա-

տակներ, զուգորդվող կապեր և արժեքներ, որոնք ապահովում են 

նույնականացումը այս կամ այն սոցիալական խմբին£ Այս փուլերը ևս 

խախտված են ՀՀ¬ում, ավելի ճիշտ՝ կատարվում են թերացումներով, որի 

արդյունքում անձը քաղաքականություն է մտնում կրկին տրոհված և 

իրարամերժ փոխբացառող արժեքային համակարգով, որտեղ կան և° 

ազատական մշակույթի, և° ավանդական մշակույթի արժեքներ (8, 105)£ 

Նման արժեքային համակարգի պայմաններում արդիականացվող 

հասարակության մեջ ծագում է երկու հիմնախնդիր. 
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1. սոցիալական անկայունության և սոցիալիզացիայի երեք փուլերի 

միջև անհամաձայնությունը սահմանափակում է անհատի 

նույնականության կայուն և վստահ զգացում գտնելու հեռա-

նկարը, որի արդյունքում անհատն անընդհատ նույնականացման 

դեգերումների մեջ է, 

2. նույնականության այդ զգացումը կարող է ավելի թուլանալ, եթե 

պրոֆեսիոնալիզմը, մոտիվացիոն նպատակները և ասոցիատիվ 

զգացողությունը անհրաժեշտ աստիճանով չեն զարգանում£ 

Սոցիալիզացիայի փուլերի որակի նկատմամբ անվերահսկո-

ղությունը վերջնահաշվում հանգեցնում է հատկապես 

պրոֆեսիոնալիզմի պակասին£ 

Որպես այդ դժվարությունների հետևանք՝ քաղաքական մշակույթում 

ի հայտ է եկել հարաբերական անորոշություն£ Հիմնական ինստիտուտ-

ների և քաղաքական սոցիալիզացիայի փուլերի անհամաձայնության հետ 

բախվել են նախկին ԽՍՀՄ-ը և հետխորհրդային հանրապե-

տությունները£ Այդ ինստիտուտների դերը ոչ վաղ անցյալում խաղացել 

են դպրոցը, ՀամԼԿԵՄ-ը, ԽՄԿԿ-ն£ Իրենց բոլոր տարբերություններով 

հանդերձ՝ նրանք շատ ընդհանուր բան ունեին. ենթակայություն 

գոյություն ունեցող հիերարխիային, հարկադրանքի մեթոդների օգտա-

գործում, գիտակցության մեջ մարքսիզմ-լենինիզմի ներդրում՝ որպես 

միակ ճշմարիտ քաղաքական ուսմունք£ Բարեփոխումները խզեցին 

վարչական կապերը քաղաքական սոցիալիզացիայի այդ ձևերի միջև, 

լուծարվեց նրանց որոշ մասը, որոնք կորցրել էին իրենց նպատակային 

ուղղվածությունը, դրա հետ մեկտեղ և իրենց նշանակությունը£ Խզման 

հետ մեկտեղ՝ առաջարկված նորը՝ իր սոցիալական բևեռվածությամբ, 

տրոհված արժեքային համակարգով, չի նպաստում մարդասիրական 

գիտակցության զարգացմանը£ Ընդունված է կարծել, որ քաղաքական 

սոցիալիզացիայի նոր ինստիտուցիոնալ ուղիների ստեղծումը տեղի 

կունենա իշխանության միկրոպրոցեսուալ մակարդակում՝ 
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քաղաքներում, գյուղական համայնքներում, դպրոցական 

խորհուրդներում և այլն£ 

ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության չզարգացվածության 

պատճառով այսօր սկսել են վճռորոշ դեր խաղալ հետևյալ գործոնները. 

1. Ազգայնականություն (նացիոնալիզմ) կամ աշխարհաքաղաքացիություն 

(կոսմոպոլիտիզմ), որոնք փորձում են դառնալ անհատի սոցիալական 

նույնականացման գլխավոր միջոցը£ ՀՀ և° ազգայնական, և° 

կոսմոպոլիտ ուժերն օգտագործում են մարգինալ շերտերի 

անլիարժեքության բարդույթը և նրանց ներգրավում իրենց 

քաղաքական կուսակցությունների և շարժումների ուղեծրում£ 

2. Սոցիալական պատրոնաժի պահանջմունքի աճը: Խարիզմատիկ 

գործիչները բնակչության հիմնական զանգվածի և քաղաքական 

որոշումների ընդունման ոլորտի միջև, սոցիալական ներկայա-

ցուցչության (ընտրական համակարգ և շահերի խմբեր) համակարգի 

բացակայության պայմաններում իրականացնում են յուրօրինակ 

հաղորդակցական գործառույթներ: 

3. Սոցիալական հիշողություն, այսինքն՝ ազգի պատմական փորձը: ՀՀ 

սոցիալական հիշողությունը արտացոլում է հայկական մշակութային 

ոլորտի  հարաբերական անկախությունը և համարվում է 

քաղաքական զարգացման սոցիալական պայմանների համակարգի 

առավել էական բաղադրիչներց մեկը: Այն դրսևորվում է մշակութային 

նորմերի միջոցով, որոնք հասարակության կողմից անմիջականորեն 

երբեմն չեն էլ գիտակցվում: Անձերի տիպերը, անհատականացման 

աստիճանը, սոցիալական կապերի կառուցվածքը և մարդու 

ձևավորումը՝ այս ամենի վրա իր դրոշմն են դրել դարերով ձևավորված 

նորմերը և արժեքները՝ ամրագրված լեզվում, գեղարվեստական 

գրականության մեջ, սովորույթներում: Մշակութային դետերմինիզմին 

հակասող քաղաքական որոշումները կարող են նպատակին չհասնել: 
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Արդիականացումը չպետք է հասկանալ որպես պայքար 

բնակչության ավանդույթների և սոցիալական հիշողության դեմ: Հետ 

մնալու պատճառները ավանդույթներում չեն, որպես այդպիսիք, այլ 

նրանում, որ որոշ հանրույթների մոտ գերիշխում է նրանցից մեկը՝ 

պետականապաշտության (էթատիզմի) ավանդույթը, որը մերժում է 

արժեքների, կյանքի ոճերի և մտածողության բազմազանությունը և 

կողմնակից է զոհողության, հնազանդության, ենթարկվելուն, մյուսներին 

ճնշելուն՝ հասարակությանը զրկելով հոգևոր պլյուրալիզմից և 

առաջադիմական նորացման հնարավորությունից: 

Քաղաքակրթությունների զարգացման փորձը նույնականացման 

հիմնահարցի լուծման համար առաջարկում է երկու հիմնական 

ճանապարհ: 

Առաջինը՝ խարիզմատիկ լիդերների օգնությամբ. նրանք իրենց 

հեղինակության և ուժի օգտագործման շնորհիվ ընդունակ են մարդկանց, 

զանգվածներին տանել զարգացման ճանապարհով: Սակայն այդ ուղին 

ենթադրում է նաև բռնության միջոցներ, որոնք իրենց ներսում կրում են 

երբեմն քաղաքական արդիականացման նպատակների ժխտում: 

Երկրորդն առաջարկում է մարդկանց վրա ազդելու պակաս 

դրամատիկ և համեմատաբար արդյունավետ մեխանիզմ նույնա-

կանացման զգացողության որոնման համար, որն էլ ենթադրում է ուժերի  

կենտրոնացում մասնագիտական ուսուցման և կառավարման արդյունա-

վետության բարձրացման վրա: 

Սոցիալական անկազմավորվածությունը քաղաքական ուժերին 

աջակցելու երաշխիք չի տալիս, նրանք ձգտում են սոցիալական 

փոփոխությունների: Նման աջակցության համար անհրաժեշտ է ՀՀ 

քաղաքացիներին ապացուցել անհատական սոցիալական շարժունա-

կության հնարավորությունների իրական լինելը, ստեղծել հաղոր-

դակցական արդյունավետ ուղիներ և արարողակարգային մակարդակում 
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գործնականորեն ցույց տալ իշխանության նկատմամբ սեփական 

հավակնությունների հիմնավորվածությունը: 

Բարեփոխումների սկզբնական փուլում, երբ հանրային կյանքի 

նկատմամբ ամբողջատիրական վերահսկողության հանգույցները 

խզվեցին, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը և իրավական 

պետությունը դեռևս իրականություն լինելուց հեռու է, ուստի առավել 

վտանգավոր է մարդասիրական գիտակցությունից զուրկ քաղաքական 

մշակույթի պայմաններում արդիականանալը: 

 

4. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ  ԵՎ  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ 

 

Քաղաքական արդիականացման գործընթացի արդյունքում ՀՀ-ում 

ձևավորվել են ժամանակակից ընտրախավեր, որոնք, շահագրգռված 

լինելով տնտեսական գերիշխանությամբ և շահութաբեր 

տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, ռացիոնալացնում են հասարակության 

կառավարման քաղաքականությունը: 

Այդ ռացիոնալ ուժերին դիմակայում են ազգային միասնության և 

փորձի, տեսակի եզակիության պահպանման և ընդդեմ անդեմ 

մեխանիկական նույնության պայքարի կողմնակիցները: Նմանօրինակ 

դիմակայությունը պայմանավորված է գլոբալ քաղաքակրթության նախ՝ 

մակրո-, մեզո-, միկրոմակարդակներում միակենտրոն կառավարման 

արժեքների և համամարդկային ու ավանդական արժեքային համակարգի 

քաղաքական էության ներդաշնակության խաթարման հետ: Եթե 

առաջինը ենթադրում է համահարթեցման տանող տնտեսավարում և 

անդամություն վերազգային մենատիրություններին, ապա երկրորդը՝ 

դեպի քաղաքական չեզոքության և ազգային միասնության տանող 

կառավարում: 

Դիմակայությունը միաժամանակ պայմանավորված է նաև 

քաղաքական զարգացման արդյունք սոցիալական շարժունակության և 
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քաղաքական ինստիտուցիոնալացման խզումով, որն անհրաժեշտ է, 

որպեսզի քաղաքական համակարգը ադապտացվի համագործակցման 

նոր ձևերին ու սոցիալական պահանջներին համապատասխանող 

պաշարների բաշխմանը: Այլապես քաղաքական արդիականացման 

գործընթացում խզում է առաջանում լեգիտիմության և իրականացվող 

բարենորոգությունների տրամաբանության միջև: Արդյունքում խորանում 

է հակասությունը հասարակական և իշխանական հարաբերությունների, 

հատկապես՝ պետական իշխանության միջև: Առկա է նաև կուտակված 

բարիքների բաշխումից և կառավարման որոշումների իրական 

հետևանքների անհամապատասխանությունից ծագող անբավարարված-

ության աճը: Վերոհիշյալ գործոնները հանգեցրել են քաղաքական 

զարգացման հինգ ճգնաժամերի՝ նույնականության, լեգիտիմության, 

շարժունակության, ներթափանցման, բաշխման: Թվարկված հինգ 

ճգնաժամերի փոխկապվածությունը և փոխկախվածությունն 

արտահայտվում է «արդիականացման սինդրոմ» հասկացությունում: 

Արդիականացման սինդրոմը հակասական փոխներգործություն է 

թողնոմ տարբերակման գործընթացներին (քաղաքական համակարգի 

կառուցվածքային բազմազանության), հավասարության պահանջներին 

(քաղաքական մասնակցության, պաշարների հավասար բաշխման) և 

քաղաքական համակարգի ինտեգրման ունակության (քաղաքական և 

վարչական ընդունվող որոշումների արդյունավետության) վրա: 

Նշված ճգնաժամերը, անցումով պայմանավորված թույլ զարգացած 

մշակույթի և պետական որոշումների ընդունման գործընթացում 

տնտեսական շահերի անտեսման արդյունք են: Միաժամանակ հավելենք, 

որ «վազող» երկրներում ճգնաժամերի հաղթահարման համար 

ընդհանուր են քաղաքական մշակույթի չորս հիմնախնդիրներ. 

 քաղաքական մշակույթի համապարփակ բնույթի ընդունում և 

քաղաքական գործունեության սահմանների ու հնարավորությունների 

մշակում, 
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 ավանդույթների նկատմամբ վերաբերմունքի հստակեցում, քանի որ 

բացառելով իր անցյալը, քաղաքական համակարգը չի կարող 

արդյունավետ ժողովրդավարանալ, 

 գեղեցիկ խոսքերին և գաղափարական արժեքներին չափազանց 

ուշադրություն հատկացնելու և գործնական առաջարկությունները 

թերագնահատելու միտում, 

 քաղաքական համակարգում գոյություն ունեցող դերերը արդյու-

նավետ օգտագործելու հարցում անվստահության հաղթահարում: 

Նույնականության և լեգիտիմության խնդիրները սերտորեն 

փոխկապակցված են, որովհետև հիմնական չափումներում նրանք 

պայմանավորված են քաղաքական սոցիալիզացիայով: Վերջինս 

ապահովում է նույնականության զգացում և տվյալ համակարգի համար 

իշխանության լեգիտիմության պատկերացում£ 

Չի կարելի անտեսել նաև այն հանգամանքը, որ սոցիալական 

հիշողությունը ներառում է մշակութային նորմեր, որոնք քաղաքական 

զարգացման գործընթացում կարող են դրսևորվել և° որպես կոլեկտիվ 

գիտակցություն, և° կոլեկտիվ ենթագիտակցություն£ 

 

5. ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆԻՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՐՄՆԱՎՈՐՈՂ 

 

Անցումային շրջանում գտնվող հասարակություններում և ընդհան-

րապես գլոբալ քաղաքականության համատեքստում մարդասիրական 

գիտակցության համար կառավարող ընտրանին պետք է կրողը լինի 

պոլիարխիկ խմբերի կողմից իրականացվող բազմասկիզբ իշխանության£ 

Ինչպես նշվեց, պոլիարխիա բառը հունական arche արմատից է, որը 

նշանակում է և° տիրել, և° իշխել, և° կառավարել, և° սկսել, և° 

անկախանալ, և° գերիշխել£ «Պոլիարխիա» տերմինը քաղաքագիտություն 

է ներմուծել ամերիկացի տեսաբան Ռ. Դալը, նկատի ունենալով տարբեր 
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արժեքային համակարգ ունեցող մասնագիտական բարձր որակներով 

էլիտար խմբերի կողմից իշխանության փոխհամաձայնեցված 

իրականացումը, խորհուրդ է տալիս բառը չթարգմանել, մենք էլ հետևում 

ենք նրա խորհրդին© «պոլիարխիա» հասկացությունը ներկայացրել ենք 

այնպես, ինչպես Ռ.Դալն է օգտագործել (9)£ Միաժամանակ  ցանկանում 

ենք ավելացնել, որ անցումային հասարակություններում (նաև ՀՀ) առանց 

պոլիարխիկ ընտրանու չկա ժողովրդավարական կառավարում£ 

Պոլիարխիան, համաձայն Ռ. Դալի, կարելի է դիտարկել. 

1. Որպես վարչակարգի ձև՝ այն ներկայացնելով որպես ժամանակակից 

պետության կառավարման յուրահատուկ վարչակարգ, որի բնորոշ 

գծերը տարբերվում են 19-րդ դարում ազգ-պետություններում գործող 

ժամանակակից բոլոր վարչակարգերից£ Այդ տարբերությունները 

ծագում են երկու բնութագրիչների համատեղման արդյունքում՝ 

ա) իշխանության հանդեպ ընդդիմության համեմատաբար բարձր 

հանդուրժողականություն, անկախ նրանից, թե ով է հանդիսանում 

լեգիտիմ իշխանություն իրականացնող ուժը, և փոխադարձ 

անվտանգության փոխզիջումային (ՓԱՓ) համակարգի առկայություն, 

բ) ընդդիմության համեմատաբար մեծ հնարավորությունները 

իշխանության կողմից իրականացվող քաղաքականության նկատմամբ 

դիրքորոշում արտահայտելու և տարբեր պաշտոնատար անձանց 

փոխարինմանը խաղաղ ճանապարհով մասնակցություն ունենալու 

առումով£ 

Պոլիարխիան կարելի է տարբերել մյուս վարչակարգից հետևյալ յոթ 

ինստիտուտների առկայությամբ. 

 համընդհանրացման ձգտող ընտրական համակարգ, 

 հանրային կառավարման գործընթացին մասնակցելու իրավունք, 

 արդար կազմակերպված ընտրություններ, որտեղ բացառվում են 

ցանկացած ուժային միջամտությունների և հարկադրանքի 

կիրառումը, 
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 սեփական տեսակետ արտահայտելու ազատություն և դրա հուսալի 

պաշտպանություն, 

 պետական հսկողությունից դուրս այլընտրանքային և մրցակցող 

տեղեկատվության աղբյուրների առկայություն, 

 հարաբերական ինքնորոշվածությամբ՝ ազատության բարձր 

աստիճանով տարբեր կազմակերպությունների (այդ թվում նաև 

քաղաքական ընդդիմադիր կուսակցությունների) ազատ 

գործունեության ապահովում, 

 իշխանության համեմատաբար մեծ կախվածություն ընտրողներից և 

ընտրության արդյունքներից£ 

2. Որպես ազգ-պետությունների ժողովրդավարացման արդյունք£ Այս 

առումով ընտրանին պատմական զարգացման ընթացքում ձևա-

վորված ամբողջական համակարգ է, որը երևան է եկել 18-րդ դարում 

նախաձեռնած ժողովրդավարական մարդասիրական գաղափարները 

որդեգրելու փորձերի արդյունքում£ Այս փորձությունով անցել են 

ժամանակակից բոլոր ազգ-պետությունները£ Նման համակարգը 

եկավ փոխարինելու պոլիսային կառավարման քաղաքական 

ինստիտուտներին, որոնք գոյություն ունեն ժողովրդավարական կամ 

հանրապետական քաղաք-պետություններում£ 

3. Որպես ժողովրդավարացման անհրաժեշտություն£ Այս պարագայում 

պոլիարխիան ընդունվում է որպես քաղաքական ինստիտուտների 

ուղղվածություն՝ ժողովրդավարացման գործընթացում (համընդհա-

նուր ընտրական իրավունք, հասարակական երևույթների կառա-

վարման գործին մասնակցելու իրավունք, ազատ և արդար 

ընտրություններ, քաղաքական կուսակցություններ ստեղծելու 

իրավունք, խորհրդարանի կամ ընտրազանգվածի առջև կառավա-

րողների պատասխանատվություն և այլն)՝ իրականացվելու դեպքում 

ազգ-պետության մասշտաբով ըստ անհրաժեշտության ժողովրդա-

վարություն ապահովելու համար£ 
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4. Որպես իրավազորությունների ստուգման համակարգ£ Ըստ այս 

մոտեցման՝ պոլիարխիան դիտվում է որպես քաղաքական 

վերահսկողության համակարգ, որում համապատասխան 

ուղղվածության քաղաքական ինստիտուտների բարձրաստիճան 

պաշտոնյաներն իրենց կառավարման ընթացքում միշտ նկատի են 

առնում ազգային ժողովի նոր ընտրությունների արդյունքում 

չընտրվելու վտանգը£ Այս նպատակով էլ նրանք պարտավոր են ճկուն 

դիրքորոշում ընդունել, եթե ցանկանում են կուսակցությունների և 

խմբակցությունների անդամների հետ մրցակցային պայքարում 

հաղթել£ Արդյունքում պոլիարխիայի տիպիկ բնութագրիչ է 

կառավարող ընտրանու տարաբնույթ խմբերի միջև բաց 

մրցակցության առկայությունը£ Նմանօրինակ մրցակցությունը ավելի 

շուտ օգնում է ընտրանու և զանգվածների փոխազդեցության ձևերի 

կազմակերպմանը, քան միակողմանի կառավարող ընտրանու 

դիրքերի հաստատմանը, որը, ինչպես Ռ. Միխելսն է նշել, տեղի է 

ունեում «խմբիշխանության երկաթյա օրենքի» գործարկման 

արդյունքում (11, 540-551)£ 

Համաձայն այս օրենքի՝ խոշոր կազմակերպությունների 

գործունեությունն անխուսափելիորեն հանգեցնում է խմբիշխանության, 

ձևավորվում է կառավարող միջուկ, որն իր ձեռքում է պահում 

հասարակական հարաբերությունների զարգացման շղթան՝ հաճախ 

մարդասիրական գիտակցություն չունենալով (12, 31)£ Ժամանակի 

ընթացքում կառավարող ընտրանին, շահարկելով գաղափարի 

իշխանությունը, դուրս է գալիս կազմակերպության շարքային 

անդամների հսկողությունից, օտարվելով նրանից՝ վարում խմբային 

շահերին համապատասխան նեկրոֆիլ (ավերիչ) քաղաքականություն£ 

5. Որպես իրավունքի համակարգ£ Պոլիարխիան կարող է մեկնաբանվել 

որպես իրավունքի համակարգ, որում իրավունքը սահմանակարգված 

երաշխավորվում է£ Վերը հիշատակված յոթ ինստիտուտներից 
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յուրաքանչյուրն ապահովում է որոշակի իրավունքների 

պաշտպանություն£ Օրինակ՝ համընդհանուր ընտրական իրավունքի 

կամ կամքի արտահայտման ազատության հաստատումը 

կարևորագույն խնդիր է անցումային հասարակությունների համար£ 

Խոսքի ազատության ինստիտուցիոնալիզացման համար 

քաղաքացիները իրավունք ունեն տեղեկատվություն ստանալ 

օրենսդրորեն ամրագրված կարգով, մասնակցել քաղաքական 

հարցերի քննարկմանը, իսկ պետական պաշտոնյաները՝ պաշտպանել 

այն£ 

Հանրագումարի բերելով նշենք, որ պոլիարխիան իշխանության 

քաղաքական զարգացման տանող միակ արժեքն է£ Կառավարող 

ընտրանու իրատեսական գործունեության ծավալման համար Ռ.Դալը 

մշակել է հետևյալ չափանիշները. 

 քաղաքական մրցունակ կառավարող ընտրանու հավաքագրում՝ 

ժողովրդավարական ճանապարհով, 

 լայն զանգվածների հետ կառավարող ընտրանու համագոր-

ծակցություն՝ վերջինիս կողմից կուտակված կառավարման փորձի ոչ 

թե կտրուկ մերժման, այլ պահպանման գրավականով£ 

Համաձայն պոլիարխիայի՝ կենսունակ և արարիչ է քաղաքական այն 

համակարգերի կառավարող ընտրանին, որն առանց խտրականության 

հնարավորություն է ընձեռում քաղաքացիներին՝ պաշտպանել իրենց 

շահերը և հաստատվել իշխանական հարաբերություններում£ 

Պոլիարխիան քաղաքական վարչակարգ է, որին բնորոշ են բնակչության 

քաղաքական ակտիվության բարձր մակարդակ, տարաբնույթ խմբերի և 

կառավարող ընտրանու բաց քաղաքականության մրցունակություն՝ 

ընտրությունների ընթացքում ընտրողների կողմից ճիշտ ընտրության 

կատարմանը աջակցելու նպատակով£ Այսպիսով՝ պոլիարխիան 

ժողովրդի կառավարում չէ ժողովրդի միջոցով և ժողովրդի համար, այլ 

քաղաքական համակարգ է, որտեղ կառավարում իրականացնող 
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ընտրյալ փոքրամասնությունը վերահսկում է մեծամասնության կողմից£ 

Միայն այդ ճանապարհով են քաղաքացիները հնարավորություն 

ստանում երաշխիքներ մշակել՝ կառավարող ընտրանու անպատաս-

խանատվությունից և կամայականությունից զերծ մնալու համար£ 

Կառավարող ընտրանու մարդասիրական գիտակցության մակար-

դակը հնարավորություն է տալիս խուսափել քաղաքական 

ռոմանտիզմից, հստակեցնել անցումային հասարակությունների 

ժողովրդավարական զարգացման տրամաբանությունը, և խուսափելով 

խմբիշխանական շահերի հետ նույնանալուց՝ հնարավորինս ներդաշ-

նակել հասարակության մեջ առկա տարաբնույթ արժեքաշահային 

համակարգերը£ 

Պոլիարխիային բնորոշ է քաղաքացիների և կառավարող ընտրանու 

ակտիվության բարձր մակարդակ, տարբեր խմբերի և կառավարող 

ընտրանու բաց քաղաքական մրցունակություն£ 

Անցման շրջան ապրող իրականությունում բացի քաղաքական 

ինքնությունից, մասնագիտական պատասխանատվությունից, կառա-

վարող ընտրանին պետք է նաև մարդասիրական գիտակցություն 

ունենա£ Քաղաքական արդիականացմամբ թելադրված օբյեկտիվ 

վերափոխումներ իրականացնելիս նա պետք է կարևորի «իր 

ճանապարհի» մարդասիրական էության որպիսությունը և 

հնարավորինս, խուսափի իրականության մարգինալ արժևորումից: 

Ժողովրդավարության պոլիարխիկ ձևը ենթադրում է մարդասեր 

կառավարող ընտրանի, քանի որ արդիականացող հասարակություն-

ներում առկա ճգնաժամերը կարող են օտարել քաղաքացիներին: 

Գերակշռող խմբերը, չունենալով գործունեության նպաստավոր պայ-

մաններ, անհրաժեշտ քաղաքական գիտակցություն և մշակույթ, արդիա-

կանացման գործընթացում թույլ են և փոխհամաձայնեցված չեն գործում: 

Բարձր մասնագիտական մակարդակ, ինքնություն, մարդասի-

րություն ունեցող բյուրոկրատիայի օգնությամբ  քաղաքական լիդերները  
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կարողանում են չեզոքացնել ճգնաժամերը, որովհետև, անկախ 

քաղաքական դաշտի իրավիճակից, նրանք ընդունակ են արագ 

կողմնորոշվել, արագ ուսումնասիրել բախման աճի օջախները, արագ 

չեզոքացնել առկա բևեռացումը՝ հաստատելով սոցիալական 

երկխոսություն և սերունդների համերաշխություն: 

Ապաքաղաքականացված բյուրոկրատիա ունենալու համար 

պոլիարխիան ենթադրում է՝  

ա) քաղաքական արդյունավետ հսկողություն կառավարող 

ապարատի վրա. 

բ) կառավարող ապարատի լիազորությունների և 

աշխատանքային ընթացակարգերի գիտագործնական մշակում. 

գ) ինքնակառավարվող քաղաքացիական ինստիտուտների և 

հաստատությունների իրավասության ընդլայնում: 

Համաձայն Ռ. Դալի՝ քաղաքական գործընթացում մրցունակությամբ 

հաստատված և իրավական փորձ չունեցող երկրներում գերիշխող 

վարչակարգից անցումը պոլիարխիայի ցանկալի է, որ տեղի ունենա 

բնականոն ճանապարհով: Միայն այսպես կառավարող ընտրանին 

կարող է քաղաքական երևույթների միջև եղած կապը տեսնել, վերլուծել, 

ընդունել և մարմնավորելով մարդասիրական գիտակցությունը՝ 

բնականոն կերպով արդիականանալ:  

 

6. ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԳԼՈԲԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑ 

 

Յուրաքանչյուր պատմական ժամանակաշրջան մշակում է 

սեփական, միայն իրեն բնորոշ հարացույց, որի փոփոխության ժամանակ 

տեղի է ունենում բոլոր արժեքների, նորմերի և դրույթների, մարդկանց 

աշխարհաճանաչողության ողջ համակարգի վերանայում: Այլ կերպ 

ասած՝ մարդկային հանրույթների կամ քաղաքակրթությունների 
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առաջացման, ձևափոխման և անհետացման էությունն արտահայտվում է 

Նիցշեի բանաձևով. «Բոլոր արժեքների վերարժեքավորում»: 

Այժմ եվրոամերիկակենտրոն  աշխարհում ընթանում է ձևավորված 

արժեքների և հարացույցերի վերարժեքավորում և նորերի ձևավորման 

գործընթաց, որը համապատասխանում է ժամանակակից աշխարհի 

իրողություններին, երբ իբրև հավասարարժեք սուբյեկտներ պետք է 

հանդես գան ինչպես Արևմուտքը, այնպես էլ Արևելքը, Հյուսիսը և 

Հարավը: 

Քաղաքակրթությունների հայտնվելու, հզորանալու և անկում 

ապրելու տեսանկյունից համաշխարհային պատմությունը հանդես է 

գալիս որոշակի պատմական պարբերաշրջանի կրկնությամբ: Այսպես, 

հնագույն ասիական մշակույթների առաջնային փուլը (ասորա-

բաբելական, եգիպտական, պարսկական) փոխվել է արևմտյան, 

հունական, հռոմեական քաղաքակրթությունների ակտիվությամբ: 

Անտիկ քաղաքակրթության մայրամուտը նշանավորվեց Արևելքի նոր 

զարգացումներով, որին էլ իր հերթին փոխարինելու եկավ ուշ 

միջնադարի Վերածննդով պայմանավորված արդյունաբերական 

հեղափոխության դարաշրջանը: Երկրորդ և երրորդ հազարամյակների 

սահմանագիծը, մեր կարծիքով, կարելի է ընկալել որպես պոստմոդեռնի 

ավարտ և նոր արևելյան փուլի սկիզբ, որը իհարկե, ենթադրում է 

մշակույթների երկխոսություն:  

Պոստմոդեռնի մայրամուտը նախանշվում է ոչ միայն 

ժամանակակից գլոբալ հիմնախնդիրներով, որոնց վկայությունը 

եվրոպական գաղափարախոսությամբ առաջնորդվող մարդկության 

զարգացման փակուղային ճանապարհն է, այլ նաև նրանով, որ 

պատմական փուլերի սպասվող հերթափոխի համոզիչ վկայությունն է 

հանդիսանում մեր ժամանակների հոգևոր անկումը, նյութապաշտության 

վերելքը  և գլոբալ ճգնաժամերը մարդկության զարգացման բոլոր 

ոլորտներում: Ըստ որոշ հայտանիշների՝ մշակութային 
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բազմազանությունը՝ մարդկության հարատևման համար ունի այն 

նշանակությունը, ինչ տեսակների բազմազանությունը բնության մեջ: Եթե 

այդ բազմազանությունը կորչի, ապա մարդկությունը կհայտնվի գլոբալ 

ճգնաժամի թակարդում: Պատահական չէ, որ արևմտյան 

քաղաքակրթությունը կտրուկ շրջվեց դեպի իր բնապահպանական և 

մշակութաբանական ինքնաքննադատությանը՝ նման ձևով փորձելով 

ծածկել պոստմոդեռնի «բացերը» և «պահպանել համաշխարհային 

մոդեռնիզացիայի և արևմտականացման ձեռնտու 

գաղափարախոսությունը» (12, 3-4): 

Քաղաքակիրթ մարդկությանն այսօր մտահոգում է այն հան-

գամանքը, թե ո՞ւր է գնում աշխարհը իր բոլոր դրական ու բացասական 

երևույթներով, ի՞նչ է սպասվում մարդկությանը երրորդ հազարամյակում 

կամ գոնե XXI դարում: Այսօր արդեն առավել նշանակալի է դառնում ոչ 

միայն այն հարցը, թե վաղն աշխարհին ի՞նչ կասի Արևմուտքը, այլ նաև 

այն, թե Արևելքը ինչ կպատասխանի Արևմուտքի գլոբալացման 

մարտահրավերին: Այս ենթատեքստում աշխարհի արևմտականացման 

ծրագիրը  կարելի է համարել արկածախնդրություն£ Այս մտայնությունը 

հակասում է քաղաքական իրականության գլոբալ հիմունքներին, քանի 

որ չտեսնել այսօր Արևելքի վերածնունդը, առնվազն մանկական 

միամտություն է: 

Այժմ էմանսիպացվող նյութապաշտ անհատը նախընտրում է 

ընթանալ ոչ թե ինքնավերահսկման և արարչության դժվարին ճանա-

պարհով, այլ հոռետեսության, ինքնակամության, տոտալ ամենաթո-

ղության ճանապարհով: 

Համաշխարհային քաղաքակրթությունն այսօր գտնվում է 

պոստմոդեռնիստական ժամանակաշրջանի ավարտի և տեղեկատվական 

հասարակության ձևավորման փուլում: Ընդ որում, եթե այդ անցումը 

տեղի ունենա համաշխարհային մեգացիկլի արևմտյան փուլում՝ 

պահպանելով Արևմուտքի տնտեսական, աշխարհաքաղաքական և 
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ռազմական տիրապետությունը, ապա այն կավարտվի ենթադրվող 

արդյունքով: Այն կլինի տեխնոգեն քաղաքակրթության  

շարունակություն, միայն առավել նորագույն տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ: Իսկ եթե այդ անցումը  համընկնի  համաշխարհային 

մեգացիկլի փուլերի հերթափոխության հետ և ծավալվի Արևելքի 

ազդեցության աճի պայմաններում, ապա պոստինդուստրիալ 

հասարակությունը հնարավորություն կունենա դառնալ որակապես այլ 

«պոստտեխնոգեն», «հումանիտար» քաղաքակրթություն: Դա կլինի 

արդեն ոչ միայն տեխնոլոգիաների, այլ  գոյակառուցման  սկզբունքների, 

արժեքային  համակարգի և կառույցների փոփոխություն:  

Նոր աշխարհակարգի կենտրոնում ոչ թե տեխնոպաշտ, այլ 

մարդասեր մարդն է՝ հոգևոր, բարոյական, մշակութային և 

բնապահպանական արժեքային կողմնորոշմամբ: Դեպի մարդասիրական 

շրջադարձ ապահովող մեխանիզմ կդառնա աշխարհի զարգացած 

երկրների «տեխնոպաշտ» մարդու միությունը Արևելքի «ավանդապաշտ» 

մարդու հետ, սակայն ոչ թե դրանց միջև առկա բազմաթիվ ու բազմապիսի 

խորքային տարբերությունների և առանձնահատկությունների 

(սոցիալական, մշակութային, տնտեսական, բարոյահոգեբանական, 

մտահայեցողական, քաղաքակրթական և այլն) մեխանիկական 

համահարթեցման, այլ դրանց զուգամերձեցման սկզբունքներով: Այս էլ 

կհանդիսանա երրորդ հազարամյակի շեմին նոր համամոլորակային 

շարժի հիմքը, որի արդյունքում Երկիր մոլորակի վրա կհաստատվի 

իսկապես մարդասիրական գլոբալ հասարակություն՝ հավատարիմ 

իրական մարդասիրության, բարոյականության և հոգևոր մաքրության 

աստվածաշնորհ արարչության: 
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ՄԱՍ VI 

ՀՈԳԵՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  

ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

«Հայության հավաքում» կամ «հայության կազմակերպում» 

գաղափարական իմաստով - ահա ինչ եմ հասկանում ես 

«հոգևոր Հայաստան» ասելով£ Դա այն կուլտուրան է, այն 

կուլտուրապես կազմակերպված ժողովուրդն է, որի գալուն 

մենք կուզեինք հավատալ£ 

«Ազգը միայն արտաքին ուժերի զորությամբ, իրերի 

արհեստական դասավորությամբ չի ստեղծվում, այլև իր 

անդամների ներքին մտավոր-հոգեկան կապով£ Պետք է 

բացի արտաքին հնարավորությունից լինի և ներքին մի 

զորություն, մի հոգևոր մղում, որ մարդկանց համախմբումը 

ազգ է դարձնում»£ 

«Ահա թե ինչու ես կարծում եմ, որ, բացի արտաքին 

արգելքները հաղթահարելուց, ամեն մի՝ ազգ կազմելու 

ցանկություն ու կամք ունեցող ժողովուրդ անդադար պիտի 

ստեղծե այն արժեքները, որոնք նրա ինքնության 

առհավատչյաներ են»£ 

 
Վահան Տերյան 

«Հոգևոր Հայաստան» 
 

 

Ազգային գաղափարախոսությունը օրգանական միասնության մեջ 

գտնվող, պատմականորեն ձևավորված արժեքների համակարգ է£ Այն 

տվյալ ազգի կենսահասարակական ինքնությունը, էությունը համակող-

մանիորեն արտացոլող, որոշակի մտահայեցողության շուրջը 

ձևավորված իդեալների, ռազմավարական շահերի, նպատակների 

հարատևման փիլիսոփայությունը ներառած միաձույլ, ամբողջական, 

կուռ և մշտապես արդիականացում պահանջող հայացքների հան-

րագումարն է: Գաղափարախոսությունը ցանկացած արժեքային համա-

կարգի էության տեղեկատվական արտահայտությունն է: Տրամաբանորեն 
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կարելի է ընդհանրացնել. եթե առկա է համակարգը (դիցուք՝ ազգը), ապա 

գույություն ունի «Ես»-ին տեղ, կարգ, ինքնություն, էություն ապահովող 

հարատևության մեջ ձևավորված գաղափարախոսությունը: Աստծո 

կամոք հայ գաղափարական «Ես»-ի արարման մեխենիզմի համա-

կարգումը սկսվել է հայկական ժայռապատկերներից, Մաշտոցյան 

այբուբենից, քերթողահոր «Պատմությունից», ազգային էպոսից, 

Նարեկացու «Մատյանից», Շնորհալու «Ողբից», Մոմիկի խաչքարերից, 

ապա շարունակվել Րաֆֆու պատմավեպերում, Հ.Թումանյանի, Ե. 

Չարենցի, Պ.Սևակի ստեղծագործություններում  այսինքն՝ բոլոր նրանց 

կողմից, ովքեր հիշում են, որ իրենք հավատի, արդարության, 

յուրօրինակության կրողներն են, այսինքն՝ Հայ: 

Միանշանակ պետք է ընդունել, որ հայ ազգային գաղափարա-

խոսությունը արարված է մեր նախյաց կողմից և այսօր չպետք է 

մտատանջվենք ազգային գաղափարախոսության ստեղծումով, փա°ռք 

Աստծո, այն կա... Մտահոգության առարկան այն է, թե տվյալ 

քաղաքական ժամանակի մեջ տեղեկատվական ձևը որքանո՞վ է 

կարողանում ճշմարիտ և փաստացի արտահայտելով ազգի 

ինքնությունը՝ արդիականացնել այն՝ իրատեսորեն մոդելավորելով տվյալ 

քաղաքական գործընթացը: Ցավոք, մեր պատմական զարգացման մեջ 

առկա է  տեղեկատվության  խաթարում (պետության կորուստ, օտար 

նվաճումներ, քաղաքական խաղեր), որն էլ հայությանը զրկել է սեփական  

գաղափարախոսության արդիականացման հիմքի վրա կայուն 

կենսագործունեություն կազմակերպելուց: Բայց  դա չի նշանակում, որ 

հայ մարդը ծանոթ չէ իր գաղափարախոսությանը: Վերջինս, 

քաղաքական աննպաստ պայմաններից ելնելով, ազգային 

մտահայեցողության տեսքով հանդես է եկել բոլոր դարերում:  

 

1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՏԱՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ 
ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ 
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Քաղաքական արդիականացման գործընթացին ներկայացվող 

այժմեական  պահանջները (2, 210-211), իրենց բազմազանության մեջ 

ենթադրում են ազգային մտահայեցողության ուսումնասիրություն: 

Արդիականացման քաղաքակրթական փորձի  (հատկապես խորհրդային 

իշխանության) հանրագումարը ակնհայտ է դարձնում, որ պետական 

կառավարման համար արդյունավետ սկզբունքներ կարելի է  մշակել 

միայն մտահայեցողություն կազմող   ազգային արժեքների իմացության 

դեպքում: Այդ իմաստով էլ առանձնապես ուշադրության  է արժանի նախ՝ 

քաղաքական զարգացման ընթացքում ազգային մտահայեցողության 

հարատև և բնականոն արդիականացման ապահովման, ապա 

համամարդկային արժեքների հետ ունեցած տարաբնույթ կապերի 

հարաբերության հարցերը: 

Ազգային մտահայեցողությունը բարդ և բազմաբնույթ հասկա-

ցություն է, և, որպես այդպիսին, ստեղծվում է որոշակի էթնիկական 

հանրույթի պատմական զարգացման ընթացքում. այն  իրադարձու-

թյունների, պարտությունների և հաղթանակների ազդեցության տակ, 

որոնք հոգեբանորեն ձևավորվում և քաղաքական ազգ են դարձնում (3): 

Եթե տվյալ ազգն իր մտահայեցողությունը ձևավորել է բռնությամբ՝ տեր 

դառնալով ուրիշի տարածքներին, հոգևոր արժեքներին, ապա դա իր 

կնիքն է դնում նրա կողմից իրականացվող իշխանության վրա: Նման 

դեպքում տվյալ ազգի մտահայեցողությունում գերիշխող է դառնում այն 

հոգեբանությունը, թե բռնությունը և այլ ազգերի վրա գերիշխություն 

հաստատելն իբրև իրենց ի վերուստ տրված իրավունք է՝ պատմական 

առաքելություն: Քաղաքական զարգացումը այսպես են ընկալել, և այժմ էլ 

այդպես են ընկալում այն ազգերի ներկայացուցիչները, որոնց 

մտահայեցողությունը հիվանդ է կայսերական ախտանիշով: Նրանք, 

քաղաքական ժամանակի մեջ պաշտպանելով անհրաժեշտորեն 

օգտագործող մարդասիրական գաղափարները, կարող են այդ 
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գործընթացը վարել մարդու իրավունքների, իրավահավասարության և 

ժողովրդաիշխանության  սկզբունքներից ելնելով, չնայած համոզված են, 

որ միայն ուժն է ծնում իրավունք և հենց այդ դրույթից ելնելով էլ՝ 

արդիականացում են իրականացնում: Այս առումով 

մտահայեցողությունը հնարավորություն է ստեղծում հաշվառել ազգի 

«Ես»-ի լինելիության առանձնահատկությունները՝ իր իսկ կողմից 

իրականացվող քաղաքական իշխանության արդիականացման 

մեխենիզմում: Փաստորեն ազգային մտահայեցողությունը ենթադրում է 

կենսագործունեության ձևերի  այնպիսի որպիսություն, որոնք կարելի է 

ազատականորեն ընտրել տվյալ իշխանության սահմաններում՝ 

պահպանելով ոգու հաղթանակի կարողությունն ընդդեմ բիրտ 

ինքնիշխան ուժի և համահարթեցման: Հանրագումարենք. ազգային 

մտահայեցողությունը երկու ակունք ունի. մի կողմից այն 

աշխարհագրական միջավայրի, պայմանների ու պատմականորեն 

կուտակված մարդաբանական  տվյալ տեսակի  զարգացման հետևանք է 

և դրսևորվում է որպես աշխարհաճանաչողության 

առանձնահատկություններ, մյուս կողմից՝ այն իշխանության, այլ 

ժողովրդների հետ շփվելու միջոցով վերցրած և վերարժեքավորված 

ավանդույթներ, սովորույթներ և գաղափարներ են: Հետևաբար, ազգային 

մտահայեցողությունն ամփոփում է տվյալ ազգի ծագումնաբանությունը, 

նրա տեղն ու դերը աշխարհի էթնիկական  կառուցվածքում՝ ի մի բերելով 

նրա կողմից կուտակված նյութական և հոգևոր արժեքների 

վերարտադրության փորձը` իրականացվող քաղաքական իշխանության 

համակարգում: 

Դրանով իսկ ազգային մտահայեցողությունը որոշակի կնիք է դնում 

և° քաղաքացու, և° կուսակցական առաջնորդի, և° քաղաքական 

ընտրանու, լիդերի վարքաբանության, հոգեբանության, գիտակցության 

վրա: Որպես այդպիսին, ազգային մտահայեցողությունը հանդես է գալիս 

իբրև համակարգող ամբողջություն, որը գործում, կուտակվում և 
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արդիականանում է` պատմական հոլովույթի ընթացքում ձևավորված, 

տարբեր մակարդակներում դրսևորվող, իշխանության իրականացման 

մշակութային ավանդույթի մեջ: Վերջինիս` պատմական հոլովույթի մեջ 

ընկալելու և ուսումնասիրելու անհրաժեշտությունը պահանջում է  

ճանաչել ոչ միայն անցյալի նախորդությունը, այլև նրա ներկայությունը: 

Քաղաքակրթության փորձն ապացուցում է, որ պատմականության 

զգացումը հնարավորություն է ընձեռում հանրույթին արժեքավորելու 

իրականությունը ոչ միայն իր կողմից իրականացվող իշխանության 

բովանդակության արժեքային ժառանգությամբ, այլև այն գիտակ-

ցությամբ, որ մշակութային տեքստում համակարգված արժեքային 

համակարգն իր քաղաքական էությամբ ունի էթնոպաշտպան 

նշանակություն: Վերջինս էլ օրինաչափորեն հարատևող կարգ է  

ապահովում իշխանության արդիականացման գործընթացում: Առկա 

կարգը կատարյալ է  մինչև քաղաքական արժեքի վերարժեքավորումը, 

բայց քանի որ արժեքային համակարգում կարգը պիտի պահպանվի 

ցանկացած նորույթի ներմուծումից հետո էլ, ապա առկա կարգը (թեկուզ՝ 

երբեմն խիստ աննշան)  փոփոխության է ենթարկվում՝ ազգային 

մտահայեցողական արժեքներն ամբողջի նկատմամբ վերահսկելով: 

Կարգի նմանօրինակ ընկալումը փաստում է այն գաղափարը, որ ներկան 

պիտի  վերափոխի անցյալն այնչափ, որչափ անցյալը կառավարում է 

ներկան: Ահա ավանդույթի և արդիականացման փոխներդաշնակման 

տրամաբանության մեխանիզմը՝ ազգային մտահայեցողության դերը  

որպես համակարգող ամբողջության էությունը պահպանող: 

Պատմականության նմանօրինակ ընկալումն ամենասուր կերպով 

զգալ է տալիս ազգային մտահայեցողության տեղը քաղաքական 

ժամանակի մեջ. ինքն էլ նրան հնարավորություն է տալիս պարզելու իր 

սեփական ժամանակի էությունը: Նման հանգամանքներում ժամանակն 

անընդհատ վերակառուցվածքայնացնում է, և էթնոսը մասնակցում է այդ 

արժեստեղծ ոգեղեն իրողությանը՝ որպես արդիականացման 
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պատմական նպատակայնությունը կարևորող քաղաքականության 

սուբյեկտ: Վերջինիս համար ապագան դառնում է տեսանելի, ընկալելի՝ 

արդեն ազգային մտահայեցողությամբ արժևորված կենսաէներգետիկ 

տարածություն, որտեղ որոշիչը ոչ թե ճակատագիրը, աստվածային 

նախախնամությունն ու քաղաքական խաղերն են, այլ առկա 

հնարավորությունների պայմաններում, կենսագործունեություն ապահո-

վող արժեքներ ստեղծելու և պահպանելու ոգեղեն կարողությունը: 

Հազարամյակների պատմություն ունեցող ազգային մտահայեցո-

ղությունը գործառնական  առումով փոխներդաշնակում է աշխարհա-

ճանաչողությունը՝ քաոս – միֆ արժեքային համակարգի բևեռները, 

որոնցից յուրաքանչյուրն անհրաժեշտ է  ընկալել որպես պատմական 

իրականության հոգեբանական իրացման կերպ: Մեր կարծիքով նման 

մոտեցումը հնարավորություն է տալիս հանրույթի արդիականացման 

գործընթացը և մշակութային ավանդույթը դիտարկել որպես միասնական  

կողմեր: Նրանց միջև կապի բացահայտման նպատակով ազգային 

մտահայեցողությունում անհրաժեշտ է տարբերակել սոցիալական և 

հոգևոր իրականության կողմերը, որոնք ևս ձևավորում, բնութագրում են 

արժեքային համակարգը: Սոցիալականը ընկալելի է և° որպես հանրույթի 

կառուցվածքում տարբերակված հոգեբանությամբ, և° որպես  

էթնոտարբերակիչ արժեքներով (դավանանք, իրավունք, բարոյական-

ություն և այլն) իբրև ինքնություն ձևավորող, հաստատող, կարգավորող 

մշակութային իրականություն: Այս պայմաններում ազգային 

մտահայեցողական արժեքները հանդես են գալիս թե° որպես 

սոցիալական վարքաբանության առարկայական որոշիչներ, թե°  

սոցիալական կեցությունն ամբողջականացնող խորհրդանշանային 

իրականություն, թե° անձի, հանրույթի, կոլեկտիվի և բնության կապը 

համընդհանրացնող չափանիշներ: Հարաբերվելով համամարդկային 

արժեքներին՝ ազգի արժեքային համակարգը նոր բովանդակություն և 

իմաստ է ստանում՝ հանդես գալով տարբեր սանդղահարթակային    
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«Ես»-երի լինելության սահմաններում. այն դառնում է սնուցող միջավայր 

անձի, հանրույթի էության և ինքնության արդիականացման գործընթացի 

համար: Նմանօրինակ մոտեցումը հնարավորություն է տալիս արդիակա-

նացումը ուսումնասիրել հավաքական մեթոդաբանությամբ, որի օգնու-

թյամբ կարելի է պատմության հոլովույթում վերլուծել հայ հանրույթի 

կերպափոխության շարժը: Հայ մարդու գոյաբանության որակական  

փոփոխություններին զուգահեռ  անհրաժեշտ է  բացահայտել նաև համա-

մարդկային և ազգային արժեքների փոխներգործությունը: Մեր կարծիք-

ով, հավաքական մեթոդաբանության օգնությամբ պատմական հոլով-

ույթում հայ քաղաքական իրականության արդիականացման գործըն-

թացի ուսումնասիրման համար հիմք կարող են  ծառայել Է.Դյուրգհեյմի 

սոցիոլոգիական, Կ.Յունգի հոգեվերլուծությունը («արխետիպեր», 

«խորքային հոգեբանություն»), Կ.Մանհեյմի՝ «գաղափարի» և 

«ուտոպիայի» փոխհարաբերությունը և Է.Ֆրոմի առողջ ու հիվանդ 

հասարակությունների տեսությունները (4): Սրանցից յուրաքանչյուրը, 

յուրովի մշակելով հասարակության արդիականացման գործընթացում 

ծագած որոշակի հիմնահարցերը, այնուհանդերձ ընդունում են, որ 

տարաբնույթ հասարակություններն իրենց գոյաբանական կերպը 

պահպանելու համընդհանուր (ունիվերսալ) հատկանիշներ ունեն: Հենց 

այդ ունիվերսալությունն է, որ Է.Դյուրգհեյմի «կոլեկտիվ գիտակցության» 

տեսությունը ներդաշնակում է հոգեվերլուծողների՝ ինչպես Զ.Ֆրեյդի 

«զանգվածների հոգեբանության», այնպես էլ Կ.Յունգի «արխետիպերի» 

«կոլեկտիվ ենթագիտակցականի» հետ: Իսկ Կ.Մանհեյմի «գաղափարի» և 

«ուտոպիայի» միջոցով հնարավոր է որոշել հասարակության հիվանդ 

կամ առողջ լինելը (Է.Ֆրոմ): 
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2. ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՏԱՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԵՎԵՌՆԵՐԸ 
 

Ուղղորդվելով հավաքական մեթոդաբանության 

տրամաբանությամբ՝ նշենք, որ հին հայկական  

աշխարհաճանաչողության մեջ արժեքային կառուցվածքը ութափուլ, 

ութառիթմ ընթացք ունի, որն ակնհայտ երևում է հայկական 

ժայռապատկերների, դիցաբանական և ընդհանրապես մշակութային 

տեքստի  վերլուծությունից (5):  

Արեգակնային ծագում ունեցող, տիեզերական  հավասարակշռու-

թյուն ապահովող ութը, անսահմանության (∞) մեջ ներդաշնակորեն 

զարգացող ինքնություն խորհրդանշելով, ամբողջականացնում է հայ 

մշակութային տեքստի արժեքաբանական  (աքսիոլոգիական) բևեռները: 

Վերջինս ունի բիոֆիլ (քաոս-արարում, սկիզբ-միֆ,  ընթացք-արժեք, 

վերջ- վերարժեքավորված արժեք) և նեկրոֆիլ (քաոս-ավերում, սկիզբ-

միֆ, ընթացք-արժեքի քայքայում, վերջ-մահ (կամ ողբ) բևեռները: Արարիչ 

(բիոֆիլ) բևեռում մարմնավորվում է պայքարը ապակառուց-

վածքայնացնող «արժեքների» պատահականությունների, երևույթների 

տարերային զարգացման, ճակատագրի, քաղաքական խաղերի դեմ և 

մշակվում է արարչաստեղծ գոյաբանության մեխանիզմ: Ավերիչ 

(նեկրոֆիլ) բևեռում դրսևորվում, նյութականացվում է կազմալուծող, 

քայքայող, մահասփյուռ տարերքը: Հենց այդ բևեռների համադրմամբ էլ 

մշակութային տեքստում  ստեղծվում է «կոլեկտիվ գիտակցություն», որը 

ենթադրում է  ինքնորոշման, ինքնակառավարման, ինքնահաստատման 

համակարգ: 

Պատմական հոլովույթում հանրույթի «կոլեկտիվ գիտակցականի» 

հաստատման այս համակարգը, ինքն իրեն հենվելով «մեխանիկական 

միասնության» (Է.Դյուրգհեյմ) վրա՝ կապ է պահպանում միֆամտա-

ծողության և ռացիոնալիզմի միջև: Այդ կապի օգնությամբ էլ Է.Ֆրոմի 

կողմից մշակվել է գոյաբանության աստվածաշնչյան  առանձնահատ-
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կությունների բացահայտված մեխենիզմ՝ իր արարչասեր և ավերչասեր 

արժեքային բևեռներով (6, 8-9): 

Ուշագրավ է, որ հեթանոսական և աստվածաշնչյան արժեքային 

համակարգն իր մեջ ամբարած հայ մշակութային տեքստը համա-

կարգվում է նույն սկզբունքով: Այսինքն հայ «Ես»-ին տիեզերաստեղծ 

աշխարհաճանաչողություն, ինքնություն ապահովող միֆամտածո-

ղությունը ներդաշնակ կերպով փոխհարաբերվում է  համամարդկայինի 

հետ: Այս իմաստով էլ հայ էթնոսի աշխարհաճանաչողության  միֆական 

ըմբռնումը պայմանավորվում է ազգային մտահայեցողության արժեքային 

բևեռների հետ: Միֆը կենսականորեն կողմնորոշված, ինքնություն 

ապահովող, անձի  և հանրույթի սոցիալական եռանդը ակտիվացնող, 

խմբային միասնություն, համերաշխություն մարմնավորող, ընդհանուր 

արժեքահոգեբանական գիտակցություն ձևավորող արարչասեր և 

ավերչասեր իշխանություն է: Միֆական տեղեկատվությունը 

հոգեբանորեն կանոնակարգվում է անձի ու հանրույթի «Ես»+«Մենք» 

բևեռները և ուղիներ է մշակում «Նրանք» բևեռի հետ հարաբերություններ 

հաստատելու համար: Այս ամենը, ինչպես նշել է  գերմանացի մտածող 

Կ.Հյուբները, «Հնարավորություն է տալիս ազգին  միասնական 

վերաբերմունք մշակել իրականացվող բազմաբնույթ իշխանության 

նկատմամբ» (7, 164-165):  

Քաղաքակրթության փորձը հավաստում է, որ այդ բազմաբնույթ 

իշխանության մեջ անհրաժեշտ է պահպանել ազգի ինքնությունն 

ապահովող արժեքային համակարգի քաղաքական  էությունը: 

Այս ամենի բացակայության հետևանքով ազգի ինքնիշխանության 

իրականացման գործընթացում խաթարվում է ցեղի միասնական 

հոգեբանությունը: Արդյունքում «Ես» և «Մենք» բևեռները  մարգինա-

լացվում են և  երկուստեք, ձեռք բերելով քաղաքական իրականությունը 

ռացիոնալ գնահատելու անընդունակություն, սկսում են իրականացնել 

(կամ ենթարկել) ասիմիլացիոն տիպի կառավարում: Վերջինս իր հետ 
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բերում է  արժեքների անկում, քայքայում, թշնամանք, քաոս, ավերում և 

վերջապես՝ ողբ: 

Ողբն իր քաղաքական  հագեցվածությամբ համամարդկային թեմա է. 

փաստորեն պատմական հոլովույթի մեջ յուրաքանչյուր «Ես» ողբում է 

իրեն իշխանություն ապահովող, բայց արդեն կորցրած ազգային 

մտահայեցողության հիմք կազմող արժեքի բացակայությունը: Այս 

իմաստով հայոց ողբը նույնպես քաղաքական բովանդակություն ունի՝ 

պայմանավորված իր ժանրային բազմազանությամբ: Լինելով ներքին և 

արտաքին ավերչասեր իշխանության իրականացման արդյունք՝ ողբը՝ 

որպես հարատև տեղեկատվություն, արդիականացնում է պատմությունը 

ազգային միասնության հոգեբանաքաղաքական դրսևորման անհրաժ-

եշտության դիտանկյունից: Միայն այդպես կարելի է դիամակայել 

իշխանության ավերող մեխենիզմին: Հայոց ողբում հոգեբանորեն  

ամբողջացված է Ազգի և Հայրենիքի թեման, որպես քաղաքացիական 

էություն՝ Ազգի և Հայրենիքի  գաղափարական դրսևորումով: Այս 

իմաստով հայ հոգեբանության մեջ արմատավորված ողբը ոչ միայն 

քրիստոնեական հավատի  իշխանությամբ  սահմանակարգված վշտի, 

հառաչանքի, մեղքի, զղջման, այլև ինքնության, էության պահպանման  

ծրագրայնություն է ապահովում: Հայոց ողբը 5-րդ դարից ի վեր՝ Մովսես  

Խորենացուց մինչև մեր օրերը, ինքնորոշել է իշխանություն 

իրականացնող հայ հանրույթին, որպես ինքնությունապաշտ համասեր, 

համալեզու արխետիպային հոգեբանության տեր մարդկանց միություն: 

Այն միաժամանակ հանդես է եկել նաև որպես հանրույթի 

ինքնահաստատման, ինքնամաքրման, ինքնորոշման նպատակին  

ծառայող արժեքային համակարգի քաղաքական էության ամբողջական 

մեկնություն: Նմանօրինակ հիմքի վրա իրականացվող իշխանությունը 

արժեքաբանորեն  ամբողջացվում է  ծիսականությամբ: Պատմական 

հոլովույթում իշխանությունն արժեքավորող ծիսականության մշակած 

արարողակարգը հանում է հնարավոր (և° առկա, և° կուտակվող) 
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հակասություններն ազգային մտահայեցողությունից, դրանով իսկ 

ապահովելով վերակառուցողական երևույթները ներդաշնակ կապի մեջ 

ընկալելու ունակություն: Այդպիսի ճանապարհով իրականացվող  

իշխանության ժամանակակարգի մեջ հայտնված մարդը հաղորդակցվում 

է ազգի համար միասնական հոգեբանություն ապահովող վեհ, հզոր, 

սրբազան, բայց արդեն պատմականացված և հերոսականացված 

ժամանակին: Հենց այս հաղորդակցմամբ էլ ծիսական արարողակարգի 

օգնությամբ արդիականացվող մտահայեցողությունը հաղթանակ է 

տանում ավերիչ քաոսի հանդեպ և հաստատվում է կարգ՝ ցեղի 

իշխանությունը: Ծիսական արարողակարգի միջոցով հանդես եկող 

անջատվողականության (պարտիկուլյարիզմը) մտահայեցողությունը 

միայն նպատակադրված ինքնաճանաչողություն չէ. այն ունի գոյի 

հարատևման նպատակ՝ չձուլվելու և էություն պահպանելու համար  

Տեսակը իրեն զատում է շրջապատից: Դիցուք, հայերն իրենց Տեսակը 

զատելու աստվածաշնչային ընկալումներ ունեն. Հայկն առաջինն է, որ 

ընդվզեց ընդդեմ Բելի, Տրդատ Մեծն առաջինն է, որ Պարթև Անակի որդու՝ 

Գրիգորի, օգնությամբ քրիստոնեությունն ընդունեց որպես պետական 

կրոն, Մաշտոցն առաջինն էր, որ արարեց հայոց այբուբենն ազգային 

արժեքի ընկալման իր էզոտերիկ յուրօրինակությամբ, Քաղքեդոնի 

ժողովում հայերը առաջինն էին, որ ընդդիմադիր մեխանիզմ մշակեցին... 

Եվ վերջապես, դարերի երկայնքով հայերը միշտ էլ կարողացել են 

իրենց Տեսակը զատել շրջապատից և դիմակայել օտարների 

համահարթեցմանը, ծրագրավորված ոչնչացմանը: Տեսակի գիտակ-

ցությունը կառուցվածքայնացնում է ազգային մտահայեցողությունը՝ 

ինքնորոշելով իրականացվող իշխանության մեխանիզմը, այն 

զուգորդելով արարչաստեղծ գերագույն սկզբունքի՝ ցեղի լինելության և 

հարատևման հետ: Իշխանական հարաբերություններում ցեղի 

անհատականությունը հանդես է գալիս որպես  բարձրագույն արժեք, 

եզակի և անկրկնելի գոյակցություն: Այս ամենն իր արտահայտությունն է 
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ստացել ազգային խորհրդանիշերում, որոնք տվյալ հանրույթի կենսաոճի, 

իր՝ սոցիալ-էթնիկական խմբի մասին ունեցած պատկերացումների և 

տարբեր բնական ու սոցիալական երևույթների նկատմամբ դիրքորոշման 

խտացված դրսևուրումն է: 

Յուրաքանչյուր հանրույթ ունի ոչ միայն իր ստեղծած, այլև 

փոխառած խորհրդանիշեր, որոնք դարերի ընթացքում ազգային 

բովանդակություն են ստանում: Աստվածները, կիսաստվածները, 

ունենալով քաղաքական-բարոյական նշանակություն և  խորհրդանշելով 

բարու, չարի, գեղեցիկի, հերոսականի իշխանությունը, միևնույն 

ժամանակ հասարակական-քաղաքական կարգ են ապահովում: 

 

3. ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՐ  «ԵՍ»-Ի ԱՐԱՐԻՉԸ  ՀԱՅ 
ՄՏԱՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Ցեղի պատմական գոյաբանությունը նման մեխանիզմում անհրա-

ժեշտ է դիտարկել որպես արարչագործ անհատի և° ստեղծագործական 

ինքնիրացում և° մշակութաստեղծ կարողությունների դրսևորում: 

Այսօրինակ դիտարկումից ազգային մտահայեցողության հենքում որոշիչ 

են դառնում  պատմական  անձի արժեքահամակարգող գաղափարները և 

պատկերացումները, մի դեպքում որպես «Ես»-ի կողմից Տեղի հոգևոր 

ընկալման, իրացման աստիճան, այլ դեպքում որպես ինքնորոշման, 

ինքնաճանաչողության տեսություն, որը հանրույթին զերծ է պահում 

քաոսից: Վերջինս իր արտահայտությունն է ստացել հայ ժողովրդի 

հոգևոր աշխարհի  հնագույն  գանձերի՝ առասպելների և էպոսի 

բովանդակության մեջ, որոնք որպես գեղարվեստական  ամբողջություն 

առաջին անգամ գրի են առնվել պատմահայր Մ.Խորենացու կողմից: 

Ժամանակի և տարածության մեջ՝ ինքնորոշելով անհամասեռ 

մշակութային հենք ունեցող իշխանության իրականացման մեխանիզմը`  

Քերթողահայրը մշակեց ազգի կառավարման կառուցողական  մոդել, 
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կատարելով ազգային իշխանության արժեքավորում՝ միֆամտա-

ծողությունից մինչև ռացիոնալիզմ: 

Շարադրելով հայոց պատմությունը վաղնջական ժամանակներից 

մինչև իր ապրած ժամանակաշրջանը` Հայաստանի բաժանումը Սասան-

յան Պարսկաստանի և Արևելյան Հռոմեական կայսրության միջև (387թ.), 

Արշակունիների թագավորության վերացումը (428թ.)՝ Մ.Խորենացին հայ 

գեղարվեստական մտածողության մեջ արարեց իշխանություն կրող և 

իրականացնող գաղափարակիր «Ես»-ին: Դրանով նա համալրեց ուսուց-

չապետ Մեսրոպ Մաշտոցի գործը և հասավ «Հոգևոր Հայաստան»-ի և 

«գաղափարակիր ես»-ի համակարգմանը: Այդ գաղափարակիր «Ես»-ը 

Խորենացու նպատակադրմամբ ոչ թե պետք է արդիականացնելով 

իրականությունը մերժեր իր ժամանակակիցների հայրենասիրական 

ոգին, այլև նրանց մղեր նպատակադիր գործունեության, որի համար 

իշխանության իրականացման ժամանակ իբրև ուղեցույց հանդես է գալիս 

որոշակի մի իդեալ: Այդ իդեալը Խորենացին մարմնավորել է հայերի և 

նրանց առաջին թագավորների կերպարներում, որոնք թշնամիների դեմ 

պայքարում դրեցին հայկական պետականության հիմքը՝ հայոց ոչ մի 

քրիստոնյա թագավոր չի արժանացել Խորենացու այն բարձր 

գնահատականին և գովեստներին, որոնցով նա բնութագրել է Հին 

Հայաստանի պետականության ծաղկման շրջանի թագավորներին: Տվյալ  

դեպքում կրոնականը նահանջում է հետին պլան, և այս կամ այն  

թագավորի գործունեությունը գնահատելիս՝ առաջնակարգ կարևորու-

թյուն է ստանում նրա որոշակի ավանդը՝ անկախ հայկական 

պետականության  ստեղծման, նրա ինքնության ամրապնդման գործում: 

Ազգային յուրաքանչյուր արժեք, փոխանցված նախաքրիստոնեական 

շրջաններից, քերթողահայր Խորենացու համար ունի կրոնից անկախ և 

ուրույն մտահայեցողական առանձնահատկություններ: Հայրենիքի – 

Պետության – Ազգության ընկալման այսպիսի մակարդակում 

Խորենացին, անջատվելով իր ժամանակաշրջանի գաղափարախոսու-
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թյան ընդհանուր ոլորտից, հայ ազգային մտահայեցողության մեջ 

Պետության ընկալումը հասցրեց քաղաքական  բացարձակ արժեքի 

մակարդակին: Դրանով իսկ, քաղաքական ընկալումները պատմական 

հոլովույթում որոշակիացնելով, Քերթողահայրը ինքնորոշեց հայ «Ես»-ի 

արժեքային համակարգը, որի հիմքը պետականապաշտությունն է: 

Ինքնորոշման համար որպես միջոց քաղաքականապես իմաստավորելով 

«ճանաչիր ինքդ քեզ» սկզբունքը` պատմահայրը գտնում էր, որ 

«ուրիշներին» և նրանց իրականացրած իշխանությունը հնարավոր է ճիշտ 

հասկանալ միայն սեփական «Ես»-ի իմացության միջոցով: 

Ձևակերպելով երևույթները կապի մեջ ընկալելու «Ես»-ի 

ինքնաճանաչողության իր տեսությունը, որը հանրույթին կարող է  զերծ 

պահել քաղաքական քաոսից, Խորենացին  հիմնավորում է իշխանություն 

իրականացնող անձի կերպարի կառուցման միակ հնարավորությունը՝ 

«Ես»-ազգային մտահայեցողության էությունից բխեցնելով: Արժեքային 

համակարգում վերոհիշյալ սկզբունքների բացակայությունն է, որ հայ 

հանրույթին զրկելով ավանդական կառավարման մեխանիզմից.  

հանգեցրել է անորոշության և զգացմունքային «խլության»: Հանրույթը, 

չկարողանալով ռացիոնալ գնահատել քաղաքական իրականությունը, 

օտարվում է նրանից, և տեղի է ունենում փախուստ ազատությունից: 

Արդյունքում հանրույթը կորցնում է ազգային մտահայեցողությունն 

որպես համակարգող ամբողջություն ընկալելու ունակությունը: Այս 

ամենի հետևանքով դադարեց Արշակունյաց ցեղի հայոց 

թագավորությունը, և հայը կորցրեց պետության գաղափարի 

արժեքավորման հոգեբանական անհրաժեշտությունը: Արժեքային 

համակարգի քաղաքական էության մեջ տեղի ունեցած այս 

փոփոխություններն է ողբում Խորենացին. «... վերացան թագավորդ ու 

քահանադ, խորհրդականդ ու ուսուցանողդ. վերդովվեց խաղաղությունը, 

արմատացավ անկարգությունը, խախտվեց ուղղափառությունը, 

հիմնավորվեց տգիտությամբ չարափառությունը» (8): 
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Քաղաքականության փորձը հանրագումարելով` անհրաժեշտ է 

նկատի ունենալ, որ արժեքային համակարգում ազգային 

մտահայեցողության առանձնահատկությունները գոյաբանորեն 

պահանջում են կառավարման «ուծացում» (ասիմիլացիա) և 

«բյուրեղացում» (ակոմոդացիա), տիպերի փոխներդաշնակություն: 

Ասիմիլացիոն տիպի կառավարման ժամանակ կառավարողը, 

ելակետ ունենալով իր շահերը, հաշվի չի առնում, որ հանրույթի 

մտահայեցողական կողմնորոշումները չեն համընկնում սեփական 

արժեքների հետ: Նկատի ունենալով այս ամենը` կառավարողը, կանխավ 

սահմանակարգելով մտահայեցողություն կազմող արժեքները, նրանց 

կենսագոյությունը հասցնում է նվազագույնի: Կառավարման պրակտի-

կայում այլոց արժեքների նկատմամբ ունեցած այսպիսի վերաբերմունքը  

արտահայտվում է մենիշխանական վարքագծով, որտեղ զանգվածներին  

կառավարելու սկզբունքի մեջ կառավարողը բացարձակացնում է իր 

արժեքային համակարգի քաղաքական էությունը: Արժեքների ասիմի-

լացիան իրականացնող կառավարողի մենիշխանական վարքագիծն էլ 

հենց հիմք է դնում հասարակական քաոսին: Հանրույթը մենիշխան 

վարքաբանությամբ իշխանություն իրականացնող առաջնորդներից 

գերադասում է հասարակական  քաոսը: Այդ հոգեբանությունը խիստ 

դիպուկ է բնորոշել Մ. Խորենացին. «... (մեզ) տիրեցին խստասիրտ ու չար  

թագավորներ, որոնք ծանր դժվարակիր բեռներ են բարձում, անտանելի 

հրամաններ են տալիս. կառավարիչները կարգ չեն պահպանում...» (8): 

Ասիմիլատիվ վարչական սկզբունքը, տարբերություն չդնելով 

գոյություն ունեցող ազգային պետական և ընդհանրապես պետական 

շահերի միջև, արժեքների գնահատման սահմանային (մարգինալ) 

հոգեվիճակ է ստեղծվում: Հանրույթի մարգինալ հոգեբանությունը 

հնարավորություն է տալիս ասիմիլացիոն կառավարում իրականաց-

նողներին մտահայեցողությունում ծրագրավորված կերպով արժեքային 

փոփոխություններ կատարել: Այդ փոփոխությունների հետևանքով   
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«Ես»-ը կորցնում է կապն իր սոցիալ-մշակութային միջավայրի հետ և 

ավանդական մտահայեցողական արժեքների նկատմամբ ձեռք է բերում 

կրկնակի սահմանային դիրքորոշում և սանդղահարթակից՝ իրավիճակով 

պայմանավորվոծ «սահելու» հնարավորություն:  

Սոցիալ-մշակութային նոր միջավայրում հայտնված, 

կառավարողների կողմից քաղաքական խաղի յուրօրինակ մասնակից 

դարձած «Ես»¬ը, մոռանալով իր մտահայեցողական արժեքները, 

պատրաստակամ է ծառայելու յուրաքանչյուրին, միայն թե վերջիններս 

(կերակրման) ինստիտուտների օգնությամբ բավարարեն իր 

պահանջմունքները: Ասիմիլացիոն կառավարման ժամանակ հանրույթը 

բաժանվում է սահմանային (մարգինալ) «Ես»-երի, ստեղծվում է 

սոցիալական յուրաքանչյուր խմբի կառավարման մարիոնետային 

համակարգ: 

Ինչպես տեսնում ենք, ասիմիլացիոն կառավարումը ձևախախտում է 

ազգային մտահայեցողությունը:  Ի տարբերություն արժեքների  ասիմի-

լացիայի` կառավարման ակոմոդացիոն տիպի ժամանակ արժեքները 

բյուրեղացվում են: Այդպիսի դեպքում հանրույթը, չանտեսելով օբյեկտի 

գործառնական իրավական պայմանները, ընդունում է, որ կառավարման 

ժամանակ հետադարձ կապի արդյունավետ գործունեության ընթացքում 

ներգործման սուբյեկտը կարող է իր վարչական սկզբունքների մեջ 

որոշակի բովանդակային շտկումներ կատարել: 

Հանրագումարելով վերևում ասվածը` նշենք, որ ազգային 

մտահայեցողությունը իշխանության իրականացման մեխանիզմում 

որպես համակարգիչ ամբողջություն, ենթադրում է. 

1. Տարբեր մակարդակներում հանդես եկող իշխանություն կրող 

«Ես»¬երի ինքնաճանաչողություն՝ քաղաքական իրականության պատ-

մական գիտակցության և ռացիոնալ հոգեբանության ենթատեքստում: 

Կառավարող «Ես»-ը հասարակական քաոսից խուսափելու համար 

անհրաժեշտաբար մտահայեցողությունում արարչորեն պետք է կրի 
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իր մեջ պատմական արժեքները, որպես քաղաքական 

հոգեբանություն, ինչպես նաև ապագան` որպես ազգի իշխանությանը 

Ինքնություն, Կարգ ու Տեղ ապահովող իրագործելի մոդել: 

2. Քաղաքական արժեքների ներառումը, որը, համակեցության 

կանոնների պահպանման հոգեբանությամբ բյուրեղացնելով «Ես»-ի 

մտահայեցողական առանձնահատկությունները, կառավարման ասի-

միլացիոն, ակոմոդացիոն տիպերի փոխներդաշնակության պայման-

ներում հնարավորություն է ստեղծում նրա զարգացման համար: 

Արժեքային համակարգը քայքայվում է, հասարակական կյանքում 

քաոս է տիրում, եթե կառավարման այդ տիպերը հանդես են գալիս  

մաքրազտված վիճակում, երբ անհատի և հասարակության 

հարաբերությունների արժևորման, կարգավորման սկզբունք է 

դառնում դրանցից միայն մեկը: 

3. Հասարակական-քաղաքական երևույթները կապի մեջ ընկալելու 

հնարավորություն: Ի տարբերություն միֆամտածողության, որտեղ 

աշխարհը արժեքագրված է ցեղի հավաքական էությունը բացա-

հայտող իշխանության մեջ, մշակութային այս փուլում այն համա-

կարգվում է իշխանություն իրականացնող «Ես»-ի կողմից, որը 

արժևորում է իշխանության բարձրագույն ձևը՝ Պետականը: Մովսես 

Խորենացին հայ իրականության մեջ ազգային ինքնագիտակցության 

հիմքի վրա իրականացվող գերագույն՝ պետական իշխանության 

գաղափարախոսն ու ջատագովն էր: Ազգային մտահայեցողությունը, 

որը փաստորեն հիմնական (որոշիչ) դեր ունի ազգի քաղաքական 

ծրագրի ձևավորման գործընթացում, միաժամանակ իրականացրած 

իշխանության բովանդակության էությունն է: Նմանօրինակ 

սկզբունքների վրա հիմնված ազգի իրականացրած իշխանությունը 

հանրույթի կառավարման մեխանիզմում բացառում է  քաղաքական 

քաոսը: Հայ քաղաքական մտքի պատմության մեջ Քերթողահայր 

Մ.Խորենացին այս ամենը հանրագումարեց որպես սոցիալ-
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քաղաքական և մշակութային օրինաչափություն, որի չիմացությունն 

ու անտեսումն էլ հայ հանրույթի կյանքում դարերով հարատևող քաոս 

ստեղծեց: Ժառանգություն թողնելով արժեքային համակարգի 

գնահատման նմանօրինակ մեխանիզմ՝ Պատմահայրը հետևյալն է 

պատգամել սերունդներին. «Թեպետ մենք փոքր ածու ենք և թվով շատ 

սահմանափակ ու զորությամբ թույլ և շատ անգամ օտար 

թագավորությունների կողմից նվաճված, բայց և այնպես մեր երկրում 

էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սխրագործություններ են 

կատարվել... » (8): 

4. Հոգևոր Հայաստանի սահմանադրություն: Չնայած արտաքին 

աննպաստ պայմանների` հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ, իր 

կենսագործունեությունը կազմակերպել է իր գաղափարախոսության 

բարձր ոգեղենության շնորհիվ: Այստեղ որոշիչ տեղ ու դեր է 

վերապահվում էզոտերիկ միասնության մեջ գտնվող` ազատ անհատ, 

անկախ հայրենիք, արդարադատ պետություն, պատիժ չարին, ոգու 

հաղթանակ` հանուն Աստծո և հանուն մերձավորի սկզբունքների 

համակարգին: Հայ «Ես»-ի նյարդային համակարգի  ուժը պատմական 

դրսևորում ունի մասնավորապես ճգնաժամային պայմաններում, նրա 

մտավոր եռանդը կարողանում է բարդ հիմնահարցերի արագ լուծման 

համակցություն ապահովել (Ձիրավ, Ավարայր, Սարդարապատ, 

Շուշի...): Այս հանգամանքը անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՀՀԳ-ի 

արդիականացման ժամանակ: Ըստ իս` միօրինակության գնացող 

մարդկության ապագան այսօր շատ բանով որոշվում է արարող ոգու 

(այդ թվում և հայի) առողջության պաշարով: Հետևաբար, ՀՀԳ-ի 

յուրահատկությունն այն է, որ զուտ ազգային կեցության պահպանման 

շրջանակներից դուրս գալով, ձեռք է բերում գիտատեսական 

նշանակություն: Եթե Հայկական լեռնաշխարհը հնդեվրոպացիների 

հայրենիքն է, ապա հայն այն էթնոսն է, որի ծագումը, զարգացումը և 

ապագան հարատև կապված է տվյալ աշխարհագրական վայրի 
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կենսաէներգետիկ գործունեության հետ:  Ահա թե ինչու, հայ  ազգային 

ոգեղենության ուսումնասիրությունը կարող է որոշիչ ներդրում 

ունենալ ինչպես հնդեվրոպական այլ ժողովուրդների ծագումնա-

բանական ընդհանրության ընկալման խնդրում, այնպես էլ հայկական 

ոգեղենության յուրօրինակության բացահայտման գործում: Այս 

տեսակետից,  հայության (որպես յուրօրինակ ոգեարարիչ հանրույթի) 

գոյությունը խիստ անհրաժեշտ է պահանջմունքային առումով 

համահարթեցման գնացող մարդկության համար: Անձի, ազգի և 

ընդհանրապես մարդկության տեսանկյունից այն համակարգում է 

հավատի, արդարության, ինքնատիպության գաղափարախոսություն: 

Հավատի, արդարության, յուրակերպություն կրող անձը վերածնվում է 

կապ իրականացնող էներգածին գեներատորի: Այսինքն` դառնում է 

ՀԱՅԿ: Հենց այս տրամաբանությամբ էլ Հայկ Նահապետի 

հավաքական կերպարն ամփոփում է հայի աշխարհաընկալումը: Այդ 

մասին խիստ դիպուկ է արտահայտվել Քերթողահայր Խորենացին. 

«Սա քաջ և երևելի հանդիսացավ հսկաների մեջ, դիմադրող այն 

բոլորին, որոնք ձեռք էին բարձրացնում բոլոր հսկաների և 

դյուցազունների վրա տիրապետելու» (8): Կապի նմանօրինակ 

ընկալումը ստեղծեց շփման միջավայր, որի միջոցով էլ հայ մարդը 

որպես Հայկ դուրս եկավ «փակ» համակարգից: Այս առումով էլ 

հաղորդակցության ընկալումը հնարավորություն է ընձեռում 

իրականացնելու հայ ոգու գաղափարական էվոլյուցիան, որը երկար 

ու դժվարին ուղի է դեպի արարող, քերթող հայ մարդը:  

Երևույթները կապի մեջ ընկալելը հայ մշակութային տեքստի բնորոշ 

հատկանիշներից է: Քերթողահայր Խորենացուց մինչև Պ.Սևակի հայ 

ազգային արժեքների գաղափարակիր «Ես»-ը ուղղորդվում է «երջանիկ 

կառավարում է նա, ով երևույթների միջև եղած կապն է հասկանում»: 

Հետևյալ կարգախոսով երևույթները կապի մեջ ընկալելու ունակությունը 

դարերի երկայնքով ինքնաճանաչողություն է ապահովել հայ 
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գաղափարակիր «Ես»-ին, և հնարավորին չափ, եթե ոչ քաղաքական, 

ապա մշակութային առումով, հայ հանրույթը զերծ պահելով քաոսից, 

ստեղծել է «Հոգևոր Հայաստանի» լուսավոր կերպարը:  

Համակարգելով հայ մշակութային տեքստը, եզրակացնում ենք, որ 

այդ  գաղափարի վերածննդի ակնկալիքներով էլ հայի կողմից 

հեղինակված և մեր կողմից համակարգված է հայ ոգու 

սահմանադրությունը, որի սկզբունքներն են` ազատ անհատ, անկախ 

հայրենիք, արդարադատ պետություն, պատիժ չարին, ոգու հաղթանակ` 

հանուն Աստծո և հանուն մերձավորի: 

1. Ազատ անհատ - Աստծո տաճար դարձած նրա ոգին ունի 

հետևյալ իրավունքները և պարտականությունները. 

ա) անսահման հարատևող` իր արարման և ազատության հավատով 

հագեցված ինքնարժեքավորում, այսինքն` հավատա Աստծուն և 

պահպանիր էությունդ. 

բ) անսահման հարատևող արդարամտություն` իր և այլոց նկատ-

մամբ, այսինքն` էությամբ արդարամիտ եղիր. 

գ) անսահման հարատևող ինքնատիպ հոգևոր-մշակութային 

արժեքների յուրօրինակ արարում` հանուն մերձավորի, 

հասարակության, աշխարհի, այսինքն` էությունդ է արարել և 

սիրել ամենեցուն: 

2. Անկախ հայրենիք - հայի հայրենիքն արարված և շնորհված է 

Աստծո կողմից: Հայրենիքը կենսաուժ է, ոգին կենարար պահելու 

քերթության վայր, այսինքն` Հայք (Հայաստան): Ճիշտ է, պատմության 

քառուղիներում Հայքի սահմանները նեղացել են, բայց մինչև այսօր էլ հայ 

անհատի հոգում թևածում է հանուն հայրենյաց քերթության սկզբունքը: 

Այսօր Հայքը գոյություն ունի` հայ մարդու ոգու քերթողական ուժով: 

Քերթել քրիստոնեաբար, արարել ոչ միայն սեփական «Ես»-ի, այլև այլոց 

համար. սա է հայ մարդու ազգային գաղափարախոսությունը և° իր, և° 
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այլոց համար` ստեղծագործելով օգտակար լինել Հայրենիքին –  

Պետությանը – Մարդկությանը: 

3. Արդարադատ պետություն – Պետությունը անհատի և հասա-

րակության օգնական է: Հայը պետություն ասելով հասկանում է նախ` 

արտաքին ավտանգություն և այլոց հետ հարաբերության պահպանում` 

modus vivendi -ի կանոններով, այնուհետև` հասարակական դաշինքի 

առկայության անհրաժեշտություն: Պետական այրը, եթե Հայկ է, չպետք է 

գայթակղվի իրեն տրված իշխանությամբ, այլապես կկորցնի հայի ոգին, 

կդադարի Աստծո կողմից տրված կենսաուժի աղբյուր լինելուց և 

կվերածվի սովորական մարդու: Պետությունը հզոր է, երբ Հայկն է 

անհատի և հասարակության շահերի կրողը: 

4. Պատիժ չարին – չարը պատժելի է հավատի, արդարության 

քերթելու ձգտման ունակության յուրօրինակությամբ, ասել է թե` 

բարությամբ: Անհրաժեշտ է վերացնել չարի հանդես գալու պատճառը, 

որը արդյունք է ոգու թուլության: Չարին հաղթում են արարմամբ` 

դրանով ոգին ավելի է զորանում, իսկ ոգու կրողը` ավելի հզորանում: 

5. Ոգու հաղթանակ – երանելի է նա, ով իր հավատով, 

արդարությամբ և արարման յուրօրինակ ձևով հաղորդակցվում է Աստծո 

հետ, կապ պահպանում իր նախնիների և հարևանների հետ: Այսպես է 

հնարավոր հաղթահարել քո (և այլոց) ոգում տեղ գտած թուլությունը` 

գերազանցել բոլորին քերթության ոգով: Հայ ոգին միշտ էլ բարձր է` 

կենսունակ ու հզոր, ոգով ենք մարտնչել, դիմակայել, չգիտես ում կողմից 

դարերի մեջ մեզ պարտադրվող ավերչասեր քաղաքական խաղի 

օրենքներին: 

Ընդհանրացնենք. հայ ազգի ռազմավարական շահերը պաշտպանող 

և նպատակների իրագործման հիմնահարցերն ամբողջացնող 

ոգեարարչասիրական ազգային գաղափարախոսությունը պատմության 

հոլովույթում չի կարողացել զերծ մնալ ավերչասեր հզորների 

քաղաքական որոգայթներում հայտնվելու հարկադրանքից: Քանի որ 



172 

քաղաքակիրթ մարդկության կողմից գործած ութը մահաբեր մեղքերից 

մեկն էլ այն է, որ կառավարման գլոբալ խնդրիների լուծման 

համամարդկային մտահոգության անվան տակ աշխարհաքաղաքական 

գործընթացների խնդրո առարկան եղել և մնում է «կախյալ զարգացման» 

և «հասնող արդիականացման» շրջանակներում գտնվող երկրների 

պաշարների անխնա օգտագործումը: 

Հետևաբար, «համամարդկային մտահոգությունների» չափազանց 

բարդ խնդիրների լուծման իրավունքը իրենց վրա վերցրած գերտերութ-

յունները կամա թե ակամա, ցանկացած Տեսակի ինքնակառավարման 

շրջանակներում, իրենց քաղաքական շահերին են փորձում ենթարկել 

սոցիալական խնդիրների լուծման համար մշակված բոլոր տարբերակ-

ները: Բնականաբար, հարց է ծագում, եթե XXI դարի համար արդեն 

մշակված նոր աշխարհակարգի գաղափարական հիմքը «համա-

մարդկային արժեքներ են», ապա այս դեպքում Տեսակի (դիցուք` 

ազգային) ինքնակառավարման ի՞նչ սկզբունքների մասին է խոսքը, այն էլ 

ոգեարարիչ` Հոգևոր Հայաստանի տեսքով: 

Վիճահարույց խնդիրն ունի մեկ պատասխան. ըստ մեզ` 

համամարդկային արժեքների հաստատման գործընթացում նոր 

աշխարհակարգի իրագործումն անպայման ենթադրում է ազգային 

արժեքների քաղաքական էության արդիականացում: Ուստի նոր 

աշխարհակարգը պետք է ունենա ազգային և համամարդկային 

արժեքների զուգամիտման տրամաբանություն: Քաղաքակրթության 

փորձն  ապացուցում է, որ միայն իրատեսական արժեքների վրա 

կառուցվող բաց համակարգերը կենսունակ չեն: Տեսակը իրավունք չունի 

ոչնչացնելու տեսակին, աշխարհը դրանով աղքատանում է: Նոր 

աշխարհակարգի գաղափարախոսությունը չպետք է մերժի 

պատմականությունը, քանի որ անցյալ – ներկա – ապագա 

եռաչափության մեջ պատմական անցյալն իշխում է ներկայի վրա այն 

չափով, ինչ չափով պատմական ներկան իշխում է ապագայի վրա: 
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ՄԱՍ VII 

ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ  ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ՝ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՊԻՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
 

«...Հասարակությունն այն չէ, ինչ կա, այլ այն է, ինչ 
հավակնում է լինել ճանաչողության միջոցով, որը հարա-
բերությունների կուտակման ձևով որոշակի իրավիճակ է 
ստեղծում հասարակության և նրա շրջապատի միջև, որը 
փոխառում է սպառման համար նախատեսված առկա 
արտադրանքի մի մասը, մշակութային մոդելի օգնությամբ՝ 
արարչությունը դիտարկելով հասարակ-ության գործառ-
նության վրա սեփական պրակտիկայի ազդեցությունից 
կախված: Այն պատմական գործունե-ության միջոցով 
ստեղծում է իր սոցիալական և մշակութային կողմնորո-
շիչների համախումբը, որը միաժամանակ և° աշխատանք 
է, և° գիտակցություն»: 

 
Ա.Թուրեն 

 

Արևմտյան քաղաքական և հանրային կառավարման տեսաբանները 

(2, 5-7) այսօր որքան էլ մերժեն պատմականության դերը հասարա-

կական-քաղաքական համակարգի գործառնության գործում, այնուամե-

նայնիվ ՀՀ-ում կառավարման (և հատկապես պետական կառավարման) 

համակարգի արդիականացման գործընթացի վերլուծությունն անհնար է 

առանց այդ պատմական դաշտի դիտարկման, քանի որ Հայաստանի 

երեք հանրապետությունների ծնունդները և նրանց գոյությունը 

միանշանակորեն կրել և կրում են այդ դաշտի խորքային ազդեցությունը:  

Ինչպես վկայում է ակցիոնալիստական տեսության հիմնավոր 

պնդումը1, ինստիտուցիոնալ կամ քաղաքական համակարգը, որը 

                                                 
1 Այս հայեցակարգը Ա.Թուրենն օգտագործել է որպես գործունեության սոցիոլոգիայի 

(ակցիոնալիզմ) մեկնակետ. այն ելնում է պատմական սուբյեկտի հայեցակարգից: Տվյալ 
պարագայում Ա.Թուրենի կողմից պատմականության հայեցակարգի այլ իմաստով 
օգտագործումը բացատրվում է նրանով, որ վերջինիս բազմաշերտ բովանդակությունից 
«բացառվում» են սոցիալական փաստերը ոչ սոցիալական սկզբունքով մեկնաբանող 
մետասոցիալական երաշխիքները: Պատմականություն է համարվում այն դիստանցիան, 
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միջանկյալ է պատմականության դաշտի և սոցիալական 

կազմակերպման միջև, ենթարկվում է առաջինին և ուղղորդում 

երկրորդին (տե°ս նկ. 3): Ինստիտուցիոնալ համակարգը «այնպիսի 

մեխանիզմների համախումբ է, որոնց միջոցով պատմականության դաշտը 

փոխակերպվում է սոցիալական կյանքի կանոնների մի համախմբի, որոնք 

էլ իրենց հերթին կանխորոշում են կազմակերպությունների 

գործառնությունները»            (1, 212): 

ՀՀ-ում հաստատված կառավարման ինստիտուցիոնալ նոր 

համակարգի վերլուծության համար թուրենյան մոտեցման օգտագործ-

ումը մեր կողմից հիմնավորվում է հետևյալ պատճառներով. 

1. Երրորդ հանրապետության ինստիտուցիոնալ համակարգը դժվար է 

նախորդած երկրորդ հանրապետության (Հայաստանի Խորհրդային 

Սոցիալիստական Հանրապետության՝ ՀԽՍՀ) բնականոն 

արդիականացման արդյունք համարել, քանի որ նրանց հիմքում 

բացարձակապես հակադիր արժեքային համակարգեր են ընկած: Նույն 

տրամաբանությամբ էլ հնարավոր չէ երկրորդ հանրապետությունը 

առաջին հանրապետության բնականոն արդիականացման արդյունքը 

համարել, քանի որ առաջին հանրապետության բռնի խորհրդայնացման 

արդյունքում կրկին արմատապես փոխվեցին արժեքային համակարգը և 

նրա հենքի վրա կատարված ինստիտուցիոնալացումը: Մյուս կողմից, 

բոլոր երեք հանրապետությունների հռչակման պատմական նախադրյալ-

ները տարբեր են. այսինքն՝ հայ հանրույթի կողմից իր բնապատմական և 

միջազգային շրջապատի նկատմամբ ունեցած հարաբերությունների 

գիտակցումն ու իմաստավորումը տարբեր է եղել և, բնականաբար, 

տարբեր տեղակայումների համադրությամբ է հասունացել իր իսկ 

կոլեկտիվ ազատության (նաև այդ ազատության չափի, աստիճանի) 

ինստիտուցիոնալացման պահանջմունքը: Փաստարկված լինելու համար 

                                                                                                                 
հեռավորությունը, որը վերցնում է հասարակությունն իր գործունեության նկատմամբ և 
այն գործունեությունը, որի միջոցով նա սահմանում է իր պրակտիկայի կատեգորիաները 
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նշենք, որ առաջին հանրապետության հաստատման ամենաէական 

նախադրյալներից կարելի է թվարկել տարածաշրջանում Վրաստանի և 

Ադրբեջանի անկախության հռչակման հետևանքով նախկինում 

գոյություն ունեցած որոշակի կարգի՝ Անդրկովկասյան դեմոկրատական 

դաշնակցային հանրապետության (ԱԴԴՀ) և Անդրկովկասյան սեյմի 

փլուզումով հարուցված և հայ հանրույթի կողմից կարևորված՝ այդ 

քաոսին դիմակայելու, սեփական հանրային անվտանգությունն 

ապահովելու գիտակցությունը, ինչպես նաև նրա ռացիոնալացմանը 

նպաստած 1915թ. Հայոց Մեծ եղեռնի սարսուռը և այլն (հասկանալի է, որ 

ցանկն ամբողջական չէ): Երկրորդ հանրապետության համար ամե-

նաէական նախադրյալներից կարելի է բերել առաջին հանրապետության 

օրոք ազգաբնակչության կենսամակարդակի բարձրացման և այլ 

հիմնախնդիրների լուծման թույլ տեմպերը, որոշակի սոցիալական դասի 

(բոլշևիկներ) մոտ այն գիտակցության ձևավորումը, որ անկախ 

Հայաստանն ի զորու չէ միայնակ լուծել առկա հիմնախնդիրները,  

Արևելյան Հայաստանի շուրջ 200-ամյա ռուսական կողմնորոշման 

վերարժևորումը և այլն: Այս ամենն էլ օգտագործվեց հյուսիսից սկիզբ 

առած բռնի խորհրդայնացման ալիքի կողմից: Երրորդ հանրապետության 

նախադրյալների մասին ավելի հանգամանալից կխոսենք ստորև: 

2. Առաջին և երրորդ հանրապետությունների համեմատությամբ 

Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությունը միանգամայն պայմա-

նականորեն է երկրորդ հանրապետություն որակվում` ԽՍՀՄ կազմում 

պետական կառավարում իրականացնելու առումով խիստ սահմանա-

փակված լինելու, de facto չգոյության հասցված ինքնիշխանության 

պատճառով: Ըստ էության՝ երրորդ հանրապետության ու նրա ինստի-

տուցիոնալ համակարգի ծնունդը գերազանցապես հասարակության 

ներսում պատմականության և որակապես այլ միջազգային շրջակայքի 

ազդեցության ներքո տևական ժամանակահատվածում խմորված և 

                                                                                                                 
(Ա.Թուրեն): 
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մեկնարկ վերցրած գործընթացների, շարժումների (այսինքն՝ հասարա-

կության փոխակերպման) և ոչ թե քաղաքական համակարգի գերագույն 

ինստիտուտի՝ պետության փոխակերպման արդյունք է: Պետության 

փոխակերպման մասին խոսելն ինչ-որ տեղ արդարացված կլիներ միայն 

ԽՍՀՄ կազմից Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի սոցիալիստական 

պետությունների համար, երբ պետությունը (վերջիններիս դեպքում թող 

որ սահմանափակ ազատության աստիճանով) իր ինստիտուտներով 

առկա էր, իսկ Հայաստանի և նախկին Խորհրդային Միության (ՆԽՄ) 

մյուս հանրապետությունների պարագայում քաղաքական համակարգի 

ինստիտուտները սոսկ Մոսկվայից ածանցված կցորդներ էին: 

Հետևաբար, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը հայ հանրույթի 

պատմականության կողմից թելադրված, հասարակության կոլեկտիվ 

«Մենք»-ի և անհատական «Ես»-ի գիտակցականի մակարդակում 

կարևորված պահանջմունքի, կամ ավելի ճիշտ՝ հայ հասարակության 

պատմական գործունեության համակարգի (ՊԳՀ), սրված սոցիալական 

դասային հարաբերությունների և թվարկվածների խզման արդյունքում ի 

հայտ եկած սոցիետալ հիմնախնդիրների արդյունք է:  

3. Լինելով ուժեղ պատմականությամբ, պատմական հիշողությամբ 

օժտված, ինչպես նաև ԽՍՀՄ-յան համակարգի շնորհիվ հիերարխիկ 

կազմակերպված՝ հայ հանրույթի հասարակական ենթահամակարգերը 

ոչ թե փոխազդեցության հորիզոնական, այլ հիերարխիկ կապերի մեջ են 

գտնվում (որ հայեցակարգի շրջանակներում էլ որ դիտարկելու լինենք). 

այսինքն՝ որքան էլ որ նրանք հարաբերական ինքնուրունություն 

ունենան, փոխադրաձաբար գտնվում են հիերարխիկ ենթակայության և 

գերակայության վիճակում: Միաժամանակ այդ ենթահամակարգերը 

«հագեցված» են հայ հանրույթի սոցիո- և էթնո-մշակութային տեքստով 

(պատմականությունն այն ըստ տարբեր չափումների տարրալուծում, 

ներառում է իր ենթահամակարգերի մեջ), որի դերակատարությունը 

հսկայական է նրանցից յուրաքանչյուրի գործառնության մեջ, իսկ վար-
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քաբանական և անհատապաշտական գործոններն այնքան որոշիչ չեն, 

որքան, ասենք, բազմաբաղադրյալ ամերիկյան անհամասեռ 

հասարակության պարագայում (հակառակ դեպքում տեղին կլիներ, 

օրինակ, օգտագործել Տ.Պարսոնսի հայեցակարգերը2): Իսկ Թուրենի 
 

մշակած ակցիոնալիստական տեսությունը լավագույնս բացատրում է 

նման զարգացումների արդյունք հանդիսացող ինստիտուցիոնալ 

համակարգերը:  

1980-ական թվականներին ԽՍՀՄ բարձրագույն ղեկավարության 

որդեգրած «վերակառուցման» քաղաքականությունը լավագույն 

պայմաններ ստեղծեց, որպեսզի հայոց պատմականությունը և նրա 

դաշտը թելադրեն մարտահրավեր նետած նոր ինստիտուցիոնալ 

համակարգի (ներառյալ նաև պետության) լինելիությունը և 

որպիսությունը և ուղղորդեն սոցիալական կազմակերպումը: 

Քաղաքական գիտակցության մեջ ինքնիշխան պետականության 

բազմադարյան չգոյության իրողության հետ այլևս չհաշտվելը, այդ 

իրողության դեմ ընդվզումը, սեփական ինքնիշխան պետականությունը 

վերականգնելու անհրաժեշտության գիտակցումը ամենաէական 

տեղաշարժն է հայոց պատմականության «ճանաչողության կերպ»-ի 

ենթահամակարգում (տե°ս նկ. 3): 

                                                 
2 Տ.Պարսոնսը նշում է, որ «կենսաբանական տեսությունների և սոցիալական 
գիտությունների առաջընթացը ամուր հիմք է ստեղծել հասարակությունը և մշակույթը 
էվոլյուցիայի մասին ավելի ընդհանուր տեսության‘ կենդանի համակարգերի էվոլյուցիայի 
մեջ ներառելու համար» (3, 12): Փաստորեն հայեցակարգի հիմքում ավելի շատ ընկած է 

վարքաբանական հարացույցը, ինչն իրատես վերլուծություններ կարող է ապահովել թույլ 
պատմականությամբ հանրույթների համար: Բացի այդ, նա «հաշվի է առնում 
«վերազգային» բնույթ կրող սոցիալական համակարգերը, քանի որ նրանց կազմում առկա 
է հանրույթների բազմություն, որոնք ունեն «միջազգային բնույթ», որի անդամները 
պատկանում են բազում հանրույթների» (3, 22): Այդ է պատճառը, որ հայեցակարգը 
խիստ ընդհանրական է, գործառնական համակարգի սոցիալական, մշակութային, 
անհատական և վարքաբանական օրգանիզմի ենթահամակարգերը ավելի շատ 
դիտարկում է փոխազդեցության, բայց ոչ փոխենթակայության կտրվածքով (մինչդեռ 
հայի ճանաչողության կերպում դրանք միահյուսված են, այդպես առանձին չեն, առավել 
ևս՝ հորիզոնական կապերի մեջ չեն գտնվում), և պատմականության, նրա դաշտի 
բացատրման նույնչափ դետալիզացված մեխանիզմներ չունի, ինչպես Ա.Թուրենի 
հայեցակարգը:  
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Ողջ հայ հասարակության համար ընդհանրական մշակութային 

մոդելը (որի շրջանակներում էլ բոլոր ժամանակներում փոխազդում և 

բախման մեջ են մտել և մտնում դերակատարները), ազդված 

ճանաչողության կերպում արձանագրված տեղաշարժից և հանձինս նոր 

կողմնորոշումների, կանխորոշեց ձևավորվող սոցիալական 

հարաբերությունների դաշտը և ուրվագծեց ազատության, անկախության 

կողմնակից դասի ու նախկին աջակիցների հարաբերության բնույթը. 

«Այն, ինչն ընդգծում է մշակութային մոդելը՝ հասարակական 

հարաբերությունների արտապատկերումը իր իսկ վրա, նպատակների 

համախումբ է, որն իշխում է ամբողջ հասարակությանը» (4): 

Իսկ գերագույն նպատակը՝  անկախ պետականության ստեղծումը, 

արդեն իսկ հավակնում էր հասունանալ թափ հավաքող Հայոց 

համազգային շարժման օրակարգում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

սոցիալական  
շարժումներ  

 

 
դասային հարաբերություններ  

 

պատմական գործունեու-
թյան համակարգ  

(սոցիալական պրակտիկայի 
վրա պատմականության 
ազդման համակարգ )  

 

Մշակույթ

ային 

մոդել 

 

Կուտակում 
 

Ճանաչողության կերպ 
 

ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԴԱՇՏ 

 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 

ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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Նկ, 3, ըստ Ա.Թուրենի (1, 90-150) 



180 

Քաղաքական շարժընթացն ապահովող մշակութային մոդելին սոսկ 

մնում էր կուտակումն ուղղել իր իսկ նախանշած կողմնորոշիչների 

ձեռքբերմանը: Այդպիսով՝ բոլոր ենթահամակարգերում (ճանաչողության 

կերպ, մշակութային մոդել, կուտակում) էական տեղաշարժ 

արձանագրած և որակապես նոր անհավասարակշիռ վիճակում 

հայտնված պատմականությունը ի զորու էր նոր ազդակներով սնուցել 

պատմական գործունեության և դասային հարաբերությունների 

համակարգերը: Վերջիններիս մեծ խզման պարագայում ի հայտ եկած 

միանգամայն սպասելի (օրինակ՝ սոցիալիստական պոստին-

դուստրիալիզմի բնապահպանական հիմնահարցերը) և արտաքուստ 

անսպասելի, նոր (անկախության ինստիտուցիոնալացումը) սոցիետալ 

հիմնախնդիրներն էլ, բնական է, պետք է համարժեք սոցիալ-քաղաքական 

շարժումների դրդապատճառ դառնային:   

Գորբաչովյան հրապարակայնության միջավայրում «մաքուր» 

սոցիալական հարցադրումներով (արդյունաբերական քաղաքներում 

մարդասիրական և բնապահպանական աղետների կանխում, հայկական 

ԱԷԿ-ում, լեռնամետալուրգիական, քիմիական արդյունաբերության 

կենտրոններում և այլուր) շարժումը վերաճեց քաղաքականի` 

օրակարգում ներառելով ղարաբաղյան հարցը պատմական 

արդարության վերականգնման հիմքի վրա լուծելու պահանջը` ուղղված 

ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ ղեկավարությանը: ԽՍՀՄ քաղաքական համակարգին 

առաջադրված այս պահանջին գերագույն քաղաքական ղեկավարության 

կողմից ոչ հավասարարժեք վերաբերմունքի ցուցաբերման արդյունքում՝ 

Հայոց համազգային շարժման օրակարգային խնդիրների կիզակետումը 

դարձավ Հայաստանի անկախության հարցի առաջադրումը: Այստեղ 

հարկ է նշել, որ հին հանրույթներին բնորոշ ուժեղ պատմականության 

ազդեցության ներքո քաղաքական շարժման օրակարգում ներառվեցին 

նաև ինչպես պահանջատիրության, այնպես էլ ազգային արժեքային 

համակարգի քաղաքական էությունը պահպանելու խնդիրներ: Սակայն 
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բախտորոշ էր այն հանգամանքը, որ անկախության վերանվաճման 

գաղափարը գերիշխող, գերակա հռչակվեց, որին հիերարխիկ 

(ինքնա)կազմակերպման կարգով ենթարկվեցին քաղաքական շարժման 

նաև մյուս հարցադրումները: Այդպիսով՝ պետականության 

ինստիտուցիոնալացման հանրային պահանջմունքը զուգամիտեց 

քաղաքական գործընթացի օրակարգի բոլոր խնդիրներին: 

Զուտ սոցիալականից քաղաքականի վերաճած հայոց համազգային 

շարժումը դրսևորվեց իր բոլոր հնարավոր ձևերով. ինտեգրումը 

լավագույնս արտահայտվեց ազգային միասնության տեսքով, 

մասնակցությունը՝ քաղաքական համակարգը հիմնավորապես ցնցող 

հանրահավաքների, ցույցերի տեսքով, դիմադրությունը՝ գործող 

վարչակարգին և նրա կայացրած որոշումներին քաղաքացիական 

անհնազանդության, գործադուլների, հացադուլների տեսքով:  

Հանրության որդեգրած սոցիալական շարժման այս ձևերին 

հակադրվում էին ԽՍՀՄ պետական վարչակազմի կողմից 

հետապնդումները («Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամների ձերբակալում), 

որն էլ մյուս կողմից սկիզբ դրեց հետապնդվողի, այլախոհի սոցիալական 

դերի ի հայտ գալուն, և, բնականաբար, այդ դերի հիմքի վրա համարժեք 

շարժում պայմանավորելուն: Այդ ամենն էլ ավելի էին լիցքավորում, 

սնուցում հասարակության սոցիալական-քաղաքական շարժումները՝ 

դրանք զուգամիտելով «ազատության» շարժմանը: 

Նշված շարժումների արդյունքում էլ ավելի հստակ տարանջատվեց 

նոր դասային հարաբերության սահամանագիծը, որը փոխարինելու էր 

գալիս նախկին (արդեն իսկ դեկլարատիվ բնույթ կրող պրոլետարիատ-

կապիտալիստ բախումնային և վերջինիս հեղափոխական լուծումով) 

դասային հարաբերությանը. մի բևեռում ազատություն-անկախություն 

շարժմանն աջակցող սոցիալական դասն էր՝ իր կամքի ներկայացուցիչ 

շարժման քաղաքական ղեկավարությամբ, մյուս բևեռում շարժմանն 

ընդդիմացող, ԽՍՀՄ¬յան նոմենկլատուրային աջակից սոցիալական 
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դասը: Չնայած զանգվածային մարգինալ-պոպուլիստական մասնակ-

ցությանը, սոցիալական շարժումների տարաբնույթ դրսևորումներին և 

ստեղծված մթնոլորտում հեղափոխականության տարրերի պարունակ-

մանը, ձևավորված նոր դասային բախումը այնուամենայնիվ չհանգու-

ցալուծվեց հեղափոխության ճանապարհով: Ձևավորված նոր սոցիա-

լական դասի քաղաքական կամքն ու պահանջմունքներն արտահայտող 

ներկայացուցիչները 1991թ. գործող ԽՍՀՄ¬յան ինստիտուցոիանալ 

կարգի ու արարողակարգերի շրջանականերում պատգամավորական 

բավարար տեղեր ստացան նախկին քաղաքական համակարգի  

ներկայացուցչական ինստիտուտի՝ Գերագույն խորհրդի ընտրություն-

ներում (կենսագործունեության սոցիալիզմ-կոմունիզմ պրակտիկայի և 

գաղափարախոսության մերժման արդյունքում Հայաստանի կոմունիս-

տական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեն այլևս լեգիտիմ և 

մեծամասնություն կազմող նոր դասի կամքի արտահայտիչ չէր ընկալ-

վում, իսկ Գերագույն խորհուրդը միակ մարմինն էր, որի ձևավորումը, 

ՀԽՍՀ սահմանադրական դիզայնի համաձայն, նախատեսված էր 

ժողովրդավարական սկզբունքներով): Նոր սոցիալական դասի ներկայա-

ցուցիչներին հաջողվեց ներկայացուցչական մարմնում գրավել քաղաքա-

կան ղեկավարման օրինական իրավունքը և ամրագրել աջակցող դասի ու 

նրա սոցիալ-քաղաքական պահանջմունքների հաղթանակը:  

Ակնկալվող նոր ինստիտուցիոնալ համակարգի ազդարարումը 

դարձավ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունումը 1991թ. 

օգոստոսի 23-ին, ուր մասնավորապես ասված էր:  

 

«Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը` արտահայտելով 

Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր 

պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև համայն 

հայության իղձերի իրականացման և պատմական արդարության 

վերականգնման գործում, ելնելով Մարդու իրավունքների 

համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից և միջազգային 
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իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ 

ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 

«Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» 

Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի 

Ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 1918 

թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի 

Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, խնդիր 

դնելով ժողովրդավարական, իրավական հասարակարգի ստեղծումը, 

հռչակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի 

սկիզբը»: 

 
Հայաստանի անկախության հռչակագիր 

 

Հայաստանի անկախության հռչակագրի այս նախաբանում 

«...ժողովրդի անունից հանդես գալու իրավունքը բացառապես» տնօրինող 

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի (հոդվ.3) կողմից, 

ըստ էության որոշակի իմաստ է տրվում առաջին և երկրորդ 

պետականությունների օրոք հայ հանրույթի պրակտիկաներին: Ընդ 

որում, եթե առաջին հանրապետության օրոք իր ծավալած պրակտիկայի 

իմաստավորման ուղղակի անդրադարձն առկա է, ապա երկրորդի օրոք՝ 

իմաստավորումը ակնհայտորեն բխում է հօգուտ առաջինի մասին 

արտահայտվելու հանգամանքից. սա վկայում է նրանց անուղղակի 

կատարված հակադրում-համեմատությունը: Այսինքն՝ երրորդ 

հանրապետության ծննունդը ոչ միայն հայի ազատատենչ 

ճանաչողության կերպի, մշտապես ինքնուրույն քաղաքակրթության 

տեսքով ինքնահաստատմանը զուգամիտող մշակութային մոդելի ու այդ 

ուղղությամբ անհրաժեշտ պաշարներ «ներդնելու» պատմական 

գիտակցության արդյունք էր, այլև, փաստորեն, նախորդ` երկրորդ 

հանրապետությանը հակադրվելու արդյունք: Թուրենյան տերմիններով 
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խոսելու դեպքում՝ փաստորեն այդ հակադրման պատճառը դարձան 

հետևյալ երկու գլխավոր մեխանիզմները:  

1. Հայ հասարակության գրաված դիրքը (դիստանցիան) առաջին 

հանրապետության, ապա ԽՍՀՄ օրոք իր իսկ գոյության նկատմամբ: Այս 

պայմաններում ձևավորվում է «լարվածություն (դիստանցավորում) 

մարդկանց կոնկրետ գործունեության (աշխատանք) և պատմակա-

նության (նրանց աշխատանքին տրված իմաստը. այն ինչը Ա.Թուրենն 

անվանում է աշխատանք աշխատանքի վրա) միջև» (1, 152): Ինչպես 

երևում է հռչակագրից, պրակտիկաների իմաստավորման արդյունքում 

այդ դիրքորոշված լարվածությունը (դիստանցիան) նվազել էր առաջինի և 

հակառակը՝ աճել երկրորդի նկատմամբ, և, առկա էր երկրորդ 

հանրապետության պրակտիկային զուգահեռ: Ընդունած դիրքավորումը 

նշանակում էր անցյալի և ներկայի ընդգծված, կարելի է ասել կոշտ 

տարանջատում և պայմանավորած էր նրանով, թե ինչպես է կատարված 

այդ տարանջատումը, արդյոք համարժեք ինստիտուցիոնալ ամրագրում 

կստանային ապագան ու ապագայի մշակույթը: Ողջ պատմականության 

(առանց առաջին, երկրորդ և երրորդ հանրապետությունների շրջանները 

տարանջատելու) իմաստավորումը հռչակագրում ամրագրված է 

«գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի 

առջև համայն հայության իղձերի իրականացման և պատմական 

արդարության վերականգնման գործում» ձևակերպման մեջ: Այսինքն՝ 

այդ ձևակերպումն առաջին հերթին ենթադրում էր գերագույն 

քաղաքական ինստիտուտի՝ պետության կայացում: Թեպետ տեղ գտած 

«պատմական արդարության վերականգնում» խիստ ընդհանուր 

արտահայտության մեջ բնական է ենթադրել, որ արտացոլված են նաև 

Արևմտյան Հայաստանի կորստի, 1915թ.-ին Օսմանյան կայսրության 

իրականացրած հայերի ցեղասպանության միջազգայնորեն ճանաչման 

(ուստի՝ պահանջատիրության), 1920թ. Հայաստանի խորհրդայնացման և 

այլ ցավոտ հիմնախնդիրների լուծման ենթատեքստերը: Առավել ևս, երբ 
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այդ համատեքստում հիշատակվում է արդեն իսկ մոտ անցյալի՝ «1989 

թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի 

վերամիավորման մասին» Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և 

Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի համատեղ» որոշումը: Եվ 

ամենևին էլ պատահական չէ նշված ենթատեքստերի առկայությունը 

Հայաստանի երրորդ Հանրապետության առաջին քաղաքական 

տեքստում՝ անկախության հռչակագրում: 

2. Հայ հասարակության գործառնության վրա սեփական 

պրակտիկաների ազդեցությունը: 20-րդ դարի տարբեր պատմական 

ժամանակաշրջանների նկատմամբ գրաված դիրքը հանգեցրեց 

մշակութային մոդելի ընտրանքի իրավիճակին, քանի որ դրա  

արդյունքում հանրային քաղաքական գիտակցության մեջ այդ 

ժամանակաշրջանում իմաստ հաղորդվեց իր իսկ աշխատանքին՝ ասել է 

թե՝ գործունեությանը: Մշակութային մոդելի նոր կողմնորոշիչների 

համաձայն այդ ընտրանքը կոչված էր լինելու ինստիտուցիոնալացման 

ենթակա ապագայի մեջ մարդկանց աշխատանքից առանձնացված 

ավելցուկի ներդրումը: Եվ բնական է, որ իմաստավորված անցյալ(ներ)ը 

հետադարձ ազդեցության մեխանիզմով պետք է ազդեին ներկայի և 

ապագայի ինստիտուցիոնալացման գործընթացների վրա: Վերը 

շարադրվածի համար իբրև ապացույց կարելի է բերել թեկուզ այդ 

ժամանակաշրջանում հայ հասարակության քաղաքական 

գիտակցության մեջ ձևավորված այն մտայնությունը համաձայն որի՝ 70-

ամյա գործունեության ընթացքում ԽՍՀՄ-ը միայն միակողմանի կերպով 

օգուտ է քաղել Հայաստանից (բոլոր պաշարների առումով՝ գիտական, 

կրթական, բնական և այլն), մինչդեռ Հայաստանի պաշարները 

միանգամայն բավարար են սեփական բարեկեցությունը գերապահովելու 

համար: Ուստի բնական է, որ առաջին և երկրորդ 

հանրապետությունների օրոք սեփական պրակտիկաներին, 

գործունեություններին տրված իմաստների համադրելիությունից 
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գերապատվությունը պիտի տրվեր առաջին հանրապետությանը, իսկ 

քաղաքական տվյալ պահի՝  ներկայի վրա պետք է ազդեր առաջին 

հանրապետության օրոք ունեցած պրակտիկան ու դրա իմաստավորումը: 

Այն առավելագույնս համապատասխանության մեջ էր հայի 

աշխարհաճանաչողության, ազատատենչության, ինքնանույնացման 

պահանջմունքներին:  

Այս ամենի արդյունքում՝ հայ հասարակությունն իր կոլեկտիվ, 

ինստիտուցիոնալացված ազատություն-անկախությունը ամրագրեց 

հռչակագրի երկրորդ հոդվածում. «Հայաստանի Հանրապետությունը 

ինքնիշխան պետություն է` օժտված պետական իշխանության 

գերակայությամբ, անկախությամբ, լիիրավությամբ: Հայաստանի 

Հանրապետության ամբողջ տարածքում գործում են միայն Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները»:  

Կարճ ժամանակ անց՝ 1991թ. սեպտեմբերի 21-ին կազմակերպված 

համաժողովրդական հանրաքվեում, հայ ժողովուրդն իր ճնշող 

մեծամասնության ազատ կամաարտահայտմամբ հայտարարեց ԽՍՀՄ-

ից դուրս գալու և անկախ պետականություն ստեղծելու մասին (նախկին 

ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների շրջանակներում): 

Իսկ 1995թ. հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով 

ընդունված Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 1-ին 

հոդվածն ավելի խմբագրված և ամփոփ ներկայացրեց ազատության 

արժեքով, ազատատենչության ճանաչողության կերպով պայմանա-

վորված ինստիտուտի` պետության որպիսությունը. «Հայաստանի 

Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, 

իրավական պետություն է» (հոդվ.1): 

Անկախության հռչակագրում ապահովված էր դեռևս Հայաստանի 

առաջին և երրորդ հանրապետությունների պատմական գործունեության 

համակարգերի շարունակականությունը, փաստում է նաև առաջին 

հանրապետության պետականության ինստիտուցիոնալացմանը 
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նպաստած այնպիսի սոցիետալ հիմնախնդիր, ինչպիսին Հայ դատն է: Այդ 

կապակցությամբ հռչակագրում, ի թիվս ժամանակակից ժողովրդա-

վարական պետությունների կերտման համար անհրաժեշտ ինստի-

տուցիոնալ արժեքների, մասնավորապես ասված է. «Հայաստանի 

Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան 

Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության 

միջազգային ճանաչման գործին» (հոդված 11): 

Որքան էլ Հայաստանի անկախության հռչակագրի 12-րդ հոդվածը 

ամրագրեր, որ «Սույն հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրության մշակման, իսկ գործող 

սահմանադրության մեջ՝ փոփոխությունների և լրացումների 

կատարման, պետական մարմինների գործունեության, 

Հանրապետության նոր օրենսդրության մշակման համար» միտքը, 

այնուամենայնիվ 1995թ. հուլիսի 5-ին ընդունված Սահմանադրության 

մեջ` նույնիսկ պրեամբուլայում իսպառ բացակայում է Հայ դատի 

արդարացի լուծմանը հետամուտ լինելու վերաբերյալ դրույթը: Ավելին` 

ՀՀ Սահմանադրության 9-րդ հոդվածում ամրագրված է բոլոր 

պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ 

հարաբերությունների հիմքի վրա արտաքին քաղաքականություն 

իրականացնելու, միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան 

արտաքին քաղաքականության մեջ կառավարում իրականացնելու 

նորմը: Ինստիտուցիոնալ համակարգի կերտման համար անհրաժեշտ 

հիմնական քաղաքական տեքստի՝  Սահմանադրության և Անկախության 

հռչակագրի այդպիսի տարբերությունը բացատրվում է այն 

հանգամանքով, որ 1991-1995թթ. ընկած ժամանակահատվածում, 

հանձինս նոր սոցիալական դասի կամքի արտահայտիչ քաղաքական 

ուժերի, դեռևս ընթանում էր հայ հանրույթի պատմական 

գործունեությանը, սոցիալական պրակտիկաներին տրվող 

իմաստավորումը, և օրակարգում դեռևս մնում էր հայ հանրույթի 
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պատմականության նկատմամբ դիրքավորվածության (դիստանցիայի) 

«սահմանման» խնդիրը: Եվ դա այն պարագայում, երբ ինքնիշխանության 

հռչակումից հետո անցած այդ ժամանակաշրջանում տրամաբանական 

կլիներ միայն նույն շրջանի սոցիալական պրակտիկայի իմաստավորման 

հետ կապված քաղաքական բանավեճը: Քաղաքական դերակատարները 

դեռևս փոխհամաձայնության չէին եկել և այսօր էլ չեն եկել 20-րդ դարի 

պատմականության հարցում: Իսկ դա կարևոր է, քանի որ դրանով է 

թելադրված պետության ու նրա իրականացրած գործառույթների 

որպիսությունը, ամրագրվող ինստիտուցիոնալ կարգը և դրա 

շրջանակներում իրականացվող հանրային և պետական կառավարումը:  

Մինչ 1995թ, իշխող քաղաքական ուժը՝ ՀՀՇ-ն (արդեն իսկ 

ինստիտուցիոնալացված շարժումը) կողմ էր պատմականության դերի 

հնարավորինս նվազեցմանը, և հեռավոր շրջանի պատմականության, 

նրա դաշտի կողմից չազդված, նոր՝ ժողովրդավարական 

ինստիտուցիոնալ համակարգի հաստատմանը: 

Ապացույցը նոր ինստիտուցիոնալ կարգի շինարարության 

ապահովմանը կոչված ՀՀ Սահմանադրության պրեամբուլան է. 

  

Հայ ժողովուրդը, հիմք ընդունելով Հայաստանի անկախության 

մասին հռչակագրում հաստատագրված հայոց պետականության 

հիմնարար սկզբունքները և համազգային նպատակները, 

իրականացրած ինքնիշխան պետության վերականգնման իր 

ազատասեր նախնիների սուրբ պատգամը նվիրված հայրենքի 

հզորացմանը և բարգավաճմանը, ապահովելու համար սերունդների 

ազատությունը, ընդհանուր բարեկեցությունը, քաղաքացիական 

համերաշխությունը, հավաստելով հավատարմությունը 

համամարդկային արժեքներին, ընդունում է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությունը: 

 

ՀՀ Սահմանադրություն 
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Երկու հիմնարար քաղաքական տեքստերի պրեամբուլաների 

տարբերությունն ակնհայտ է, և կարելի է ասել, որ պատմականության 

որոշ հարցադրումների առումով արդեն իսկ 1995-ին բավականին էական 

շտկումներ էին կատարված, ի տարբերություն 1990-ականների սկզբի, 

որը պետք է ազդեր ինստիտուցիոնալ շինարարության վրա:     

Մինչդեռ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Ռամկավար 

ազատական կուսակցությունը (որոնք որպես սոցիալական դասերի 

քաղաքական ներկայացուցիչներ գործառնել են առաջին 

հանրապետության օրոք), ԱԻՄ-ը, ՀՀՇ-ից տարանջատված ԱԺՄ-ն և այլ 

քաղաքական ուժեր (որոնց ծրագրերում տեղ էին գտել Հայոց 

համազգային շարժման օրակարգում արծարծված և առաջին 

հանրապետությանը վերագրվող սոցիետալ հիմնախնդիրները) 

արտահայտվում էին հակառակ տեսակետի օգտին և պնդում նոր 

ինստիտուցիոնալ համակարգի վրա առաջին հանրապետության 

պատմականության ու նրա դաշտի ազդեցության անհրաժեշտությունը 

(Հայ Դատի միջազգային ճանաչման հետապնդումը պետության կողմից, 

արտաքին քաղաքականության օրակարգում, Թուրքիայի նկատմամբ 

պահանջատիրության ներառում, առաջին հանրապետության պետական 

կառավարման խորհրդարանական ձևի որդեգրում և այլն):  

Սույն հանգամանքի մանրակրկիտ քննարկումը կարևոր է այն 

պատճառով, որ վերջինիս նկատմամբ քաղաքական ուժերի 

դիրքորոշումները բավականին կարևորվեցին և ապահովեցին 

քաղաքական գործընթացներում էլիտար խմբերի յուրօրինակ փոխազ-

դեցությունը, ապահովեցին քաղաքական համակարգի շարժընթացի 

առանձնահատկությունները: Այսպես, 1991թ.-ին ձևավորված Գերագույն 

խորհրդում «բացահայտված» դաշնակցականներով բարձրաձայնեց 

առաջին հանրապետության պատմականության ու նրա դաշտի 

լինելիության հնարավորությունը երրորդ հանրապետության օրոք, 
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հետևաբար և՝ այդ հանրապետության կառավարման համակարգի 

ինստիտուցիոնալ համակարգը թելադրելու ու սոցիալական կազմա-

կերպումը ուղղորդելու իրատեսական հնարավորությունը: Երրորդ 

հանրապետության ինստիտուցիոնալ համակարգի շինարարության 

առաջին իսկ պահից այդ քաղաքական դերակատարն իրեն հռչակեց 

իշխանությունը վերցրած քաղաքական ուժին ընդդիմադիր, և այս երկու 

ուժերի փոխազդեցությունը հետագայում էլ բավականին կոշտ բնույթ 

կրեց: Նմանօրինակ դիրքորոշում էր որդեգրել նաև Հայաստանի 

կոմունիստական կուսակցությունը, բնականաբար՝ հօգուտ երկրորդ 

հանրապետության պատմականության ու նրա դաշտի: Այսպիսով, ի 

թիվս այլ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ հանգամանքների, հիմնական 

քաղաքական դերակատարների հակադրման պատճառներից 

ամենաէականը ինստիտուցիոնալ համակագի, սոցիալական 

կազմակերպման վրա պատմականության, նրա դաշտի ունեցած 

ազդեցության չափաբաժնի սահմանման գործում առկա 

տարաձայնությունն էր: 

Փաստորեն, նորանկախ հանրապետությունում իրականացվող 

բարեփոխումների նկատմամբ տարբեր նորարարական ընտրախավերի 

վերաբերմունքը ձևավորվեց ոչ այնքան իրականացվող բարեփոխումների 

տեմպի, ձևերի, որքան՝ պատմականության ու նրա դաշտի նկատմամբ 

ունեցած վերաբերմունքի հիմքի վրա3: Եվ այդ էական հանգամանքի 

արդյունքում էլ սպասվածից ավելին էր որդեգրված ազատական-

ժողովրդավարական արժեքային համակարգի նկատմամբ արմատական 

տրամադրված, այլ արժեքային համակարգեր «դավանող» քաղաքական 

                                                 
3 Առաջին դեպքում հիշատակված չափորոշիչի հիման վրա տարանջատվում են 
ավանդապահները (պահպանողական վերաբերմունքով), ազատականները (չեզոք 
վերաբերմունքով) և արմատականները (արմատական բարեփոխումների կողմնա-

կիցներ), որոնց քաղաքական վարքաբանությունը հենվում է նույն արժեքային 
համակարգի վրա: Իսկ երկրորդ դեպքում‘ զուտ գաղափարախոսական հիմքի վրա 
ձևավորված վերաբերմունքի արդյունքում մեծանում է արժեքային, հետևաբար‘  
վարքաբանական բացվածքը տարաբնույթ արժեքային համակարգերի պատճառով: 
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դերակատարների թիվը: Սույն հանգամանքն էլ մեծացնում է  

ամրագրված ինստիտուցիոնալ կարգից դուրս, և հետևաբար՝ ոչ 

ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներով ընթացող փոխազդեցությունների 

չափաբաժինը ողջ քաղաքական գործընթացում: Իսկ իշխող քաղաքական 

ուժի ու նրա առաջնորդի կողմից այդ հանգամանքի նկատմամբ 

որդեգրած դիրքորոշումը, այդ գործընթացներին մասնակցության, 

միջամտության բնույթն էլ դեռևս զգալի կերպով շարունակում է ազդել   

նրա կողմից իրականացվող քաղաքական կառավարման, պետություն-

հասարակություն փոխազդեցության վրա: 

Այսպիսով, ի տարբերություն Հայաստանի նախորդած երկու 

հանրապետությունների, երրորդ հանրապետության ինստիտուցիոնալ 

համակարգի կենտրոնական ինստիտուտի` պետության ձևավորման 

օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իրողություններն այլ են և տարբեր երրորդ 

հանրապետության ինստիտուցիոնալ համակարգը թելադրած 

պատմականության (ճանաչողության կերպ, կուտակում, մշակութային 

մոդել) ու նրա դաշտի տեղակայումները (պատմական գործունեության, 

դասային հարաբերությունների և սոցիալական շարժումների 

համակարգերը): ՀՀ Սահմանադրությունն ամրագրեց ազատական-

ժողովրդավարական, պատմության ցավոտ հիմնախնդիրների կողմից 

հնարավորինս քիչ ազդված ինստիտուցիոնալ համակարգի կառուցման 

պարագան: Նախորդ հանրապետությունների օրոք հայ հանրույթի 

սոցիալական գործունեության որոշ սոցիետալ հիմնախնդիրներ, սակայն, 

տեղակայումներ որդեգրվեցին բազում քաղաքական դերակատարների, 

էլիտար խմբերի կողմից: Սրա արդյունքում էլ քաղաքական բանավեճը և 

փոխազդեցությունը ընթացավ ոչ միայն իրականացվող բարեփո-

խումների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի, այլև պատմականության 

սահմանման, իմաստավորման շուրջ: Քաղաքական բանավեճի նման 

«ընդարձակված օրակարգը» լավագույն պայմաններն ստեղծեց այս կամ 

այն հիմնախնդրի շուրջ ունեցած տարաձայնության արդյունքում նոր 
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ուժերի ի հայտ գալու համար: Քաղաքական դաշտի ֆրագմենտացիան 

անցման շրջանի առանձնահատկությունն է, և ձևավորված քաղաքական 

ուժն իր ծրագրում ներառել և ներառում է հայկական պետակա-

նությունների երեք շրջանների՝ պատմականության դաշտերին այս կամ 

այն չափով ենթակա ու նրա կողմից ազդվող սոցիետալ հիմնախնդիրների 

լուծումը: Այդ տեղակայումներով ձևավորված քաղաքական դաշտը խիստ 

խճանկարային է, իսկ նախկին նոմենկլատուրա – նոր ընտրանի 

մեկնարկած փոխազդեցության համակարգի երկու բևեռներն էլ ենթակա 

են շարունակական տրոհման, բաժանման ու ցրման:  
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ՄԱՍ VIII 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 

Անցումային հասարակություններում համընդհանուր ուշադրության 

կենտրոնում է պետական կառավարումը, քանի որ քաղաքական 

համակարգի արդիականացումը իր հետ բերում է քաղաքական 

զարգացման սկզբունքներին համապատասխան կառավարող ընտրանի 

ունենալու անհրաժեշտություն£ 

Ո՞վ է կառավարում, ովքե՞ր են քաղաքական կառավարման 

սկզբունքները մշակում, ինչպե՞ս են նրանք հավաքագրվում, 

գործառնվում և ու՞ր են նրանք հասարակությանը ուղղորդում£ 

Պետական կառավարման համար կենսական նշանակություն ունեցող 

այս հարցերին ենք անդրադառնում աշխատանքի այս մաում£ Ընտրանու 

տեսության ժամանակակից դպրոցների կողմից կատարված 

ընդհանրացումների օգնությամբ փորձել ենք մեկնաբանել պետական 

կառավարման համակարգում հայ կառավարող ընտրանու որպիսության 

հիմնահարցերը£ 

Քաղաքական զարգացման արդյունք բաց հասարակություններում 

պետական կառավարման արդիականացումը իրականացնում է 

արհեստավարժ կառավարող ընտրանին£ Որպես նոր արժեքային 

համակարգի արարող՝ նա արդիականացվող պետություններում իր 

էությամբ մերիտոկրատական է (լատ. mari (tus) - արժանավոր և հուն. 

kratos - իշխանություն՝ ծառայության, արժանիքների համար ստացած 

կառավարելու իրավունք)£ 

Կառավարող ընտրանու մերիտոկրատական հատկանիշները 

մշակել է Վ.Պարետոն, որը հենվել է հավաքագրված ընտրանու 

գործունեության ժամանակ նրա ստացած վարկանիշի արժեքային 

ցուցանիշների վրա£ Համաձայն Գ.Մոսկայի՝ մերիտոկրատական 
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ընտրանու ներկայացուցիչները քաղաքական առումով ակտիվ մարդիկ 

են, որոնց քաղաքական գործընթացում իրենց կողմնորոշվածությունը 

պետական իշխանության նկատմամբ դարձնում են կազմակերպված և 

նպատակասլաց£ Խոսե Օրտեգա¬Ի¬Գասեդի համոզմամբ՝ 

մերիտոկրատական ընտրանի են հավաքագրվում «ես» ունեցող, 

առանձնահատուկ ընդունակությամբ անձնվեր, ճկուն, ազգային 

մտածողությամբ օժտված մարդիկ, որոնք կարող են կառավարել (նաև 

դիմակայել) զանգվածներին՝ հեղափոխականացնելով նրանց 

վարքաբանությունը1£ Մերիտոկրատական ընտրանին, 

հանրագումարելով հասարակության գոյաբանական արժեքների 

գերագույն իմաստը, պարտավոր է հենվել մարդասիրության և 

բարոյականության սկզբունքների վրա£ Այս իմաստով մերիտոկրա-

տական ընտրանին «հրաման-կատարում» մեխանիզմում հանդես է 

գալիս և° որպես հրամայող, և° որպես կատարող՝ պայմանավորված 

նրանով, թե ինչ արժանիքների համար է հայտնվել կառավարման 

համակարգում£ Ընդհանրացնելով անցման շրջանի հասարակու-

թյունների պետական կառավարման փորձը՝ ակնհայտ է, որ սոսկ 

հրաման-կատարում մեխանիզմներում նստած, թեկուզ ամենաին-

տելիգենտ խմբին չի կարելի մերիտոկրատական ընտրանի անվանել£ 

Մերիտոկրատական է կառավարող այն խումբը, որը հասարակական 

շահերի ներդաշնակմամբ և արժեքային համակարգի քաղաքական 

էության պաշտպանությամբ, արարիչ (բիոֆիլ) կառավարում է 

իրականացնում£ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում առկա 

կառավարող ընտրանուց պահանջվում է պետական կառավարման 

որոշակի արժեքային կողմնորոշումներ և բարոյական սկզբունքներ£ 

Ստանալով կառավարելու իրավունք՝ նա չպետք է 

բացարձականացնի այն, այլ անհրաժեշտ է քաղաքակրթել և° պետական, 

և° քաղաքական իշխանականության դաշտը£ Հետևաբար, 

մերիտոկրատական ընտրանուն անդամագրվելը չպետք է տարերային և 
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մարգինալ բնույթ կրի£ Պետական կառավարման համակարգ 

հավաքագրվելով բաց ճանապարհով՝ առավել արհեստավարժ և 

տաղանդավոր անհատները մշակում են այն ժողովրդավարացնելու 

իրատես մեխանիզմներ£ 

Պետական կառավարման ժողովրդավարացման գլխավոր 

երաշխիքը կառավարող ընտրանու հեղինակությունը, արհեստավար-

ժությունն ու համոզմունքներն են, որոնք կարող են արժեքային 

ընդհանուր հենք ստեղծել հասարակության մեջ£ Արժեքային կողմնո-

րոշիչների ընդհանրությունը հնարավորություն է տալիս քաղաքական 

ժողովրդավարության սկզբունքներն իրականացնել առանց հասարակու-

թյան բևեռացման և բախումնային ցնցումների£ Քաղաքական 

ժողովրդավարության հաստատման համար վճռական նշանակություն 

ունի նաև կառավարման գործընթաց ընդգրկվելու մեկնարկային 

պայմանների հավասարությունը£ Հավասար մեկնարկային պայման-

ներում հաղթանակած կառավարող ընտրանու գործունեությունը 

տարբեր ընդունակություններով օժտված կառավարիչներին այսպես թե 

այնպես կտարբերակի£ 

Հանրագումարելով անցումային հասարակությունների քաղաքա-

կրթական փորձը՝ անհրաժեշտ է կարևորել, որ մերիտոկրատական 

ընտրանու տարբեր խմբերն իրենց գործունեությունը պետք է 

համակարգեն համազգային, համապետական շահերից ելնելով£ 

Վերջիններս պետք է դառնան քաղաքական որոշումների հիմք, իսկ 

մերիտոկրատիան նման երկրներում, ի տարբերություն ամերիկյան 

«իշխանության եռանկյունու» (կառավարություն, բանակ, տնտեսական 

կորպորացիաներ Ռ.Միլս «Կառավարող էլիտա»), ըստ Ռ.Շվարցենբերգի, 

պետք է ընդգրկվեն ադմինիստրատիվ և գործարար բոլոր շրջանները, 

իսկ մեր կարծիքով նաև՝ ճնշման խմբերը£ Նման պարագաներում 

ստեղծվում են արդյունավետ կառավարման ռեալ նախադրյալներ, ինչը և 
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հնարավորություն է տալիս կառավարող ընտրանի հավաքագրել՝ 

համաձայն ծառայությունների և արժանիքների £  

Սա հնարավորություն կտա, որ մերիտոկրատական կառավարող 

ընտրանին պոլիարխիայի կրող լինի£ 

Համաձայն Օքսֆորդյան բառարանի՝ պոլիարխիան (polyarchy) 

պետական կառավարման հատուկ ձև է, որը մեծամասնության 

վերահսկողությամբ իրականացնում է ընտիր փոքրամասնությունը£ 

Պոլիարխան բազմաթիվ մարդկանց կառավարում է (5, 420)£ Վերջինս, 

օգտվելով պետական իշխանությունը վերահսկելու իր իրավունքից, 

հակակշիռներ է մշակում, որպեսզի հասարակությանը ապահովագրի 

կառավարիչների սանձարձակությունից£ Ամերիկացի քաղաքագետ, 

ազատական Ռ.Դալի պոլիարխիայի սկզբունքներով 1950-1960թթ. 

սկսեցին արդիականանալ աֆրո¬ասիական և լատինա-ամերիկյան 

նորանկախացած պետությունները£ Ռ.Դալի կարծիքով պոլիարխիան 

պետական իշխանությունը արդիականացման տանող միակ ճիշտ 

կառավարման սկզբունքն է, իսկ թե ինչպե՞ս քաղաքական գործընթացներ 

ղեկավարողները կկիրառեն այն, միաժամանակ ապահովելով 

Ինքնության և Տեսակի մրցակցությունը, իրենց խնդիրն է£ Հայաստանի 

Հանրապետությունում կառավարող ընտրանու պոլիարխիկ գործունեու-

թյան արդյունավետության համար անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ 

չափանիշները. 

1. ժողովրդավարական ճանապարհով քաղաքականապես մրցունակ 

կառավարող ընտրանու հավաքագրում 

2. կառավարող ընտրանու հետ բնակչության լայն զանգվածների 

քաղաքական համագործակցություն՝ պետական կառավարման 

կուտակված փորձի ոչ թե հոռի մերժման, այլ հարահոս 

արդիականացման գրավականով£ 

Համաձայն պոլիարխիայի, կենսունակ և արարիչ են այն պետական 

համակարգերի կառավարող ընտրախավերը, որոնք առանց որևէ 



197 

խտրականության հնարավորություն են ընձեռում քաղաքացիներին 

պաշտպանել իրենց շահերը և մասնակցել պետական կառավարման 

արդիականացմանը£ Պոլիարխիան քաղաքական վարչակարգ է, որի 

համար բնորոշ են ազգաբնակչության քաղաքական ակտիվության բարձր 

մակարդակ, տարաբնույթ խմբերի և կառավարող ընտրանու բաց 

քաղաքական մրցունակություն՝ ընտրությունների ժամանակ 

ընտրողների ճիշտ ընտրություն կատարելուն աջակցելու համար£ 

Այսպիսով,  պոլիարխիան ժողովրդի կառավարում չէ՝ ժողովրդի միջոցով 

և ժողովրդի համար, այն քաղաքական համակարգ է, որտեղ 

կառավարում իրականացնող ընտրյալ փոքրամասնությունը 

վերահսկվում է մեծամասնության կողմից£ Միայն այս ճանապարհով են 

քաղաքացիները հնարավորություն ստանում երաշխիքներ մշակել 

կառավարող ընտրանու անպատասխանատվությունից և 

կամայականությունից£ 

Իր հերթին, մասնագիտական բարձր մակարդակ ունեցող 

կառավարող ընտրանին, խուսափելով խմբիշխան շահերի հետ 

նույնանալուց, կարողանում է հմտորեն ներդաշնակել հասարակության 

մեջ առկա տարաբնույթ արժեքաշահային համակարգը£ Համաձայնելով 

Ռ.Դալի հետ՝ նշենք, որ անցման շրջանում, բացի արհեստավար-

ժությունից, նոր կառավարող ընտրանին պետք է Ինքնություն ունենա£ 

Քաղաքական արդիականությամբ թելադրված օբյեկտիվ վերափո-

խումներ իրականացնելիս նա պետք է կարևորի իր կառավարած 

համակարգի էության որպիսությունը և ըստ հնարավորին, խուսափի 

իրականության մարգինալ արժևորումից£ 

Կառավարման պոլիարխիկ համակարգի հաստատումը ենթադրում 

է մրցունակ և արհեստավարժ ընտրանի, քանզի «անցումային 

հասարակություններում բյուրոկրատիայի քաղաքական իշխանությունը 

անհամեմատ նշանակալից է» (6, 88-89)£ Մինչդեռ ճնշման խմբերը, 

չունենալով գործունեության նպաստավոր պայմաններ, անհրաժեշտ 



198 

քաղաքական գիտակցություն, մշակույթ, անցման շրջանում թույլ են և 

փոխհամաձայնեցված չեն գործում£ Ի հակադրություն դրա, ուժեղանում 

են մաֆիոզ կառուցվածքները, որոնք հաճախ կամ կլանում են, կամ էլ 

ձևախեղում են ճնշման խմբերին£ Մասնագիտական բարձր մակարդակ և 

ինքնություն ունեցող բյուրկրատիայի օգնությամբ քաղաքական 

ընտրախավերը (նաև լիդերները) կարողանում են չեզոքացնել 

ճգնաժամերը, որովհետև, անկախ քաղաքական դաշտի իրավիճակից, 

նրանք ընդունակ են արագ մեկուսացնել բևեռացումը իշխանական 

հարաբերություններում£ 

Ապաքաղաքականացված, արհեստավարժ և արարիչ բյուրո-

կրատիա ունենալու համար պոլիարխիան ենթադրում է՝ 

ա)   կառավարող ապարատի վրա քաղաքական արդյունավետ 

հսկողություն, 

բ) կառավարող ապարատի իրավունքների և պարտականություն-

ների աշխատանքային ընթացակարգերի գիտագործնական մշակում, 

գ) համայնքների, տարածաշրջանների, կոլեկտիվների ինքնակառա-

վարման ինստիտուտների գործունեության իրավունքների 

ընդարձակում£ 

Պոլիարխիայի հաստատման համար կարևոր է հաշվի առնել 

հասարակության քաղաքական գիտակցության վրա ազդող հետևյալ 

սկզբունքները. 

 քաղաքական վերափոխումների պատմական հետևողականության 

տրամաբանության պահպանում, երբ հեշտ է լինում տվյալ 

հասարակության արժեքային համակարգի քաղաքական էությունը 

հաշվառել և պաշտպանել, 

 սոցիալ-տնտեսական զարգացման որոշակի մակարդակ՝ հստակ 

գիտես՝ ի՞նչ վերափոխել, 
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 փոխպայմանավորվածություն, համաձայնություն-տարաձայնություն 

հասկացությունների միջև առկա կապի վերլուծություն՝ գիտես՝ 

ինչպես բախում և փոխհամաձայնություն մոդելավորել, 

 գլոբալ քաղաքակրթության ազդեցության ուսումնասիրումը ազգային 

մշակույթի վրա՝ գիտես՝ ի՞նչ կարելի է մատուցել,  ո՞ւմ և ինչպե՞ս, 

 զարգացած երկրների հետ շփման եզրերի արժեքավորում՝ գիտես՝ 

ի՞նչ տալ և ի՞նչ վերցնել, ի՞նչ պաշարներ օգտագործել կառավարման 

համար, 

 կառավարող ընտրանու (նաև լիդերների) աշխարհըմբռնման և 

աշխարհաճանաչողության ուսումնասիրում՝ գիտես՝  ո՞ւմ պատժել և 

ո՞ւմ խրախուսել և որ ամենակարևորն է՝ ինչպե՞ս£ 

Այս սկզբունքների օգտագործումը հնարավորություն կտա ՀՀ-ում 

վերլուծել պետական կառավարման արդիականացման իրական 

պրակտիկան, և բացահայտել քաղաքական անկայունության 

պատճառները£ 

 

1.  ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  
 

Պետական կառավարման համակարգում կառավարող ընտրանու 

որպիսության քննարկումը թերի կլինի, եթե չդիտարկենք նրա 

հավաքագրման ուղիները£ Հավաքագրման գործընթացի վրա ազդում են՝ 

սոցիալական շարժունակության որպիսությունը, արժեքային 

կողմնորոշիչների էությունը, հասարակության քաղաքական 

գիտակցությունը, ընտրանուն ներկայացվող պահանջները և այլն£ Նշված 

գործոններն ունեն տարաբնույթ դրսևորում՝ պայմանավորված 

պետական իշխանության տարածաչափական առանձնահատկու-

թյուններով և քաղաքական վարչակարգի էությամբ£ 
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Քաղաքագիտական գրականության մեջ քննարկվում է ընտրանու 

հավաքագրման երկու ձև՝ գիլդային (փակ) և անտրեպրենյորային (բաց 

կամ ձեռնարկչական)£ 

Ընտրանին գիլդային է՝ փակ, երբ հավաքագրումը տեղի է ունենում 

ինքնավերարտադրվող շրջանակում, այսինքն՝ 

 նրա ձևավորման սոցիալական բազան խիստ սահմանափակ է, 

 որպես կանոն՝ ընտրասերում (սելեկցիա) է կատարվում գերիշխող 

կամ էլ նրանց մոտ կանգնած սոցիալական խավերից, 

 ընտրասերում կատարող անձանց թիվը խիստ սահմանափակ է, 

 կառավարմանը բնորոշ է միարժեքության սկզբունքը, ինչպես՝ 

«Մահ կամ ազատություն», «պայքար, պայքար մինչև վերջ»£ 

Ընտրանու հավաքագրման նման միտումներ բնորոշ են 

մենիշխանական և ամբողջատիրական վարչակարգերին£ Քաղաքական 

կառավարման փորձը վկայում է, որ փակ հավաքագրված ընտրանին 

անպայման ձգտում է ժառանգականություն ապահովել£ ընտրանու 

տեսության հիմնախնդիրներից հատկապես Գ.Մոսկան թերահավատ 

վերաբերմունք ունի ժառանգականորեն փոխանցված իշխանության 

արդյունավետության նկատմամբ. «…եթե հասարակության գերիշխելու 

անհրաժեշտ որակները իսկապես փոխանցվում են կենսաբանորեն, ապա 

դժվար է հասկանալ այն պատճառները, թե ինչու՞ արդեն կառավարող 

դասը անկում է ապրում և կորցնում իշխանություն»£ Խոսե 

Օրդեգա¬Ի¬Գասեդը նշում է, որ արիստոկրատական ընտանու 

ժառանգական իշխանությունը անխուսափելի հանգեցնում է անկման 

«անհատական զարգացման մշակումների բացակայությունը թուլացնում 

է անհատին, որի արդյունքում նա դառնում է իր նմանը չունեցող հին 

սերունդների առանձնահատուկ ապուշության մարմնացում»£ 

Ընտրանին բաց է՝ անտրեպրենյորային (ձեռնարկչական), եթե 

ժողովրդավարական ձևով իրականացվող համընդհանուր ընտրության 

միջոցով հավաքագրվում է£ նրան բնորոշ է ընտրազանգվածի 
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լայնածավալ մասնակցությունը ընտրանու հավաքագրման 

գործընթացին. 

 ընտրության ժամանակ հրապարակայնության և ազատ 

մրցակցության ապահովում, 

 հասարակության ցանկացած սոցիալական խմբի անդամ ունի 

ընտրանի հավաքագրվելու հնարավորություն, 

 ղեկավար պաշտոնների հավակնողներից պահանջվում է ոչ միայն 

բարձր որակի արհեստավարժություն, այլև բարոյական 

հատկանիշներ և մարդասիրություն£ 

Քաղաքական կառավարման փորձը վկայում է, որ արդյունավետ է 

բաց հավաքագրված ընտրանու կառավարումը£ Այդպիսի ընդհանրացում 

են կատարել էլիտարիզմով զբաղվող տեսաբանները£ Այսպես՝ 

Կ.Մանհեյմը գրել է. «Անհրաժեշտ է, որ մարդկանց հոսքը էլիտար խմբեր 

ապահովի նրանց սելեկցիան ողջ հասարակությունից, որովհետև 

ժամանակակից զանգվածային հասարակության համար սպառնալիք է 

անձնական հատկանիշների վրա հիմնված ընտրանու հավաքագրման 

սկզբունքի անտեսումը» (6, 8)£ 

Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման բաց տիպը բնորոշ է 

Արևմուտքի երկրներին, որտեղ ընդունված է տարբերակել ընտրանու 

սոցիալական որպիսության հետևյալ չափանիշները՝ մասնագիտական 

կրթություն, ինչպես նաև՝ հեղինակություն, ազդեցության ոլորտներ, 

արհեստավարժություն, եկամուտներ£ 

Եթե ի մի բերենք արևմտյան ընտրանու հավաքագրման վերաբերյալ 

գրականության մեջ առկա նյութերը, ապա կտեսնենք, որ գիտությունը և 

արհեստավարժությունը արևմտյան քաղաքական-կառավարչական 

ընտրանու հիմնական բնութագրիչներն են£ 

Այդ պատճառով էլ բաց հավաքագրված արևմտյան էլիտայի 

կրթական մակարդակը բարձր է և ունի աճի միտում£ Այսպես, 90-ական 

թթ. վերջերին մեծ Բրիտանիայի բյուրոկրատիայի 70% և քաղաքականի 



202 

50%, ԳՖՀ-ում համապատասխանաբար՝ 60% և 43%, ԱՄՆ-ում՝ 18-50%, ոչ 

միայն համալսարանականներ էին, այլև ավարտել էին ադմինիստրատիվ 

դպրոցներ£ Ընդգրկուն է հավաքագրված էլիտայի մասնագիտական 

ուղղվածությունը, բայց այնուհանդերձ պետք է խոստովանել, որ այն ունի 

հումանիտար ուղղվածություն£ Օրինակ, դեպուտատների՝ 40% 

իրավաբաններ, 38% քաղաքագետներ են ԱՄՆ-ում, ԳՖՀ-ի 33-38%, Իսկ 

Մեծ Բրիտանիայի 21-28% (8, 35-36)£ 

Արևմտյան պետությունների կառավարման քաղաքական փորձից 

կարելի է եզրակացնել, որ քաղաքական ընտրանու թվաքանակը 

հասարակության մեջ մեծ չէ՝ մի քանի հազար մարդ 5-7% ընտրանի 

ունեցող հանրույթը համարվում է էլիտար£ Նրանց Արևմուտքում 

անվանում են «policy maker» քաղաքական որոշումներ ընդունողներ£ 

Անցումային հասարակությունների կառավարող ընտրանու 

հավաքագրման գործընթացը ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է 

առանձնացնել հետևյալ սկզբունքները. 

1. Ընտրանու կողմից սոցիալական կողմնորոշիչների 

ներդաշնակման սկզբունք: Այսինքն, քաղաքակրթության արշալույսից 

մինչ այսօր մարդկությանը հուզող հարցը՝ թե ո՞ւմ է պատկանում 

առաջատար դերը սոցիալական զարգացման գործընթացում՝ առանձին 

մարդկանց (լիդեր), առանձին խմբերին (ընտրանի), թե զանգվածներին. 

արդիական է  նաև փակ հասարակությունից դեպի բաց հասարակության 

կայացման գործընթաց ապրող նորանկախ պետություններում£ 

Սոցիալական կողմնորոշիչների ներդաշնակման սկզբունքը պահանջում 

է հաշվառել հասարակությունում առկա մարդաբանական, 

մասնագիտական, սոցիալական տարբերությունները£ 

2. Ընտրանու հավաքագրման քաղաքակրթական 

առանձնահատկությունների հաշվառման սկզբունք£ 

Վերջինիս էությունը պայմանավորված է հասարակության 

սոցիալական հիշողությունից, քաղաքական գիտակցությունից, 
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մշակույթից, կառավարող և ընդդիմադիր էլիտա խմբերի 

հարաբերությունը կարգավորող արժեքային մեխանիզմից£ 

Քաղաքակրթվածության որոշակի մակարդակը հնարավորություն է 

տալիս կառավարչական հակումներ ունեցող անձանց կամ սոցիալական 

խմբերին արդիականացման տարբեր էտապների պահանջներին 

համապատասխան, էվոլյուցիայի ենթրկել իրենց քաղաքական վարքը£ 

Այս ամենը առաջին հերթին ենթադրում է քաղաքական կառավարման 

հետևյալ մեթոդների իմացությունը. «Մաքիավելիստական մոդել» 

կազմակերպված փոքրամասնության խմբիշխան կառավարում 

(Գ.Մոսկա), «շուկայական մոդել»՝ ինստիտուցիոնալիզացված 

ազատական¬ժողովրդավարական կառավարում (Ջ.Կենսլինգ 

«քաղաքական դաշտը դառնում է իշխանության և արժեքների շուկա», 

«խաղային մոդել»՝ քաղաքական աշխարհը թատրոն է և խաղադաշտ 

(Է.Բերն)£ 

Անցումային հասարակություններում քաղաքական ընտրանու 

հավաքագրման էության բացահայտման երրորդ սկզբունքը նրա 

դավանած գաղափարների և արժեքների գիտական ռացիոնալությունն է£ 

Առաջին հերթին այն ենթադրում է տարբեր ընտրախավերի խմբերի 

կողմից մշակված գաղափարների իրավահավասար ներդրման 

հնարավորություն հատկացնող կառավարման համակարգ£ Այստեղից էլ 

քաղաքական այլակարծություն£ Բնական է, որ այդ տարաբնույթ 

գաղափարներ կրողների միջև երկխոսությունը տեղի ունենալիս պետք է 

ավարտվի ոչ թե մեկի «հաղթանակով» և մյուսի «պարտությամբ», այլ 

պետք է կարևորվի պետականության գաղափարը՝ համակեցության 

նորմերի, սոցիալական արդարության, համընդհանուր շահերի իրատես 

հաշվառմամբ£ 

 

2.  ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ  
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Թե ինչ ճանապարհով ՀՀ-ում ընտրանին կիրականացնի 

կառավարումը, էական դեր ունի այն հանգամանքը, թե նա ինչպես է 

իրականացնում իր գործառույթները£ Կառավարող ընտրանու 

գործառույթներն են. 

Ռազմավարական գործառույթ 

Ընտրանին պետք է մշակի հասարակության առաջընթացին 

նպաստող ռազմավարական ծրագրեր, որոնց օգնությամբ արդիակա-

նացնելով քաղաքական զարգացման գործընթացը հնարավորինս 

իրատեսորեն ժողովրդավարական արժեքներ ներդնել պետական 

կառավարման համակարգ՝ առանց հասարակության զարգացման 

բնականոնությունը խաթարելու£ Ռազմավարական գործառույթն 

իրականացնում են քաղաքական ընտրանու կառավարող բարձրագույն 

խմբերը՝ պառլամենտ, պրեզիդենտ, կառավարություն և նրա խորհրդա-

կանները, գիտավերլուծական կենտրոններ, անհատ մտավորականներ£ 

Ռազմավարական գործառույթ կարող է իրականացնել արհեստավարժ, 

բանիմաց, ինքնություն, էություն ունեցող ընտրանին£ 

Իր ռազմավարական ծրագրերը իրագործելու համար կառավարող 

ընտրանուց պահանջվում է ոչ միայն հաշվի նստել հասարակական 

կարծիքի հետ, այլև համակարգելով այն՝ հետևողականորեն կրթել 

հասարակական գիտակցությունը£ Այն ենթադրում է նաև սոցիալական 

տարբեր խմբերի շահերի արագ և ճկուն հաշվառում՝ քաղաքական 

ծրագրերի իրականացման գործընթացում նրանց ներուժի լայնածավալ 

օգտագործմամբ£ Վերջինս պետք է ուղեկցվի սոցիալական արդարության 

սկզբունքների, խաղաղության, համընդհանուր զբաղվածության, 

պաշտպանվածության սկզբունքների հաստատմամբ£ 

Հաղորդակցման գործառույթ  
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Առանց հաղորդակցության դժվար է իրագործել որևէ ռազմա-

վարական ծրագիր£ Այս նկատառումով ինդուստրիալ, 

պոստինդուստրիալ հասարակություններում այդ գործառույթի 

օգնությամբ ընտրանին նախ՝ հեշտությամբ շահարկում է 

հասարակական կարծիքը, ապա՝ կարողանում է մոդելավորել 

քաղաքական կամ իշխանական դաշտի տարածաչափությունը£ Այս 

գործընթացի ժամանակ ընտրանին պարտավոր է մշակել պետության և 

քաղաքացիների միջև հաղորդակցման ժողովրդավարական 

խողովակներ, որոնք, պայմանավորված քաղաքական համակարգի 

էությամբ, կարող են բազմաբնույթ դրսևորում ունենալ£ 

Հասարակության ամբողջությունը և կայունությունը պահպանելու 

համար ընտրանին պարտավոր է տեղեկատվական դաշտում ապահովել 

արժեքաշահային ընդհանրություն£ 

Կազմակերպչական գործառույթ  

Պետք է ապահովվի ազգաբնակչության լայն շրջանների մասնակ-

ցությունը քաղաքական գործընթացին£ Կառավարում իրականացնելու 

համար միայն ռազմավարական ծրագրերի առաջադրմամբ և նրա 

քարոզչությամբ հանդես գալը բավարար պայման չէ£ Անհրաժեշտ է 

կազմակերպչական որոշակի քաղաքականություն, որի օգնությամբ 

ընտրանին կարող է իրականացնել իր կողմից առաջադրած 

ռազմավարական ծրագրերը£ Նախընտրելի է այդ ծրագրերի 

կատարմանը մասնակից դարձնել ճնշման խմբերին, որոնք նախ 

երկխոսության իրական դաշտ կստեղծեն, ապա հնարավորություն՝ 

հավաքագրելու նոր ռազմավարական ծրագրեր մշակող էլիտար խմբեր և 

անհատներ£ Միայն այս պայմանների առկայության դեպքում է, որ 

քաղաքական դաշտում գործող էլիտար խմբերը, արարիչ կառավարում 

իրականացնելով՝ խուսափում են մարգինալիզմից£ Քաղաքական 

զարգացման փորձ ունեցող արևմտյան երկրների օրինակը վկայում է, որ 
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կազմակերպչական գործառույթն ընտրանին կատարում է այն ժամանակ, 

երբ կարողանում է քաղաքական գործընթաց հավաքագրել 

զանգվածներին£ Այդ նպատակի համար նա պետք է իրականացնի 

հետևյալ կազմակերպչական միջոցառումները. 

 օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունումը 

պրեզիդենտի, խորհրդարանի, կառավարության կողմից համաձայն 

Սահմանադրության՝ հավաքագրող հասարակական գիտակցության, 

մշակույթի արժեքային կողմնորոշումների վրա ազդեցության տարբեր 

միջոցների և քաղաքական դաշտի հաշվառում՝ համաձայն խաղերի 

տեսության. 

 կարգավորող-տնտեսական, մարդկային, ֆինանսական ռեսուրսների 

բաշխում և վերաբաշխում՝ համաձայն շուկայական 

հարաբերությունների. 

 կոորդինացնող-կենտրոնական և տարածքային քաղաքականության 

համակարգում՝ համաձայն ինքնակառավարման սկզբունքների. 

 ընդունված-վերահսկող ծրագրերի իրատես կատարման ընթացքի 

վերահսկում՝ համաձայն օրենսդրական դաշտի£ 

Ինտեգրացնող գործառույթ 

Այս գործառույթին բնորոշ է ազգաբնակչության տարբեր խմբերի 

շահերի ներդաշնակումը, փոխհամաձայնության ձեռքբերումը, նպատա-

կամետ միասնությունը£ Այս սկզբունքների առկայությամբ ստեղծվում է 

համակեցության նորմերի պահպանման հատուկ մեխանիզմ, որը 

քաղաքական դաշտում չեզոքացնում է ապակառուցողական բևեռա-

ցումը£ Ինտեգրացնող գործառույթի խնդիրն է քաղաքական դաշտում 

ստեղծել հանդուրժողական սոցիալական ժողովրդավարություն£ 

Եթե ընտրանին չի կարողանում արդյունավետ իրականացնել այս 

գործառույթը, ապա տարբեր սոցիալական խմբերի և շերտերի միջև 
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ծագած արժեքաշահային աններդաշնակությունը կարող է հանգեցնել մեծ 

և փոքր հեղափոխությունների£ 

Դիտարկելով ընտրանու գործառույթները, անհրաժեշտ է կարևորել 

նաև նրա որակական հատկանիշները, որոնց օգնությամբ ընտրանին 

պետք է իրականացնի իր գործառույթները£ Արդեն նշվել է, որ ընտրանի 

են ընդգրկվում լավագույները, ընտիրները, որոնք արարիչ կառավարում 

իրականացնելով՝ քաղաքական գործընթացում պարտավոր են 

նվազագույնի հասցնել բախումը և ազատ մրցակցություն ստեղծելով՝ 

հարատև շարժունակություն և բազմարժեքություն ապահովել£ 

Փաստորեն, քաղաքական ընտրանու համար հիմնականը կառավարելու 

ընդունակությունն է, կազմակերպչական ունակությունը, պարտքի 

զգացումը և պատասխանատվությունից չխուսափելու պատրաստակա-

նությունը£ Կառավարող ընտրանին կարող է ոչ միայն արարիչ դեր 

խաղալ, այն հաճախ հասարակական ողբերգության կամ կատակեր-

գության  գլխավոր դերակատարը դառնալ£ Երևույթն արտացոլող ավելի 

քան բնորոշ արտահայտություն է. «վերևներում հավաքվում է ոչ միայն 

սերուցքը, այլև փրփուրը»£ Գոյություն ունի որոշակի օրինաչափություն՝ 

«սերուցքը» գերիշխում է, երբ հասարակությունը զարգանում է 

բնականոն՝ առանց սոցիալական և քաղաքական ցնցումների£ 

Եվ հակառակը՝ սոցիալական աղետաբեր ցնցումների և տարաբնույթ 

հեղաբեկումների ժամանակ հասարակական բուրգը հիմնականում 

կառավարում է «փրփուրը»£ 

«Իններորդ ալիքով» իշխանության եկած «փրփուրն» իր մեջ 

տարրալուծում է նաև փոքրաքանակ «սերուցքը»£ Այդ իմաստով խիստ 

ուշագրավ են ռուսական բոլշևիզմի, գերմանական նացիոնալ-

սոցիալիզմի օրինակները£ Հասարակության ներդաշնակ գործառության 

համար անհրաժեշտ է, որ «սերուցքի» չափաբաժինը գերակշռի 

«փրփուրին», այլապես հասարակությունը կդառնա մարգինալ 

արժեքներով ճոճվող քաղաքական խաղերի գերի£ 
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Ցանկացած հասարակություն ունի կառավարող ընտրանու 

գործառույթային որպիսությունը ընդհանրացնող իր մոդելը£ Այդ 

մոդելներից յուրաքանչյուրը ներառելով ընտրանու գործառույթային 

ընդհանրական հատկանիշները, ունի քաղաքական իրականության 

գնահատման և ինքնահաստատման իր արժեքային համակարգը£ 

Նպատակահարմար ենք գտնում առանձնացնել հատևյալ մոդելները. 

1. Սոցիալ-մշակութային որոշիչը տվյալ հասարակության և նրա մասը 

կազմող էլիտար խմբերի կողմից քաղաքակրթական առանձնահատ-

կությունների հաշվառումն է, որոնց հիման վրա էլ ձևավորվում են 

կառավարման տարբեր ոլորտների կազմակերպչական և արժեքային 

չափանիշները£ 

Քաղաքակրթական առանձնահատկություններով էլ հենց պայմանա-

վորված՝ էլիտար խմբերի գերիշխման քաղաքականությունը որոշակի 

մտահայեցողական բովանդակություն է ձեռք բերում£ 

2. Կառուցվածքա-գործառութային մոդելն արտահայտում է հասարա-

կության սոցիալական և քաղաքական չափումները£ Վերջինիս իմա-

ցության շնորհիվ, հնարավոր է բացահայտել տվյալ հասարակության 

կառավարող ընտրանու հավաքագրման 

առանձնահատկությունները, սոցիալական շարժունակությունը, 

կրթությունը, այսինքն որոշել նրա փակ կամ բաց լինելու 

հանգամանքը£ 

3. Սոցիալ-բախումնային մոդել, որտեղ հասարակության կամ որևէ 

առանձին քաղաքակրթության (առանձին պետության) զարգացման 

մեխանիզմում առաջատար դեր է հատկացվում բախման փիլի-

սոփայությանը (դասակարգային բախում, ընտրանի – զանգվածներ 

հակամարտություն)£ Գաղափարի իշխանության բացարձականաց-

մամբ ուղեկցվող գործառութային որպիսությունը իսկության առումով 

սպառում է իրեն՝ ճգնաժամ ապրում, երբ այնուհանդերձ 

հասարակության մեջ հայտնվում է անդերսոնյան տղան և բղավում 
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«թագավորը մերկ է»£ Այդ ժամանակ սոցիալ բախումնային մոդելի 

արդյունք «ընտրանին» ստիպված է լինում թողնել քաղաքական 

դաշտը, քանի որ երկար ժամանակ թարմ արյուն չընդունելով իր մեջ՝  

գործառութային առումով քայքայվել է£ 

Ժամանակակից հայ քաղաքական իրականության կառավարող 

ընտրանու սոցիալական շաժունակության, կարգավիճակի 

առանձնահատկությունները կարելի է բացահայտել կառուցվածքա-

գործառութային մոդելի օգնությամբ, միայն այս միջոցով է հնարավոր 

բացահայտել հանրապետության մեջ առկա քաղաքական իրավիճակի 

օբյեկտիվ պատկերը£ Մինչև կառավարող ընտրանու գործառութային 

որպիսության վերլուծությունը, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և 

դասակարգել նրա լինելիության փորձարարական նյութերը£ 

Դասակարգման այս էտապում կարևոր է բացահայտել. 

 ընտրանու հավաքագրման ուղիները, 

 ընտրանու տիպաբանությունը, 

 ընտրանու փոխհարաբերությունները ճնշման խմբերի (նաև մաֆիոզ) 

հետ, 

 ընտրանու ինքնամաքրման, ինքնադրսևորման հնարավորու-

թյունները, 

 կառավարող և ընդդիմադիր ընտրանիների ու զանգվածների 

հարաբերությունների ձևերը, 

 ընտրանու վարքի և լինելիության շարժառիթները£ 

Արևմտյան էլիտիզմի ներկայացուցիչները նպատակահարմար են 

համարում անցումային հասարակություններում ընտրանու որպիսու-

թյունը ուսումնասիրել կառուցվածքա-գործառութային մոդելով (10, 4)£ 

Վերջինս ընտրանին դիտարկում է որպես սոցիալական պաշար 

ունեցող միավոր£ Կառավարող ընտրանու համար այդպիսի պաշար է 

համարվում իր ունեցած իշխանությունը, որի օգնությամբ նա ոչ միայն 

քաղաքական կառավարում է իրականացնում, այլև որոշակի 
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խորհրդանիշեր ու միֆեր է ստեղծում£ Ֆրանսիացի քաղաքագետ 

Պ.Բուրդիեն անցումային հասարակություններում կարևորել է 

խորհրդանշանային իշխանության գաղափարը (9, 35)£ Համաձայն այդ 

գաղափարի՝ քաղաքական-կառավարչական ընտրանու գերիշխող դիրքը 

որոշվում է իշխանության տարբեր պաշարների հսկման և լեգիտիմ ձևով 

քաղաքական որոշումների վրա՝ պայմանավորված դրանց տարածման 

հնարավորություններով£ Քաղաքական որոշումներ ընդունելու և այն 

արարչորեն քաղաքական դաշտ ներդնելու ունակությունը պայմանա-

վորված է ընտրանու կողմից պետությունը որպես գլխավոր քաղաքական 

արժեք դիտարկելու ընդունակությունից£ 

Ինքնիշխան, ժողովրդավար, իրավական, սոցիալական պետության 

կերտման քաղաքականությունը հստակ պահանջներ է առաջադրել ՀՀ-ի 

կառավարող ընտրանուն£ Այդ պահանջները կարելի է բաժանել մի քանի 

խմբի. 

1. Հայ հասարակության քաղաքական արդիականացման և զարգացման 

պահի գիտակցում, որն արտահայտվում է անկախության նվաճմամբ՝ 

ինքնիշխան, ժողովրդավար, իրավական, սոցիալական պետության 

կերտման գործընթացի անհրաժեշտության սերմանումով£ 

2. Անկախ պետության լինելիության պայմաններում գործառնող 

քաղաքականության մեջ ազգային արժեքային համակարգի 

պաշտպանություն՝ համամարդկային արժեքների և միջազգային 

նորմերի հիմքի վրա£ 

3. Պետական իշխանության արդիականացման պայմաններում 

կառավարող ընտրանին պետք է հաղորդակից դառնա արդի 

քաղաքակիրթ աշխարհի կառավարման ժողովրդավարական 

ձեռքբերումներին և մշակութային արժեքներին£ Վերջիններիս 

օգնությամբ կլուծվեն պետական կառավարման արդիականացման 

հիմնահարցերը, մասնավորապես, անհատի քաղաքական 

օտարվածության վերացման պահերը, հանգամանքներ, որոնք 
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վճռական նշանակություն ունեն կառավարող ընտրանու բաց 

ճանապարհով հավաքագրելու և ինքնիշխան, ժողովրդական, 

իրավական, սոցիալական պետություն կառուցելու գործընթացում£ 
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ՄԱՍ IX 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆՈՒ 

ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

«Կառավարող դասն է ղեկավարում ճանաչողության կերպը, 

կուտակումը և մշակութային մոդելը: Նա նույնականանում է 

պատմականությամբ, սակայն նա հասարակության լոկ մի 

մասնիկն է, հետևաբար նույնականացնում է պատմակա-

նությունը իր մասնավոր շահերով, խառնում է մշակութային 

մոդելն ու իր սեփական գաղափարախոսությունը...   

...նույնիսկ այն ժամանակ, երբ պատմականությունն առավել 

ամբողջությամբ, վերահսկվում է կառավարող դասի կողմից, 

մշակութային մոդելը չի հանգում իշխող գաղա-

փարախոսությանը. գաղափարախոսությունը պատկանում է 

մասնավոր դերակատարներին, մշակութային մոդելը՝ գլոբալ 

հասարակության որևէ տիպին: Այն նպաստում է սոցիալական 

հարաբերությունների դաշտի որոշակիացմանը: Ինչպիսին էլ որ 

լինեն դերակատարները՝ նույնիսկ մեկը մյուսին հակադրված, 

փոխազդում և բախման մեջ են մտնում մեկ մշակութային մոդելի 

ներսում»: 

 

Ա.Թուրեն 

 

Կառավարող ընտրանու կերպափոխման դիտարկումը, բացի վերը 

նշված հանգամանքից, ժողովրդավարկան անցման գործընթացում 

կարևորվում է այն պատճառով, որ այս կամ այն էլիտար խմբավորման 

ծրագրերն ու ծրագրային հիմնադրույթները հիմք են դառնում 

քաղաքական արդիականացման ռազմավարության սահմանման, 

գործառույթների իրականացման ժամանակ առաջնահերթությունների 
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որոշման համար, որոնց պատճառով նրանք կա°մ պատասխա-

նատվություն են կրում, կա°մ չեն կրում (1, 79-97): Վերը դիտարկված 

ինստիտուցիոնալ բախումները ուղղակիորեն սնվում են քաղաքական 

վարչակարգի փոխազդեցությունից: Դրանց բնույթը՝ քաղաքական 

դերակատարների որդեգրած մշակութային մոդելներով պայմանա-

վորված վարքաբանությունն էլ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով 

ներթափանցում է պետական կառավարման, վարչական ապարատներ, 

այլասերում վարչարարությունը, նրան հաղորդում քաղաքականության 

մարգինալ դրսևորումներ, ազդում գործառույթների իրականացման 

ձևերի, արդյունավետության, արդյունքների վրա: Ուղղակի ներթա-

փանցում տեղի է ունենում այն դեպքերում, երբ տվյալ քաղաքական 

դերակատարը ինստիտուցիոնալ կամ ոչ ինստիտուցիոնալ ճանա-

պարհներով ստանում է կառավարելու իրավունք, կազմում քաղաքական 

ղեկավարություն, ձևավորում բյուրոկրատական ապարատ, իսկ 

անուղղակի ներթափանցումը՝ երբ նրա որդեգրած մշակութային մոդելն 

ազդում է կառավարման համակարգի վրա, թեկուզ ընդդիմությունից-

իշխանություն խողովակներով: 

Սահմանադրական ամրագրումների առումով ՀՀ-ում քաղաքական 

համակարգի հիմքում ընկած է այնպիսի արժեք, ինչպիսին  

բազմակուսակցությունն է. «Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչ-

վում է բազմակուսակցությունը: Կուսակցությունները կազմավորվում են 

ազատորեն, նպաստում ժողովրդի քաղաքական կամքի ձևավորմանն ու 

արտահայտմանը: Նրանց գործունեությունը չի կարող հակասել 

սահմանադրությանը և օրենքներին, իսկ կառուցվածքն ու 

գործելակերպը՝ ժողովրդավարության սկզբունքներին: Կուսակցու-

թյուններն ապահովում են իրենց ֆինանսական գործունեության 

հրապարակայնությունը» (հոդվ. 7): Իսկ ժողովրդի քաղաքական կամքի 

ձևավորումը և արտահայտումը իրականացվում է սահմանադրության 

երկրորդ գլխում (Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և 



214 

ազատությունները) ամրագրված կամ մարդու և քաղաքացու այլ՝ 

հանրաճանաչ (սահմանադրության մեջ չամրագրված) քաղաքական, 

քաղաքացիական իրավունքների և ազատությունների ինստիտուտներով 

ու ձևերով (քաղաքական կամ այլ հայացքների, կարծիքը պնդելու, խոսքի 

ազատության, այլոց հետ միավորումներ, կուսակցություններ ստեղծելու 

և դրանց անդամագրվելու, ընտրելու, ընտրվելու, պետության 

կառավարմանը մասնակցելու և այլն): Վերջիններիս ապահովումը 

սահմանադրական նորմով վերապահված է պետությանը. «Պետությունն 

ապահովում է մարդու իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանությունը Սահմանադրության և օրենքների հիման վրա՝ 

միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին 

համապատասխան» (հոդվ. 4) և բացառապես պետական մարմիններին ու 

պաշտոնատար անձանց լիազորված գործողությունների 

շրջանակներում: Մյուս կողմից այդ իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանությունը կարող է իրականացվել ինչպես քաղաքական 

ինստիտուտների (շարժումներ, հանրահավաքներ, ցույցեր, 

կուսակցություններ), այնպես էլ՝ անհատի կողմից, օրենքով չարգելված 

բոլոր միջոցներով ու դատական պաշտպանության ճանապարհով 

(հոդվ.38):  

Սակայն քաղաքական համակարգի ներկայիս բնութագրիչները՝ 

հատկապես քաղաքական իրավունքների ու ազատությունների 

խախտումները, սահմանափակումները, քաղաքական գործընթացների 

որպիսությունը ակնհայտորեն խոսում են քաղաքական 

դերակատարների, պետական իշխանության ճյուղերի գործունեության 

հիմքում չինստիտուցիոնալացված մշակութային մոդելի, ոչ 

ինստիտուցիոնալ փոխհարաբերության ձևերի առկայության մասին:  

Ժողովրդավարական անցման գործընթացներում գտնվող երկրների 

քաղաքական համակարգերի պարագայում ընդունված է դիտարկել, ոչ թե 

ընտրախավը, այլ էլիտային հանրույթները (2, 12-14), ինչը կառավարող 
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դասի՝ որպես այդպիսին՝ չկայացվածության, արտահայտությունն է (3, 

54): Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի տրամաբանությունը ՀՀ 

իրականության մեջ ենթադրում էր անցում ԽՍՀՄ գաղափարական 

միասնական ընտրանուց դեպի փոխհամաձայնեցված միասնական 

ընտրանի՝ տրոհված ընտրանու փուլով (4, 88), որը պետք է ընթանար 

երկու փուլով: Առաջինը «էլիտային հանրույթի» ձևավորումն է, երկրորդը՝ 

«էլիտայի կոնվերգենցիան» (5, 121). երկուսն էլ էլիտային ֆրակցիաների 

միջև համապատասխանաբար տարբեր փոխազդեցության առանցքներով 

կնքվող «պակտերի» միջոցով:  

Հետխորհրդային ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարող 

ընտրանու կերպափոխումը վերլուծելու համար նպատակահարմար է, 

որպես տեսական հիմք, օգտագործել ժողովրդավարության 

էլիտիստական և անցումագիտական (տրանզիտոլոգիական) 

տեսությունները£ Դրա համար նախևառաջ ծանոթանանք այդ 

տեսությունների կատեգորիալ ապարատներին£ 

Անցման էլիտիստական տեսության համաձայն՝ պայմանավորված 

ընտրանու կառուցվածքով (որպես ընտրանու ֆրակցիաների 

փոխազդեցության և տեղակայումների համախումբ), տարբերակվում է 

ընտրանու երեք իդեալական տիպ£ 

1. «Տրոհված, բաժանված ընտրանի», որի բնութագրիչ 

առանձնահատկություններն են՝ 

ա) գոյություն ունեցող քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ 

ընտրանու  ֆրակցիաների միջև փոխազդեցության և արժեքային 

փոխհամաձայնության նվազագույն մակարդակը, 

բ) «զրոյական գումարով խաղի» (կամ՝ համաձայն Ջ.Սարտորիի՝ 

«քաղաքականությունը որպես պատերազմ») սկզբունքով ընթացող 

սահմանափակ քաղաքական պայքարը: 
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Այս տիպի ընտրանուն համապատասխանում են անկայուն, ինչպես 

ժողովրդավարական, այնպես էլ ավտորիտար, նաև ժողովրդավարական-

ավտորիտար քաղաքական համակարգեր£ 

2. «Փոխհամաձայնեցված միասնական ընտրանի», որի 

բնութագրիչներն են՝ 

ա) գոյություն ունեցող քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ 

ընտրանու ֆրակցիաների միջև փոխազդեցությունը և արժեքային 

փոխհամաձայնությունը, 

բ) այդ շրջանակներում քաղաքական բախումերը զարգանում են 

«դրական գումարով խաղի» (ըստ Ջ.Սարտորիի՝ «քաղաքականությունը 

որպես առևտուր») սկզբունքով: 

Այս տիպի ընտրանուն համապատասխանում են կայուն 

ներկայացուցչական՝ ժողովրդավարական համակարգեր: 

3. «Գաղափարական միասնական ընտրանի», որի դեպքում 

ա) գոյություն ունեցող քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ 

ընտրանու ֆրակցիաների միջև փոխազդեցությունը և արժեքային 

փոխհամաձայնությունն ապահովվում է իշխող խմբի շնորհիվ, 

բ) նրա գաղափարախոսությունը որոշում և թելադրում է 

պաշտոնական քաղաքական կուրսի բնույթը: 

Այս տիպին էլ համապատասխանում են ոչ ներկայացուցչական 

կայուն վարչակարգեր, որտեղ նույնիսկ ժողովրդավարական 

ինստիտուտների առկայության դեպքում բացակայում է զանգվածների 

աջակցության համար քաղաքական մրցակցությունը: 

Անցման էլիտիստական տեսության համաձայն` զարգացման 

հիմնական միտումը համարվում է ընտրանիների և քաղաքական 

վարչակարգերի կերպափոխությունները՝ տրոհվածից դեպի 

փոխհամաձայնեցված միասնական ընտրանու (6, 35): Մինչդեռ պետք է 

նշել, որ ողջ ԽՍՀՄ տարածքի, այդ թվում և Հայաստանի համար 

էլիտաների և քաղաքական համակարգի կերպափոխման զարգացման 
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հիմնական միտումն ընթացել է գաղափարական միասնականից (ոչ 

ժողովրդավարական) դեպի կոնսենսուսային միասնական ընտրանի՝ 

տրոհված ընտրանու ստադիայով: 

Ըստ անցման էլիտիստական տեսության՝ անցումն իրականացվում է 

«ժողովրդավարացման» կամ էլիտային կերպափոխության երկու մոդելով, 

սցենարով՝ «էլիտային հանրույթ»-ի և «էլիտայի կոնվերգենցիա»-ի 

փուլերով (7, 35-36; 8, 18): 

Նշված տեսության համաձայն՝ այս երկու սցենարների հաջորդական 

իրականացումից ակնկալվող արդյունքը կայուն ներկայացուցչական-

ժողովրդավարական համակարգն է: 

Ի սկզբանե նշենք, որ առաջադրված մոդելն իսկապես ի վիճակի չէ 

բացատրել վերջին տասնամյակներում ետխորհրդային, ինչպես նաև հայ 

քաղաքական իրականության մեջ ընթացող գործընթացները, քանի որ՝ 

 հետխորհրդային տարածության վերակառուցմամբ սկսված 

ժողովրդավարացման գործընթացը հաջողված «պակտի» օրինակ 

չունի£ Ավելին, այն նշանավորվում է կառավարող ընտրանու 

ճեղքվածքով, պառակտմամբ և նրա կողմից քաղաքական մենաշնորհի 

կորստով. 

 քաղաքական համակարգի էական բաղադրիչ էր դարձել հանրային 

քաղաքականությունը, որը որոշիչ գործոն է նոր ընտրանու 

հավաքագրման և հնի լեգիտիմության ապահովման գործընթացում. 

 ընտրանու ֆրագմենտացիան և կերպափոխումն ընթանում է երկրի 

ազգային¬պետական կառուցվածքի հետ կապված հիմնախնդիրների 

աճի հենքի վրա (միջէթնիկական բախումներ, սեպարատիզմ և այլն): 

Արդյունքում էլիտիստական տեսության կողմից ավանդական 

դերակատարների նեղ շրջանակի փոխարեն ականատես ենք դառնում նոր 

ընտրախավերի ի հայտ գալուն, իսկ փոխհամաձայնության փոխարեն 

դիտվում է  ներէլիտային փոխազդեցությունների էսկալացիա (շիկացում), 

«պակտի» փոխարեն հեղաբեկում, հեղաշրջում: 
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Պակտային անցման առանձնահատկությունները հասկանալու 

նպատակով դիտարկենք ընտրանու կերպափոխման չորս փուլերը, որոնք 

ընդհանրական են ինչպես ԱՊՀ-ի, այնպես էլ հայ քաղաքական դաշտի 

համար: Քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման համատեքստում 

ընտրանու կերպափոխման չորս փուլերն են՝  

1. Թաքնահարույց (լատենտ) շրջան (1985-1989թթ.): 

Վերակառուցման ժամանակաշրջանը նշանավորվեց քաղաքական 

բնույթի աստիճանական փոփոխություններով, որոնք  պայմաններ 

ստեղծեցին խորհրդային ընտրանու (նոմենկլատուրայի)՝ իր համար 

գործունեության նոր ոլորտներում ներդրվելու և վերակառուցվելու 

համար: Դա այսպես կոչված կոմսոմոլային տնտեսության, կոոպերատիվ 

շարժման, տնտեսական ոլորտում ստվերային կապիտալի բաժնեմասի 

առաջին երևակումների, նրա օրինականացման փորձերի 

ժամանակաշրջանն է: 

Նման քաղաքական բնույթի արմատական փոփոխությունների 

արդյունքում արդեն իսկ թաքնահարույց շրջանի վերջում ձևավորվեցին 

կոնկրետ տվյալ իրականության նկատմամբ դիրքավորված 

նորարարական ընտրախավերի երեք թաքնահարույց, ոչ օրինական 

հիմնական դաշտերը (տիրող մթնոլորտի առումով)՝ պահպանողական, 

բարեփոխումնային և հեղափոխական (թաքնահարույց, քանի որ 

վարչակարագը ժողովրդավարական չէր և թույլ չեր տալիս 

ինստիտուցիոնալիզացված բազմակուսակցական քաղաքական 

համակարգի առկայություն): 1989թ. այդ երեք դաշտերի միջև գծագրվեցին 

հստակ սահմաններ, և քաղաքական համակարգի պահպանողական 

դիրքում (դաշտում) հայտնվեց ԽՄԿԿ-ն, որը կողմնորոշված էր դեպի 

կոմունիստական համակարգի հավերժացման և առկա իրականության 

ընդունմանը:  

1985-1989թթ. վերակառուցման արդյունքում ԽՍՀՄ ընտրանու 

որոշակի մասը (հանձինս Մ.Գորբաչովի) հանդես եկավ որպես 
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ռեֆորմիստական ընտրանի, որը տվյալ պահին հասարակական 

կարգում ձգտում էր այնպիսի փոփոխությունների, բարեփոխումների, 

որոնք չէին ենթարկի համակարգը ռադիկալ ձևափոխությունների, այլ 

կփոքրացնեին սկիզբ առնող սոցիալական բախումները և թույլ կտային 

խուսափել քաղաքական ընտրանու կողմից անվերահսկելի 

պայթյուններից: Ավտորիտար և ամբողջատիրական քաղաքական 

համակարգերի պայմաններում, ինչպիսին ԽՍՀՄ-ն էր, երբ բոլոր 

քաղաքական որոշումներն ընդունվում էին առկա քաղաքական 

ընտրանու կողմից և «փաթաթվում» սոցիալական բոլոր խավերին, 

թաքնահարույց շրջանում բարեփոխումները ևս «վերևից» էին 

իրականացվում և «փաթաթման» այդ մոդելը շարունակեց իներցիայով 

իրականացվել ողջ հետագա քաղաքական զարգացումների ընթացքում:  

Ինչպես քաղաքագետ Ս.Սանիստեբանն է վկայում՝ 

«Բարեփոխումները չբավարարված են թողնում ինչպես դրանք 

չափազանց համարձակ համարող պահպանողականներին, այնպես էլ 

հեղափոխականներին, որոնք դրանք համարում են չափազանց մեղմ: Այդ 

իսկ պատճառով էլ բարեփոխող կառավարությունը դառնում է երկկողմ 

հարձակումների թիրախ», քանի որ «քաղաքական համակարգի 

դինամիզմը հարուցվում է առաջին հերթին պահպանողական, 

բարեփոխական և հեղափոխական վարքաբանությամբ, իսկ 

փոփոխությունների տեմպը և խորությունը վերջնահաշվում որոշվում է 

նկարագրված քաղաքական վարքաբանություններից որևէ մեկի 

գերազանցությամբ» (9, 35-36): Տվյալ պարագայում այդպիսին հանդես 

եկավ հեղափոխական վարքաբանությունը, որն ավելի ակնառու 

դրսևորվեց ընտրանու կերպափոխման հաջորդ շրջանում: 

2. Կոնվերսիայի շրջան (1989-91թթ.): Փոփոխություններին 

նախապատրաստված էր առաջին հերթին մտավորականությունը, 

նոմենկլատուրան (հատկապես միջին և ստորին խավը), որոնցից 

ձևավորված հեղափոխական ընտրանին էլ ակտիվորեն սկսում է 
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մասնակցել երկրի զարգացման նոր ինստիտուցիոնալ, տնտեսական և 

քաղաքական պայմանների ժողովրդավարացմանը: 

Թաքնահարույց շրջանից անցումը կոնվերսիայի շրջանի, այնուհետև 

նաև ողջ կոնվերսիայի շրջանը կրեց հեղափոխական բնույթ: Խորը 

սոցիալական բախումների արդյունքում ստեղծված հեղափոխական 

մթնոլորտը պարարտ հող դարձավ քաղաքական գործընթացների 

ծավալման համար, որի նպատակը հասարակության փոխակերպումն էր: 

Նախկին ԽՍՀՄ նոմենկլատուրան, իշխող դասերը և խմբերը, զրկվելով 

տնտեսական իշխանությունից, կորցրին նաև իրենց կարգավիճակը: 

Հայոց համազգային շարժումով միաժամանակ ի հայտ եկավ նոր 

քաղաքական ընտրանի, որն սկսեց կառավարել նոր՝ ազատական 

արժեքների և ինստիտուտների հիման վրա: Ինչպես այլ սոցիալական 

հեղափոխությունները, 1988թ. սոցիալական հեղափոխությունը ևս 

հասունացավ շատ դանդաղ, սակայն պայթյունից հետո գործընթացները 

ծավալվեցին շատ արագ:  

Հեղափոխական գործոնների ի հայտ գալուն պես հայ 

հասարակությունը հեղափոխական իրավիճակ ապրեց, իսկ 

հեղափոխությունը վերածվեց ռեալ հնարավորության՝ «Ղարաբաղյան 

շարժման» ներքո. վերջինիս ելքը կախված էր կոնկրետ կոնյուկտուրայից 

(այդ իսկ պատճառով սկզբում նրա ելքը ծայրաստիճան դժվար 

կանխատեսելի էր)£ 1988-1989թթ. իբրև այդպիսին հանդես եկավ 

Ղարաբաղի հիմնահարցը, և որպես խաղաքարտ շարունակվեց 

շահարկվել հետագա տարիների ընթացքում: Մյուս բոլոր 

հիմնախնդիրները (ՀՀ քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամերը, 

ղարաբաղ¬ադրբեջանական պատերազմի արդյունքները, Հայաստան-

աշխարհ միջազգային հարաբերությունները) այդ ամբողջական 

պատեռնում ենթակա էին Ղարաբաղյան հիմնախնդրին (այսինքն՝ նրանց 

լուծումը կախված էր Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծումից): 
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Հեղափոխական գործընթացներին հիմնական մասնակցություն 

ունեցան առկա համակարգում գերագույն իշխանություն իրականացնող 

հեղափոխական քաղաքական ընտրախավերը («Ղարաբաղ» կոմիտեն) և 

հեղափոխական փոքրամասնության կողմից ղեկավարվող 

զանգվածները, որոնք միավորվեցին Հայոց համազգային շարժման մեջ: 

Առաջնային դեր խաղացին հեղափոխական լիդերները, քանի որ 

գործընթացի սկիզբը զգալիորեն պայմանավորված էր նրանցով, սակայն 

որոշ  դեպքերում նրանք երբեմն ետ են կանգնում զանգվածների 

շարժումից և հարկադրված լինում ընդունել անկանխատեսելի 

որոշումներ (ինչպես 1996թ. հակահեղափոխության անհաջող փորձի 

ժամանակ Վ.Մանուկյանը, Պ.Հայրիկյանը և այլոք): Ինչպես սոցիալական 

հեղափոխության, այնպես էլ 1988-89թթ.-ի համար բնորոշ են հետևյալ 

ընդհանուր փուլերը՝ հասունացում, պայթյուն, հաղթանակ և 

ինստիտուցիոնալիզացիա: 

Հասունացում: Հասունացման փուլում գոյություն ունեցող 

խորհրդային սոցիալիստական կարգի լեգիտիմությունն աստիճանաբար 

բռնկվեց ճգնաժամով: Հասունացման փուլում կուտակվեցին չլուծված 

բոլոր հիմնահարցերը, հուսախաբ հույսերը և խիստ 

քննադատությունները, որոնք բնակչությանը հարկադրեցին փոխել 

հավատը աստիճանական փոփոխությունների հանդեպ: Ինչպես 

Ս.Սանիստեբանն է հավաստիացնում՝ «Հասարակությունը վեր է ածվում 

վառոդով լի տակառի, որը պատրաստ է պայթել ցանկացած պահի: 

Հեղափոխության հասունացման ժամանակաշրջանը կարող է կտրուկ 

ընդհատվել իշխող խմբերի ներկայացուցիչների քաղաքական 

գործողություններով. այդ ձևով նրանք խուսափում են հեղափոխական 

պայթյունից»:  

Պայթյուն: Հեղափոխական պայթյունի արդյունքում 

«ապստամբները» ստացան բնակչության լայն զանգվածների 

աջակցությունը՝ դրանով իսկ մեկուսացնելով կառավարական ուժերին: 



222 

Այդ փուլում զինված բռնությունն ուղեկցվեց զանգվածային 

գործադուլներով, հացադուլներով, սադրանքներով և փողոցային 

ցույցերով՝ ուղղված կառավարող ընտրանու դեմ: Նոր ընտրանին 

լավատեսական հայտարարություններ էր անում ռեալ (երբեմն նաև՝ 

թվացյալ) հաղթանակների և հակառակորդի անբարոյականության 

մասին£ Պարտությունները գերագնահատվում կամ թերագնահատվում 

էին (հատկապես՝ ղարաբաղյան ճակատում): Հեղափոխական շարժումը 

հաղթեց, և միանգամից վերացվեցին նախորդ համակարգի ինստիտուցիոն 

շրջանակները: Դա հանգեցրեց հեղափոխական գործընթացների երրորդ 

փուլին՝ հաղթանակի և նոր քաղաքական ընտրանու համախմբման 

էտապին: Քաղաքական շարժընթացի այս փուլն ընթացավ ընտրանու և 

քաղաքական վարչակարգի կերպափոխման վաղ կոնֆրոնտացիայի 

շրջանում: 

Ընտրանու կերպափոխման առումով կարևոր է հետևյալը: 

Կոնվերսիայի շրջանն ըստ էության էլիտային հանրույթի ստեղծման 

համար նախադրյալների ձևավորման ժամանակաշրջանն էր, խաղի նոր 

կանոնների հաստատման ժամանակը: 1991թ. նոր ընտրանին հնի հետ 

միասին ՀՀ Գերագույն Խորհրդի ընտությունների ժամանակ նվազագույն 

հաղթողական դաշինք կազմավորեց, որից փոքր անց նոր ընտրանու 

լիդերը՝ Լ.Տեր-Պետրոսյանը, դարձավ Հայաստանի Հանրապետության 

նախագահ: Պատմություն դարձավ խորհրդային ընտրանու 

գաղափարական միասնությունը, ձևավորվեցին հակամարտող 

գաղափարական և քաղաքական ճամբարներ: Միանգամայն նոր 

ոլորտների՝ հանրային քաղաքականության և գործարարների ի հայտ գալը 

նոր ընտրանու կադրային կորպուսի հավաքագրման՝ նախկինում անհայտ 

խողովակներ բացեցին (հենց այդ ժամանակաշրջանում եկավ վերին 

շերտերի նորացման առաջին ալիքը և տեղի  ունեցավ ընտրանու 

հիմնական կադրային համալրումը «կողքի մարդկանցով»), ձևավորվեց 

գործարար¬ընտրանի: Նոմենկլատուրայի կարգավիճակում գտնվող 
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ընտրանու միջև միասնացում տեղի ունեցավ՝ միաձուլվեցին տնտեսական 

և քաղաքական կապիտալը:  

Ներէլիտային լարվածության արդյունքը ՀՀ-ի համար ակնառու 

երևում է էլիտային նոր և հին ֆրակցիաների բախումով. դա 

իրականություն դարձավ Հայոց համազգային շարժման կառավարման 

ժամանակահատվածում, ինչը միանգամայն հասկանալի է «փաթաթման» 

հայեցակարգի շրջանակներում: 

3. Առճակատման ժամանակաշրջան: (1991-1994թ.թ.) Այս 

ժամանակաշրջանի համար բնորոշ է ինտենսիվ քաղաքական 

ֆրագմենտացիան, որի նախադրյալները դրված էին նախորդ 

ժամանակաշրջանում (որն արագացավ ԽՍՀՄ փլուզմամբ): 

Ֆրագմենտացիայի գործընթացի զարգացմանը նպաստեց նաև 

ինստիտուցիոնալ դիզայնը (այդ թվում և բազմակուսակցական 

համակարգ և այլն) և, բացի դրանից, բացահայտ անցումը շուկայական 

հարաբերությունների (բոլոր կարևորագույն բարեփոխումներն 

անցկացվեցին այս շրջանում): Նոր տնտեսվարման համակարգը 

պահանջում էր մեծ թվով տնտեսական դերակատարներ, որոնք պետք է 

կազմեին նրա գործառման հիմքը: Ձևավորվում են ընտրախավի 

համակարգի գլխավոր ճյուղերը՝ նախագահի վարչակազմ, 

կառավարություն, խորհրդարան,  գործարար-ընտրանի: Քաղաքական 

համակարգի ժողովրդավարացումը արտահայտվում է հեղափոխական 

գործընթացի հաջորդ երկու փուլերում, որոնց համառոտ 

նկարագրությունն այսպիսին է: 

Հաղթանակ և համախմբում: Այս փուլն սկսվեց «ապստամբ-

հեղափոխական» նորարարական ընտրանու հաղթանակով, որոնց 

լիդերները (Լ.Տեր-Պետրոսյան, Վ.Մանուկյան և այլոք) իրենց վրա 

վերցրին պետական ապարատի ղեկավարումը: Որպես կանոն՝ նոր 

պետական ապարատը չուներ հուսալի բյուրոկրատական և 

տեխնիկական անձնակազմ, որը կարողանար նպաստել նշված 
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բանաձևերի մշակմանը, «այդ իսկ պատճառով էլ միանգամայն բնական է, 

որ այդ ժամանակահատվածում կատարվում են բազմաթիվ սխալներ, 

որոնք կարող են ուղղվել միայն ժամանակի ընթացքում և փորձի 

ձեռքբերմանը զուգընթաց: Նոր ընտրանին չի վստահում նախկին 

վարչակարգի բյուրոկրատիային, սակայն դեռևս չունի սեփական 

բյուրոկրատիան, որը հավատարիմ լիներ իր սեփական քաղաքական 

նպատակներին: Չունի նաև որակյալ տեխնիկական անձնակազմ, 

որպեսզի շարժման մեջ դնի տնտեսական համակարգը: Քանի որ այդ 

փուլում քաղաքական ընտրանուն անհրաժեշտ էր կարևոր դիրքերում 

ունենալ վստահելի մարդիկ, պետական և տնտեսական բարձր 

պաշտոնները տրվում են այն անձանց, որոնք չունեն անհրաժեշտ 

որակավորում, սակայն ապահովում են քաղաքական հրահանգների 

կատարումը: Այդ իսկ պատճառով էլ այդ փուլում իմպրովիզացիան 

պրակտիկորեն անխուսափելի է: Այդ թերությունների հաղթահարման 

նպատակով ընտրանին կազմակերպում է «արագացված կարուսել»՝ 

որակյալ անձնակազմի պատրաստման համար, որը քաղաքական 

տեսանկյունից ևս կլինի  հուսալի» (Ս.Սանիստեբան): Նոր էլիտայի 

անդամները բախվեցին ևս մեկ նոր հիմնախնդրի հետ, այն է՝ ռազմական 

ապարատի կազմակերպումը, որը կհամապատասխանի իրենց 

քաղաքական նպատակներին: Այս առումով ՀՀ նոր ընտրանուն 

հաջողվեց ձևավորել ազգային բանակ, որն աչքի ընկավ 

տարածաշրջանում թե° իր կազմակերպական, թե° ռազմական 

հաջողությունների առումով: 

Հետագա զարգացումների մասին Ս.Սանիստեբանը, 

հանրագումարելով հեղափոխությունների համաշխարհային փորձը և 

քաղաքագիտական տեսական մոտեցումները, ներէլիտային ճեղքվածքի, 

ֆրագմենտացիայի այսպիսի սցենար է գծագրում: «Այն բանից հետո, երբ 

ապստամբները զավթում են պետական ապարատի կառավարման 

լծակները, հեղափոխական ղեկավարների միջև հաճախ 
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տարաձայնություններ են ծագում հետագա կուրսի նկատմամբ: Այդ 

տարաձայնությունները կարող են վերածվել ներքին պայքարի, որը նրա 

մասնակիցները ձգտում են ավարտել հնարավորինս չափ արագ (քանի 

որ, ինչպես նշել ենք, «պակտը» կարճաժամկետ երևույթ է՝ կամ ելք 

գտնվում է, կամ՝ ոչ), որպեսզի չդանդաղի հեղափոխության ընթացքը: 

Ներքին պայքարում պարտված ղեկավարների ճակատագիրը կարող է 

տարբեր լինել՝ նրանք կարող են դեպի անհայտության գնալ, աքսորվել, 

հրաժեշտ տալ կյանքին կամ շարունակել պայքարը նոր վարչակարգի 

դեմ: Այդ իսկ պատճառով էլ ասում են, որ «հեղափոխությունը խժռում է 

սեփական որդիներին»:  

4. Կայունացման ժամանակաշրջան (1994-1999թ.թ.): Այս շրջանը 

բաժանվում է երկու մասի՝ պայմանավորված կայունացմանն ուղղված 

փորձերի քանակից: Առաջին շրջանը՝ 1994¬1997թթ. և երկրորդ շրջանը՝ 

1997-1999թթ.: Խաղի նոր կանոնների ուժային ներմուծումից հետո 

(Սահմանադրություն, ուժային կառույցների կողմից խաղի կանոնների 

թելադրում և այլն) հաստատվեց ուժերի նոր դասավորվածություն, որը 

թույլ չտվեց ընտրանու ֆրակցիաներից և ոչ մեկին դոմինանտ դիրք 

զբաղեցնել (որոշ առումներով բացառությամբ մինչև 1997թ. ՀՀՇ-ի): Այդ 

ժամանակաշրջանի քաղաքական գործընթացը բնորոշում են երկու 

հիմնական միտումներով: Առաջինը՝ շարժում դեպի 

«գերնախագահական» հանրապետություն: Երկրորդը՝ ձգտում դեպի 

կոնսոլիդացիա (որն այդպես էլ մինչ այսօր չի հաջողվում): Վերջին 

միտումը հիմք հանդիսացավ (թեկուզ և սահմանափակ տեսքով) 

«պակտի» մոդելի կիրառման համար (հաճախ՝ նեգատիվ 

փոխհամաձայնության հիմքի վրա կառուցված, օրինակ՝ 1997-98թթ 

Ռոբերտ Քոչարյան - Վազգեն Սարգսյան պակտը նեգատիվ կոնսենսուսի 

հիմքի վրա), որոնք հանգեցրին վարչակարգի կարճաժամկետ 

կայունացման՝ առանց սկզբնական կոնֆլիկտի լուծման: 
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Ընտրանու և քաղաքական վարչակարգի կերպափոխման այս 

շրջանին համապատասխանում է քաղաքական համակարգի 

ժողովրդավարացման ինստիտուցիոնալիզացիայի փուլը: 

Ինստիտուցիոնալիզացիա : Չորրորդ փուլն է, որը նշանավորվեց 

նոր տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և այլ ինստիտուտների 

ստեղծմամբ (իշխանության թևեր նոր Սահմանադրության համաձայն, 

բանկային համակարգ, տնտեսական-ֆինանսական համակարգ, 

հասարակական կազմակերպությունների բազմազանություն, որոնք 

հիմք պետք է դառնային քաղաքացիական հասարակության համար և 

այլն) ամրապնդմամբ և զարգացմամբ, որոնց ձևավորվածության 

աստիճանն էլ որոշում է հասարակության դիմագիծն ամբողջությամբ: 

Այդ փուլի սկզբում ամրապնդվում է ՀՀՇ քաղաքական ընտրանու 

իշխանությունը, իմպրովիզացիան սկսում է արդեն իսկ «ի դերև դառնալ 

բյուրոկրատական և տեխնիկական ապարատի ի հայտ գալու 

արդյունքում, ռազմական ապարատը համաձայնեցված է գործում, 

կայունանում են վարչակարգի միջազգային հարաբերությունները, իսկ 

ուսումնական հաստատություններում պատրաստվում է նոր սերունդ, 

որն այլ գաղափարախոսական կողմնորոշում ունի: Կարճ ասած, 

հաջողության դեպքում հեղափոխական գործընթացներն ավարտվում են 

ինստիտուցիոնալիզացիայով, կոլեկտիվ գոյատևման նոր ձևերի 

ստեղծումով, որոնք ևս կպաշտպանվեն նոր քաղաքական ընտրանու 

կողմից, այդ թվում և բռնության օգտագործմամբ» (Ս.Սանիստեբան): 

Հեղափոխությունն իրականացնում են մարդիկ և ոչ աստվածները, 

այդ իսկ պատճառով միամիտ կլիներ կարծել, որ նրա հետ կապված բոլոր 

մարդիկ բարձր բարոյական իդեալներ են մարմնավորում: Կարևոր 

վտանգներից մեկն  էլ, որին ենթարկվում են հեղափոխական 

գործընթացներն իրենց կոնսոլիդացիայից և ինստիտուցիոնալիզացիայից 

հետո, առավելությունների տրամադրումն է որոշակի խմբերին: ՀՀ-ում 

նշված գործնթացներից հետո սուր հակասություն ծագեց նոր ընտրանու 
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կողմից հռչակված իդեալների և որոշ առավելություններ ունեցող խմբերի 

միջև, ինչը հասարակության լայն շերտերում քննադատություններ և խոր 

անհանգստություններ ծնեց: Վերջինիս արդյունքը եղավ ՀՀ-ում կլանային 

և օլիգարխիկ խմբերի ձևավորումը: 

Սակայն քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման գործըն-

թացներին սպառնում են ոչ միայն բարեփոխումների ձգձգվածությունը, 

այլև կոռուպցիան: Ժողովրդավարացման գործընթացում քաղաքական 

համակարգը կոռուպցիայից իմունիտետ չունի, իսկ կոռուպցիան 

նշանակում է անձնական նպատակներով քաղաքական ազդեցության 

օգտագործում: Հեղափոխական գործընթացների օբյեկտիվ վերլուծության 

եզրակացությունը վկայակոչում է նրանում մի կողմից հերոսականության 

և անսահման ինքնազոհողության գոյություն, մյուս կողմից՝ 

առավելությունների և կաշառակերության գոյություն: Արդյունքում՝ ՀՀ-

ում հաստատված քաղաքական ընտրանին ընկղմվեց կոռուպցիայի մեջ: 

Հիշատակված հանգամանքները լրջորեն խոչընդոտեցին կոնսոլի-

դացիայի մինչև այժմ արդեն երկրորդ ձեռնարկմանը: Առաջին անհաջող 

փորձը կատարվեց 1996թ. Լ.Տեր¬Պետրոսյանի կողմից (հիշենք 

«Հաղթանակ, կայունություն, առաջընթաց» կարգախոսը)£ Երկրորդ 

փորձը կատարվեց 1999թ. Վ.Սարգսյանի և Կ.Դեմիրճյանի կողմից 

(«Կառուցենք և պաշտպանենք»): Սակայն երկու դեպքում էլ 

կոնսոլիդացման գործընթացները, որոնք անցման էլիտիստական 

տեսության հասկացությունների համաձայն համընկնում են ընտրանու 

կոնվերգենցիայի մոդելին, ընդհատվեցին հակահեղափոխության 

փորձերի արդյունքում՝ վարչակազմի հակառակորդների կողմից: 

 

Հանրագումարենք. Ամերիկյան քաղաքագետների կողմից մշակած 

անցման էլիտիստական հայեցակարգի համաձայն՝ ընտրանու 

կերպափոխման հիմնական միտումը դիտվում է տրոհվածից դեպի 

փոխհամաձայնեցված միասնական ընտրանի (10, 22): Արտաքուստ 
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դինամիկ մրցակցություն ապահովող այդ անցումն իրականում հայ 

ընտրանուն անընդհատ տրոհվածից-փոխհամաձայնեցված գործընթացի 

մեջ է գցում. անցումները սկզբում հեղափոխական բնույթ ընդունեցին, իսկ 

հետագայում ապահովվեցին նեգատիվ փոխհամաձայնության հիմքի վրա 

կնքվող «պակտերի» միջոցով:  

1998 թվականից հետո քաղաքական վարչակարգի «աճի բևեռը» 

խուսանավում է «գերնախագահական» և «գերվարչապետական» 

միտումների միջև, ինչը պայմանավորված է ՀՀ խառը (կիսանախագահա-

կան) կառավարման ձևով: Հաստատված իրավիճակը կարելի էր բնորոշել 

որպես անկայուն հավասարակշռություն: Կառավարումն իր օլիգարխիկ 

շրջապատի հետ միասին կատարվում էր «բաժանի°ր և տիրի°ր» 

սկզբունքով£ Նախագահը փաստացի զրկված էր ուղղակի հենարանից, 

իսկ վարչապետի հենարանին ավելորդ դառնալու վտանգ էր սպառնում: 

Ներէլիտային ճեղքվածքի հավանականությունը բավականին բարձր էր, 

քանի որ քաղաքական խաղը թաքնահարույց վարվում էր «զրոյական 

գումարով» և «քաղաքականությունը՝ որպես պատերազմ» սկզբունքով:  

Անցման էլիտիստական տեսությունը ետխորհրդային Հայաստանի 

քաղաքական կյանքի իրողությունների նկարագրման համար կիրառելի է 

որոշ վերապահումներով նաև այն պատճառով, որ առաջին հերթին 

ընտրանու փոխազդեցությունների արդյունքը կարող էր լինել ոչ թե 

նորմատիվային ժողովրդավարության ձեռքբերման, այլ ներէլիտային 

ճգնաժամի իրավիճակային լուծման («փաթաթման» կամ «պակտի» 

տեսքով), այսինքն՝ կայունացում ժամանակավոր համախմբման 

ընթացքում (նույնիսկ նեգատիվ փոխհամաձայնության հիմքի վրա): 

Երկրորդ, անցման էլիտիստական տեսության կիրառման համար 

անհրաժեշտ է դիտարկել այն ինստիտուցիոնալ ենթատեքստը, որն 

ազդում է ներէլիտային փոխազդեցությունների վրա: 

Տրամաբանորեն չհիմնավորված է այն փաստը, որ ընտրանուն 

կոնսենսուսի ձեռքբերումը հանգեցնում է ժողովրդավարական նորմերի 
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ընդունմանը, քանի որ ընտրանիները «պակտ» կարող են կնքել կամ էլ 

գնալ «փաթաթման» ցանկացած նորմատիվային հենքի վրա: «Էլիտային 

հանրույթի» սահմաններից դուրս է հայտնվում բուն «պակտի» 

բովանդակությունը: Իսկ պակտերը միանշանակ գնահատվում են որպես 

շարժում դեպի ժողովրդավարություն՝ ոչ ժողովրդավարական 

միջոցներով£ Սակայն այս դեպքում առաջանում է հետևյալ հարցը՝ ինչո՞ւ 

պետք է «էլիտային հանրույթը» իր մեջ ամբարի ժողովրդավարական 

պոտենցիալ: Որոշ քաղաքագետներ այն կարծիքին են, որ 80¬ականների 

վերջերի և 90-ականների կեսերի քաղաքական գործընթացը չի 

տեղավորվում համընդհանուր ժողովրդավարացման տրամաբանության 

մեջ, այլ ավելի շատ հետևում է մրցակցային օլիգարխիայի 

տրամաբանությանը: Հետևաբար՝ էլիտիստական տեսության 

նորմատիվային բաղադրիչը դառնում է չգործող՝ «փաթաթման» և 

«պակտի» մոդելները դիտարկելով որպես ելք ներէլիտային 

փոխազդեցությունների համար, որոնք հանգեցնում են իրավիճակի 

կայունացմանը և բախման խաղաղեցմանը: Սակայն նույնիսկ 

էլիտիստական տեսության նման մեկնաբանության դեպքում նա չի 

կարողանում բացատրել, թե ինչու է տվյալ գործընթացը ընթանում 

«լարվածության հանման» բավականին նեղ շրջանակներում՝ 

խուսանավելով «փաթաթման» և «պակտի» միջև, և ընդունակ չէ 

ապահովել ընտրանուն հանրույթի հաստատուն կոնսոլիդացիա: 

Այդ բացը լրացնելու համար էլիտիստական տեսությունը պետք է 

դիտարկել քաղաքական գործընթացի ինստիտուցիոնալ դինամիկայի 

ենթատեքստում, որն էլ թույլ է տալիս բացատրել ներէլիտային 

փոխազդեցությունների հիմնական ուղղվածությունները և բնույթը: 

Ընդհանուր առմամբ քաղաքական գործընթացի ինստիտուցիոնալ 

շարժընթացը կարող է բնորոշվել որպես շարժում ֆրագմենտացիայից 

դեպի կենտրոնացման և ապակենտրոնացման միտումների աճ:  
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Ներէլիտային փոխազդեցությունների ուսումնասիրության համար 

կարող է օգտակար լինել նաև Գ.ՕþԴոննելի դելեգատիվ 

ժողովրդավարության հայեցակագը    (10, 24): 

Այս հայեցակարգի օգտագործումը թույլ է տալիս բացատրել 

ներէլիտային փոխազդեցությունների ժողովրդավարության ուղղվածու-

թյունը՝ դեպի մրցակցային օլիգարխիայի (սահմանափակ մրցակցությամբ) 

կողմը (ինչը համընկնում է 1994-ից հետո ինստիտուցիոնալ շարժընթացի 

գլխավոր ուղղվածությանը՝ շարժում դեպի «գերնախագահական» 

հանրապետություն): 

Կոշտ առճակատման ժամանակաշրջանի ավարտով հաստատված 

ինստիտուցի-ոնալ կառուցվածքը, որի շրջանակներում ընթանում են 

ներէլիտային փոխազդեցութ-յունները, էլիտային հանրույթում խուսանա-

վումների համար բավականին նեղ միջանցք են թողնում: Մենիշխա-

նական միտումների աճը նախագահության ինստիտուտի գերիշխման 

պայմաններում նպաստում է ընտրանու կազմում էական խաղացողների 

թվի սահմանափակման, նրա հիմնական ճյուղերի միջև 

հարաբերությունների կենտրոնացման (ինչը չի բացառում 

կոնսոլիդացիայի հնարավորությունները, թեև որպես կանոն՝ նեգատիվ 

փոխհամաձայնության հիմքի վրա): 

Վերլուծությունները թույլ են տալիս ասելու, որ նրա զարգացման 

հիմնական ուղղությունը դեռևս թվացյալ շարժումն է դեպի վարչակարգի 

կայունացումը, ներէլիտային լարվածությունների դրսևորումները 

«փաթաթման» և «պակտի» մեխանիզմների միջոցով (որպես 

կայունացման տարբեր սցենարներ), կողմնորոշված են դեպի պետության 

ինստիտուցիոնալ շարժունակություն՝ «գերնախագահական» պետության 

ուղղությամբ: 

Վերոհիշյալ բոլոր հանգամանքներից ակնհայտ է, որ ընտրանու 

կերպափոխությունն  ընթանում է ոչ թե դեպի նշված մաքուր տիպերից 

որևէ մեկը, այլ հիբրիդային տիպի վարչակարգի: Դիտարկենք այն 
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Ռ.Դալի ներմուծած քաղաքական վարչակարգի երկու կարևորագույն 

պրոբլեմային չափումների՝ «մրցակցության» և «մասնակցության» 

տեսանկյունից: 

Այդ դեպքում կարելի է հավաստել, որ ՀՀ-ում ձևավորված «էլիտային 

հանրույթը» ժողովրդավարացման սահմաններ դրեց երեք 

ուղղություններով: 

1. Մրցակցության սահմանափակում քաղաքական ընտրանու 

շրջանակներում, 

2. Որոշումների ընդունման գործընթացից առանձին դերակա-

տարների մեկուսացում, հեռացում, 

3. Քաղաքական որոշումների ընդունման ժամանակ ոչ ֆորմալ 

ինստիտուտների գերիշխանություն: 

1. Մրցակցության սահմանափակում - 1991 թվականից սկսած՝ 

նախադրյալներ ստեղծվեցին «էլիտային հանրույթում» մրցակցության 

սահմանափակման համար: Այն հանգեցրեց կուսակցական 

ֆրագմենտացիայի, հանձինս՝ հետնապահ և մեկուսացված քաղաքական 

գործիչների: Մրցակցության սահմանափակման նպատակը  լիդերի 

(նախագահ, վարչապետ թե ուժային նախարար) դոմինանտ դիրքի 

ամրապնդումն է: 

2. «Էլիտային հանրույթից» առանձին մասնակիցների հեռացումը 

(մյուս դերակատարների չմիջամտության դեպքում) մինչև 1998թ. 

ծառայում էր Լևոն Տեր¬Պետրոսյանի դիրքերի ամրապնդմանը և 

վարչակարգի լեգիտիմացման նպատակներին՝ որպես լեգիտիմացման 

յուրօրինակ փոխարինորդ:  Սակայն «բաժանի°ր և տիրի°ր» սկզբունքով 

գործողությունների վճարը դարձավ քաղաքական մարգինալների 

ազդեցության մեծացման պատճառ, ինչն էլ հարկադրեց իշխանությանը 

գնալ լայն զանգվածների քաղաքական մասնակցության դերի 

սահմանափակման: Սակայն «էլիտային հանրույթի» պայմաններում 

արդյոք կայի՞ն դոմինանտ դերակատարներին կառավարելու այդօրինակ 
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այլընտրանքներ: Ակնհայտ է, որ «պակտի» մասնակիցներին որոշակի 

երաշխիքներ կարող էին ապահովել կոլեկտիվ լիդերության 

մեխանիզմները, որոնք ամրագրված են ինստիտուտների մակարդակով: 

Պակտային անցումները սովորաբար ձգտում են փոխազդեցության 

կորպորատիվիստական ձևերի (օր. ինչպես նշեցինք՝ կոլեկտիվ 

լիդերությունը, որը Տ.Կառլը ուսումնասիրել է Մեքսիկայի օրինակով (11, 

56-57)): Սակայն կորպորատվությունը ենթադրում է եթե ոչ «պակտի» 

մասնակիցների կարգավիճակների հավասարություն, ապա նրանց 

որոշակի երաշխիքներով ապահովում,  ինչը հակասում է որևէ լիդերի 

դոմինանտ դիրքին (12, 73): 

3. Ոչ ֆորմալ ինստիտուցիոնալիզացիան հենվել և այսօր էլ հենվում է 

բացառիկ որոշումների ընդունման ոչ ֆորմալ պրակտիկայի իշխման 

վրա, ի վնաս ընդհանուր բնույթի ֆորմալ գործառույթների և 

կառուցվածքների: Ոչ ֆորմալ ինստիտուցիոնալիզացիայի հիմք են 

դերակատարների կլիենտելական փոխազդեցությունները (13, 66-68):  

Այսպիսով, Հայաստանի  քաղաքական վարչակարգի գծերը 

համառոտ կարելի է բնորոշել հետևյալ բնութագրիչ գծերով. 

 հեղափոխական (հակահեղափոխական), հանցածին և կոռում-

պացված մթնոլորտը ընտրանիների կոնֆիգուրացիայում, 

 օրենսդիրի նկատմամբ գործադիր իշխանության դոմինան-

տություն, 

 տարբեր մակարդակների լիդերների միջև փոխադարձ 

չեզոքություն, 

 գործադիր իշխանության անուղղակի վերահսկողություն 

ԶԼՄ¬ների վրա, 

 ռեալ կամ պոտենցիալ կենտրոնների ճնշում կամ չեզոքացում, 

 հասարակական միավորումների (ինչպես քաղաքական, 

այնպես էլ «երրորդ սեկտորի») նկատմամբ պատրոնաժ՝ 

գործադիր իշխանության կողմից վերջիններիս հանրային 
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աջակցության փոխարեն: 

Նման հատկանիշները բնորոշ են ավտորիտարիզմին, սակայն 

պահպանվող քաղաքական հանրույթի որոշակի ինքնավարությունը, 

քաղաքացիական իրավունքների և ազատությունների ուղղակի 

սահմանափակումների բացակայությունը, ավելի շատ վկայում են այն 

մասին, որ «էլիտային հանրույթի» ձևավորումը հանգեցրեց ՀՀ-ում 

հիբրիդային վարչակարգի կամ «դելեգատիվ ժողովրդավարության» 

ձևավորման       (10, 34): 

Փորձը ցույց է տալիս, որ «էլիտային հանրույթի» տրոհման արդյունք 

կարող է դառնալ ոչ միայն դոմինանտ դերակատարի իշխանության 

մենաշնորհն, այնպես էլ անորոշության դաշտ մտնելը (դոմինանտ 

դերակատարի կողմից դիրքի կորուստը): Ետտերպետրոսյանական 

ժամանակաշրջանում հիբրիդային վարչակարգը բախվեց անորոշության 

մարտահրավերին (11):  

Ժողովրդավարության սահմանափակման պատճառով առանձին 

դերակատարների բացառման դեպքում «պակտերը» հանգեցրել են 

«սահմանափակ ժողովրդավարության» և «պսևդոդեմոկրատիայի» 

ձևավորմանը (Մ.Բարտոն, Ջ.Հիգլի և Ռ.Գանտեր): 

Ժողովրդավարությունն ինքնին չի ծնվում՝ պարզապես իրեն 

ժողովրդավար հռչակող լիդերի իշխանության գալով: Ցանկացած 

դերակատար շահագրգռված է իր առավելագույն իշխանությամբ, իսկ 

դրանից զրկվելու վտանգը ձգտում է հասցնել նվազագույնի., և հետևաբար, 

զբաղեցնելով իշխող դիրք, հակված չէ հակառակորդին հաշվետու լինելուն 

և քաղաքական մրցակցությանը: Ֆորմալ ինստիտուտներից ազատ 

միջավայրում չհանդիպելով դիմադրության՝ այդպիսի լիդերները կարող են 

կառավարել, «համակցելով կառավարումը, մանիպուլիացիան, 

կամայական որոշումները և կադրային խաժամուժը՝ ձգելով այդ 

իրավիճակի գոյությունը և թողնելով ապագայում քաղաքական վակուում» 

(10; 13; 14):  
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Դերակատարների համաձայնեցված գործողությունները մրցակ-

ցության և հաշվետու լինելու ժողովրդավարական արարողակարգերի 

պահպանման առումով  հարկադրված բնույթ են կրում և համարվում 

կառավարման այլ եղանակների համեմատությամբ «չարյաց 

փոքրագույնը»£ Նման դեպքում իշխանության կորստի գինը ֆորմալ 

ինստիտուտների շրջանակներում անհամեմատ ցածր է, քան 

դերակատարների միջև հակասությունների լուծման ոչ ֆորմալ 

եղանակների սակագինը: 

 

Հանրագումարենք. 

1. Դերակատարներից մեկի դոմինանտության և ոչ ֆորմալ 

ինստիտուտների իշխման պայմաններում ծագող «էլիտային 

հանրույթը» նպաստում է հիբրիդային և անկայուն քաղաքական 

վարչակարգերի ձևավորմանը: 

2. Դերակատարների ուժերի հավասարակշռության պայմաններում 

կամ ուժերի հարաբերակցության անորոշության իրավիճակում 

ձևավորվող և ֆորմալ ինստիտուտների վրա հենվող «էլիտային 

հանրույթները» կարող են նախադրյալներ ստեղծել քաղաքական 

համակարգի ժողովրդավարացման համար: 
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ՄԱՍ X 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ  ԸՆՏՐԱՆԻՆ  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ  

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում աշխարհաքաղաքական 

կառուցվածքում տեղի ունեցող արմատական փոփոխությունները, 

համաշխարհային հանրության և սոցիալ-քաղաքական համակարգի 

արդիականացման գործընթացները հիմք են տալիս պնդելու, որ 

ժամանակակից աշխարհը թևակոխել է զարգացման որակապես նոր 

փուլ£ 

Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է խորհել սեփական հասարակական-

քաղաքական զարգացման մոդելի շուրջ, որովհետև համաշխարհային 

հանրության աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի փոփոխությունները 

և քաղաքակրթական նոր բևեռների ձևավորման փորձերը ստիպում են 

հայ իրականությանը վերաիմաստավորել ներմուծված քաղաքական 

զարգացման մոդելը£ Լատինաամերիկյան, աֆրիկյան, ասիական, 

ինչպես նաև ԱՊՀ (նաև ՀՀ) հասարակությունների արևմտականացման 

հետ նույնացվող արդիականացման գործընթացների 

ուսումնասիրությունը թույլ կտա բացահայտել քաղաքական զարգացման  

օրինաչափությունները, ինչպես նաև վեր հանել այն վտանգավոր 

միտումները, որոնց կանխմանն այսօր պետք է ուղղվի գլոբալ 

քաղաքակրթության ջանքերը£ 

 

1. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 
 

1990-ական թվականներին ՀՀ ներմուծած քաղաքական 

արդիականացման սկզբունքների արմատավորումը ենթադրում էր 

ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի և բաց հասարակության 

հաստատում£ 
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ՀՀ արդիականացման վերջին տարիների փորձը և ստացած 

արդյունքը վկայում է, որ որդեգրված մոդելը հայ իրականության համար 

չի ենթարկվում անկախ գիտափորձնական վերլուծության£ Ավելին, 

հասարակությանը հրամցված է արդիականացման պահպանողական և 

ազատական հայտնի մոդելների «համաձուլվածքը»£ Արդիականացման 

պահպանողական մոդելի կողմնակիցները (Խ.Լինց, Ջ.Նելսոն, 

Ս.Հանթինգթոն և այլոք) գտնում են, որ միայն հասարակական-

քաղաքական կարգը վերահսկող կոշտ ավտորիտար վարչակարգը 

կարող է ապահովել անցում շուկայական տնտեսության և ազգային 

միասնությունը£ Համաձայն նեոատլանտիստ Ս.Հանթինգթոնի՝ եթե 

քաղաքական արդիականացման գործընթացում կառավարող ընտրանին 

չպահպանի ինստիտուցիոնալ կարգի շահերը, ապա տեղի կունենա ոչ թե 

«քաղաքական զարգացում, այլ քաղաքական անկում» (1, 2-3), քանի որ 

դեպի բաց հասարակություն ընթացող հանրույթները չունեն 

կերպափոխության ժողովրդավարական ավանդույթներ£ 

Ազատական արդիականացման մոդելի կողմնակիցները (Լ.Պայ, Ռ. 

Դարենդորֆ, Ռ.Դալ) շեշտը դնում են ոչ թե կենտրոնացված 

ինստիտուտների միջոցով հասարակական ¬քաղաքական կարգի 

պահպանման, այլ իշխանավորների և ժողովրդի միջև երկխոսության 

վրա, անկախ այն բանից, թե ինչին է խոսքը վերաբերում. 

այլընտրանքային ծրագրերով ժողովրդավարական ընտրությունների՞, 

թե՞ ընտրանու կողմից զանգվածների հավաքագրմանը (2, 48-49, 172-

177)£ Այսպիսով ազատականների համար քաղաքական արդիա-

կանացման հիմնական ցուցանիշը ներկայացուցչական 

դեմոկրատիայում բնակչության ներգրավվածությունն է£ 

ՀՀ արդիականացման գործընթացը, մեր կարծիքով, ակնհայտորեն 

իրականացվեց հիմնականում առաջին մոդելով, իսկ երկրորդը՝ 

քարոզվեց£ Արդյունքում, որն արդեն իսկ ակնհայտ է հայ իրականության 

մեջ, կիսաիրականացված, այլասերված մոդելն է՝ իր քաղաքական, 
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սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական բազում հիմնախնդիր-

ներով£ 

Քաղաքականության տեսության մեջ ընդունված է 

արդիականացման գործընթացը գնահատել քաղաքական համակարգերի 

ժողովրդավարացման տեսանկյունից£ Այդ նպատակի համար 

քաղաքագետ Ռ.Դալը կարևորել է երկու չափանիշ. 

1. ժողովրդավարական ճանապարհով քաղաքականապես մրցու-

նակ կառավարող ընտրանու բաց հավաքագրում, 

2. ընտրանու հետ բնակչության լայն զանգվածների քաղաքական 

համագործակցություն և մասնակցություն քաղաքական որոշում-

ների ընդունմանը£ 

Այս չափանիշների իրականացման համար Ռ.Դալը մշակեց 

«իդեալական մոդել»՝ պոլիարխիա (բազմասկիզբ իշխանություն) 

անվամբ£ Պոլիարխիան ենթադրում է այնպիսի քաղաքական համակարգ, 

որտեղ փոքրամասնության իշխանությունը վերահսկվում է մեծամաս-

նության կողմից£ Նման համակարգի հաստատման համար Ռ.Դալը 

առաջադրում է հետևյալ յոթ պայմանները. 

1. Քաղաքական բարեփոխումների պատմական հաջորդակա-

նությունը, 

2. Տնտեսական իշխանության համակենտրոնացման (կամ 

ապահամակենտրոնացման) աստիճանը, 

3. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը, 

4. Հավասարություն¬անհավասարություն հարաբերությունների 

բնույթը, 

5. Ենթամշակութային տարբերությունների տիպը, 

6. Արտաքին միջամտությունը (միջազգային հսկողություն), 

7. Քաղաքական լիդերների համոզմունքների բնույթը£ 

Ռ.Դալը միաժամանակ նշում է, որ անցումը պոլիարխիային պետք է 

լինի աստիճանական. անհրաժեշտ է խուսափել ցնցակաթվածային 
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շարժումներից, որպեսզի կառավարող էլիտան հետևողականորեն 

սովորի փոխզիջումնային տեխնոլոգիաներին և  փոխադարձ 

անվտանգության փոխզիջումնային (ՓԱՓ) սկզբունքներ մշակի£  

Արդիականացող ՀՀ-ի համար նման պայմանների հաշվառումը թույլ 

է տալիս բացահայտելու քաղաքական անկայունության, ճգնաժամերի 

պատճառները£ Այսպես օրինակ, եթե խախտված է քաղաքական 

բարեփոխումների (ընտրանու ներսում բաց մրցակցության ապահովման 

և ժողովրդավարացման գործընթացում բնակչության ներգրավվա-

ծության) տրամաբանությունը, ապա, ինչպես Ռ.Դալն է նշում, անխու-

սափելի համարվող բախումները պարփակված են կլանային 

հարաբերությունների շրջանակներով£ 

Ակնհայտ է, որ արդիականացման մոդելի արդյունավետ 

ադապտացման համար անհրաժեշտ են հանրույթի մտահայեցողական 

առանձնահատկություններին համապատասխանող միջոցառումներ£ 

Հետևաբար, ՀՀ¬ում արդիականացման մոդելը պետք է ստեղծի ոչ միայն 

պաշարները վերահսկող ինստիտուտների նոր տեսակներ, այլև 

կառավարության և բնակչության միջև ստեղծվի արդյունավետ 

երկխոսության ուղիներ£ Բարեփոխումների բնույթով պայմանավորված՝ 

ՀՀ իրականության համար այդ գործընթացի որպիսությունը 

կանխորոշված էր ազատական քաղաքական համակարգի մոդելի 

հաստատմամբ£  

Ակնհայտ է, որ քաղաքական արդիականացումը ենթադրում է 

պետության և հասարակության, ավելի ճիշտ նրա ստրատիֆիկացիոն 

համակարգի միջև հարաբերությունների փոփոխություն£ Մի կողմից դա 

ազգային պետության ձեռքերում քաղաքական իշխանության 

կենտրոնացումն է, մյուս կողմից՝ անհատի ապահովագրումն է 

անսահմանափակ կենտրոնական իշխանությունից£ Պետության և 

սոցիալական ստրատիֆիկացիայի համակարգի փոխազդեցության 

հիմնահարցը անհրաժեշտաբար զուգամիտվում է նորարարական 
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ընտրախավերի (որպես ստրատիֆիկացիոն համակարգի կարևոր 

բաղադրիչներ և մեդիատորներ) գործառույթները (3, 19-20)£ Աֆրիկյան, 

լատինաամերիկյան երկրների արդիականացման փորձից հայտնի է, որ 

ժողովրդական զանգվածներին հեղափոխականացնելու հեռանկարից 

անհանգստացած՝ արդիականացման տեսությունը կողմնակից է 

այնպիսի նորարարական ընտրախավի, որը քաղաքական դաշտը 

շահարկում է ոչ թե հանուն իշխանության, այլև հօգուտ հասարակական-

քաղաքական բնականոն զարգացման ապահովման£ 

 

2. ՀՀ ՄՈԴԵՌՆԻԶԱՏՈՐԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱՆԵՐԸ 
 

Արդիականացման գործընթացում կառավարող ընտրանու 

իրականացրած քաղաքականությունը մոդեռնիզատորական այլ 

էլիտաների կողմից տարբեր կերպ է ընկալվում և մեկնաբանվում£ Դրա 

համար անհրաժեշտ է բազմակողմանի ուսումնասիրել ՀՀ 

նորարարական ընտրախավերի բոլոր տիպերը£ Ստորև բերված 

դասակարգումը կատարված է ոչ թե գաղափարական ուղղվածության, 

այլ արդիականացման բարեփոխումների նկատմամբ ընտրախավերի 

դրսևորած վերաբերմունքի հիման վրա, քանի որ արդիականացման 

գործընթացն է քննարկման առարկան£ 

Ավանդական (տրադիցիոնալիստական) ընտրանի - Ավանդական 

ընտրանու իշխանությունը սովորաբար որոշվում է պատմականորեն 

ձևավորված կարգավիճակով£ Կարելի է ասել, որ ՀՀ-ում 

տիպաբանության առումով մաքուր ավանդական ընտրանի չկա£ 

Ազատական և ազգային արժեքների սինթեզ-հենքի վրա ձևավորված այս 

ընտրանին, երկար ժամանակ լինելով իշխանական, ապա ականատես 

լինելով արմատական¬ազատականների քաղաքականության 

սխալներին՝ զգուշավորություն է ձեռք բերել «հանուն իշխանության» 

համար մղվող խաղում£ Ամենաթող ազատականության հետևանքները 
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տեսած այս ընտրանին, որպես կանոն, կարևորում է հպատակության, 

կլանային հարաբերությունների հավատարմությունը£ Փաստորեն, նա 

հակված չէ փոփոխել այն, ինչը կարող է վտանգել իր տնտեսական և 

սոցիալական դիրքը, այդ իսկ պատճառով բացասաբար է տրամադրված 

գոյություն ունեցող քաղաքական համակարգը ժողովրդավարացնելու 

ցանկացած տեխնոլոգիական և տնտեսական նորարարության 

նկատմամբ£ 

Ազատական ընտրանի - հանդես պետք է գա ի պաշտպանություն 

ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի և ամբողջ 

հասարակության արմատական բարեփոխման£ Զարգացած երկրներում, 

հենվելով ինդուստրիալիզացիայի, ինստիտուցիոնալիզացիայի և 

քաղաքական գործընթացներում քաղաքացիների մասնակցության վրա, 

նա սահմանագծել է սահմանադրական ժողովրդավարության և° 

նպատակները, և° մեթոդները£ Հետևաբար ազատականները ձգտում են 

արմատական քաղաքական բարեփոխումների, մարդու իրավունքների 

երաշխիքով սահմանադրական կարգի ստեղծմանը, տարբեր 

հասարակական խմբերի շահերի համաձայնեցմանը՝ օրենքով 

սահմանված նորմերի և կանոնների օժանդակությամբ, իշխանության 

ավանդական խմբերի փոխարինմամբ (վերջինս նկատվեց 90-ականների 

սկզբին, նախկին պարտոկրատիկ՝ արդեն իսկ ավանդական ընտրանու 

ներկայացուցիչների ճնշող մեծամասնությանը իշխանությունից դուրս 

մղումով)£ Զարգացած ազատական ընտրանին հիմնականում 

հավաքագրվում է միջին շերտերից, իսկ ՀՀ¬ում այն հավաքագրվեց 

թատերականացված հրապարակներից, որտեղ քաղաքական տեքստը 

թատրոնի մակարդակի է£ Արդիականացող հասարակություններում 

դիտվող քաոսային երևույթների պատճառով կայացվածության առումով 

ամենամեծ բացթողումներից մեկը ՀՀ¬ի քաղաքական դաշտում նույնպես 

առնչվում է ազատական ընտրանու որպիսությանը£ Ինքը՝ ազատական 
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ընտրանին, այդօրինակ քաոսային երևույթների պատճառով հայտնվել է 

այլախոհ մասնատված վիճակներում£ 

Ընտրախավերի վերը բերված տիպաբանությունը ՀՀ քաղաքական 

արդիականացման գործընթացում, ինչպես նկատվեց, հանդես չի գալիս 

մաքուր տեքստով£ Ավելին, արդիականացման յուրաքանչյուր ալիքի 

հետևանքով տեղի է ունենում քաղաքական ուժերի վերախմբավորում, և 

քաղաքական ընտրանու ներսում տարախառնումը էապես տարբերվում է 

նկարագրված տիպաբանությունից£ Մենիշխանականները, ավանդա-

պահները և արմատականները կարող են համատեղ հանդես գալ 

վարչական համակարգի ավանդական հիերարխիայի պահպանման, 

քաղաքական մասնակցության սահմանափակման օգտին£ Այդ իսկ 

պատճառով բարեփոխումների խորացման գործընթացում հնարավոր 

եղավ այնպիսի իրավիճակ, երբ միևնույն մարդիկ հանդես եկան մի 

էտապում բարեփոխումներին կողմ, մյուս էտապում նրանց դեմ, և 

սկսեցին գործողություններ ձեռնարկել ուղղված հաստատված կարգի 

կոնսերվացման դեմ£ 

Կառավարող ընտրանու քաղաքական նախընտրությունների և 

սոցիալական կառուցվածքի պարագայում նրա հնարավորությունները 

պայմանավորված են հիմնական սոցիալական խմբերի և շերտերի 

արդիականացման մակարդակով, նրանց շահերի հարաբերակցությամբ, 

ամբողջությամբ սոցիալական կառուցվածքի իշխող մոդելով (4, 53-54)£ 

Այդ մոդելը ևս այսօր քվազի իրականացված է, քանի որ ՀՀ¬ում մինչ օրս 

էլ, կուսակցական դաշտի համանմանությամբ գրանցվում է փախուստ մի 

սոցիալական կառուցվածքից մյուսը, փախուստ ազատությունից, 

փախուստ ինքնությունից£ Համաձայն ընտրանու տեսության՝ 

(մաքիավելիստական դպրոց (5, 287-288)) «հանուն իշխանության» համար 

մղվող պայքարում կառավարող ընտրանին կարող է կա°մ թուլացնել, 

կա°մ ուժեղացնել այն քաղաքական միտումները, որոնք գոյություն ունեն 

հասարակության ընդերքում և արտահայտվում են սոցիալական խմբերի 
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փոխհարաբերություններում£ Եթե առաջնորդվենք այս մեխանիզմով, 

ապա հայ իրականության մեջ քաղաքական և հատկապես կառավարող 

ընտրանուն մնում է ընդամենը զգուշությամբ հակազդել գլոբալ մակրո, 

մեզո և միկրո մակարդակների վրա դրված քաղաքական բարոյազուրկ 

նպատակամետ խաղերին, ինչպես նաև պատասխանել նետված 

մարտահրավերներին£  

Քաղաքական արդիականացման գործընթացը ենթադրում է 

սոցիալական շարժունակություն£ Այսինքն՝ տեղի պետք է ունենա հին 

սովորույթներից, նորմերից ազատագրում և մոբիլիզացված անձի 

ներգրավում որոշակի, հարաբերականորեն կայուն նոր խմբային 

միավորումների մեջ, կազմակերպություններում£ Այս ամենը պետք է 

ուղեկցվի բնակչության տարբեր շերտերում՝ սոցիալական 

շարժունակության բարձր աստիճանով, շարժուն սոցիալական 

կառուցվածքի ձևավորմամբ, գիտելիքների, որակավորման, 

վերապատրաստման պահանջմունքների իրացումն ապահովող 

սոցիալական պայմանների ստեղծմամբ£ Շարժուն սոցիալական 

ստրուկտուրաների փոխարեն՝ հայ իրականության մեջ ի հայտ են եկել 

մշտապես «փախուստի» և «ստրուկտուրալ վազքի» մեջ գտնվող շարժուն 

մարգինալիզացված անհատներ և սոցիալական խմբեր£ Բովանդակային 

առումով մերժված է և° գիտելիքների, և° որակավորման, և° 

վերապատրաստման պահանջմունքը, որի արդյունքում անհատներն 

ընդհանրապես օտարվել են սոցիալ-քաղաքական իրականությունից, իսկ 

ձևավորված սոցիալական ենթահամակարգերն էլ գրեթե զուրկ են 

ինքնակարգավորվածությունից£ Վերջիններս գտնվում են քաոսային 

վիճակներում և պարտադիր վերևից հովանավորչության ու 

կարգավորման կարիք զգում£ 

Որդեգրված արդիականացման մոդելի գլխավոր նպատակը մարդու 

համար  սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, սոցիալական 

լայն հնարավորությունների ստեղծումն էր£ Նման նպատակի 
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իրականացումը իրողություն է դառնում միայն այն դեպքում, եթե 

կատարվող փոփոխությունների ընթացքում հաշվի են առնվում 

գոյություն ունեցող արժեքային համակարգի տիրույթները£ ՀՀ¬ում 

արդիականացվելու «մարտահրավերն» ընդունելուց հետո այդ 

գործընթացի արժեքային տիրույթը որոշելու համար լուրջ քայլեր 

չարվեցին£ Հասկանալի է, որ անհրաժեշտ մոտիվացիոն-արժեքային 

տիրույթին հասնելը հեշտ չէ, քանի որ բարեփոխումների մոտիվացիոն 

ապահովմանը հակազդում է մի կողմից անհատների և սոցիալական 

խմբերի շահերի ձևավորվող հաշվեկշիռը, մյուս կողմից՝ հասարակական 

գիտակցության մեջ ձևավորվող ստերեոտիպերը£ Մեր կարծիքով 

արդիականացման գործընթացում անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն 

դարձնել նշված հանգամանքի վրա, այլապես նորաստեղծ 

ժողովրդավարական ինստիտուտների գործառույթները հարցականի 

տակ կդրվեն£ 

Հանրագումարենք՝ քաղաքական արդիականացման գործընթացի 

արդյունքում ՀՀ-ում ձևավորվել է բազմակառուցվածք ընտրանի, որի մի 

մասը, շահագրգռված լինելով տնտեսական գերիշխանությամբ և 

շահութաբեր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, ռացիոնալացնում է 

հասարակության կառավարման քաղաքականությունը£ Այդ ուժին 

դիմակայում են ազգային միասնության և փորձի, տեսակի եզակիության, 

համակեցության նորմերի պահպանման կողմնակիցները£ Բոլոր 

դեպքերում երկուսն էլ յուրովի են փորձում պատասխանել գլոբալացման 

և պետականության մարտահրավերներին£ 

 

3. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԱՐԱԴՈՔՍՆԵՐԸ 
 

Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի տրամաբանության 

շրջանակներում տեղի ունեցող քաղաքական արդիականացման 

գործընթացի որպիսությունը պայմանավորված է ավանդական և 



244 

ազատական ընտրախավերի վարքաբանական կողմնորոշիչների 

փոխհարաբերություններով£ Ըստ երրորդ ալիքի տեսաբանների՝ 

նմանօրինակ մոտեցումը հնարավորություն կտա արդիականացումը 

դիտարկել իբրև զարգացում՝ ժողովրդավարության այն մոդելի տեսքով, 

որը գոյություն ունի զարգացած երկրներում£ 

Հանրագումարելով ԱՊՀ երկրների փորձը՝ նույն տեսաբաններն 

այսօր սակայն ոչ միայն ընդունում են նրանց «թերզարգացման» փաստը, 

այլև խոսում քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի մասին£ Ավելին, 

ռուս քաղաքագետ Ա.Պանարինը  քննադատելով «ժողովրդավարացման 

երրորդ ալիքի» տեսաբաներին, հավաստում է, որ ԱՊՀ երկրների 

աղետալի վիճակը զարգացած արևմուտքի կառավարող ընտրանու 

(հատկապես նրա փորձագետների) «ամբիցիաների» և «սպառողական 

ագրեսիայի» արդյունքն է (6, 160-162)£ Գլոբալացման, արևմտակա-

նացման, շուկայական և ժողովրդավարական արժեքների հաստատման 

նկատառումներով արևմտյան «պրոմեթևսյան ընտրանու» մեղքով 

(վերջիններս իրավունք են վերապահել աշխարհը փոխել և 

վերակառուցել սեփական շահերին համապատասխան), տեղի է ունենում 

«վազքով» արդիականացող երկրների ստրկացում£ Համաձայն 

քաղաքագետ Ա.Պանարինի՝ նման իրավիճակը կարելի է շտկել միայն 

զարգացած երկրների մոդելի մերժմամբ և սկսել որոնումները 

ազգային¬քաղաքակրթական արժեքների զինանոցում£ Փաստորեն 

տիերմոնդիալիստական կողմնորոշումը ժխտող այս մոտեցման 

համաձայն՝ կենտրոնի (տվյալ դեպքում՝ Արևմուտքի) զարգացումը 

ուղեկցվում է ծայրագավառների (տվյալ դեպքում՝ ոչ արևմուտքի) 

աղքատացմամբ£ 

Համաձայնելով Ալ.Պանարինի պաշտպանած դրույթների հետ, 

միաժամանակ կարծում ենք, որ կառավարող ընտրանու քաղաքական 

արդիականացման գործընթացն անհրաժեշտ է ուսումնասիրել 

համեմատական քաղաքագիտության շրջանակներում£ Անհրաժեշտ է 
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մասնավորապես պարզել, թե քաղաքական արդիականացման ո՞ր 

փուլում են վերափոխունները դառնում անշրջելի, և որո՞նք են 

հասարակությանը տևական քաոսից՝ աղքատությունից, փրկող 

արժեքները£ Ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ արդիականանալ «վազելով», 

անհրաժեշտ է «քայլող» (բնականոն) արդիականացում£ Արդյունքում էլ 

հնարավորություն կստեղծվի խուսափել հասարակական քաոսից, 

մարգինալացումից և քաղաքական արդիականացման գործընթացում 

պահպանել ազգային մտահայեցողությունը: Ակնհայտ է, որ կառավարող 

ընտրանու վարքաբանություն ներմուծված ազատական արժեքային 

կողմնորոշիչները երկփեղկում են հասարակությունը՝ ոսկե միլիարդի, 

մարգինալ դեգերողների, ոգով աղքատների միջև£ 

Հանրագումարելով քաղաքական արդիականացման փորձը՝ նկատի 

պետք է ունենալ, որ ազատական արժեքային կողմնորոշիչների՝ 

սոցիալական վարքագիծ աստիճանաբար թափանցելու դեպքում 

հասարակությունը արդիականանում է բնականոն՝ պահպանելով իր 

Ինքնությունը և Տեսակը£ Իսկ եթե նրանք սոցիալական վարքագիծ են 

թափանցում՝ քանդելով ափերի դամբերը, ինչպես գարնան հորդառատ 

գետ, ապա այն մտածելու տեղիք է տալիս. դեպի ժողովրդավարացում 

«վազող» հասարակությունների համար Ինքնությունը և Տեսակը 

կորցնելու իրական վտանգ է ստեղծվում £ 

Քաղաքական արդիականացման գործընթացում տեղ գտած այս 

հակասությունները պարադոքսալ բնույթ ունեն, քանի որ յուրաքանչյուր 

երկիր յուրովի է լուծում դրանք£ ՀՀ-ում առկա են հետևյալ 

հակասությունները. 

1. Սոցիալ-տնտեսական և գաղափարաքաղաքական արմատական 

փոփոխությունները մի դեպքում, քաղաքական համակարգի 

կայուն զարգացման անհրաժեշտությունը մյուս դեպքում 

նպաստավոր պայմաններ են ստեղծել ավտորիտար-

ժողովրդավարական վարչակարգի ստեղծման համար£ 
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2. Ստեղծվել է ավանդական արժեքային համակարգին 

վերադառնալու և արդիականացման-ազատականացման 

անհրաժեշտությունը վերաարժեքավորելու պահանջ£ Ավելին, 

կառավարող ընտրանին փորձում է իր «ուշացած 

ազգայնամոլությամբ» զանգվածների ուշադրությունը շեղել 

երկրում առկա հիմնախնդիրներից£ 

3. Միջին խավի, հատկապես միջին և վերին շերտերի մոտ 

համակարգային մտածողության բացակայությունը խզում է 

առաջացրել կառավարող ընտրանու որոշումների և բնակչության 

պահանջների միջև£ 

Ընտրանու և բնակչության միջև խզվածության աճը հանգեցրել է մի 

կողմից ընտրանու գերքաղաքականացման, մյուս կողմից՝ բնակչության 

մարգինալացման, օտարվածության, աղքատության£ Այս հակասություն-

ները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ ՀՀ¬ի արդիականացման 

գործընթացը դեռևս չի ենթադրում ժողովրդավարական վարչակարգի 

կայացում£ Ըստ անցումային  ժողովրդավարության տեսության դրա 

հիմնական պատճառը կառավարող ընտրանու հիբրիդային տիպի 

առկայությունն է£ Ընդունելով Ռ.Դալի՝ ժողովրդավարական 

վարչակարգի համար մշակված «մրցակցության» և «մասնակցության» 

չափումները՝ կարելի է ընդհանրացնել, որ ՀՀ¬ում ձևավորված «էլիտային 

հանրույթը» իր վարքաբանությունը սահմանափակում է հետևյալ 

շրջանակներում. 

1. կառավարող և քաղաքական ընտրանու միջև շահերի ձուլում, որը 

հանգեցրել է ընտրանու բաց հավաքագրման նվազեցմանը (կամ 

բացառմանը), 

2. որոշումների ընդունման գործընթացից  հատկապես ոչ կառա-

վարական կառույցներից առանձին դերակատարների դուրս մղում, 

3. քաղաքական որոշումների ժամանակ խմբային շահերի գերակա-

յություն, որը առուծախի քաղաքական շուկա ստեղծելով՝ առանց-
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քային քաղաքական¬տնտեսական կլանների միջև համատեղում է 

քաղաքական իշխանությունն ու սեփականությունը£ Այդ կլանները, 

այսօր վերածվելով հզոր և ազդեցիկ քաղաքական դերակատարների, 

ակտիվ կերպով մասնակցում են քաղաքականությանը£ Ավելին, 

հանրային և պետական կառավարման ոլորտները միմյանց միջև 

բաժանելով՝ նրանք մեզանում ձևավորել են կոնսենսուսային 

օլիգարխիա£ 

Քաղաքական արդիականացման գործընթացում տեղ գտած 

հակասությունները մեղմացնելու (նաև վերացնելու) համար անհրաժեշտ 

է կարևորել քաղաքական մշակույթը£ Քանի որ միայն նրա օգնությամբ 

կարելի է զուգամիտել հասարակության շահերը, ապահովել 

երկխոսություն կառավարող ընտրանու և քաղաքացիների միջև և 

դիմակայելով տարաբնույթ մարտահրավերներին՝ լավ կառավարում 

իրականացնել£ 
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ՄԱՍ XI 

ԼԱՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱՀՈՍ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

 

Քաղաքական արդիականացման գործընթացը կասկածի տակ 

դնելով ավանդական արժեքների գոյության հարցը՝ սկզբունքորեն 

ստեղծել է կառավարման նոր համակարգ, որի արդյունավետության 

չափորոշիչը քաղաքականության տեսության մեջ հանրագումարվում է 

«governance» հասկացության օգնությամբ£ Ռուս քաղաքագետ 

Լ.Վ.Սմորգունովը, նկատի ունենալով այդ հասկացության բարդ 

կառուցվածքը, գտնում է, որ այն նպատակահարմար չէ ռուսերեն 

թարգմանել և առաջարկում է այն ուսումնասիրել որպես ղեկավարում, 

կարգավորում, ընդհանուր կառավարում և քաղաքական կառավարում  

(1, 50)£ Մեր կարծիքով խնդիրը ոչ թե ռուսերեն, հայերեն կամ որևէ այլ 

լեզվով «governance» հասկացության թարգամանությունն է, այլ այն, որ 

հանրային և պետական կառավարման գործընթացում անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել, որ վերջինիս սկզբունքների հիման վրա հնարավոր է 

որոշել է արդիականացվող հասարակություններում ընթացող 

բարեփոխումների արդյունավետությունը£ Փաստորեն «governance»-ը 

միջոց է, որի օգնությամբ երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացում 

ենթադրող կառավարում է իրականացվում£ 

 ՄԱԿ¬ի «Զարգացման ծրագրեր» փաստաթղթերում արդիականացող 

երկրների բարեփոխումների արդյունավվետության որոշման համար 

սահմանվել է «good governance» լավ կառավարման հետևյալ 

սկզբունքները. 

 մասնակցություն՝ բոլոր քաղաքացիներն ունեն ձայնի իրավունք՝ 

ընդունվող որոշմանը մասնակցելու, իշխանության լեգիտիմ 



249 

ինստիտուտներ կազմակերպելու, կառուցողական երկխոսություն 

վարելու համար, 

 իրավունքի գերակայություն՝ հատկապես այն ինստիտուտների 

արդյունավետ, արդարադատ գործունեություն, որոնք ապահովում են 

մարդու իրավունքները, 

 թափանցիկություն՝ բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են 

ստանալ որևէ տեղեկություն՝ տեղեկատվության ազատություն, 

մատչելիություն, 

 զգայունակություն՝ բոլոր ինստիտուտներն արագ արձագանքում են 

քաղաքացիների պահանջներին և երկխոսության մեջ մտնում նրանց 

հետ, 

 արդարություն՝ բոլոր քաղաքացիներն ունեն հնարավորություն 

բարելավելու իրենց բարեկեցությունը, իսկ բոլոր «նոր հարուստներն» 

էլ օժտված են քաղաքացիական գիտակցությամբ և հակված են 

քաղաքացիական մշակույթի արժեքների ընկալմանը, 

 արդյունք և գործ՝ քաղաքացիների պահանջմունքների բավարարման 

համար ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, 

 հաշվետվություն՝ կառավարությունը, գործարարությունը և քաղա-

քացիական հասարակության ինստիտուտները հաշվետու են 

հասարակությանը և իրավունքի ինստիտուցիոնալ կրողներին, 

 ռազմավարական հեռատեսություն՝ լիդերը, էլիտան ու 

հասարակությունը, ելնելով հանրային և պետական կառավարման 

ժողովրդավարացման հեռանկարից և անձի սոցիալիզացման 

անհրաժեշտությունից, հստակորեն մշակում են այն ուղիները, որոնք 

անհրաժեշտ են այդ խնդիրների իրականացման համար£ 

Փաստորեն լավ կառավարումը ենթադրում է, որ պետության և 

հասարակության զարգացման կարևորագույն ռեսուրսը մարդն է£ Այս 

երկու հաստատությունները պարտավոր են բարենպաստ միջավայր 

ապահովել մարդու գործունեության և կառավարման արդիականացման 
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հեռանկարների համար (տե°ս նկ. 4): Առաջինը ենթադրում է իրավական 

և քաղաքական այնպիսի մեխանիզմների առկայություն, որը թույլ կտա 

ՀՀ քաղաքացուն ազատորեն օգտվել իր իրավունքներից և կատարել 

պարտականությունները, իսկ երկրորդի առկայության դեպքում 

շարունակական կդառնա այդ գործընթացը, ուստի և կընդլայնվեն 

մարդու հնարավորություններն ու ընտրությունը (2, 105)£ ՀՀ պետական 

կառավարման համար, որպես այս ամենի վրա անմիջականորեն ազդող 

գործոն, առաջին պլանի վրա է մնում մասնակցության և մրցակցության 

ապահովումը£ 

Լավ կառավարման ռազմավարական գերակայությունները 

դիտարկենք մասնակցության երեք մոտեցումների տեսանկյունից£ 

1. Ռացիոնալ ընտրություն տեսանկյունից մասնակցության գլխավոր 

սուբյեկտն իր շահերը (անձնական բարեկեցություն) հետապնդող և 

հանուն իր նպատակների գործող  ազատ անհատն է£ ՀՀ¬ում 

քաղաքացիների լիարժեք մասնակցությունը հնարավոր է այնպիսի 

կառավարման դեպքում, երբ նրանց մասնակցության հնարավոր 

շահույթը կգերազանցի կորուստները՝ ըստ «շահույթի մաքսիմիզացիայի» 

սկզբունքի՝ R=pB-C+D£ 

Այս տեսանկյունից կոնկրետ իրավունքի դեպքում (օրինակ, 

սեփականության, ընտրական և այլն) մասնակցության դրական 

արդյունքները չեն նկատվում, քանի որ Հայաստանի քաղաքացիների 

համար հավանականությունը, որ իրենց մասնակցությունը կարող է 

վճռորոշ լինել (p), փոքր է, հնարավոր կորուստները (C)՝ մեծ և տվյալ 

պահի նպատակահարմարությունից ելնելով՝ քաղաքացին ձգտում է 

իրավիճակային «շահույթի» (D)£ Փաստորեն երկարաժամկետ, 

ակնկալվող «շահույթի» բաղադրիչը (pB) փոքր է, ինչի հաշվին էլ փոքր է 

մասնակցությունից ակնկալվող շահույթը (R)£ 

Լավ կառավարման հիմնական խնդիրը պետք է լինի 

քաղաքացիների մեջ մասնակցության հեռանկարային «շահույթի» 
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ակնկալիքի (B) և սեփական մասնակցության վճռորոշ նշանակության 

ըմբռնման (p) ամրապնդումը, հնարավոր կորուստների (C) ռիսկի 

նվազեցումը£ Այս պարագայում քաղաքացին կմտածի, ասենք, ոչ թե 

ձեռնարկություն սեփականաշնորհելու և վերավաճառելու (իրավի-

ճակային շահույթ ստանալու), այլ սեփականաշնորհված ձեռնար-

կությունն աշխատեցնելու մասին, կամ ոչ թե ընտրակաշառքի դիմաց 

ձայն վաճառելու, այլ անկաշառ ընտրելու մասին և այլն£ 

2. Մասնակցության խթանների տեսանկյունից առավել ընդհանուր են 

համարվում գաղափարախոսականը, նորմատիվայինը և դերայինը£ Լավ 

կառավարման խնդիրն է նպաստել ՀՀ քաղաքացիների քաղաքական 

գիտակցության մեջ խթանների կայունացմանն ու զարգացմանը£ 

Գաղափարախոսական խթանի առկայությամբ անհատը հարում է 

պետության, հասարակության պաշտոնական գաղափարախոսությանը, 

հետևաբար ապահովվում է անհատական արժեքների և պետական 

արժեքների նույնացումը£ Նորմատիվային խթանի  ապահովման 

դեպքում ՀՀ քաղաքացու վարքագիծը կլինի կանոնակարգված և 

պայմանավորված քաղաքական համակարգի արժեքներով, իսկ 

իրավակարգին, քաղաքական համակարգին ենթարկվելը կընկալվի 

որպես միակ և իմաստավորված կողմնորոշում, որը նպաստում է 

սեփական անվտանգությանը, ապահովվածությանը, ինքնաիրացմանը և 

ինքնադրսևորմանը£ Դերային խթանների ապահովումը մեծապես 

պայմանավորված է ՀՀ պետական քաղաքականության՝ անձի 

սոցիալիզացման ունակ-ությամբ£ Անհատի վարքագիծն ուղղակիորեն 

կապված է նրա սոցիալական դիրքի և սեփական ինքնագնահատականի 

հետ£ Որքան ցածր է սոցիալական դիրքը, այնքան հավանական են 

դառնում անհատի արմատական տրամադրությունները իշխանու-

թյունների նկատմամբ£ Ուստի պետության և քաղաքացիական 

հասարակության բնականոն գործունեության համար որոշիչ դեր ունեն 

միջին դասն ու բաց կառավարող էլիտան՝ որպես կայունացնող 
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գործոններ£ Սրանք ՀՀ¬ում ձևավորման գործընթացում են£ ՀՀ 

կառավարող էլիտան և «նոր հայերը» դեռևս չեն արտահայտում 

հասարակական լայն խավերի շահերը և չեն նպաստում սոցիալական 

իրականության քաղաքակրթմանը£ 

3. Սոցիալական գործոնների տեսանկյունից լավ կառավարման խնդիրն 

է մարգինալ¬պոպուլիստական մոդելից ազատական մոդելին անցման 

մասնակցությունը (նկ. 4. և 5.)£ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 4.   Մասնակցության մարգինալ¬պոպուլիստական մոդել 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Առավել մասնակցություն 

 

Սոցիալ¬տնտեսական առավել 
հավասարություն 

 

Մասնակցության 
բռնկում 

 

Կայունության ցածր 
աստիճան 

 

Սոցիալ¬տնտեսա-
կան զարգացման 
ցածր մակարդակ 

 

 

Կայունություն 
 

Սոցիալ¬տնտեսական 
զարգացում 

 

Սոցիալ¬տնտեսական 
առավել հավասարություն 

 

Ժողովրդավարական 
մասնակցություն 
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Նկ. 5.  Մասնակցության ազատական մոդել 

 

Մարգինալ պոպուլիստական մոդելի առկայությունը ՀՀ¬ում 

հանգեցրել է ոչ ինստիտուցիոնալացված մասնակցության և հետամուտ է 

նյութական բարիքների ու սեփականության վերաբաշխման£ Սա 

խոչընդոտում է տնտեսական զարգացման սոցիալական պայմաններին և 

պարբերաբար հանգեցնում անկայունության£ Չլուծված հիմնախնդիր-

ները կուտակվում են, ավելանում է քաղաքական, տնտեսական, 

սոցիալական և այլ համակարգերին ներկայացվող պահանջների (և 

պահանջողների) թիվը, հատվածաբար աճում է քաղաքական 

մասնակցությունը, և շրջանը փակվում է (նկ. 5.)£ Փաստորեն 

մասնակցությունը չի հանգեցնում քաղաքական, տնտեսական, 

սոցիալական և այլ համակարգերի ամրապնդմանը, արդիականացմանը, 

տարաբնույթ սոցիալական խմբերի շահերի բավարարմանը և լոկ 

ապակայունացնելով հասարակական այդ համակարգերը՝ չի նպաստում 

մարդու կայուն զարգացմանը£ 

Հետևաբար լավ կառավարման խնդիրը պետք է լինի ՀՀ¬ում 

մասնակցության ազատական մոդելի հաստատումը, որի դեպքում 

դինամիկ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը կպայմանավորի սոցիա-

լական, քաղաքական, տնտեսական և այլ կարգի անհավասարու-

թյունների համահարթեցում, կայունության ամրապնդում (նկ. 5.)£ Միայն 

այս դեպքում ՀՀ¬ում կհաղթահարվեն քաղաքական զարգացման հինգ 

ճգնաժամերը, կկանխվի ՄԻՏՊՄ համակարգի ճգնաժամը, և ՀՀ 

յուրաքանչյուր քաղաքացու համար կձևավորվի կենսագործունեության, 

ընտրանքի և հնարավորությունների բարենպաստ ռեժիմ£ 
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Լավ կառավարման մյուս առանցքը ՀՀ պետական կառավարման 

համակարգի թափանցիկության ապահովումն ու գործառության 

արդյունավետության բարձրացումն է£ 

Պետական կառավարման հիերարխիկ կառուցվածքում կարևոր է 

թե° կառավարման տարբեր հարթությունների միջև անարգել, օպերատիվ 

կապի ապահովումը, թե° միևնույն մակարդակի տարբեր օղակների միջև 

չմիջնորդավորված ուղղակի իրավասությունների գծով վերջիններիս 

ինքնավարության, ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու պայմաններում£ 

Այս դեպքում ՀՀ քաղաքացի – կառավարման մարմին ուղղակի 

փոխազդեցությունը կնպաստի համեմատաբար կարճ ժամանակում ՀՀ 

քաղաքացիների հիմնախնդիրների լուծմանը£ Պետք է նշել, որ ՀՀ 

քաղաքացիների զգալի մասի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակի և այդ 

վիճակը բարելավելու ակնկալիքով կառավարման տարբեր մարմիններին 

հղած դիմումների առատության պատճառով այդ համակարգերը 

հարկադրված են աշխատել ծայրաստիճան ծանրաբեռնվածության 

ռեժիմում£ Արդյունքում՝ երբեմն այդ դիմում¬խնդրանքների կամ 

դիմում¬պահանջների մի մասն անտեսվում է կամ չի բավարարվում£ 

Հայաստանում լավ կառավարմանը լուրջ խոչընդոտ է նաև 

կոռուպցիան (6)£ Ընդունելով հակակոռուպցիոն ռազմավարության և 

դրա իրականացման միջոցառումների ծրագիր, ՀՀ իշխանությունները 

իրենց մտահոգությունն են հայտնել այդ երևույթի տարածման չափերի 

վերաբերյալ, և կառավարության 2003թ. նոյեմբերի 6-ի որոշումն ուղղված 

է այդ խնդրի լուծմանը£ Մասնավորապես կառավարությունը 

նախապատրաստել է վարչական կաշառակերության դեմ պայքարի 

մասին որոշման նախագիծ, որում բերված է անհապաղ միջոցառումների 

ցանկը£ Ստեղծվել է նաև կաշառակերության դեմ պայքարի ազգային 

հանձնաժողով և միջազգային աշխատանքային խումբ£ 

Համագործակցության առաջին քայլ է համարվում համատեղ 

հայ¬միջազգային խմբի ստեղծումը, որը նպատակ ունի մշակել 
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հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և բարելավել կոռուպցիայի դեմ 

պայքարի օրենքի նախագիծը£ 

 

Աղյուսակ 1 

Կոռուպցիայի պատկերացման համաթիվը (ԿՊՀ) ըստ ՏԻ 2000թ. 
զեկույցի 

 

Երկրի 

վարկը 
Երկիրը 

2000թ. 

ԿՊՀ 

միավորը 

Օգտագործված 

հետազոտու-

թյունների թիվը 

Ստանդար

տ 

շեղումներ 

Ամենաբարձր¬ 

ամենացածր 

գնահատականը 

1 Ֆինլանդիա 10,0 8 0,6 9,0-10,0 

2 Դանիա 9,8 9 0,8 8,1-10,6 

3 Նոր Զելանդիա 9,4 8 0,8 8,1-10,2 

7 Սինգապուր 9,1 11 1,0 6,2-9,7 

10 
Միացյալ 

Թագավորություն 
8,7 9 0,6 7,3-9,7 

14 ԱՄՆ 7,8 10 0,8 6,2-9,2 

18 Չիլի 7,4 8 0,9 5,7-8,4 

22 Իսրայել 6,6 8 1,3 4,3-7,8 

27 Էստոնիա 5,7 4 1,6 4,4-8,1 

35 Հունաստան 4,9 8 1,7 3,7-8,1 

39 Իտալիա 4,6 8 0,6 4,0-5,6 

43 Բելառուս 4,1 3 0,9 3,4-4,9 

50 Թուրքիա 3,8 8 0,8 2,1-4,5 

57 Լատվիա 3,4 3 1,3 2,1-4,4 

66 Ղազախստան 3,0 4 1,2 2,5-4,4 

76 Հայաստան 2,5 3 0,6 2,4-3,5 

83 Ռուսաստան 2,1 10 1,1 0,6-4,1 

87 Ադրբեջան 1,5 4 0,9 0,6-2,5 

90 Նիգերիա 1,2 4 0,6 0,6-2,1 
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«Միջազգային թափանցիկություն» (Transparency International) 

կազմակերպությունը, որը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջատարն է, 

ներկայացրել է իր տարեկան 2000թ. զեկույցը և կոռուպցիայի 

պատկերացման համաթիվը (ԿՊՀ) 90 երկրների համար (տես 

աղյուսակը)£ Ըստ այդ զեկույցի՝ այն երկրներում, որտեղ կոռուպցիան 

առավել տարածված է, հիասթափությունը ժողովրդավարությունից 

ամենաբարձրն է, և այդ երևույթն առավել բնորոշ է Կենտրոնական և 

Արևելյան Եվրոպայի համար£ «Անցյալ տարիների ժողովրդավարական 

նվաճումները բառիս բուն իմաստով վտանգված են», ¬ ասված է 

զեկույցում£ 

2000թ. ԿՊՀ միավորը վերաբերում է գործարար մարդկանց, ռիսկի 

գործոնը վերլուծողների և ընդհանուր առմամբ կոռուպցիայի աստիճանի 

մասին հասարակության պատկերացմանը£ Այն տատանվում է 10-ից 

(առավել մաքուր) 1-ի (առավել կոռումպացված) սահմաններում£ ԿՊՀ 

դասակարգման մեջ ներգրավվելու համար երկրին անհրաժեշտ է 

առնվազն երեք հետազոտության անցկացում£ Ստանդարտ շեղումը 

մատնանշում է աղբյուրների տարբերությունը, ամենաբարձր-ամենա-

ցածր գնահատականը վկայում է աղբյուրի բարձրագույն-ցածրագույն 

արժեքի մասին£ 

Զեկույցի համաձայն, Հայաստանի վարկանիշը չի փոխվել 1999թ. 

համեմատ (Transparency International, 1999)£ Այդ խնդիրը լուրջ 

մտահոգության տեղիք է տալիս, մանավանդ հաշվի առնելով, որ 

կոռուպցիան «տարբեր ձևեր է ընդունում և համընդհանուր քաղցկեղ է», 

նրա տարածումը վտանգում է պետության և քաղաքացիական 

հասարակության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ժողովրդավարացման 

գործընթացներին£ 
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1. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

«Պետության կոչումը նրանում է, որպեսզի բոլոր 

պարագաներում յուրաքանչյուր քաղաքացուն վերաբերվի 

որպես ուժերի ոգեպես ազատ և արարիչ կենտրոն, քանի 

որ այդ ոգեղեն կենտրոնների աշխատանքները և 

արարումները կազմում են ժողովրդական և պետական 

կյանքի կենսական հյուսվածքը: Ոչ մեկը չպետք է դուրս 

հայտնվի պաշտպանվածության, հոգածության և համա-

գործակցության պետական համակարգից, և միաժա-

մանակ բոլորը պետք է հնարավորություն ունենան 

աշխատել և արարել իրենց ազատ, ստեղծագործ 

նախաձեռնությամբ»: 

 
Ի.Ա.Իլյին  

 

Լավ կառավարման սկզբունքների իրականացումն արդիակա-

նացման գործընթացներում գտնվող երկրներում նպաստավոր 

պայմաններ է ստեղծում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման, 

հաստատման և ինստիտուցիոնալ ամրագրման համար£ Ավելին, ինչպես 

վկայում է զարգացած ժողովրդավարական երկրների փորձը, քաղաքա-

կան հասարակությունը ձևավորվում է մարդու և քաղաքացու հիմնական 

իրավունքների ու ազատությունների, նրանց իրացման ու պաշտպա-

նության սահմանադրական հիմքերի վրա: Անհատական շահերը, 

իրավունքներն ու ազատությունները խմբայինի զուգամիտող սահմա-

նադրական նորմն արդեն իսկ հիշատակված միավորումներ, կուսակ-

ցություններ հիմնելու ու դրանց անդամագրվելու դրույթն է (հոդվ. 25), որի 

հիման վրա էլ կազմավորվում են հասարակական, հասարակական-

քաղաքական կազմակերպություններն ու կուսակցությունները: Իսկ 

վերջիններս էլ հնարավորության դեպքում կոչված են լուծելու առկա 

հիմնախնդիրները կամ դրանք ներկայացնելու այլ մասնավոր 

դերակատարների, կամ՝ պետության լուծմանը: 
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ՀՀ սահմանադրության 2-րդ գլուխը ներառում է իրավունքների և 

ազատությունների այնպիսի համակարգ, որն ամրագրված է 

ինստիտուցիոնալ կարգի շրջանակներում. 

ա) գործառութային առումով ՀՀ քաղաքացու համար նախատեսում 

է և° պահանջ, և° հավակնություն, և° իշխանություն, և° ազատություն, և° 

անձեռնմխելիություն  ենթադրող իրավունքներ: Նշված համակարգը ՀՀ 

քաղաքացուն շնորհում է մարդու իրավունքների՝ երկու սերունդներին 

պատկանող իրավունքներ՝ քաղաքական-քաղաքացիական և տնտեսա-

կան, սոցիալական ու մշակութային (իրավունքների երրորդ սերունդը 

ժողովուրդների իրավունքներն են).  

բ) վարքաբանական առումով  նշված բոլոր իրավունքները և 

ազատությունները ապահովում են ՀՀ քաղաքացու՝ ազատության և 

իշխանության ոլորտում օրենքով երաշխավորված, թույլատրելի և 

հնարավոր վարքագիծը: Այդ թվում՝ 

 դրական գործողությունների կատարման որոշակի իրավունք, 

 մյուսներից գործողություններ պահանջելու իրավունք, 

 հարաբերության մյուս կողմի՝ պարտականությունները չկատարելու 

դեպքում պետական հարկադրանքի դիմելու հնարավորություն, 

 տվյալ իրավունքի հիման վրա որոշակի սոցիալական բարիքից 

օգտվելու հնարավորություն.  

գ) կառուցվածքային առումով այդ իրավունքներն ու ազատություն-

ները ձևավորում են ՀՀ սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական, 

մշակութային համակարգերը՝ հիմք հանդիսանալով այդ 

համակարգերում համապատասխան գործառույթ(ներ)ը կրող և 

հնարավոր, թույլատրելի վարքագիծ ցուցաբերող ինստիտուտների, 

դերակատարների ձևավորման համար, ինչպես նաև՝ 

կառուցվածքավորում են պետություն-անհատ, անհատ-անհատ, անհատ-

հասարակություն հարաբերությունները: 
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Ի համանմանություն իրավունքների՝ նույնը արդարացի է նաև 

ամրագրված և ենթադրվող պարտականությունների մասին: Բովան-

դակային տեսանկյունից դրանք  համարվում են մի մեխանիզմ, որը. 

ա) գործառութային առումով՝  ապահովում է իրավաբանորեն 

ամրագրված որոշակի պարտադիր գործառույթի կատարում (օրինակ՝ 

երկրի պաշտպանության հետ կապված գործառույթներ, տնտեսական 

բնույթի գործառույթներ և այլն), թափանցում են ողջ սոցիալական 

օրգանիզմը և° հորիզոնական, և° ուղղահայաց ուղղությաններով, էապես 

առողջացնում ու կայունացնում են այն, թույլ չեն տալիս «բոլորի 

պատերազմն ընդդեմ բոլորի» (Թոմաս Հոբս).  

բ) վարքաբանական առումով՝ ապահովում է օրենքով սահմանված 

(իրավաբանորեն ամրագրված) անհրաժեշտության և ենթարկվածության 

ոլորտում՝ պարտադիր և հասարակական անհրաժեշտ (ենթադրվող) 

վարքագիծ  ներքոնշյալ վարքագծերի դրսևորմամբ. 

1) որոշակի գործողության (օրինակ՝ հարկերի և տուրքերի վճարում, 

բնապատմական միջավայրի պահպանություն և այլն) պարտա-

դիր կատարման անհրաժեշտություն, ինչպես նաև՝ որոշ գործող-

ությունների կատարումից ձեռնպահ մնալու (օրինակ՝ այլոց 

իրավունքների նկատմամբ բռնացում) անհրաժեշտություն. 

2) այլ քաղաքացիների, դերակատարների կողմից իրեն ուղղված 

օրինական պահանջները բավարարելու, նրանց արձագանքելու 

անհրաժեշտություն (օրինակ՝ որպես պատասխանող կողմ 

հանդես գալը). 

3) այդ պահանջները չկատարելու դեպքում պատասխանատվու-

թյուն կրելու անհրաժեշտություն հարուցող մեխանիզմ 

(օրենքներով նախատեսված պատժաչափերը). 

4) այլոց՝ սոցիալական բարիքներից օգտվելուն չխոչընդոտելու 

անհրաժեշտություն. 



261 

գ) կառուցվածքային առումով՝ դրանք նույնաբովանդակ են 

իրավունքի և ազատության ինստիտուտների հետ:  

Ընդ որում, բացի ուղղակի կերպով ձևակերպված պարտականու-

թյուններից, ՀՀ սահմանադրություն մեջ ամրագրված կամ չբացառվող 

(որպես հանրաճանաչ այլ իրավունքներ-հոդվ. 43) մարդու յուրաքանչյուր 

կոնկրետ իրավունք և ազատություն իր հերթին ևս անուղղակի կերպով 

ենթադրում է պարտականություն: Եթե ՀՀ սահմանադրության մեջ 

շարադրված է մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատություն-

ների մի ծավալուն ցանկ, ապա ուղղակիորեն ձևակերպված 

պարտականությունները փոքրաթիվ են: Ամրագրված են նաև պետության 

և բնապատմական միջավայրի նկատմամբ անհատի ունեցած պար-

տականությունները՝ սահմանադարությունը և օրենքները պահպանելու 

(հոդվ.48), հարկերը, տուրքերը վճարելու, պարտադիր այլ վճարումներ 

կատարելու (հոդվ.6), շրջակա միջավայրը պահպանելու (հոդվ.8), 

բնական հարստություններին, պատմական և մշակութային 

ժառանգությանը հոգատարությամբ վերաբերվելու, (հոդվ.10,11), 

զինվորական ծառայության (հոդվ.47) և նմանօրինակ այլ պարտա-

կանությունները: ՀՀ քաղաքացու մնացյալ պարտականություններն 

անուղղակիորեն բխում են նրա համապատասխան իրավունքներից: 

Հետևաբար՝ ասվածը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ եթե 

սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքները մեծաթիվ են, ապա 

նույնքան մեծաքանակ են նաև պարտականությունները: Իրավունքների 

հակառակ կողմը հանդիսացող և նրանց «անտեսանելիորեն» ուղեկցող 

(այսինքն՝ իրավունքի իրացման գործընթացում նրա հետ պարտադիր 

կերպով հաղորդակցվող) այդ պարտականություններն ավելի շատ 

վերաբերում են անհատ-անհատ, անհատ¬հասարակություն, անհատ-

հասարակական ինստիտուտներ հարաբերություններին, 

հասարակական կարգին:  
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Մարդու իրավունքների (լայն իմաստով, այսինքն՝ ներառյալ 

պարտականությունը ևս) այդ երկու կողմերն էլ (իրավունք-

պարտականություն) փոխադարձ կապի, փոխհամաձայնեցման, 

փոխներդաշնակման պարագայում, որպես կանոն, ապահովում են 

միմյանց ռեալությունը, պետության, հասարակության անդամների ու 

նրա բաղկացուցիչ մասերի շահերի բանական հաշվեկշիռը, սոցիալական 

փոխզիջումն ու փոխըմբռնումը: 

Բնականաբար հարց է ծագում, թե քաղաքական արդիականացման 

գործընթացի ո՞ր մակարդակ(ներ)ում և ի՞նչ գործոնների ազդեցության 

տակ է խզվում անհատ – քաղաքացիական հասարակություն – 

պետություն շղթան, ուր ձևավորվում և իրացվում են կենսագործու-

նեության բոլոր ոլորտների  անհատական պահանջմունքներն ու շահերը: 

Մարդու իրավունքների բնագավառում առկա հիմնախնդիրները և 

իրականացված կառավարման արդյունավետությունը մեր կողմից 

ամփոփ լուսաբանված են ՄԱԿ¬ի Մարդկային զարգացման 

հայաստանյան 2000թ. զեկույցի 4-րդ գլխում:  

Քաղաքացիական հասարակության ներսում ոչ ինստիտուցիոնալ 

գործառնության դրդապատճառների կապակցությամբ հարկ է նշել 

հետևյալը: Նոր մշակութային մոդելում առկա իրավունք-

պարտականություն համակարգի՝ վերը մեկնաբանված գիտակցության 

ձևը բնորոշ չէ ԽՍՀՄ ամբողջատիրական վարչակարգի պայմաններում 

ապրած և սոցիալիզացված հային, քանի որ նույն ԽՍՀՄ-ի օրոք 

կարգախոսային համայնակենտրոն ժողովրդավարության ինստիտու-

ցիոնալ կարգն ամրագրող Սահմանադրության մեջ պարտականու-

թյուններն ավելի շատ էին, քան իրավունքները, ընդ որում՝ ոչ թե 

փոխներթափանցած, ինչպես ազատական մշակույթի դեպքում է, այլ 

իրավունքից հստակ սահմանազատված: Միաժամանակ գերակա էին 

հռչակված մեծ սոցիալական դասի՝ պրոլետարիատի ու վերջինիս 

քաղաքական ուժի՝ կոմունիստական կուսակցության իրավունքները:  
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Նոր՝ ազատական մշակույթին համարժեք քաղաքական գիտակ-

ցության անկատարությունն էլ պատճառ է դառնում այն իրողության, որ 

եթե նույնիսկ ՀՀ քաղաքացին պարտադիր կատարման ենթակա է 

դիտարկում պետության նկատմամբ իր ունեցած պարտականու-

թյունները, ապա շատ հաճախ նույն չափով պարտադիր չի դիտարկում 

հասարակության, այլոց նկատմամբ իր բազմաթիվ պարտականու-

թյունները, քանզի դրանք անուղղակիորեն են բխում համապատասխան 

իրավունքներից և ավելի շատ ՀՀ քաղաքացիների կողմից առնչվում են 

բարոյականության ոլորտին: Իսկ տարբեր մշակութային մոդելներ ու 

նրանց սուբյեկտիվ մեկնաբանություններ բարոյականության տարբեր, 

շատ դեպքերում՝ հակադիր չափորոշիչներ են ենթադրում, ինչի 

արդյունքում էլ հասարակությունում մեծամասնություն կազմող սոցիա-

լական դասի համար դրանք նույնը չեն: Իրավունք-պարտականության 

գիտակցության ու քաղաքական մշակույթի այդ տարաբնույթ ձևերն 

առկա են ոչ միայն անհատի, այլև խմբի, կազմակերպության 

մակարդակում և պետական իշխանություն են ներթափանցում այն կրող 

մարդկային գործոնի, քաղաքական ուժի կամ հասարակական 

կազմակերպության միջոցով: 

Փաստորեն ստացվում է, որ քաղաքական արդիականացման 

գործընթացում հասարակություն-պետություն, անհատ-պետություն, 

անհատ-անհատ, անհատ-մասնավոր դերակատար, մասնավոր 

դերակատար-պետություն փոխհարաբերություններում առկա են 

առնվազն երկու հիմնական խումբ՝ մշակութային մոդելներ և նրանց 

համապատասխանող վարքաբանություններ: Առաջին խումբը կրում է 

պատմականության տարբեր շրջանների չամրագրված ավանդական 

մշակութային մոդելի արժեքային կողմնորոշիչները (ազգային արժեքներ, 

ցեղակրոնություն, ազգայնամոլություն, խորհրդային մշակույթ և այլն), 

իսկ երկրորդ խումբը ՀՀ սահմանադրությամբ և օրենքներով ինստիտու-

ցիոնալիզացված ազատական մշակույթի մեկնաբանությունները («ար-
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ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

 

ՓՈԽԱ
ԴԱՐՁ 
ԿԱՊ 

 

 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅ

ԱՆ 

 

ԼԵԳԻՏԻ-
ՄՈՒԹՅԱՆ  
ՃԳՆԱԺԱՄ 

 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅ
ԱՆ 

ՃԳՆԱԺԱՄ 

 

 

ԲԱՇԽՄԱՆ  
 

 
ՊԱՐՏԱԿԱ-
ՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒ-
ԹՅԱՆ 

 

Նկ. 6. Մարդու իրավունքների, 
արտականությունների համակարգը 
և քաղաքական զարգացման 

ճգնաժամերը 

 

 

մատական ազատականություն» «չափավոր ազատականություն», «ազ-

գային ազատականություն» «գռեհիկ ազատականություն» և այլն): Այս 

ամենի արդյունքում ստեղծված սուբյեկտիվ իրականության մեջ էլ գոր-

ծառնում են անհատները, քաղաքացիական հասարակության դերակա-

տարները, պետությունը: Մշակութային մոդելների այդ տարբեր մեկնու-

թյուններն ու հակասությունները, իրավունքի գիտակցումն ու 

պարտականության անտեսումը հանգեցնում է «բոլորի 

կարգազանցությունը բոլորի դեմ»՝ խախտելով 

իրավունքպարտականություն հավասարակշռությունը: 

Ի տարբերություն կայուն, ժողովրդավարական երկրների՝ որպես 

անցումային երկիր 

ՀՀ¬ում մարդու իրա-

վունքների և պարտա-

կանությունների փոխա-

դարձ կապը առավե-

լագույնս է խախտված: 

Այդ կապի խախտումն էլ 

հանգեցնում է անհավա-

սարակշիռ հասարակա-

կան վիճակի (ընդհուպ 

մինչև ՀՀ քաղաքացու 

ներքին հոգեբանական 

անհավասարակշռություն)

, խոչընդոտում 

մարդկանց ամենօրյա 

կենսագործունեության համար առավել բարենպաստ վարչակարգի 

ձևավորմանը: Նման իրավիճակի ձևավորման գործում իրենց դերն ունեն 

քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը, որոնք օրինաչափորեն առկա են 

ՀՀ-ում և ազդում են մարդու իրավունքների ճանաչման, հարգման, 
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ապահովման, Մարդու Իրավունքներից Օգտվելու և Պարտականության 

Մշակույթի վրա (ՄԻՕՊՄ): Քաղաքական մշակույթի տերմիններով՝ 

ՄԻՕՊՄ-ը ևս արժեքների, նորմերի և, հավատամքների ենթահամակար-

գերի եռաթև համակարգ է : 

1990-ական թվականներից ՀՀ-ում իրականացվող բարեփոխումների, 

կառավարման գործընթացում ծագած քաղաքական զարգացման առաջին 

ճգնաժամը բաշխման ճգնաժամն էր: Դեկլարատիվ բնույթի ԽՍՀՄ-յան 

հավասարությունից անցումը բաց սոցիալական կառուցվածքի 

անհրաժեշտաբար ենթադրում էր առաջին հերթին սոցիալական 

բարիքների, դերերի, կարգավիճակների, նյութական ռեսուրսների 

վերաբաշխում: Վերաբաշխման (այդ թվում և ապազգայնացման, 

մասնավորեցման) գործընթացը ուղեկցվեց սոցիալական որոշ խմբերին 

քաղաքական, տնտեսական և այլ արտոնությունների տրամադրումով, 

հասարակության վտանգավոր բևեռացումով, որի արդյունքում 

խախտվեց նախկինում առկա հավասարություն-անհավասարություն 

ավանդական հարաբերակցությունը: Արտոնություններ ստացած այլ 

վարքաբանության խմբերն ու անհատները կայացվող որոշումների վրա 

էապես ազդելու հնարավորություններ ստացան: Արդյունքում 

սուբյեկտների մեծ մասի համար գրեթե բոլոր ոլորտներում 

սահմանափակվեց մասնակցությունը՝ բերելով նրանց մասնակցության 

ճգնաժամի՝  աբսենտեիզմի կամ մարգինալ-պոպուլիստական 

մասնակցության: Մինչդեռ մասնակցությունը մարդու իրավունքներից 

օգտվելու և պարտականությունների կատարման կարևորագույն 

ինստիտուտն է: 

Քաղաքական գործընթացների վրա ազդելու անընդունակ զանգ-

վածների մոտ ի հայտ եկան հիասթափության (անոմիայի) երևույթներ, 

ինչն էլ հանգեցրեց սեփական իրավունքներից օգտվելու անհնա-

րինության, քաղաքական վարչակարգից օտարվածության: Այդ վիճակում 

գտնվող ՀՀ քաղաքացիների համար սպառվեց սոցիալական նորմերի, 
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արժեքների և նախադրյալների նշանակությունը, ինչը բերեց շեղվող՝ 

հակասոցիալական վարքագծերի աճին. տվյալ դեպքում՝ շեղում հնա-

րավոր և թույլատրելի վարքից, փախոստ ազատության և իշխանության 

ոլորտից, արժեքներից՝ փախուստ սեփական իրավունքներից, ազատու-

թյունից: Այստեղ է, որ ճգնաժամ է ապրում արժեքանորմատիվ համա-

կարգը (ՄԻՕՊ-ի I և II բևեռները), այդ թվում և մարդու իրավունքների և 

ազատությունների, պարտքի ու պարտականության արժեքները՝ էապես 

ազդելով այդ արժեքների համակարգի հետ կապված հավատամքների 

համակարգի վրա (III բևեռը): ՄԻՕՊՄ համակարգի վրա ազդեց ոչ միայն 

հիասթափությունը, այլև ակնկալիքների և առկա հնարավորությունների 

անհամապատասխանությունը՝ ֆրուստրուացիա: Հոգեբանական այս 

գործոնի ազդեցության տակ ՀՀ քաղաքացիների, սոցիալական խմբերի 

համար գնալով մեծացավ խզումը իրենց իրավունքներից և ազատու-

թյուններից օգտվելու սպասումների (արտահայտված հավատամքների 

տեսքով) ու դրանց բավարարման հնարավորությունների միջև:  

Որդեգրված արժեքային համակարգը (հասկանալի է՝ նաև մարդու իրա-

վունքներն ու ազատությունները), քաղաքական վարչակարգը բռնկվեց 

լեգիտիմության ճգնաժամով: Վարքի նոր մոդելների, արժեքների 

նկատմամբ ձևավորված անվստահությունը որևէ սոցիալական խմբի, 

իդեալի հետ նույնականացման համար լուրջ խոչընդոտներ հարուցեց՝ 

բերելով նույնականացման ճգնաժամի: Վերջինիս արդյունքում 

սոցիալականքաղաքական-տնտեսական խմբերից հաճախակի դեգերում-

ները, օտարվածությունը միմյանցից, սոցիալական շարժունակության 

անկում առաջ բերեցին շարժունակության ճգնաժամ: Հարկ է նշել, որ այս 

ճգնաժամերը ոչ միայն պայմանավորեցին մեկը մյուսին, այլ նաև 

ընթացան և ընթանում են գրեթե միաժամանակ: 

Այսպիսով, ՀՀ-ում ամրագրված մշակութային մոդելի ՄԻՕՊՄ-ի 

արժեքների, նորմերի և հավատամքների ենթահամակարգերը (երեք 

բևեռները) ճգնաժամ են ապրում: Այս ամենի արդյունքում խախտվում է 
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իրավունք-պարտականություն փոխադարձ կապը: Օտարվածությունը, 

մասնակցության սահմանափակումը, բաշխման, շարժունակության, 

լեգիտիմության, նույնականացման ճգնաժամերը խաթարել են մարդու 

բնական իրավունքներից և ազատություններից օգտվելու տեղակայում-

ները, նպաստելով պարտականություններից խուսափմանը, 

արդյունքում՝ ՄԻՕՊՄ համակարգի ճգնաժամի: Այդ փոխադարձ 

ներդաշնակ կապի խաթարումն էլ իր հերթին դեռևս խոչընդոտ է մնում 

հայ մարդու հավասարակշիռ, կայուն և հարատև զարգացման համար: 
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 Գործիքային մոտեցում Համակարգային մոտեցում 

Ընդհանուր 

բնութագրիչներ 

 ռիսկի և անորոշության միջին 

մակարդակ 

 դերակատարների միջև 

աշխատանքային դերերի հատուկ 

բաժանում 

 հասարակական ծախսերի 

կրճատման պահանջի հաշվառում  

 շուկայի ազատություն 

(թափանցիկություն և 

հակակոռումպացվածություն 

 ռիսկայնության և 

անորոշության բարձր 

մակարդակ 

 քաղաքացիական 

հասարակության, 

կառավարության և մասնավոր 

սեկտորի միջև 

համագործակցություն 

 գլոբալիզացիա 

 կանխատեսելիության և 

վստահության պահանջ 

Հիմնական 

շեշտադրումներ 

 մատակարարման համակարգ 

 մենեջմենթի շեշտադրում 

 արտադրողականության աճի 

ձգտում 

 շարժունակության / անկախություն 

 շեշտադրում՝ հաճախորդը ճիշտ է 

սկզբունքի վրա 

 մասնագիտացում 

 օպերատիվ աշխատանք՝ 

արդյունավետություն-

պատասխանատվություն 

 արդյունք ստանալու վրա 

կողմնորոշվածություն 

 կարճաժամկետ հեռանկարներ 

 միանպատակ գործակալություններ 

 առանձին ծրագրերի կազմում 

 ծառայությունների արդյունավետ 

մատուցում և կատարելագործում 

 “Governance” կառուցվածք 

 քաղաքականության 

ուժեղացում 

 արդյունավետության ձգտում 

 կառավարության միասնական 

և ամբողջական աշխատանքի 

ապահովում 

 շեշտադրում դեպի քաղաքա-

ցիները (քաղաքացիները միշտ 

ճիշտ են) 

 ինտեգրացիա և կոորդինացիա 

(հորիզոնական, ուղղահայաց) 

 մակրոարտադրողականություն

՝ ներգործություն / 

պատասխանատվություն 

 հետևանքների վրա 

կողմնորոշվածություն 

 երկարաժամկետ հեռանկարներ 

 բազմանպատակային 

նախարարություններ 

 միջխնդիրային ծրագրեր 

 ռիսկ-մենեջմենթ և 

նորարարությունների 

ուժեղացում 

Մարտահրավերներ 

 ցածր 

մակրոարտադրողականություն 

 կուտակող մտածողություն 

 կոորդինացիայի 

անբավարարվածություն 

 ռիսկի կառավարում 

 ռիսկի կառավարման սկզբունքների 

անկատարություն 

 

 տարբեր արժեքների ոչ բավա-

րար հավասարակշռվածություն 

 ծագած մարտահրավարների 

պայմաններում 

հարմարվողականության 

ընդունակություն 

 իրավունքի կրողների միջև 

համագործակցության նոր 

ձևերի ստեղծում 
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Նկ. 7.  Կառավարման արդիականացման հեռանկարները* 

 

* Public Sector Modernization: a New  Agenda. Executive Summary 2002. – 26th Session of the 

Public Management Committee of OECD (http:/www.oecd.org) 
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Վ Ե Ր Ջ Ա Բ Ա Ն  
 

Քաղաքական գործընթացը սուբյեկտների վարքաբանության մեջ և 

հարաբերություններում, նրանց ժողովրդավարացման և ինստիտուտների 

գործառության, ինչպես նաև քաղաքական տարածության բոլոր այլ 

տարրերի դինամիկ փոփոխությունների ամբողջություն է, որը 

կատարվում է ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցությամբ: Այսինքն՝ 

«քաղաքական գործընթաց» կատեգորիան հաստատագրում և 

բացահայտում է քաղաքական օբյեկտների հաջորդականությունը, որը 

տեղի է ունենում ինչպես սուբյեկտների կամքով, այնպես էլ բազմապիսի 

տարերային ազդեցությունների արդյունքում (1, 321-322): Այս իմաստով 

քաղաքական գործընթացը, բացառելով իրադարձությունների 

կանխորոշվածությունը, շեշտը դնում է երևույթների գործնական 

փոխազդեցությունների վրա՝ բացահայտելով քաղաքական երևույթների 

շարժը, դինամիկան, էվոլյուցիան, ժամանակի և տարածության մեջ 

դրանց որոշակի փոփոխությունները: 

Հայաստանում, ինչպես նաև արդիականացող ցանկացած երկրում, 

քաղաքական գործընթացը ծայրաստիճան բարդ, բազմաշերտ և 

հակասական է: Դա ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է կիրառական 

քաղաքագիտության և անցումնագիտության շրջանակներում կատարել 

կուտակված փորձարարական նյութի համակողմանի վերլուծություն և 

մշակել հասկացությունների ապարատ: Քանի որ, ինչպես 

քաղաքակրթության փորձն է վկայում, արդիականացվող 

հասարակություններում կերպափոխումների, նույնականացման, 

վերակառուցման բնույթն ու էությունը հենց քաղաքական գործընթացի 

տրամաբանությունն է թելադրում: 

Քաղաքական գործընթացի գերակա ազդեցությունը հայ հանրույթի 

կյանքի այլ ոլորտների վրա պայմանավորված է մի շարք 

հանգամանքներով: Դրանցից առաջինը՝ «վազող արդիականացմանն» է 
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վերաբերում. այն ներառում է տարաբնույթ խնդիրների միաժամանակյա 

լուծում, իսկ փոփոխությունները կարգավորող վարչակարգը 

բարեփոխումների գաղափարախոսության մշակման կարիք ունի: 

Երկրորդ՝ արդիականացման մի շարք կարևոր նախադրյալների 

բացակայությունը (ֆինանսական, մշակութային, իրավական) 

փոխհատուցվում է քաղաքական գործոններով (պետություն, լիդերներ, 

ընտրախավեր, բյուրոկրատիա, բանակ), որոնք գրեթե միակ 

արդյունավետ միջոցն են բնակչության սոցիալական հավաքագրման: 

Երրորդ՝ թեև անցումային վիճակը բնորոշ է ցանկացած հասարակության, 

սակայն զարգացած երկրներում անցումային արժեքները գերիշխող չեն 

այնպես, ինչպես արդիականացվող հասարակություններում: 

Անցումային հասարակություններում բարձր է սոցիալական 

կերպափոխությունների, մեխանիկական նույնականացման 

արագությունը, սոցիալական ինստիտուտների շարժունակությունը, ինչը 

ոչ միայն աշխուժացնում է խմբերի, հանրույթների, անհատների 

սոցիալական փոխհարաբերությունները, այլև մեծացնում զարգացման 

տարերայնությունն ու բախումնայնությունը (2, 25-26): 

Քաղաքական գործընթացը Հայաստանում ներկայացնում է 

սուբյեկտների, նոր արժեքներ կրողների, արտացոլողների և 

իշխանության ինստիտուտների քաղաքական փոխազդեցությունների 

ընդարձակ խճանկար: Նրանք գործում են՝ համաձայն այն դերերի և 

գործառույթների, որոնք թելադրում են մշակութային-արժեքային 

համակարգը, ավանդույթները, կրոնադավանական միջավայրը, ազգի 

մտահայեցողությունը, պատմական զարգացման առանձնահատ-

կությունները, հասարակության շահերը և այլն: Նշված սոցիալական 

փոփոխականները ենթադրում են քաղաքական դերերի և 

գործառույթների որոշակի մեկնաբանություն, որը զգալիորեն 

տարբերվում է արդի ժողովրդավարական երկրներում ընդունվածներից: 

Այս նկատառումներով էլ Հայաստանում առանձնահատուկ 
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տրամաբանություն և ծագում ունի իշխանության սուբյեկտների և 

իշխանական ինստիտուտների վարքը: 

Առաջին առանձնահատկություն. քաղաքացիական հասարակության 

ինստիտուտների ձևավորված չլինելու պատճառով քաղաքականությունը 

տարանջատված չէ տնտեսությունից, մշակույթից, սոցիալական և 

անձնական հարաբերություններից: Քաղաքականությունը վերահսկելու 

և քաղաքակրթելու կոչված քաղաքացիական հասարակության 

ինստիտուտները (հատկապես՝ կուսակցությունները և հասարակական 

կազմակերպությունները) իրենց դերը արդյունավետ չեն կատարում: Այս 

պայմաններում քաղաքական գործընթացը բնորոշվում է 

քաղաքականության ամենուր թափանցելու իրողությամբ. առանց 

իշխանական կառույցների միջամտության տնտեսական, սոցիալական, 

հոգևոր զարգացման որևէ հարց չի լուծվում: 

Երկրորդ առանձնահատկություն. նպատակների և քաղաքական 

գործողությունների հարցում նրա մասնակիցների միջև փոխզիջումների 

բացակայությունն է: Հայաստանում փոխզիջման ավանդույթ չի եղել, և 

այն հնարավոր չէր արմատավորել մի քանի տարիների ընթացքում: 

Քաղաքական գործընթացի բախումնայնության պատճառներից մեկն էլ 

ազատության և ժողովրդավարության արժեքների ձևավորվող 

քաղաքական ուժերի տարբեր ընկալումներն են, ինչպես և 

բարեփոխումների գործընթացում մասնակցության և սեփական շահերի 

բավարարման նրանց անհավասար հնարավորությունները: 

Երրորդ առանձնահատկություն. ինստիտուցիոնալ կարգի 

անարդյունավետությունն ու քաղաքական դերերի համատեղման ու 

մարգինալ փոխակերպման բարձր մակարդակն է: Քաղաքական 

կյանքում հայ հասարակության մասնակիցների բազմազանությունը 

թվացյալ է, քանի որ իրական դերն ու քաղաքական գործառույթները 

բավականաչափ սահմանափակ են: Որպես հաստատումն ասվածի 

հավելենք, որ քաղաքական կուսակցությունները, որոնք երկրում մոտ 
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վաթսունն են և բավականին պայմանական են իրենց 

հնարավորություններով արտահայտում քաղաքացիական 

հասարակության շահերը: Նախ, որովհետև քաղաքացիական 

հասարակության շահերը նոր են միայն սկսում ձևավորվել, իսկ 

կուսակցություններն իրենք, առաջնորդներից և նրանց մերձավոր 

կողմնակիցներից բացի, քչերի շահերն են ներկայացնում և 

համակարգում: Երկրորդ, ժամանակակից կուսակցություններն ավելի 

շատ ներկայանում են ոչ այնքան որպես քաղաքացիական 

հասարակության հետ իշխանության կապը  իրականացնող 

ինստիտուտներ, որքան քաղաքական գործչի շուրջ խմբված 

համախոհների միավորումներ: 

Չորրորդ առանձնահատկություն. Հայաստանում քաղաքական 

գործընթացի առանձնահատկություններից է նրա մասնակիցների միջև 

անվտանգության սկզբունքների ինտեգրման բացակայությունը, ինչը 

հետևանք է հասարակության մեջ ընդհանուր հաղորդակցության 

համակարգի թերզարգացվածության: Ուղղահայաց կազմակերպված 

քաղաքական գործընթացը գործում է իշխանության և հասարակության 

միջև երկխոսության միջոցով, որի ժամանակ վերջինս իր պահանջներն 

իշխանական կառույցներին է հասցնում ներկայացուցչության 

ճյուղավորված համակարգի միջոցով: Շահերի՝ նման ճյուղավորված 

համակարգը Հայաստանում թույլ է զարգացած, քանի որ բացակայում է 

քաղաքական երկխոսության ավանդույթը: Քաղաքացիական 

հասարակության ինստիտուտների անարդյունավետության հետևանքով 

իշխանական կառույցներին ուղղված քաղաքացիների պահանջների 

հաղորդման ճյուղավորված համակարգը չի գործում: 

Հինգերորդ առանձնահատկություն. Հայաստանում քաղաքական 

գործընթացի  այս առանձնահատկության հիմքում ընկած է ակտիվ 

քաղաքական ոճը՝ կազմված կառավարության կողմից հասարակությանը 

պարտադրվող նորամուծություններից: Պետության ակտիվ դերն ինչպես 
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խնդիրների ձևավորման, այնպես էլ տարբեր խմբերի շահերի 

հարկադրված ինտեգրման պարագայում բացատրվում է 

հասարակության մշակութադավանաբանական, սոցիալական և 

քաղաքական բևեռացումով: Պետությունը քաղաքական գործընթացի 

մասնակիցների այս տարբեր ենթամշակույթների ինտեգրումը 

կազմակերպում է՝ նրանց քաղաքական գործունեության որոշակի 

արժեքներ և ստանդարտներ պարտադրելով: Դրանով իսկ իշխանական 

կառույցները քաղաքականության սուբյեկտների վարքը դարձնում են 

կանխատեսելի (3, 42): 

«Իշխանություն-հասարակություն» փոխգործակցման ժամանակ 

քաղաքական նախաձեռնությունը պատկանում է պետությանը, քանի որ 

վերջինս իր ձեռքում է կենտրոնացնում իշխանությունը և իշխանություն 

ունենալու տարաբնույթ պաշարները: Պետական իշխանության 

ինստիտուտների քաղաքական դերերի և գործառույթների 

տարբերակվածության բացակայությունը հանգեցնում էր նրան, որ 

որոշումների ընդունման գործընթացը լինում է անանուն: 

Վեցերորդ առանձնահատկություն.  Կառավարող ընտրանու ձեռքում 

քաղաքական իշխանության և բնական պաշարների չափազանց մեծ 

կենտրոնացումը դրդում է կոնտրէլիտային և ընդդիմությանը հանդես գալ 

ոչ թե որպես քաղաքական ընդդիմախոսներ, այլ որպես հեղափոխական 

շարժումներ: Կառավարող ընտրանու և կոնտրէլիտայի սուր 

դիմակայությունն ընտրանու մշակութաքաղաքական 

բազմատարրության հետևանք է, որի տարբեր խմբերը կողմնորոշվում են 

դեպի ինչպես ազատական, այնպես էլ սոցիալիստական կամ 

ավանդական արժեքները: Գաղափարական հակազդեցությունը 

համալրվում է տնտեսական գործոններով՝ մասնավոր սեփականություն, 

մրցակցություն, շուկա և այլն՝ պայմանավորված շահերի բյուրեղացման 

գործընթացով: Առկա սոցիալական բևեռացումը խորացնում է 

քաղաքական փոխազդեցության բախումնայնությունը: Ակնհայտ է, որ 
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չձևավորված քաղաքացիական հասարակության պայմաններում 

գերիշխում է մշակութագաղափարական շարժառիթը. կառավարող 

ընտրանու և կոնտրէլիտայի կողմնակիցների ինտեգրումը տեղի է 

ունենում ոչ թե իրատես, այլ զգացմունքային և խորհրդանշական հիմքով 

(լիդերների իմիջի, խորհրդանիշերի և այլնի նկատմամբ համակրանքի 

կամ հակակրանքի): Կառավարող ընտրանու ձգտումը՝ մենաշնորհային 

կերպով վերահսկել քաղաքական գործընթացին, ընդդիմության մոտ 

առաջ է բերում արմատական միջոցներ կիրառելու ցանկություն՝ 

պարտադրելու համար կառավարող ընտրանուն ճանաչելու և 

լեգիտիմացնելու ընդդիմությանը և քաղաքական կուրսը մշակելիս հաշվի 

առնելու նրա կարծիքը£ Ընդ որում, անհատական և խմբային 

նույնականացման, ավանդական սոցիալական կապերի և ձևերի խզման 

հետևանքով հասարակության մեջ պահպանվող ու ահագնացող 

մարգինալացումը մեծացնում է քաղաքական փոխազդեցության 

զգացմունքային և խորհրդանշական գործոնների նշանակությունը: 

Դրանց գերիշխումն էլ երկրորդ պլան է մղում իրատեսական 

որոշումների ընդունումն ու իրագործումը: Սրանով էլ 

ժողովրդավարական անցման գործընթացում բացատրվում է 

բարեփոխումների թույլ դինամիկան և ընդունվող քաղաքական 

որոշումների կատարման ցածր արդյունավետությունը (4, 240; 5, 210): 

Հայաստանում քաղաքական գործընթացի առանձնահատկու-

թյուններից ակնհայտ է դառնում, որ քաղաքական արդիականացման և 

զարգացման պայմաններում մենք կրկին բախվում ենք «վազող 

արդիականացման» հայկական հավերժական խնդրին, որն ուղեկցվում է 

«զուգահեռ» արխաիզացիայով: Սա արդիականացման այնպիսի ֆենոմեն 

է, որն իր իրականացման ընթացքում արթնացնում է, թվում է՝ վաղուց 

մոռացված, սակայն իրականում խոր արմատավորված և ընդամենը 

«նիրհած» ավանդական արժեքային շերտերը ինչպես 

գաղափարախոսության, այնպես էլ առհասարակ մտահայեցողության, 
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ինչպես գիտակցականի, այնպես էլ ենթագիտակցականի, ինչպես 

ընդհանուր կենսադրվածքի, այնպես էլ որոշակի, սոցիալ-քաղաքական 

«կենցաղի» (տեղային մենիշխանական վարչակարգերի վերացման, 

էթնիկ, կլանային ու կաստային կառույցների վերարտադրման և 

հզորացման, բնակչության ինտեգրման համընդհանուր հոգևոր և 

ինստիտուցիոնալ հիմքերի քայքայման) բնագավառներում (6, 713-720): 

Ընդ որում, ակնհայտ է, որ հասարակության արդիականացումը 

ներքուստ աններդաշնակ է, ու նրանում առաջացել են բազում 

կառուցվածքային ճեղքվածքներ. ինչ-որ բան, իրոք, առաջ է ընթանում, 

ինչ-որ բան էլ զարգանում է ավելի շատ ինքնաբերաբար կամ նույնիսկ 

հետ է մղվում, բնակչության որոշ շերտեր առավելություններ են ստանում 

և նոր հնարավորություններ իրացնում, մինչդեռ մյուսները, 

ընդհակառակը, զրկվում են մինչ այդ ունեցածից էլ: Մասնակի 

արդիականացման հենքի վրա ավանդական արժեքային շերտերի 

զարգացման միտումներն իրենց հետքն են թողնում ձևավորվող 

քաղաքական շուկայի վրա: 

Քաղաքական շուկան ազատ շուկայի ինստիտուտ է, որում 

անհատները ձգտում են իրացնել իրենց ցանկությունները (7, 12; 8, 25): 

Ըստ այդմ էլ արդիականացող Հայաստանում քաղաքական 

գործունեությունը, ըստ իս, կարելի է դիտարկել որպես 

ձեռնարկչատիրության տարատեսակ: Նման համեմատության 

օրինաչափությունը հիմնավորված է այն հանգամանքով, որ շուկան 

իրենից ներկայացնում է մարդկային գործունեության կազմակերպման 

ունիվերսալ միջոց (8, 25-35): Քաղաքական շուկայում տեղի է ունենում 

իշխանության պաշարների փոխանակում (ապրանքներով և 

ծառայություններով), այստեղ կան նաև «վաճառողներ»՝ քաղաքական 

լիդերներ, ընտրախավեր, քաղաքական կուսակցություններ, շարժումներ, 

որ առաջարկում են յուրահատուկ ապրանք (քաղաքական ծրագրեր, 

խոստումներ, թեկնածուների անձնական հատկանիշներ) և «գնորդներ» 
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(քաղաքացիներ, ընտրողներ, կուսակցությունների և շարժումների 

շարքային անդամներ), որոնք իրենց ձայների դիմաց ստանում են 

ակնկալվող ծառայություններ (10, 32-33): 

Քաղաքական շուկայի տարրերն են. 

 փոխանակում, 

 մասնակիցների պայմանագրային ազատության և անվտանգության 

ապահովում, 

 քաղաքական մրցակցություն (քաղաքականության սուբյեկտների 

համեմատական ինքնավարություն), 

 իշխանությունը որպես մասնակիցների վարքաբանության շարժիչ ուժ, 

քաղաքական համակարգի արդյունավետության և կայունության 

չափանիշ (11, 22-27): 

Այսպիսով՝ քաղաքական շուկան միջոց է՝ բացահայտելու նրա 

մասնակիցների պահանջմունքները համաձայն այն տեղեկատվության, 

որ կարող է ընկալվել ոչ միայն որպես սպասում, այլև՝ ինչ չափով են այդ  

սպասումները ենթակա իրականացման: 

Այս իմաստով անհրաժեշտ է կարևորել հայ հասարակության վրա 

տեղեկատվական հեղափոխության երկակի և հակասական 

ազդեցությունը: Մի դեպքում բնակչության բարձր կրթական մակարդակը 

նպաստում է քաղաքական մասնակցության մշակույթի արագ, սակայն 

հիմնականում մակերեսային հաստատմանը: Մյուս դեպքում, 

սոցիալական վարքի արևմտյան մոդելը, որն արտահայտվում է այնպիսի 

արժեքներում, ինչպիսիք են՝ մասնավոր սեփականությունը, իրավական 

պետությունը բնակչության զգալի հատվածի համար վերացական 

արժեքներ են, որոնք չեն յուրացվում սոցիալական գործընթացներում, 

քանի որ բացակայում է անհատի գործունյա-ակտիվ կողմնորոշումը, 

իրատես լավատեսության հոգեբանությունն ու ձեռնարկչատիրական-

նախաձեռնողական ավանդույթները: Այստեղից էլ՝ քաղաքական 

արդիականացման հոգեբանական և բարոյական իրավահաջորդության 
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խնդիրը, որն ընկալվում է որպես ոչ թե ազգային զարգացում, այլ՝ 

«օտարերկրյա կամ համամոլորակային ազդեցություն» (11): 

Նույնականացման նշված խնդիրն անցումային 

հասարակություններում կարելի է լուծել երկու ճանապարհով. 

1. խարիզմատիկ լիդերների օգնությամբ, որոնք ընդունակ են 

փոխներդաշնակելով ազգային շահերը՝ մասնակցել տարածաշրջանային 

ինտեգրացիոն գործընթացներին£ Ընդ որում, բնակչության քաղաքական 

արդիականացման համար սովորաբար կիրառվում են արմատական 

միջոցներ, ինչը հղի է քաղաքական արդիականացման ներքին 

նպատակները ժխտող բռնությամբ՝ պետական քաղաքականության 

իրականացման ճանապարհով, որն ուղղված է նույնականացման 

որոնումներում մարդկանց աջակցելու մեխանիզմի ձևավորմանը, ինչը 

ենթադրում է հրաժարում գաղափարական որոշումներից.  

2. մասնագիտական կրթության հեղինակության բարձրացման 

օգնությամբ՝ այլ երկրների փորձի լայն կիրառման, սոցիալական 

շարժունակության անհրաժեշտ բարենպաստ պայմանների ձևավորման 

համար: 

Այստեղ որոշիչ դեր ունեն հասարակության երեք շերտերը, որոնցից 

առաջինը մտավորականությունն է: Նա արդիականացնում է մշակույթը, 

խթանում փոփոխությունները, որոնք ընդունակ են ուղի հարթելու նոր 

քաղաքակրթական ձեռքբերումների համար: Երկրորդ շերտը՝ 

բյուրոկրատիան, որն իր քաղաքական չեզոքությամբ և մասնագիտական 

ունակություններով կարող է ապահովել այն կառույցների սոցիալական 

ժառանգականության ամբողջականությունը, որոնք արդեն ձևավորվել են 

և կազմում են գոյություն ունեցող կենսաձևի հիմքը: Երրորդ շերտը 

երիտասարդությունն է, որն ապրելով նոր արժեքներով՝ իրեն տեսնում է 

լոկալ և գլոբալ գործընթացներում, առավել լավատես է ապագայի 

նկատմամբ, ձգտում է ինքնադրսևորվել, ինքնաիրացվել ցանցային 

կառավարման միջոցով: 
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Մասնատված քաղաքական մշակույթով արդիականացող հայ 

հանրույթում ընտրություններն ընդլայնում են մարգինալ շերտերի 

հնարավորությունները՝ ազդելու քաղաքականության վրա, ինչը կարող է 

մանիպուլացնել քաղաքական շուկան, հետևյալ երկու պատճառներով. 

Առաջին. հավասարապաշտ արժեքային կողմնորոշումով մարգինալ 

շերտերի քանակական գերակշռության պայմաններում 

պահպանողականությունը կարող է գերիշխել արդիականացման 

հանդեպ: 

Երկրորդ. արժեքային պառակտումը և հասարակության համար 

ընդունելի քաղաքական ինստիտուտների բացակայությունը նշանակում 

է, որ քվեարկությունը բախումների հանգուցալուծումից կարող է 

վերածվել ընդհարման աղբյուրի, քանի որ ընտրությունները 

սաստկացնում են մրցակցող ուժերի բևեռացումը: 

Նման պայմաններում անհրաժեշտ է. 

 որոշել, թե որքան «վտանգավոր» են պարտվող խմբերը, և դրանով 

պայմանավորված՝ ձգտել փոխհատուցելու նրանց պարտությունը, 

 հնարավորինս դիմակայել բոլոր խմբերի ճնշմանը, հատկապես 

քաղաքական աջ և ձախ թևերում գտնվողներին, 

 փորձել արագորեն կայունացնել տնտեսական կառույցները, ինչի 

հիման վրա էլ միայն հնարավոր է ճնշման այնպիսի ազդեցիկ խմբերի 

ձևավորումը, որոնք ընդունակ են փոխհամաձայնության գալու, 

 հզորացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, ձևավորել 

բազմակարծիքության իրավունք ունեցող հասարակություն, որտեղ 

քաղաքական գործընթացները հանդիսանում են ճնշման խմբերի, 

կազմակերպված խմբային շահերի փոխազդեցության դրսևորում: 

Այս խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ են. 

 տարբեր, հաճախ չիմաստավորված սպասումների ձևափոխում և 

որոշակի ծրագրի, քաղաքական կուրսի համակարգում, 
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 բնակչության այն շերտերի մոտ,որոնք ձգտում են դեպի «միջին 

խավ», քաղաքական գործողության շարժառիթ ձևավորելու ունակ 

քաղաքական գաղափարների առկայություն, 

 համատեղ քաղաքական գործողությունների համակարգում և 

կարգավորում, 

 տնտեսական, կազմակերպչական և այլ պաշարների 

բավականաչափ առկայություն, 

 ռացիոնալ քաղաքական լիդերների հեղինակություն, ինչպես նաև 

խարիզմատիկ լիդերների առկայություն: 

Ի մի բերելով ասվածը, կարելի է եզրակացնել, որ քաղաքական 

գործընթացը Հայաստանի արդի փուլում երկդեմ է՝ միաժամանակ 

արդիականացող և հակաարդիականացող բնույթ է կրում: 

Առաջին միտումը քաղաքական կյանքում դրսևորվում է 

սոցիալական խմբերի և անհատների մասնակցության ընդլայնումով, 

ավանդական քաղաքական ընտրանու թուլացումով և նրա 

լեգիտիմության անկումով: Երկրորդ միտումը դրսևորվում է 

արդիականացման իրականացման յուրահատկություններով, որոնց 

ինքնուրույնությունն արտահայտվում է քաղաքական ընտրանու 

գործունեության մենիշխանական մեթոդներում և 

մտահայեցողությունում, որոնք թույլ են տալիս որոշումների ընդունման 

փակ բնույթը՝ հրամանների միակողմանի՝ վերևից ներքև շարժում: 

Քաղաքական վարչակարգը հիբրիդացման հատուկ տարատեսակ է՝ 

հիմնված ժողովրդավարական ինստիտուտների, նորմերի և արժեքների՝ 

մենիշխանության հետ համադրության հիմքի վրա: Հայաստանում արդի 

քաղաքական վարչակարգի բնութագրին համադրելի է պատվիրակված 

ժողովրդավարության տարատեսակը, որը քննարկում է արգենտինացի 

քաղաքագետ Գ.Օ’Դոննելլը (12): 

Հանրագումարելով լատինամերիկյան, աֆրիկական, ԱՊՀ երկրների 

փորձը՝ կարելի է փաստել, որ քաղաքական արդիականացումը 
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գործնականում երբեք չի ուղեկցվում գոյություն ունեցող քաղաքական 

կառույցների կայունությամբ: Ավելին, քաղաքական զարգացումների 

ճգնաժամերը (լեգիտիմության, նույնականացման, շարժունակության, 

մասնակցության, բաշխման), իշխանության՝ լրացուցիչ սոցիալական և 

միջազգային աջակցության տենդագին որոնումներն անցումային 

ժամանակաշրջանին բնորոշ երևույթներ են: 

Քաղաքական արդիականացումը Հայաստանում բախվել է 

պատերնալիստական մշակույթով պայմանավորված բազմաթիվ 

խոչընդոտների հետ ոչ միայն քաղաքական մասնակցության 

մակարդակի աճի, այլև առավել լայն իմաստով, սոցիալ-պատմական 

տեքստի համակարգային զարգացման ճանապարհին: Քաղաքացիական 

հասարակության թույլ ինստիտուտները և առանձին խավերի 

ինքնարտահայտման ուղիների բացակայությունը Հայաստանում 

փոխհատուցվում է բազմաթիվ այսպես կոչված «էլիտային խմբերի» 

ձևավորումով: Ժողովրդավարական հասարակությանը բնորոշ 

բազմակարծության փոխարեն ՀՀ-ում արագ տեմպերով ձևավորվում են 

էլիտային մեկուսախմբերը, որոնք չեն ղեկավարվում «Հասարակական 

շահը համընդհանուրի բարիքն է» քաղաքակրթող կարգախոսով: 

Մեր կարծիքով քաղաքական արդիականացման հեռանկարները 

որոշվում են վարչակարգի հնարավորություններով՝ լուծելու հետևյալ 

չորս խումբ խնդիրները, որոնք ունեն ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ 

յուրահատուկ՝ հայկական բնույթ. 

 տնտեսական պաշարների գերակշիռ մասը հանել քաղաքական 

վերահսկողությունից, ինչը լեգիտիմություն կապահովի 

իրականացվող քաղաքական գերիշխանությանը, 

 ստեղծել բաց սոցիալական կառուցվածք՝ մարդկանց 

ինքնահաստատման, ինքնադրսևորման, ինքնաիրացման 

ճանապարհով, 
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 իշխանության համար պայքարում ձևավորել տարբեր ուժերի 

փոխադարձ անվտանգություն, բաց քաղաքական մրցակցություն 

ապահովող քաղաքական ինստիտուտներ և մշակույթ, 

 ձևավորել տեղական ինքնակառավարման արդյունավետ 

համակարգ: 

Հայաստանի առջև պատմական խնդիր է ծառացել՝ հղկել 

քաղաքական արդիականացման «քառանկյուն անիվի» եզրագծերը և 

անցում կատարել բնականոն զարգացման: Ակնհայտորեն այս 

զարգացման մոդելը չի լինի ամբողջությամբ ո°չ արևմտյան՝ ազատական, 

ո°չ էլ արևելյան՝ կորպորատիվ-պատերնալիստական: Միաժամանակ 

այն կլինի և° այս, և° այն: Այլ խոսքով՝ այն կլինի հայկական՝ սինթետիկ, 

որը հնարավորություն կտա, ներդաշնակվելով գլոբալացման 

գործընթացներին, պահպանել ազգային արժեքային համակարգի 

էությունն ու ինքնատիպությունը: 
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12. ղՈվՑՌվչՑՏվ հ. – հՑՏսՍվՏՉպվՌպ ՓՌՉՌսՌջՈՓՌռ. կպՐ. ր Ովչս. 

Ձ.ԹպսՌՎպպՉՈ, Շ.ծՏՉՌՍՏՉՈ. Ծ.: ԿԿԿ “Լջ.ԸհՁ”, 2003; Samuel P. 

Huntington – The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 

– London, New-York, 1998. 

13. ղպռրսՌվչ ՀՏչպՐ. – հՏՓՌՈսՖվօպ տՐՏՓպրրօ ՍՈՍ րպՑպՉօպ ՌչՐօ. 

հՏՓՌՏսՏչՌփպրՍՌպ ֆրրպ տՏ ՏրվՏՉվօՎ ՈրտպՍՑՈՎ րպՑպՉՏռ 

ՑպՏՐՌՌ. կպՐ. ր վպՎ. ը.հՍցՐՈՑՏՉՈ. Ծ.: խՏՑՏր-ԸսՖՑպՐՈ, 2003. 

14. ՀþֆսՖ շ. – հսցփՈռվՏրՑՖ Ռ ւՈՏր. կպՐ. ր ՒՐ. ծ.Ը.իցոփպվՍՏ. 

ԼՋպՉրՍ, 2001. 

15. ԺՈսՖ Հ. – ԺպՎՏՍՐՈՑՌÿ Ռ պպ ՍՐՌՑՌՍՌ. կպՐ. ր Ովչս. կՏՊ ՐպՊ. 

Ծ.Թ.ԼսՖՌվՈ. Ծ.: (ՀԿհհկնծ), 2003. 

 

ՄԱՍ I  

ԳԼՈԲԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

1. ԽՈՐս կՏսՈվՖՌ – ԹպսՌՍՈÿ ՑՐՈվրՒՏՐՎՈՓՌÿ: 

տՏսՌՑՌփպրՍՌպ Ռ ֆՍՏվՏՎՌփպրՍՌպ ՌրՑՏՍՌ վՈՔպչՏ 

ՉՐպՎպվՌ. կպՐ. ր Ովչս. Ը.Ը.ԹՈրՌսՖպՉՈ, հ.ժ.ՂպՊՏՐՏՉՈ Ռ 

Ը.կ.ՄցՐոպսպՉՈ. կՏՊ Տոքպռ ՐպՊ. հ.ժ.ՂպՊՏՐՏՉՈ. հկո.: ԸսպՑպռÿ, 

2002. 

2. ԹՏսՏՊՌվ Ը.թ., ՄՌՐՏՍՏՉ թ.Խ. – թսՏոՈսՌջՈՓՌÿ, ՌրՑՏՍՌ, 

ՑպվՊպվՓՌՌ, տպՐրտպՍՑՌՉօ;  խՏցՌ Ձ. – թսՏոՈսՌջՈՓՌÿ, 

չՏրցՊՈՐրՑՉՏ, ՊպՎՏՍՐՈՑՌÿ: ՏոՐՈջ վՏՉՏռ տՏսՌՑՌփպրՍՏռ 

վՈցՍՌ. – կՏսՌր (տՏսՌՑՌփպրՍՌպ ՌրրսպՊՏՉՈվՌÿ), 1999, դ 6, դ 

5 

3. թՏՐոՈփպՉ Ծ.հ. Ռ ՊՐ. – թՐՈվՌ չսՏոՈսՌջՈՓՌՌ. ՁՐցՊվօպ 

ՉՏտՐՏրօ րՏՉՐպՎպվվՏչՏ ՐՈջՉՌՑՌÿ. Ծ.: ԸսՖտՌվՈ կՈոսՌՔպՐ, 
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2003; ըպՍ ձ. - ճՑՏ ՑՈՍՏպ չսՏոՈսՌջՈՓՌÿ? կպՐ. ր վպՎ. 

Ը.թՐՌչՏՐՖպՉՈ Ռ Թ.հպՊպսՖվՌՍՈ. ԿոքՈÿ ՐպՊՈՍՓՌÿ Ռ 

տՏրսպրս. Ը.ՂՌսՌտտՏՉՈ. Ծ.: կՐՏչՐպրր-ՁՐՈՊՌՓՌÿ, 2001. 

4. ՁՌՎՏՒպպՉ Ձ.Ձ. – ԹօջՏՉօ XXI ՉպՍՈ Ռ ՊպոՈՑօ Տո 

ՈսՖՑպՐվՈՑՌՉՈւ. – կՏսՌր, 1999, դ 6. 

5. ծՈՍՈրՏվֆ շ. – թՏրցՊՈՐրՑՉպվվՈÿ րՑՐՈՑպչՌÿ շտՏվՌՌ Չ XXI 

ՉպՍպ. – կպՐ. ր ÿտՏվրՍՏչՏ. – Ծ.: NOTA BENE, 2001. 

6. The globalization of World Politics (John Baylis and Steve Smith), Oxford 

University Press, 1995. 

7. ըպսս ԺՈվՌպս. – թՐÿՊցքպպ տՏրՑՌվՊցրՑՐՌՈսՖվՏպ ՏոքպրՑՉՏ. 

ԿտօՑ րՏՓՌՈսՖվՏչՏ տՐՏչվՏջՌՐՏՉՈվՌÿ. – կպՐ. ր ՈվչսՌռրՍՏչՏ. 

Ծ.: Academia, 1999. 

8. ԾՈվցֆսՖ ԽՈրՑպսՖր – ԼվՒՏՐՎՈՓՌՏվվՈÿ ֆտՏւՈ – ֆՍՏվՏՎՌՍՈ, 

ՏոքպրՑՉՏ Ռ ՍցսՖՑցՐՈ. կպՐ. ր Ովչս. Կ.ՄՍՈՐՈՑՈվՈ, Ծ. 

9. ԹպոպՐ Ծ. – ԼջոՐՈվվօպ տՐՏՌջՉպՊպվՌÿ. կպՐ. ր վպՎ. / հՏրՑ. 

Տոք. ՐպՊ. Ռ տՏրսպրս. Շ.ծ.ԺՈՉօՊՏՉՈ. կՐպՊՌրս. կ.կ.ՁՈռՊպվՍՏ. 

Ծ.: կՐՏչՐպրր, 1990. 

10. ղՈվՑՌվչՑՏվ հ. – հՑՏսՍվՏՉպվՌպ ՓՌՉՌսՌջՈՓՌռ. – կՏսՌր 

(տՏսՌՑՌփպրՍՌպ ՌրրսպՊՏՉՈվՌÿ). 1994, դ 1.  

11. Fukuyama Francis – The End of History and the Last Man. Penguin 

Books, 1995. 

12. նսսþսՖ ԻՈՍ. – կՏսՌՑՌփպրՍՈÿ ՌսսþջՌÿ. – կպՐ. Թ.Թ.խՈջՈՐպՉ. 

– Ծ.: NOTA BENE Media Trade Co., 2003. 

 

ԳԼՈԲԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴ ԻՐՆԵՐԸ  

 

1. ԾՈվցֆսՖ ԽՈրՑպսՖր – ԼվՒՏՐՎՈՓՌՏվվՈÿ ֆտՏւՈ – ֆՍՏվՏՎՌՍՈ, 

ՏոքպրՑՉՏ Ռ ՍցսՖՑցՐՈ. կպՐ. ր Ովչս. Կ.ՄՍՈՐՈՑՈվՈ, Ծ. 
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2. խցՍՈՔցՍ Լ.Լ. – թսՏոՈսՌջՈՓՌÿ, չՏրցՊՈՐրՑՉՏ, տՐՈՉՏ, XXI 

ՉպՍ. – Ծ., հտՈՐՍ, 2000, ր.279; կՏրՑՌվՊցրՑՐՌՈսՖվօռ ՎՌՐ Ռ 

ՀՏրրՌÿ, Ծ., նՊՌՑՏՐՌՈս ձՀհհ, 2001. 

3. Wolfgang H. Reinike – Global Public Policy: Governing without 

Governer? – Washington D.C. 1998. 

4. Samuel P. Huntington – The Clash of Civilizations and the Remaking of 

World Order. – London, New-York, 1998. 

5. ՂպՐչþրՏվ լպս – թսՏոՈսՖվՏպ ՏոքպրՑՉՏ Չ ՍՏվՓպ ՊՉՈՊՓՈՑՏչՏ 

րՑՏսպՑՌÿ – ԾպՋՊցվՈՐՏՊվօպ ՏՑվՏՔպվՌÿ: 

րՏՓՌՏսՏչՌփպրՍՌպ տՏՊւՏՊօ. / ՀպՊ. ՈՉՑ. ՍՏսս. տՐՏՒ. 

կ.Ը.ՃօչՈվՍՏՉ. Ծ.: թՈՐՊՈՐՌՍՌ,1998. 

6. Գարեգին Նժդեհ – Հայընտիր - Եր., Հայաստան, 2000: 

7. ԽպվվպՊՌ կՏս – ԹրՑցտՈÿ Չ ՊՉՈՊՓՈՑՖ տպՐՉօռ ՉպՍ: կպՐ. ր 

Ովչս. / տՐպՊՌրս. Թ.հՏՐՑՌվՈ / Ծ.: ԹպրՖ ԾՌՐ, 1997.  

 

ՄԱՍ III  

ԳԼՈԲԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳՈՅԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  

 

1. ղՈՍպվ թ. – հՌվպՐչպՑՌՍՈ: ԼպՐՈՐւՌÿ վպցրՑՏռփՌՉՏրՑպռ Չ 

րՈՎՏՏՐչՈվՌջցþքՌւրÿ րՌրՑպՎՈւ Ռ ցրՑՐՏռրՑՉՈւ. Ծ.: ԾՌՐ, 1985. 

2. նոպսՌվչ Թ. – ԿոՐՈջՏՉՈվՌպ րՑՐցՍՑցՐ տՐՌ վպՏոՐՈՑՌՎօւ 

տՐՏՓպրրՈւ. Ծ.: ԾՌՐ. 1979. 

3. ծՌՍՏսՌր թ., կՐՌչՏՋՌվ Ծ. – հՈՎՏՏՐչՈվՌջՈՓՌÿ Չ 

վպՐՈՉվՏՉպրվօւ րՌրՑպՎՈւ. Ծ.: ԾՌՐ, 1979. 

4. կՐՌչՏՋՌվ Լ. – ԹՉպՊպվՌպ Չ ՑպՐՎՏՊՌվՈՎՌՍց վպՏոՐՈՑՌՎօւ 

տՐՏՓպրրՏՉ. Ծ.: Լխ, 1960. 

5. ԽՏՐՋՌվրՍՌռ Ժ.հ. – ՁպՐՎՏՊՌվՈՎՌփպրՍՌպ տՏՑպվՓՌՈսօ 

ՏՑՍՐօՑօւ րՌրՑպՎ Ռ տՐՌՎպՐ Ռւ տՐՌՎպվպվՌÿ Չ չպՏւՌՎՌՌ. 

Ծ., ԼջՉ. րպՍՑՏՐՈ ՒՌջ.-ւՌՎ. ՈվՈսՌջՈ., 1949, Ձ. 19. 
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6. ԽՏՐՋՌվրՍՌռ Ժ.հ. – ՂՌջՌՍՏ-ւՌՎՌփպրՍՌպ ՏրվՏՉօ ՈվՈսՌջՈ 

տՈՐՈչպվպջՌրՈ ՎՌվպՐՈսՏՉ. Ծ., ԼջՊ-ՉՏ Ըծ հհհՀ, 1957. 

7. կՏսՈՍ խ.հ., ԾՌւՈռսՏՉ Ը.հ. – հՈՎՏՏՐչՈվՌջՈՓՌÿ Չ 

վպՐՈՉվՏՉպրվօւ ՒՌջՌՍՏ-ւՌՎՌփպրՍՌւ րՌրՑպՎՈւ. Ծ.. ծՈցՍՈ, 

1983. 

8. ՀՏՎՈվՏՉրՍՌռ Շ.Ծ. – կՐՏոսպՎՈ ՌջոՐՈվվօւ րՑպտպվպռ րՉՏոՏՊօ 

Չ րՈՎՏՏՐչՈվՌջցþքՌւրÿ րՌրՑպՎՈւ. // ՁպՐՎՏՊՌվՈՎՌՍՈ 

վպՏոՐՈՑՌՎօւ տՐՏՓպրրՏՉ Ռ պպ տՐՌՎպվպվՌպ. ճպՐվՏՉՓօ, 

1984. 

9. ղՈՍպվ թ. – հՌվպՐչպՑՌՍՈ. Ծ.: ԾՌՐ, 1980. 

10. կՏտՏՉ Թ.Ժ. հՏՓՌՈսՖվՏ-տրՌւՏսՏչՌփպրՍՌպ ջՈՍՏվօ Ռ 

ՒՏՐՎՌՐՏՉՈվՌպ ՌՎՌՊՋՈ չՏրրսցՋոօ // Թ Սվ. “ԼՎՌՊՋ 

չՏրրսցՋոօ”, Ծ., ՀԸթհ, 1996. 

11. ԽսՌՎՏվՑՏՉՌփ Շ.խ. – կՐՏոսպՎօ րՑՈՑՌրՑՌփպրՍՏռ ՑպՏՐՌՌ 

ՏՑՍՐօՑօւ րՌրՑպՎ. // ձրտպւՌ ՒՌջՌփպրՍՌւ վՈցՍ. 1989, Ձ. 158, 

Թօտ.1. 

12. Espace et dynamique territorales / par Pierre-Henri Derycke / Paris, 

Economica, 1992. 

13. ԹպՐվՈվՊրՍՌռ Թ.Լ. – ՂՌսՏրՏՒրՍՌպ ՎօրսՌ վՈՑցՐՈսՌրՑՈ. Ծ., 

ծՈցՍՈ, 1998. 

14. թՐՌՎՈՍ Ը.կ. – ԾՈչՌÿ ոՌՏտՏսÿ. Ծ., ՀպրտցոսՌՍՈ, 1994. 

15. ԹպռվՌՍ Ը. – ԾՏÿ ՑպՏՐՌÿ ՎՌՐՈ. / Թ Սվ. “ծպ ՎՏՋպՑ ոօՑՖ”. 

ԸսՖՎՈվՈւ փցՊպր, րպվրՈՓՌռ, ՑՈռվ. Թօտ.2, 1991. 

16. թցՎՌսպՉ խ.ծ. – թպՏչՐՈՒՌÿ ֆՑվՏրՈ Չ ՌրՑՏՐՌփպրՍՌռ 

տպՐՌՏՊ. խ., ծՈցՍՈ, 1990. 

17. Lopez de Haro M., Rodriges R.F., Larciacolin L.S. – Effects of Spatial 

Variations in Extended Irreversible Thermodynamics. // Physica, 1984, 

V.128, դ 3. 
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18. Մարգարյան Մ.Մ. – Հայ քաղաքական էլիտա: Տեսություն - 

արդիականություն, Երևան, «Մխիթար Գոշ», 1996: 

19. Լ.կՐՌչՏՋՌվ, Լ.հՑպվչպՐր. – ԹՐպՎÿ, ւՈՏր, ՍՉՈվՑ. Ծ., կՐՏչՐպրր, 

1994 // կպՐ. ր Ովչս. 

20. Լ.կՐՌչՏՋՌվ, Լ.հՑպվչպՐր. – կՏՐÿՊՏՍ Ռջ ւՈՏրՈ. Ծ., ԾՌՐ, 1986. 

21. ԽվÿջպՉՈ ժ.ծ., ԽցՐՊþՎՏՉ հ.կ. – ԿրվՏՉՈվՌÿ րՌվպՐչպՑՌՍՌ. 

ՀպՋՌՎօ ր ՏոՏրՑՐպվՌպՎ, րՈՎՏՏՐչՈվՌջՈՓՌÿ, ՑպՎտՏՎՌՐօ. 

հկո., ԸսպՑպռÿ, 2002. 

22. ԾՈսՌվպՓՍՌռ թ.թ. – ղՈՏր. հՑՐցՍՑցՐօ. ԹօփՌրսՌՑպսՖվօռ 

ֆՍրտպՐՌՎպվՑ: ԹՉպՊպվՌպ Չ վպսՌվպռվցþ ՊՌվՈՎՌՍց. – Ծ.: 

նՊՌՑՏՐՌՈս ձՀհհ, 2000. 

23. ՄՑպՐպվոպՐչ Ծ.Լ. – ՂՌջՌփպրՍՈÿ րցքվՏրՑՖ ՋՌջվՌ Ռ վՈփՈսՈ 

ՑպՏՐՌՌ ՏՐչՈվՌջՏՉՈվվօւ րՌրՑպՎ. Ծ.: ԿԿԿ “ծՏՉօռ ՉպՍ”, 2003. 

24. ըՈՐՈվՓպՉ Հ.թ. – հՌվպՐչպՑՌՍՈ Չ րՏՉՐպՎպվվՏՎ 

պրՑպրՑՉՏջվՈվՌՌ. Ծ.: նՊՌՑՏՐՌՈս ձՀհհ, 2003. 

25. հՌվպՐչպՑՌփպրՍՈÿ տՈՐՈՊՌչՎՈ. ծպսՌվպռվՏպ ՎօՔսպվՌպ Չ 

վՈցՍպ Ռ ՌրՍցրրՑՉպ. – հՏրՑ. Ռ ՏՑՉպՑրՑՉ. ՐպՊ. Թ.Ը.ԽՏտՓՌՍ. 

Ծ.: կՐՏչՐպրր-ՁՐՈՊՌՓՌÿ, 2002. 

 

ՄԱՍ IV  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՆ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  

 

1. ԼվՏջպՎՓպՉ Թ.խ. – կՐպՊպսօ “ՊՏչՏվÿþքպչՏ” ՐՈջՉՌՑՌÿ. Ծ.: 

նՍՏվՏՎՌՍՈ, 2000. 

2. ԸՎպՐՌՍՈվրՍՈÿ րՏՓՌՏսՏչՌփպրՍՈÿ ՎօրսՖ. ՁպՍրՑօ / կՏՊ 

ՐպՊ. Թ.Լ. ԺՏոՐպվՖՍՏՉՈ – Ծ. ԼջՊՈվՌպ ԾպՋՊցվՈՐՏՊվՏչՏ 

ձվՌՉպՐրՌՑպՑՈ ոՌջվպրՈ Ռ ցտՐՈՉսպվՌÿ, 1996. 

3. ԽՈՐՈ-ԾցՐջՈ հ.թ. – ԾՈվՌտցսÿՓՌÿ րՏջվՈվՌպՎ. (րպՐՌÿ: 

ԼրՑՏՐՌÿ ՀՏրրՌՌ – հՏՉՐպՎպվվօռ ՉջչսÿՊ), Ծ., ԸսչՏՐՌՑՎ. 
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4. Robert A. DAHL – Democracy and its Critics. – New Haven and London, 

University Press, 1989. 

5. ճՈՐսՖջ Ղ. նվՊՐպռվ. հՐՈՉվՌՑպսՖվօռ ՈվՈսՌջ 

տՏսՌՑՌփպրՍՌւ րՌրՑպՎ, ֆՒՒպՍՑՌՉվՏրՑՖ ՏրցքպրՑՉսպվՌÿ 

տՏսՌՑՌփպրՍՏչՏ ՍցՐրՈ Ռ րՏՓՌՈսՖվօպ տՐպՏոՐՈջՏՉՈվՌÿ. 

կպՐ. ր Ովչս. Ծ.: ԼջՊ. “ԼծՂՀԸ-Ծ”, “ԹպրՖ ՎՌՐ”, 2000. 

6. հՌՎՏվՏՉ Խ.Թ. – կՏսՌՑՌփպրՍՌռ ՈվՈսՌջ. Ծ.: խՏչՏր, 2002. 

7. ԺպչՑÿՐպՉ Ը.Ը. – ԿրվՏՉօ տՏսՌՑՌփպրՍՏռ ՑպՏՐՌՌ. Ծ.: ԹօրՔՈÿ 

ՔՍՏսՈ, 1998. 

 

ՄԱՍ V  

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ  

 

1. հՍՌՐոպՍ թ., թՌսՖպ ծ. – ԼրՑՏՐՌÿ ՒՌսՏրՏՒՌՌ. / կպՐ. ր Ովչս. 

Թ.Լ.ԽցջվպՓՏՉՈ. կՏՊ ՐպՊ. հ.ը.ԽՐօՎրՍՏչՏ. Ծ.: թցՎՈվՌՑՈՐվօռ 

ՌջՊՈՑպսՖրՍՌռ ՓպվՑՐ ԹխԸԺԿհ, 2000, ր.478-479. 

2. ԾՈվՌՒպրՑ ՀՈրրպսՈ – նռվՔՑպռվՈ. կՏսՌՑՌփպրՍՈÿ ՎօրսՖ 

ՉՑՏՐՏռ տՏսՏՉՌվօ XX ՉպՍՈ. հՏրՑ. Թ.Ը.ԾՈսՖՓպՉՈ. կպՐՎՖ, 1999, 

ր.524-525. 

3. ԺՌՎՌՑՐպՉ Ը.Թ., իիՈսՈրՌվ Լ.Շ. – ծՈրՌսՌպ: րՏՓՌՏ-

տՏսՌՑՌփպրՍՌռ ՈվՈսՌջ. Ծ.: ՀԿհհ կնԼ, 2000, ր.3. 

4. խՏՐպվՓ Խ. – ԹՏրպՎՖ րՎպՐՑվօւ չՐպւՏՉ ՓՌՉՌսՌջՏՉՈվվՏչՏ 

փպսՏՉպփպրՑՉՈ. ԹՏտՐՏրօ ՒՌսՏրՏՒՌՌ, 1990, դ 3, ր.39-40. 

5. կՌՉՏՉՈՐՏՉ Շ.հ. – կՏսՌՑՌփպրՍՈÿ ՍցսՖՑցՐՈ: 

ՎպՑՏՊՏսՏչՌփպրՍՌռ ՏփպՐՍ. Ծ., 1996, ր.8-9. 

6. կՏսՌՑՏսՏչՌÿ (տՐՏոսպՎօ ՑպՏՐՌՌ), հկո.: խՈվՖ, 2000, ր.253-254. 

7. ԽպվվպՊՌ կՏս – ԹրՑցտՈÿ Չ ՊՉՈՊՓՈՑՖ տպՐՉօռ ՉպՍ: կպՐ. ր 

Ովչս. / տՐպՊՌրս. Թ.հՏՐՑՌվՈ / Ծ.: ԹպրՖ ԾՌՐ, 1997, ր.158-159. 



290 

8. «Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց. Հայաստան», 2000, 

գլուխ 4: 

9. ԺՈսՖ Հ. – կՏսՌՈՐւՌÿ, տսþՐՈսՌջՎ, տՐՏրՑՐՈվրՑՉՏ. կպՐ. 

Ը.կ.ՃօչՈվՍՏՉՈ. ԹՏտՐՏրօ ՒՌսՏրՏՒՌՌ, 1994, դ 3. 

10. ԾՌւպսՖր Հ. – հՏՓՌՏսՏչՌÿ տՏսՌՑՌփպրՍՏռ տՈՐՑՌՌ Չ 

ցրսՏՉՌÿւ ՊպՎՏՍՐՈՑՌՌ. – կՏսՌՑՏսՏչՌÿ – ւՐպրՑՏՎՈՑՌÿ / հՏրՑ. 

տՐՏՒ. Ծ.Ը.ԹՈրՌսՌՍ, ՊՏՓ. Ծ.հ.ԹպՐՔվՌվ. – Ծ.: թՈՐՊՈՐՌՍՌ, 

1999. 

11. Beyond Right and Left (Democratic Elitism in Mosca and Gramsei, NEW 

HAVEN. London, 1999, p.31). 

12. Wolfgang H. Reinike – Global Public Policy: Governing without 

Governer? – Washington D.C. 1998, p.3-4. 

 

ՄԱՍ VI  

ՀՈԳԵՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  

 

1. Վահան Տերյան - Հոգևոր Հայաստան: Վահան Տերյան: - Երկերի 

ժողովածու: Կազմ. և ծանոթագր. Վ.Պարտիզունի, Հ.2: Եր., 

Հայպետհրատ, 1961: 

2. ծՈՓՌՌ Ռ վՈՓՌՏվՈսՌջՎ. – ը.ԸվՊպՐրՏվ, Կ.ըՈցֆՐ, Ծ.ղՐՏւ Ռ ՊՐ. 

կպՐ. ր Ովչս. Ռ վպՎ. խ.ժ.կպՐպÿրսՈՉՓպՉՏռ, Ծ.հ.կՈվՌվՈ, 

Ծ.ը.թվպջՊՏՉրՍՏչՏ. Ծ.: կՐՈՍրՌր, 2002., 

3. Black C.E. – Dynamics of Modernization: a Study in Comparative History. 

N.Y., 1996; Inglehart R. – Modernization and Postmodernization. 

Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton 

University Press, 1997. 

4. ԺցՐՍչպռՎ ն. – Կ ՐՈջՊպսպվՌՌ ՏոքպրՑՉպվվՏչՏ ՑՐցՊՈ. ԾպՑՏՊ 

րՏՓՌՏսՏչՌՌ. Ծ., 1991; ՂՐպռՊ ի. – ԹՉպՊպվՌպ Չ տրՌւՏՈվՈսՌջ. 

խպՍՓՌՌ. Ծ., 1989;   Շվչ Խ.թ. – կրՌւՏսՏչՌփպրՍՌպ ՑՌտօ. Ծ., 
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1996; ԾՈՍւպռՎ Խ. – ԼՊպՏսՏչՌÿ Ռ ցՑՏտՌÿ (ՊՌՈչվՏջ վՈՔպչՏ 

ՉՐպՎպվՌ). Ծ., 1994; կրՌւՏՈվՈսՌջ Ռ ՍցսՖՑցՐՈ: ՌջոՐՈվվօպ 

ՑՐցՊօ. ԽՈՐպվ ղՏՐվՌ Ռ նՐՌւ ՂՐՏՎ. Ծ., 1995. 

5. Նիկողոսյան Ադոնց – Հայաստանի պատմություն, ֆրանս. 

թարգման. Վ.Պ.Սեղբոպանը, Եր., 1972, էջ 287-347; ԾՈՐՑՌՐՏրÿվ 

Ը.Ը. – ԸՐՎպվՌÿ Չ ֆտՏւց ոՐՏվջօ Ռ ՐՈվվպչՏ ՋպսպջՈ. ժՐ. 1964, 

ր.313; հՑպտՈվÿվ Ը.Ը. ՀՈջՉՌՑՌպ ՌրՑՏՐՌփպրՍՏռ ՎօրսՌ Չ 

ՊՐպՉվպռ ԸՐՎպվՌՌ. ԾՌՒ. ՀՈՓՌՏվՈսՌջՎ. 

ԼրՑՏՐՌՍՏտՌրՈվՌպ. ժՐ. 1991, ր.251. 

6. Ֆրոմ Է. – Սիրելու արվեստը (անգլերենից թարգմանությունը և 

մասնագիտական խմբագրությունը՝ Մ.Մ.Մարգարյանի): Եր., 

Մխիթար Գոշ, 1996: 

7. ղþովպՐ Խ. – ԼրՑՌվՈ ՎՌՒՈ. կպՐ. ր վպՎպՓՍՏչՏ. Ծ., 1996, ր.325-

329. 

8. Մովսէս Խորենացի – Պատմութիւն Հայոց, III, 68, II, 92, 8, I, 3, 

(Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն հայոց, Տփղիս, 1913):  

 

ՄԱՍ VII  

ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՊԻՍՈՒԹՅԱՆ 

ՎՐԱ  

 

1. Touraine Alain. – Production de la sociռtռ. Paris, Le Seuil, 1973. 

2. կՏտտպՐ Խ. – ԿՑՍՐօՑՏպ ՏոքպրՑՉՏ Ռ պչՏ ՉՐՈչՌ. Ծ., 1992, Ձ.1.;              

կՏտտպՐ Խ. – ծՌքպՑՈ ՌրՑՏՐՌջՎՈ. ԹՏտՐՏրօ ՒՌսՏրՏՒՌՌ, 1992, 

դ8,9,10. 

3. կՈՐրՏվր Ձ. – հՌրՑպՎՈ րՏՉՐպՎպվվօւ ՏոքպրՑՉ. / կպՐ. ր Ովչս. 

խ.Ը.հպՊՏՉՈ Ռ Ը.Ժ.ԽՏՉՈսԴՉՈ. կՏՊ ՐպՊ. Ծ.հ.ԽՏՉՈսԴՉՏռ. Ծ.: 

ԸրտպՍՑ կՐպրր, 1998. 



292 

4. Sociologie contemporaine, sous la direction de: Jean-Pierre Durand, 

Robert Well, coll. «Essentielե, Editions VIGOT, 1993. 

5. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն - Եր., 

«Մխիթար Գոշ», 1997թ.: 

 

ՄԱՍ VIII  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

 

1. ԸՔՌվ թ.Խ., կՏվպՊպսՍՏՉ Ը.Թ., ԼչվՈՑՏՉ Թ.թ. – ԿրվՏՉօ 

տՏսՌՑՌփպրՍՏռ ֆսՌՑՏսՏչՌՌ. Ծ.: ԼջՊՈՑպսՖրՑՉՏ “կՀԼԿՀ”, 1999, 

ր. 164-165. 

2. Pareto V. The Rise and Fall of the Elites: An Application of the 

Theoretical Sociology. N.Y., 1968. 

3. ԿՐՑպչՈ-Ռ-թՈրրպՑ ղ. – ԹՏրրՑՈվՌպ ՎՈրր. կպՐ. ր Ռրտ. Ծ.: ԿԿԿ 

“ԼջՊՈՑպսՖրՑՉՏ ԸհՁ”, 2001, ր. 108-114, 117. 

4. ԾՏրՍՈ թ. կՐՈՉÿքՌռ ՍսՈրր. – “հՏՓՌր”, 1994 / դ10, 12; ԾՌւպսՖր Հ. 

հՏՓՌՏսՏչՌÿ տՏսՌՑՌփպրՍՏռ տՈՐՑՌՌ Չ ցրսՏՉՌÿւ 

ՊպՎՏՍՐՈՑՌՌ. – “ԺՌՈսՏչ”, 1990 / դ3, 5, 7, 9, 15, 18; 1991 / դ3.  

5. Մակլին, Այեն – Օքսֆորդի բառարան, քաղաքագիտություն և 

քաղաքականություն: Եր.: Գիտանք, 2003, էջ 420: 

6. ԺՈսՖ Հ. – ԺպՎՏՍՐՈՑՌÿ Ռ պպ ՍՐՌՑՌՍՌ. կպՐ. ր Ովչս. կՏՊ 

ՐպՊ. Ծ.Թ.ԼսՖՌվՈ. – Ծ.: “ՀՏրրՌռրՍՈÿ տՏսՌՑՌփպրՍՈÿ 

ֆվՓՌՍսՏտպՊՌÿ” (ՀԿհհկնծ), 2003, ր.357-358. 

7. ԾՈվւպռՎ Խ. – ԼՊպՏսՏչՌÿ Ռ ցՑՏտՌÿ /ԺՌՈչվՏջ վՈՔպչՏ 

ՉՐպՎպվՌ. Ծ.: ԾՌՐ, 1994.  

8. ԿոՏսՏվրՍՌռ Ը.Թ. – ըþՐՏՍՐՈՑՌÿ Պսÿ XXI ՉպՍՈ? ԾՏՊպսՌ 

չՏրցՊՈՐրՑՉպվվՏռ րսցՋոօ: ՀՏրրՌÿ, հՄԸ, ԸվչսՌÿ, ԸՉրՑՐՈսՌÿ. – 

Ծ.: ԺպսՏ, 2002. 
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9. ըցՐՊՖպ կ. – հՏՓՌՏսՏչՌÿ տՏսՌՑՌՍՌ. կպՐ. ր ՒՐՈվՓ. / հՏրՑ., 

Տոք. ՐպՊ. Ռ տՐպՊՌրս. ծ.Ը.ՄՎՈՑՍՏ. / Ծ.: Socio-logos, 1993, ր.88-89. 

10. ՁՐպվպՉ ծ.ծ. – հՑՐՈՑպչՌփպրՍՏպ ցտՐՈՉսպվՌպ. ձփպովՏպ 

տՏրՏոՌպ Պսÿ ՉցջՏՉ. Ծ.: ԼջՊՈՑպսՖրՑՉՏ “կՀԼԿՀ”, 2000, ր. 151-152. 

11. կՐÿՋվՌՍՏՉ ծ.հ. – կրՌւՏսՏչՌÿ ֆսՌՑՈՐվՏրՑՌ. Ծ.: ԼջՊՈՑպսՖրՑՉՏ 

ծկԿ “ԾԿԺնԽ”, 2000, ր.483. 

12. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն - Եր., 

«Մխիթար Գոշ», 1997թ.: 

 

ՄԱՍ IX  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒՄԸ ՀՀ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  

 
1. թպսՖՎՈվ Թ.շ. “հՏՏոքպրՑՉՏ ֆսՌՑ” Ռ տՐպՊպսօ 

ՊպՎՏՍՐՈՑՌջՈՓՌՌ. կՏսՌր, դ1, 1999, ր.79-97. 

2. Higely J., Gunether R. (eds.) – Elites and Democratic Consolidation in 

Latin America and Southern Europe. Cambrige, 1992. 

3. Higely J., Burton M. – The Elite Variable in Democratic Transitions and 

Breakdowns. American Sociological Rewiew, 1989, vol.54, դ1. 

4. Field L., Higely J., Burton M. – A New Elite Framework for Political 

Sociology. – Revue Europeenne des Sciences Sociales, 1990, vol.88. 

5. Karl T., Schmitter P. – Models of Transition in Latin America, Southern 

and Eastern Europe. – International Social Science Journal, 1991, դ128. 

6. Munck G.L., Left C.S. – Models of Transition and Democratisation. South 

America and Eastern Europe in Comparative Perspective. – Comparative 

Politics, 1997, vol.29, դ1. 

7. Sartori G. – The Theory of Democratization in Latin America. – 

Comparative Politics, 1990, vol.23, դ1. 
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8. ժսՌջՈՐՏՉ Թ.կ. – նսՌՑՌրՑրՍՈÿ ՑպՏՐՌÿ ՊպՎՏՍՐՈՑՌՌ Ռ 

րՏՉՐպՎպվվօռ ՐՏրրՌռրՍՌռ տՏսՌՑՌփպրՍՌռ տՐՏՓպրր. Ծ.: 

կՏսՌր, 1999. 
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ՏՑվՏՔպվՌռ (ձվՌՉպՐրՌՑպՑ); “ՀՏրրՌռրՍՈÿ տՏսՌՑՌփպրՍՈÿ 

ֆվՓՌՍսՏտպՊՌÿ” (ՀԿհհկնծ), 2002, ր.321-322. 



297 

2. ԺՋՌվվ խ. ԽՏֆվ, նվՊՐþ ԸՐՈՑՏ – թՐՈՋՊՈվրՍՏպ ՏոքպրՑՉՏ Ռ 

տՏսՌՑՌփպրՍՈÿ ՑպՏՐՌÿ. կպՐ. ր Ովչս. / Կոք. ՐպՊ. Լ.Լ.ԾþՐոպՐչ. 

Ծ.: ԹպրՖ ՎՌՐ, 2003. 

3. ըցՐՊՖպ կ. – հՏՓՌՏսՏչՌÿ տՏսՌՑՌՍՌ. Ծ., 1993. 

4. ԹպռվչՈրՑ ը. – կՏսՌՑՌփպրՍՌպ ՌվրՑՌՑցՑօ ր տՏջՌՓՌռ 

ՍՏվՓպտՓՌՌ ՐՈՓՌՏվՈսՖվՏչՏ ՉօոՏՐՈ. – կՏսՌՑՌփպրՍՈÿ 

վՈցՍՈ: վՏՉօպ վՈտՐՈՉսպվՌÿ. Ծ., 1999. 

5. թՈռ կՌՑպՐր ը., ՀՈռՑ Թ. – հՏՓՌՈսՖվՈÿ տՏսՌՑՌՍՈ Ռ 

ցտՐՈՉսպվՌպ: ՉփպՐՈ Ռ րպչՏՊվÿ. – կՏսՌՑՌփպրՍՈÿ վՈցՍՈ: 

վՏՉօպ վՈտՐՈՉսպվՌÿ. Ծ., 1999. 

6. ԺՏռփ Ծ. – ՀՈջՐպՔպվՌպ ՍՏվՒսՌՍՑՈ (ԽՏվրՑՐցՍՑՌՉվօպ Ռ 

ՊպրՑՐցՍՑՌՉվօպ տՐՏՓպրրօ). – կՏսՌՑՏսՏչՌÿ: ւՐպրՑՏՎՈՑՌÿ. 

(հՏրՑ. Ծ.Ը.ԹՈրՌսՌՍ). Ծ., 2000. 

7. Gross B. – Political Process. – International Encyclopedia of Social 

Sciences. Vol.12. (Greenstein F., Polsby N. Eds.) – N.Y.-London, 1968. 

8. Simon H. – Administrative Behavior: The Study of Decision Making. 

Processes in Administrative Organizations. – N.Y., 1997. 

9. թՏրցՊՈՐրՑՉպվվՏպ ցտՐՈՉսպվՌպ: ՏրվՏՉօ ՑպՏՐՌՌ Ռ 

ՏՐչՈվՌջՈՓՌՌ. (ՀպՊ. Թ.Ը.ԽՏջոՈվպվՍՏ). Ծ., 2000. 

10. խպռտւՈՐՑ Ը. – ԺպՎՏՍՐՈՑՌÿ Չ ՎվՏչՏրՏրՑՈՉվօւ ՏոքպրՑՉՈւ. 

հՐՈՉվՌՑպսՖվՏպ ՌրրսպՊՏՉՈվՌպ. Ծ., 1997. 

11. ԾպսՖՉՌսՖ Ը.Շ. – ԺպՎՏՍՐՈՑՌփպրՍՌպ ՑՐՈվջՌՑօ. 

ՁպՏՐպՑՌՍՏ-ՎպՑՏՊՏսՏչՌփպրՍՌպ Ռ տՐՌՍսՈՊվօպ 

ՈրտպՍՑօ. – Ծ., 1999. 

12. O’Donell G. Illusions about Consolidation. – Journal of Democracy, 1996. 

vol. 7, դ2; O’Donell G. – Polyarchies and the (Un) Rule of Law in Latin 

America: A Partial Conclusion. – Mendez J.E., O’Donnell G., Pinheiro 

P.S. (eds.) – The (Un) Rule of Law and the Underprivileged in Latin 

America. Notre Dame, IN. 



298 

 

 



299 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր  

 

1. Մարգինալ (լատ. marginalis – եզրին գտնվող, սահմանային). 

քաղաքականության այն սուբյեկտները, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով 

հրաժարվում են սեփական արժեքային համակարգից, իսկ նորը ձեռք են 

բերում ի վնաս իրենց ինքնության: Հասկացությունը շրջանառության մեջ է 

դրել Չիկագոյի դպրոցի գաղափարախոս Ռ.Պարկը, որը, ուսումնասիրելով 

Ամերիկա ներգաղթած հոծ զանգվածների սոցիալ-հոգեբանական 

ադապտացիայի խնդիրները, եզրակացրեց՝ «ինքնությունը կորցրած մարդիկ 

առավել ագրեսիվ են՝ քաղաքական հարաբերությունները գնահատում են 

մարգինալ արժեքներով և հակված են նպատակային տեղաշարժերի 

ենթարկվելու»: Նմանօրինակ քաղաքականության սուբյեկտները 

քաղաքական խաղի յուրօրինակ կրող են դառնում՝ պատրաստ վաճառել 

իրենց ձայնը ցանկացած քաղաքական խմբի, միայն թե վերջինս արժեքային 

համակարգին ծառայելու դիմաց տեղ ապահովի նրան իշխանական 

հարաբերություններում: 

2. Մերիտոկրատիա (լատ. mari(tus) – արժանավոր և հուն. kratos – 

իշխանություն՝ ծառայության և արժանիքների համար ստացած 

իշխանություն): Հասկացությունը, որպես իշխանության հատուկ ձև, 

շրջանառության մեջ է դրել անգլիացի սոցիոլոգ Միտչել Յանգը, ի 

հակադրություն արիստոկրատիայի և ժողովրդավարական իշխանության: Իր 

1958թ. հրատարակված «Մերիտոկրատիայի բարձրացումը 1870-2033» 

հակաուտոպիայում Մ.Յանգը երգիծաբանորեն նկարագրում է 

մտավորականությունից կազմված, նախաձեռնող ունակություն ունեցող «նոր 

օլիգարխիայի» իշխանության տապալումը: 1970-1980թթ. ԱՄՆ-ում 

Մ.Պլատները, Դ.Բելլը, Զ.Բժեզինսկին ձևակերպեցին մերիտոկրատիայի 

մասին քաղաքական մի տեսություն, որն ուղղված է ընդդեմ հավասարության 

գաղափարների և կոչված է արդարացնելու «նոր ինտելեկտուալ էլիտայի» 

տնտեսական և քաղաքական գերազանցությունը այլոց նկատմամբ: (Bell D. – 

On Meritocraty and Eguality. The new Egualitarianism. Questions and Challenges. 

New-York – London, 1979). 
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3. Նեկրոֆիլ (հուն. nekros – մահ և phileo – սիրում եմ). սեր բռնի մահվան, 

ավերման, քայքայման նկատմամբ, ավերչասիրություն: Անձը, 

հասարակությունը, պետությունը ոչ միայն սոցիալական, այլև 

կենսաբանական օրգանիզմ է, որը սխալ կառավարման դեպքում ավերվում է: 

(ն.ՂՐՏՎՎ – ծպՍՐՏՒՌսօ Ռ ԸՊՏսՖՒ թՌՑսպՐ. ԹՏտՐՏրօ ՒՌսՏրՏՒՌՌ, 1991, 

դ9, ր.69-161). 

4. Բիոֆիլ (հուն. bios – կյանք և phileo – սիրում եմ). կենսասիրություն, արարում, 

արարչասիրություն: Արարող է կոչվում լիդերի այն տիպը, որը 

հնարավորություն է տալիս հասարակությանը ճանաչել ինքն իրեն և 

համակեցության կանոնները ճանաչելով՝ ինքնակառավարվել: (ն.ՂՐՏՎՎ – 

իՊՏՐՏՉՏպ ՏոքպրՑՉՏ. Ծ.: կրՌւՏսՏչ, 2001.) 

5. Էլիտիստական տեսություն (վերլուծություն). մշակվել է 80-ականների վերջին 

և 90-ականների սկզբին Մ.Բարտոնի, Ռ.Գանտների, Լ.Ֆիլդի և Ջ.Հիգլի 

կողմից: Այն դիտարկում է էլիտայի շրջապտույտը/վերարտադրությունը և 

հավաքագրումը, ինչպես նաև նախկին նոմենկլատուրայի վերափոխադրումը 

(ռեկոնվերսիան): 

Տրանզիտոլոգիական տեսություն (վերլուծություն). որը մշակել և լրացրել են 

Տ.Կարլը, Պ.Շմիտերը, Գ.Մունկը և Ց.Լեֆը: Դիտարկում է 

ժողովրդավարացման գործընթացում ներէլիտային փախազդեցությունները:  

Այս առումով երկու մոտեցումները փոխադարձաբար լրացնում են 

միմյանց մեթոդաբանական թերությունները: Առաջինի թերությունը 

փոխակերպման գործընթացում դերակատարների փոխազդեցության 

դինամիկայի մասին տվյալների անբավարարությունն է: Դինամիկան 

փոխվում է «փաթաթման» կամ «պակտի» ստատիկ դեպքերի թվարկումով, 

որի դեպքում կորչում է կապը առանձին դիպվածների միջև: Երկրորդինը՝ 

պատմության նպատակաբանացումն է՝ ազատական ժողովրդավարության 

այլընտրանքների իմաստավորմանը տեղ չթողնելը: 

6. Էլիտիային հանրույթ (elite settlement). կարճաժամկետ մոդել է, երբ 

ընտրախավերը անհաշտ առճակատումից հետո հանկարծակի և 

գիտակցված վերակազմակերպում են իրենց շահերը, վերադասավորում 

իրենց հարաբերությունները, պայմանավորվելով տարաձայնությունների 

կարևոր կետերի, վիճարկելի հարցերի շուրջ փոխզիջման մասին: 
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Անցումնաբանների (տրանզիտոլոգների) մոտ այս երևույթը անվանվում է 

էլիտաների «պակտ»: 

Պակտ. ըստ էլիտիստական տեսության «պակտ»-ը որակվում է որպես 

«պայմանավորված ինստիտուցիոնալ փոխզիջում»: Թեև «էլիտային 

հանրույթ» և «պակտ» հասկացությունները իրար մոտ են, սակայն դրանք չի 

կարելի նույնականացնել: Հենց առաջատար ինստիտուտների (և 

հատկապես քաղաքական գործքունեության նորմերի և կանոնների) 

առումով էլիտային խմբավորումների կոմպրոմիսի վրա հենվող պակտային 

անցումն է ընդունված համարել դեպի ժողովրդավարություն 

ամենաարդյունավետ ճանապարհը: «Պակտ»-ի օրինակներից է Անգլիայի 

1688-1689թթ. «պանծալի հեղափոխությունը», Շվեդիայում 1809թ. 

սահմանադրական միապետության հաստատումը, 1950-ականների վերջում 

Իսպանիան: Հետկոմունիստական երկրներից առավել հաջողված օրինակ 

կարող են լինել Հունգարիան, Լեհաստանը: 

Նման պակտի կնքման հիմք է հանդիսանում ընտրախավի 

ֆրակցիաների միջև բախումը, որն ուղեկցվում է կողմերից յուրաքանչյուրի 

համար մանր կորուստներով: Այն դեպքում, երբ կորստի արժեքը, գինը 

փոխզիջումային ռազմավարության պայմաններում (քաղաքականությունը 

որպես առևտուր, գործարք) դերակատարներին փոքր է թվում, քան 

պարտության սպառնալիքը ուժային ռազմավարության 

(քաղաքականությունը որպես պատերազմ) օգտագործման դեպքը, 

համաձայնագրի կնքումը և «էլիտային հանրույթի» ձևավորումը դառնում է 

ամենառացիոնալ որոշումը (Գելման): 

«Պակտային» անցման անհրաժեշտությունը կայանում է նրա 

կարճաժամկետության մեջ, ընտրախավերը կամ արագ գալիս են 

փոխհամաձայնության՝ մշակելով դրա հիմնական բաղադրիչները (ինչը, ընդ 

որում, պարտադիր չի ենթադրում ընդհանուր համաձայնության ձեռք 

բերում), կամ էլ այն ընդհանրապես չեն գալիս փոխըմբռնման: Նման 

տարբերակի մյուս առանձնահատկությունը «պակտի» մասնակիցների 

շրջանակի փակությունն ու գաղտնիությունն է: Նրանում գլխավոր դեր են 

խաղում նախկին ընտրանու հետ կապված դերակատարները, որոնք ձգտում 
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են գործել առանց զանգվածների (թեպետ նման ուղերձներից 

ամբողջությամբ խուսափել, որպես կանոն, չի հաջողվում): 

7. Անցումային գործընթացների համար տրանզիտոլոգիական մոտեցման 

հեղինակներ Տ.Կառլը և Պ.Շմիտերը, Գ.Մունկը և Ց.Լեֆֆը ամրագրում են 

երկու չափորոշիչ՝ 

ա) առաջատար դերակատարներ. ընտրախավ / զանգված՝ Կառլ-Շմիտերի 

մոդելում, հին ընտրախավեր (incumbent elite) / հակաընտրախավ՝ Մունկ-

Լեֆֆի մոդելում. 

բ) նրանց ռազմավարությունները կամ մրցակցության պատտեռնը. 

անցման գործընթացում (փոխզիջումային / ուժային՝ առաջին դեպքում, 

առճակատում / հարմարում՝ երկրորդ դեպքում): 

Նշված չափորոշիչների համակցությանը համապատասխան 

տարբերակվում են անցման չորս իդեալական տեսակներ և միջանկյալ 

տարբերակների գոտի: Իրադարձությունների մեկնաբանության համար 

օգտագործելի է նաև «փաթաթման» (imposition՝ ըստ Կառլ-Շմիտերի) կամ էլ 

«հեղափոխություն վերևից» (ըստ Մունկ-Լեֆֆի) հայեցակարգերը, որոնք 

բացակայում են դասական էլիտիստական տեսության մեջ: 

8. «Փաթաթում» կամ «հեղափոխություն վերևից». այս հայեցակարգը 

բնութագրում է բախման ուժային լուծման իրավիճակը, երբ ընտրախավի 

առաջատար ֆրակցիաները (ինչպես նոր, այնպես էլ հին) քաղաքական 

կայունություն ապահովելու նպատակով դիմում են ուժային 

ռազմավարության: Նման իրավիճակային դասավորությունը 

պայմանավորված է ընտրախավային ուժերի անբավարար 

հավասարակշռմամբ: Այդ հանգամանքը նրան դարձնում է 

ժողովրդավարության համար քիչ հաջողակ (այստեղից էլ՝ «չհաջողված 

ժողովրդավարություն»), քանի որ հետանցումային քաղաքական գործընթացն 

արտահայտված է լինում ժողովրդավարական ընթացակարգերը բռնի 

կերպով փոխելու պարբերական փորձերով: 

9. Էլիտայի կոնվերգենցիա (elite convergence). ընթանում է արդեն իսկ կայացած, 

բայց ոչ համախմբված ժողովրդավարության պայմաններում և կապված է 

ընտրախավի ընդդիմադիր ֆրակցիաների կողմից զանգվածներին 

մոբիլիզացնելու հետ՝ ընտրական մրցավազքում հաղթելու և կոալիցիոն 
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քաղաքականության հաջողության համար: «Կոնվերգենցիան» թույլ է տալիս 

քաղաքական խաղի դաշտում գործող հին խաղացողներին փոխել իրենց 

դերը և ճանապարհ բացել նոր խաղացողների ներմուծման համար: Դրա 

ավարտի մասին ամենից արտահայտիչ վկայում է նախկինում այլախոհ կամ 

ընտրախավի ծայրամասային ֆրակցիայի ընտրական հաղթանակը: Ինչպես 

և «պակտի» դեպքում, էլիտայի «կոնվերգենցիան» հանգեցնում է 

համախմբված միասնական ժողովրդավարության, ժողովրդավարական 

վարչակարգի համախմբմանը: «Պակտային» մոդեից նրա տարբերությունը 

կայանում է նոր դերակատարների ներգրավման մեջ՝ ի հաշիվ ակտիվ 

զանգվածների ակտիվ մասնակցության: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ 

«կոնվերգենցիան» կարող է լինել ժողովրդավարացման միայն երկրորդ քայլը 

(«պակտ»-ից հետո) և, բացի դա, պահանջում է անորոշ տևական 

ժամանակահատված, որի պատճառով էլ երկարաժամկետ է՝ տևում է 

տասնամյակներ և երբեմն էլ դարեր տևող «կուտակման գործընթացների» 

ազդեցության տակ և հանգեցնում է համաձայնության վրա հենվող 

ընտրախավերի միության ստեղծմանը: 

Դիտարկվող հայեցակարգի հեղինակները գտնում են, որ 

ընտրախավերի «կոնվերգենցիան» ավարտվում է սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման մակարդակի բարձրացման հետ: Այլ խոսքերով, 

«կոնվերգենցիան» ինքնուրույն չէ և կախված է «անցման» տեսության տարր 

հանդիսացող «պակտային» փուլի ելքից, որը ժողովրդավարացման 

գործընթացի գլոբալ նպատակաբանական սխեմայում կողմնակի ճյուղ է: 

10. «Տրոհված, բաժանված էլիտա» - քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ 

ընտրախավային ֆրակցիաների միջև փոխազդեցության ու արժեքային 

փոխհամաձայնության մակարդակը նվազագույնն է, քաղաքական պայքարն 

ընթանում է «զրոյական գումարով խաղի» սկզբունքով, ընտրախավային 

ֆրակցիաները որդեգրել են «քաղաքականությունը պատերազմ» 

ռազմավարությունը:  

11. «Փոխհամաձայնեցված միասնական էլիտա» - քաղաքական ինստիտուտների 

նկատմամբ էլիտային ֆրակցիաների միջև առկա է  փոխազդեցություն և 

արժեքային փոխհամաձայնեցում, այդ շրջանակներում քաղաքական 

հակամարտությունները զարգանում են «դրական գումարով խաղի» 
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սկզբունքով, «քաղաքականությունը որպես առևտուր» ռազմավարության 

պայմաններում: 

12. «Գաղափարական միասնական էլիտա» - քաղաքական ինստիտուտների 

նկատմամբ ընտրախավային ֆրակցիաների միջև փոխազդեցությունը և 

արժեքային փոխհամաձայնեցումը ապահովվում է իշխող ֆրակցիայի 

շնորհիվ, իսկ նրա գաղափարախոսությունը որոշում է պաշտոնական 

քաղաքական կուրսի բնույթը: 
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Մարիամ Մարգարյան 

 

Ծնվել է Երևանում£ Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի 

պատմության ֆակուտետը£ 1983թ. ավարտելով ԵՊՀ փիլիսոփայության 

ֆակուլտետի նպատակային ասպիրանտուրան՝ պաշտպանել է 

ատենախոսական թեզ և ստացել փիլիսոփայական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճան£ 

1990թ. ԽՍՀՄ ժողովրդական կրթության պետական կոմիտեն նրան 

շնորհել է դոցենտի կոչում£ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո 

վերապատրաստման նպատակով մասնակցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ¬ի հովանու 

ներքո գործող քաղաքական գիտության դպրոցների աշխատանքներին և 

այդ ընթացքում առաջին անգամ հայերեն թարգմանել Էրիխ Ֆրոմի 

«Սիրելու արվեստ» գիրքը (Մխիթար Գոշ, Երևան, 1996)£ 

«Ազգային մենթալիտետը կառավարող էլիտայի իշխանական 

հարաբերություններում» հետազոտության համար 1996թ. ստացել է 

քաղաքագիտության դոկտորի կոչում (ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ¬ի)£ 1996թ.¬ից 

առ այսօր աշխատում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում 

որպես քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ£ 

Մ.Մարգարյանի հեղինակությամբ լույս են տեսել «Հայ քաղաքական 

էլիտա. տեսություն և արդիականություն» (1996), «Քաղաքական լիդերը 

իշխանական հարաբերություններում» (1997), «Քաղաքագիտություն» 

(1997), «Պետություն» (1998), «Քաղաքական էլիտա» (1999), «Քաղաքական 

իշխանություն» (2001), «Քաղաքական լիդերություն» (2001) և 

«Կառավարման համակարգը Հայաստանում. ինստիտուցիոնալ կարգը և 

հիմնախնդիրները» (2001) գրքերը£ 


