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ԱՆՀԱՏԻԱՆՀԱՏԻԱՆՀԱՏԻԱՆՀԱՏԻ    ԱՌԱՋՆԱՅՆՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋՆԱՅՆՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋՆԱՅՆՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋՆԱՅՆՈՒԹՅԱՆ    ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ    ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ    
ԱԶԱՏԱԿԱՆԱԶԱՏԱԿԱՆԱԶԱՏԱԿԱՆԱԶԱՏԱԿԱՆ    ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ    

Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա     
փ. գ. թ., դոցենտ, փ. գ. թ., դոցենտ, փ. գ. թ., դոցենտ, փ. գ. թ., դոցենտ, Վանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Անհատականություն, ազատական սոցիոմշակույթ, 

մրցակցություն, ներքին փոխակերպում, սոցիալական վարք, ազատ համագոր-
ծակցություն 

  
Ժամանակակից հասարակության միջուկն անհատականությունն է: Այն 

ձևավորվեց նորարարության, ապասրբազանեցման և ժողովրդավարացման 
գործընթացների խաչմերուկում: Այս ամենի հետևանքով ժամանակակից է դառ-
նում ոչ միայն հասարակությունը, այլև մարդը: Փոխակերպվում է ոչ միայն հա-
սարակությունը, այլև մարդը: Այդ իմաստով փոխակերպումները (մոդեռնիզա-
ցիան) կարելի է դիտարկել որպես սոցիալական նոր համակարգին համապա-
տասխան մարդկանց նույնականության փոփոխությունն ապահովող ինստի-
տուտների, հարաբերությունների, նորմերի ու արժեքների ձևավորման գործըն-
թաց: Ասածից հետևում է, որ համակարգային փոխակերպումները, որի հետևան-
քով հասարակությունը ենթարկվում է մոդեռնիզացիայի, ընդգրկում են կյանքի 
բոլոր ոլորտները: Սոցիալական ոլորտում ձևավորվում են նոր ինստիտուտներ, 
նորմեր ու սովորույթներ, քաղաքական ոլորտում ձևավորվում է իշխանության 
կազմակերպման նոր եղանակ, մշակութային ոլորտում` նոր-արժեքներ և կարծ-
րատիպեր տնտեսական ոլորտում` նոր սկզբունքով գործառնող շուկա և այլն: 
Հարկ է նկատել, որ նշված ոլորտներից յուրաքանչյուրը փոխակերպումների ըն-
թացքում տարաբնույթ դրսևորումներ կարող է ստանալ, ինչը նշանակում է, որ 
ավանդականից ժամանակակից հասարակության անցումը չունի նախապես 
կանխորոշված ելք: Սա իր հերթին նշանակում է, որ պատմության զարգացումը 
միագիծ չէ, թեև մոդեռնիզացիան ունի նաև տիպական գծեր ու օրինաչափություն-
ներ, որոնք ընդհանուր են արդի բոլոր հասարակությունների համար:  

Լուսավորչության դարաշրջանից սկսած արդարության ու հավասարության 
գաղափարները դարձան նոր տիպի մշակույթի ձևավորման չափանիշներ: Բայց 
արդեն 19-րդ դարի կեսերից արդարության համար պայքարը ձևավորեց հասա-
րակական կյանքը կազմակերպելու մի նոր հոգևոր ու քաղաքական նախագիծ, 
որով և սկսվեց մոդեռնի դարաշրջանը: Այդ դարաշրջանն ունի պատմական, սո-
ցիալական ու մշակութային առանձնահատկություններ: Պայմանականորեն մո-
դեռնը նույնացվում է ինդուստրիալ հեղափոխության (շուկայական տնտեսության 
համակարգի ձևավորում), ժողովրդավարական կարգերի հաստատման (իրավա-
կան պետության համակարգի ձևավորում) և գիտա-կրթական նոր մշակույթի 
ձևավորման հետ: 

Անհատը, շուկան և իրավական պետությունը հանդիսանում են ժամանա-
կակից արևմտյան քաղաքակրթության շարժիչ ուժերի խորհրդանիշները: Իսկ այդ 
քաղաքակրթության շարժիչ ուժն արդյունաբերական ու գիտական հեղափոխու-
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թյուններ են: Այդ իմաստով մասնագիտական գրականության մեջ մոդեռնը դի-
տարկվում է որպես նորարարության, առաջընթացի, հնից նորի անցման հոմանիշ 
[5, 41], որի ժամանակ մարդն ու հասարակությունը դառնում են տեխնիկայի զար-
գացումից կախված սուբյեկտներ: Արդի հասարակությունը դիտարկելով որպես 
ոչ միագիծ և նախասահմանված ընթացքով զարգացող հասարակություն, Ֆ. Հայե-
կը նկատում է, որ ազատական հասարակությունների բնորոշ գծերից մեկը 
մրցակցությունն է, ինչը փոխում ու հաճախ վերացնում է այն կարծրատիպերը, 
որոնք խանգարում են անորոշության պայմաններում գտնել ու գործադրել նոր 
մեխանիզմներ ու սկզբունքներ: Այդ իմաստով մրցակցությունը փոքրամասնու-
թյան իրավացիության ապացուցման գործընթաց է [6, 48]:  

Եվրոպական հասարակության արդիականացումը, արդեն 20-րդ դարում, 
էապես փոխեց հասարակական կյանքն ու մարդկային փոխհարաբերությունների 
բովանդակությունը: Այն, մասնավորապես, ստեղծեց «մասսայական հասարակու-
թյուն», որը շուկա նետեց բազմաթիվ անդեմ անհատներ, որոնց միջև չկան նաև 
կայուն միջանձնային հարաբերություններ, արժեքային կողմնորոշիչներ: Դա, 
այսպես կոչված, «մասսայի մարդու» հասարակություն էր, որին բնորոշ էր կրոնա-
կան, քաղաքական ու սոցիալական երբեմնի կայուն համոզմունքների վերացումն 
ու գոյության բոլորովին նոր պայմանների և նոր արժեքային կողմնորոշիչների 
ստեղծումը [3, 82-83]: Եթե ազատական ու ժողովրդավարական մշակույթների 
ձևավորման ու տարածման սկզբնական շրջանում համընդհանուր իրավունքը և 
շուկայական հարաբերություններն ընկալվում էին որպես իդեալներ, որոնցից 
զանգվածներն առանձնապես չէին օգտվում, ապա XX-րդ դարից սկսած զանգ-
վածները սկսեցին դրսևորել քաղաքական ակտիվություն: Հասարակության 
զանգվածացումը և զանգվածների քաղաքական ակտիվության բարձրացումը 
պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ. առաջին` նրանք աստիճանաբար 
հասան այնպիսի բարձր կենսամակարդակի, ինչպիսին մինչ այդ կարող էին ունե-
նալ միայն հասարակության արտոնյալ խավերը, երկրորդ` զանգվածներն աստի-
ճանաբար դուրս եկան հասարակության արտոնյալ փոքրամասնությանը են-
թարկվելու կարգավիճակից և մտան ակտիվ քաղաքականության մեջ: Հարկ է 
նկատել, որ զանգվածային հասարակությունը կարող է դրսևորվել ինչպես ազա-
տականության, այնպես էլ ամբողջատիրական ձևով: Ազատական և ամբողջատի-
րական մասսայական հասարակությունների միջև սկզբունքային տարբերությու-
նը մարդկային գործնեության կազմակերպման բնույթի մեջ է: Առաջին դեպքում 
անհատներն ունեն սոցիալական գործունեության բնույթը որոշելու ընտրության 
հնարավորություն, իսկ երկրորդ դեպքում այն ածանցյալ է համակարգից: 

Ժամանակակից զանգվածային հասարակության առանձնահատկություննե-
րից մեկը կառուցվածքային յուրահատկությունն է: Բնականոն գործառնող հասա-
րակությունն ունի սոցիալական հարաբերությունների երեք հիմնական մակար-
դակ: Առաջին մակարդակում ընտանեկան ու անձնային փոխհարաբերություն-
ներն են, երկրորդ մակարդակում ընթանում են քաղաքացիների միջև փոխհարա-
բերությունները, իսկ երրորդ մակարդակում ընթանում են ընտանիքի և պետու-
թյան միջև բոլոր կարգի կազմակերպված փոխհարաբերությունները` համայնքա-
յին, տեղական ինքնակառավարման, հասարակական կազմակերպությունների և 
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այլն: Այս տեսակետից զանգվածային հասարակության կառուցվածքային առանձ-
նահատկությունն այն է, որ երրորդ մակարդակի փոխհարաբերություններն ունեն 
ապագործառնական բնույթ, որի պատճառով էլ անհատները մեծամասամբ կողմ-
նորոշված են դեպի պետական հաստատությունները: 

Ավանդականից ազատական-ժողովրդավարական սոցիոմշակութային հա-
մակարգին անցնելու և տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային արմատա-
կան փոխակերպումների նախադրյալներ են հանդիսանում ժողովրդավարական 
ինստիտուտների ձևավորումը, շուկայական տնտեսությունը և դրանց հիման վրա 
համընդհանուր բարեկեցության հասարակության ձևավորումը: Անհատական 
մակարդակում ազատական-ժողովրդավարական նախագիծը ենթադրում էր նոր 
հնարավորությունների, նոր կապերի ու սոցիալական նոր տիպի խառնվածքի 
ձևավորում: Բայց այս ամենը կարելի է անվանել մոդեռնիզմի իդեալական նա-
խագիծ, որը, իրականում, բոլորովին այլ դրսևորումներ ունի (գործազրկություն, 
միաչափություն, օգտապաշտություն, հանցագործությունների աճ և այլն): Հաշվի 
առնելով այս երևույթները, ազատական-ժողովրդավարական հասարակարգի մի 
շարք տեսաբաններ առաջ քաշեցին սոցիալական պետության գաղափարը:  

Եվ այնուամենայնիվ, շնորհիվ ազատական-ժողովրդավարական հասարա-
կության ներքին փոխակերպումների, ինդուստրիալ հասարակությունը հասավ 
մարդկանց կենսամակարդակի անհերքելի աճի, համընդհանուր կրթական նվա-
ճումների և համահասարակական բարեկեցության: Հենց այդ նվաճումների շնոր-
հիվ որակական-փոփոխության ենթարկվեց հասարակության սոցիալական կա-
ռուցվածքը և վերաիմաստավորվեցին սոցիալական անհավասարության մասին 
երբեմնի պատկերացումները: 

Մասնավորապես, նյութական պայմանների կտրուկ բարելավման հետևան-
քով ապաավանդականացվում են դասակարգային պատկանելիության և համա-
պատասխան ապրելակերպի մասին պատկերացումները, մարդիկ նյութական 
բարեկեցությունը սկսում են գիտակցել որպես անձնական նվաճում, դասակար-
գային նույնականացման փոխարեն առաջին պլան են մղվում անհատական ինք-
նադրսևորման որակները և այլն: Այս ամենի հետևանքով մարդիկ աստիճանա-
բար ազատվում են ինդուստրիալ հասարակության սոցիալական ձևերի ավան-
դական կապերից: Եվ ամենակարևորը: Սոցիալական հարաբերությունների ողջ 
կառուցվածքում տեղի ունեցող արմատական փոխակերպումների արդյունքում 
սոցիալական անհավասարությունն այլևս չի ընկալվում որպես մեկընդմիշտ 
տրված կարգավիճակ ու ապրելակերպ: Շուկայական դինամիկ հարաբերություն-
ների ներգործության տակ անհատներն հակված են գործել ավելի ակտիվ և 
տնօրինել իրենց ճակատագիրը: Քաղաքականությունը և քաղաքական կյանքը 
ձեռք են բերում շուկայական օրինաչափություններով ղեկավարվող համակարգ` 
ենթարկվելով ընտրողի կամքին: 

Այդ գործընթացների բնորոշ գծերից մեկն էլ, սակայն, այն է, որ մրցակցային 
նոր պայմաններում մարդիկ կորցնում են պաշտպանվածության ու ապահովվա-
ծության զգացողությունը: Այս նոր պայմաններում նրանք դառնում են միայնակ և 
նրա կյանքի ապահովությունը և հուսալիությունը պայմանավորված է ոչ թե սո-
ցիալական կարգավիճակից, այլ թափած ջանքից ու ակտիվության աստիճանից: 
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Ահա թե ինչու ավանդականից ժամանակակից հասարակության անցման բնորոշ 
գծերից մեկը դարձավ «փախուստ ազատությունից» ախտանիշը [2, 125-126]: Դա-
սական ազատականությունը նախապես պայքարում էր մարդու ազատություննե-
րի համար, այն դիտարկելով որպես ազատ ստեղծագործության նախապայման: 
Բայց, ինչպես ցույց տվեց ազատական հասարակությունների զարգացման հետա-
գա ընթացքը, տեխնիկայի ու տեխնոլոգիայի կցորդ դառնալու ռեալ իրողությունը 
մարդուն աստիճանաբար զրկեց ստեղծագործելու և այդ ամենի համար տքնաջան 
աշխատելու ցանկությունից՝ այն փոխարինելով անհատական հաճույքներով: 
Ըստ էության այս երևույթը դառնում է ժամանակակից բաց հասարակությունների 
գործառնության «արժեքային կենտրոններից» մեկը: Բանն այն է, որ ամեն մի դա-
րաշրջան ունի մի յուրահատուկ արժեքային կենտրոն, որը կանխորոշում է տվյալ 
ժամանակաշրջանի հոգևոր իրավիճակը:  

Արժեքային նման կենտրոններից մեկն էլ մարդկանց սոցիալական վարքը 
կարգավորող «ազատ մրցակցության» սկզբունքն է: Կասկածից վեր է, որ տնտե-
սական կյանքում ազատ մրցակցության սկզբունքը նպաստում է ընդհանուր 
տնտեսական հավասարակշռության հաստատմանը և հասարակության օպտի-
մալացմանը: Այդ իմաստով ռացիոնալ և տնտեսական գործունեությունների 
ոլորտները համընկնում են և ամեն մի բանական գործողություն միաժամանակ 
տնտեսական գործողություն է: Եվ որովհետև ամեն մի ռացիոնալ գործողություն 
առաջին հերթին անհատական գործողություն է, նշանակում է մտածում են միայն 
առանձին անհատները: Բայց մարդկանց տնտեսական ազատությունները ենթա-
դրում են համապատասխան հասարակական կազմակերպվածություն: Այն պարզ 
պատճառով, որ հնարավոր չէ ստեղծել բացարձակ իդեալական հասարակական 
կազմակերպություն, այդ պատճառով միշտ էլ մնում են ազատությունների սահ-
մանափակման ու ազատություններից փախչելու նախադրյալներ ու պատճառ-
ներ: Այլ կերպ ասած` ինչպես սոցիալական, այնպես էլ տնտեսական կարգավո-
րիչ մեխանիզմները ժամանակակից ազատական հասարակություններում մշտա-
պես սահմանափակում են վարքի կարգավորման ռացիոնալ մեխանիզմների 
դրսևորման հնարավորությունները: Ազատական մշակույթի ներքին հակասակա-
նությունը նրանում է, որ մի կողմից ասպարեզ է բացում ազատ անհատականու-
թյունների ինքնաիրացման և նորարարական հակումների դրսևորման համար, 
մյուս կողմից՝ նրա գործառնության արդյունավետությունն անհնար է առանց պե-
տական, քաղաքացիական ու վարչարարական կարգի ու կարգավորվածության: 
Այդ իմաստով կարելի է ասել, որ արևմտյան մշակույթի ողջ էներգիան ուղղված է 
արտաքին աշխարհի, այդ թվում նաև մարդկանց ճանաչողությանը: Այսինքն` այդ 
ճանաչողության նպատակն ուրիշների «շահագործումն է»` սկզբում տեսակա-
նորեն, իսկ ապա նաև գործնականում: Պատահական չէ, որ Ֆ. Բեկոնը առաջ 
քաշեց «գիտելիքը իշխանություն է» հայտնի կարգախոսը: Այդ իմաստով 
արևմտյան ողջ գիտությունը կարելի է բնութագրել որպես կառավարման գիտու-
թյուն: Փաստորեն հասարակական կյանքի ազատականացումը, ի վերջո, պետք է 
ավարտվեր համընդհանուր կարգավորվածությամբ, ինչը նշանակում էր, որ հա-
սարակական կյանքում ամեն ինչ պետք է դառնար կառավարելի ու կարգավորե-
լի: Արևմտյան այս մտածելակերպն իր մեջ պարունակում է որոշակի պարադոքս, 
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քանի որ ամբողջատիրական կարգավորումը, ի վերջո, վերաճում է մեծ անկար-
գության ու ճգնաժամերի: Պատահական չէ, որ Է.Գիդդենսը վերլուծելով այս 
պրոբլեմը, գրում էր, որ մոդեռնի հակառակ կողմում կարող է հայտնվել վթարված 
ու վնասված մարդկային հասարակությունը [4, 56]:  

Արդի հասարակություններում ազատական-շուկայական մշակույթի ազդե-
ցության տակ տեղի ունեցող կյանքի անհատականացումը բերել է նրան, որ հա-
սարակության և անհատի միջև գործառնական կապերն ու հարաբերությունները 
ենթարկվել են արժեքային դեֆորմացիայի: Ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, 
ասես հասարակական կյանքն անհատական կեցությունների մեխանիկական 
գումար լինի: Առաջին պլան են մղվել անձնական հաջողության, բիզնեսի, հա-
մակրանքի ու հակակրանքի, ձեռներեցության և նմանատիպ այլ արժեքներ, ինչի 
հետևանքով սոցիալական ինստիտուտներն աստիճանաբար կորցնում են վերա-
հսկման ու կարգավորման իրենց գործառույթները: 

Հասարակության ազատականության տիպական հատկանիշներից մեկը 
փոխակերպվելու, արտաքին ու ներքին փոփոխություններին արագ արձագանքե-
լու, մշտապես շարժուն լինելու կարողությունն է: Քաղաքական ու գաղափարա-
կան իմաստով բաց հասարակության հիմունքները համընկնում են ազատակա-
նության այնպիսի սկզբունքների հետ, ինչպիսիք են ազատությունը, հանդուրժո-
ղականությունը, հավասարությունը, մասնավոր սեփականությունը, մրցակցու-
թյունը, արդարությունը և այլն: Այս սկզբունքները «բնական ազատությունների» 
այն ամբողջական համակարգն է, որը ազատականության դասականները համա-
րում էին մասնավոր նախաձեռնության, տնտեսական գործունեությունը պետա-
կան հովանավորչությունից ազատելու և ազատ ձեռներեցություն ծավալելու նա-
խապայմանը: Ազատականության այս սկզբունքներն էապես փոխեցին նաև հա-
սարակական հարաբերությունների բարոյական հիմունքները, քանի որ բաց և սո-
ցիալական տեղաշարժերին արագ արձագանքող հասարակությունն այլևս չէր կա-
րող կյանքը կանոնակարգել բնույթով պահպանողական ավանդույթներով և սովո-
րույթներով: Ազատական մշակույթը կարող էր արդյունավետ գործառնել միայն այն 
դեպքում, եթե մարդիկ ամենօրյա կյանքում ղեկավարվեցին արագացող սոցիալա-
կան ռիթմին համապատասխան սկզբունքներով (նախաձեռնություն, անհատա-
պաշտություն, ինքնահաստատման ձգտում, կուռքապաշտության մերժում և այլն): 

Եթե տնտեսական ոլորտում ազատականությունը դրսևորվում է շուկայա-
կան հարաբերությունների ձևով, ապա պետականության ու քաղաքականության 
մեջ այն դրսևորվում է ժողովրդավարական գործընթացների ձևով: Այս իմաստով 
բաց հասարակությանը բնորոշ կյանքի կազմակերպման մշակույթի մեջ առանձ-
նահատուկ տեղ ունի քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտային հա-
մակարգը: Ազատականության ինքնակազմակերպման ու վերարտադրության 
տեսակետից քաղաքացիական հասարակության նորմատիվ համակարգը շուկա-
յական հարաբերությունների կարգավորման, տնտեսական ու քաղաքական իշ-
խանությունների տարանջատման սկզբունքի պահպանման, հասարակության և 
պետության միջև գործընկերային հարաբերությունների հաստատման ու պահ-
պանման կարևոր գրավականն է: Պատահական չէ, որ Մ. Վեբերը հանգամանո-
րեն քննարկելով «կապիտալիստական մշակույթի» ու «կապիտալիզմի ոգու» հիմ-
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նախնդիրը, գտնում էր, որ դրա հիմքում ընկած է տնտեսական վարքի նորմատիվ 
համակարգը, ինչը պարտադիր պետք է լինի բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտների 
համար: Այդ իմաստով ազատական մշակույթը ոչ միայն սոցիալական ողջ համա-
կարգի, այլև ներհամակարգային հարաբերություններ կարգի ու կարգավորվա-
ծության, սոցիալական կառույց ձևավորելու մշակույթ է: 

Մասնագիտական գրականության մեջ ազատական մշակույթի ձևավորման 
հարցը, որպես կանոն, քննարկվում է «շուկայական հարաբերությունների» համա-
տեքստում: Պետք է նկատել, սակայն, որ արևմտյան տնտեսագետների մոտ շու-
կան հաճախ նույնացվում է ազատ ձեռնարկչատիրական տնտեսությանը և 
քննարկվում որպես զուտ կապիտալիստական ֆենոմեն: Մինչդեռ, ինչպես իրա-
վացիորեն նկատում է Թոֆֆլերը, շուկան ընդամենը փոխանակման համակարգ է 
և ծագել է շատ ավելի վաղ, քան կապիտալիզմը: Շուկան գործել է այն պահից ի 
վեր, ինչ արտադրողն ու սպառողն իրարից հեռացան ու տարանջատվեցին [1, 
347]: Այդ «տարանջատման» հետևանքով ներհամակարգային որոշակի կապերը 
դարձան պրոբլեմային, ինչը կարող էր լուծել շուկան և համապատասխան քաղա-
քականությունը: 

Մ. Վեբերի ձևակերպած «կապիտալիստական մշակույթը» վերաճում է ժո-
ղովրդավարական բարոյականության շնորհիվ այն բանի, որ դուրս է գալիս գործ-
ընկերների միջև նորմատիվ պայմանականությունների շրջանակից և տարած-
վում հասարակության ինստիտուտային կառույցների փոխհարաբերության վրա: 
Այդքանով էլ այն դառնում է հասարակական հարաբերությունների կարգավոր-
ման քաղաքական բարոյականություն: Այս իմաստով կյանքի ազատական մշա-
կույթը նորովի է մեկնաբանում իշխանության օրինականության հարցը, քանի որ 
դնում է սոցիալական և քաղաքական կարգերի արդարության հարցը: 
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Ядро современного общества - индивидуальность. Она формировалась на 
перекрестке инновационных и демократизационных процессов. В их результате 
трансформируется не только общество, но и личность. 

В этом отношении трансформация может быть рассмотрена как процесс 
формирования институтов, отношений, норм и ценностей, соответствующих новой 
социальной системе и обеспечивающих изменение идентичности людей. 

Одно из типичных свойств либеральности общества – его способность транс-
формироваться, его умение быстро реагировать внешним и внутренним переменам 
и находиться в состоянии перманентной динамичности. 
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  The Kernel of the society is individuality. It was formed on the crossroad of 

innovative and democratization processes. As a result of those not only the society but 
also the personality was transformed.  

This aspect transformations can be considered as a forming process of institutions, 
relations, norms and values according to the new social system and ensuring the change 
of human identities. 

One of the typical peculiarities of liberal society is its ability to be transformed, to 
react to external and internal changes and to be in the processes of permanent 
dynamism. 

    


